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Michał WOŻNIAK (Wrocław)

TORFOWISKA SUDETÓW

Sudety cechuje największy stopień zatorfienia spośród
wszystkich pasm górskich w Polsce. Liczba wszystkich tor
fowisk lub ich kompleksów wynosi tu ok. 170, a ich łączną
powierzchnię można oszacować na ponad 3 tys. ha. Tak
duża ilość tego rodzaju obiektów przyrodniczych w Sude
tach to efekt wyjątkowo sprzyjających warunków do ich
tworzenia się, jakie występują na tym obszarze.
Powstawanie torfowisk uwarunkowane jest trzema pod
stawowymi czynnikami: klimatem, budową geologiczną i
rzeźbą terenu. Sudety, będąc najbardziej na południowy za
chód wysuniętą grupą górską Polski, stanowią pierwszą ba
rierę dla napływających znad Oceanu Atlantyckiego chłod
nych i wilgotnych mas powietrza atmosferycznego, stąd też
klimat jest tu wyjątkowo surowy jak na pasmo górskie tej
wysokości. O konkretnym miejscu powstania torfowiska
decyduje jednak zespół czynników lokalnych, takich jak
uwarunkowana budową geologiczną nieprzepuszczalność
podłoża, w wyniku której spadająca na ziemię woda zatrzy
mywana jest w przypowierzchniowych warstwach gruntu,
oraz korzystne warunki terenowe, czyli występowanie ob
szernych zaklęśnięć terenu w dolinach rzek bądź też roz
ległych i niemal płaskich wierzchowin grzbietów i wznie
sień. Te podstawowe warunki spełnione są w wielu pas
mach górskich Sudetów, stąd też nadmiar pochodzącej z
opadów atmosferycznych lub rzek i potoków wody groma
dzi się, sprzyjając powstawaniu nawet kilkumetrowej gru
bości pokładów torfu.
Wszystkie sudeckie torfowiska należą do obiektów typu
wysokiego lub przejściowego. Pierwsze z nich zasilane są w
wodę wyłącznie przez opady atmosferyczne i występują

przeważnie w strefach wododziałowych na wierzchowi
nach gór. Natomiast w torfowiskach przejściowych gro
madząca się woda pochodzi z opadów atmosferycznych,
przy słabym udziale przepływu wody. Torfowiska niskie,
które w Sudetach nie występują zasilają wody podziemne i
powierzchniowe; można je spotkać głównie w dolinach
rzek. Sposób zasilania określonych typów torfowisk decy
duje o żyzności środowiska i co za tym idzie — rodzaju ro
ślinności. Większość sudeckich torfowisk porastają intere
sujące zbiorowiska roślinne, w których można spotkać ga
tunki reliktowe. Ze względu na bogactwo florystyczne
większość z nich objęto ochroną w rezerwatach przyrody,
które zaliczają się do najcenniejszych obszarów chronio
nych w Sudetach.
Najwięcej torfowisk znajduje się na obszarze Karkono
szy i Gór Izerskich. Oba te pasma górskie cechuje najbar
dziej surowy klimat spośród wszystkich obszarów Sudetów.
Roczne sumy opadów na wierzchowinach Karkonoszy i
Gór Izerskich przekraczają 1500 mm, czyli wynoszą mniej
więcej tyle, co w znacznie wyższych Tatrach. Ogólnie moż
na stwierdzić, że klimat szczytowych partii tych grup gór
skich przypomina stosunki klimatyczne Skandynawii lub
Finlandii, gdzie niektóre obszary pokryte są w 40% torfowi
skami.
Na terenie Karkonoszy ze względu na położenie wyróż
nia się przeważnie dwa typy torfowisk. Większość z nich to
torfowiska stokowe, położone w reglu górnym i tuż ponad
górną granicą lasu, na wysokości ok. 1100-1300 m n.p.m.
Czasami bywają one określane jako wiszące. Drugi typ tor
fowisk występuje powyżej górnej granicy lasu, w piętrze
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kosodrzewiny, na rozległych zrównaniach wierzchowino
wych — te nazywane są subalpejskimi. Ogółem w całych
Karkonoszach występuje ok. 80 torfowisk. W sumie zaj
mują one powierzchnię ponad 10 0 0 ha, z czego na polską
część gór przypada ok. 470 ha.
W polskich Karkonoszach torfowiska regla górnego zaj
mują powierzchnię mniej więcej 400 ha. W tym piętrze ro
ślinnym zlokalizowano około 2 0 torfowisk, położonych
głównie w rejonie Pielgrzymów, Słonecznika, Przełęczy
Karkonoskiej oraz Fałszywego Kamienia na północnym
stoku Czeskich Kamieni. Ich wielkość waha się od 0,5 do
10 ha. Tego samego rodzaju torfowiska napotkać można
także w zachodniej części gór: w rejonie Mumlawskiego
Wierchu (Torfowisko pod Mumlawskim Wierchem i Zielo
ny Klin) oraz nad rzeką Kamienną na północ od Jakuszyc
(Bagnisko; ryc. 1). Miąższość torfu na tych torfowiskach
jest stosunkowo niewielka, waha się od 30 do 100 cm.

Ryc. 1. Bagnisko. 30.07.1999. Fot. Michał Woźniak

Pod względem florystycznym torfowiska regla górnego
mają charakter głównie torfowisk przejściowych. Porośnię
te są przez świerk Picea excelsa, a niektóre także częściowo
przez kosodrzewinę Pinus mugo. Występująca na nich ro
ślinność jest bardziej zróżnicowana niż na torfowiskach
subalpejskich. Do typowych gatunków należą tu fiołek
błotny Viola palustris, mech płonnik Polytrichum commune, starzec kędzierzawy Senecio rimlaris, tojad sudecki
Aconitum callibotryon, niebielistka trwała Sweertia perennis, torfowiec zakrzywiony Sphagnum recurmm, turzyca
dzióbkowata Carex rostrata, wełnianka wąskolistna
Eriophorum angustifolium i pochwowata E. vaginatum oraz
żurawina błotna Oxycoccus palustris. Ponadto na torfowi
skach tych spotkać można rosiczkę okrągłolistną Drosera
rotundifolia oraz borówki: czarną Vaccinium myrtillus,
brusznicę Vaccinium vitis idaea i bagienną V. uliginosa. Na
Bagnisku, na wysokości ok. 850 m n.p.m., ma swoje najni
żej położone w Karkonoszach naturalne stanowisko koso
drzewina.
Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują torfowiska w
piętrze subałpejskim (ok. 70 ha). Największe ich skupisko
znajduje się na głównym grzbiecie Karkonoszy: cztery
obiekty wykształciły się w rejonie Równi pod Śnieżką (po
między Śnieżką a Smogomią), jedno na zachód od Łabskiego Szczytu (w rejonie szczytu Sokolnik) i jedno na Granicz
nej Łące na przełęczy pomiędzy Szrenicą a Kamiennikiem
(ryc. 2). Są to torfowiska typu wysokiego, miąższość torfu
waha się na nich od 50 do 250 cm. Na ich powierzchni wy
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Ryc. 2. Graniczna Łąka na przełęczy pomiędzy Szrenicą a
Kamiennikiem. 23.09.2005. Fot. Michał Woźniak

Ryc. 3. Jeziorka torfowiskowe na Granicznej Łące. 23.09.2005.
Fot. Michał Woźniak

stępują liczne oczka wodne, a niekiedy dość duże jeziorka
torfowe, osiągające na Równi pod Śnieżką nawet 50 m śred
nicy i do 1,5 m głębokości (ryc. 3,4). Torfowiska subalpejskie porośnięte są płatami kosodrzewiny, oprócz niej wystę
pują gatunki o północnym (borealnym) i borealno-górskim
typie zasięgu, takie jak: bażyna obupłciowa Empetrum hermaphroditum, wełnianeczka darniowa Trichophorum caespitosum, żurawina drobnoowockowa Vaccinium microcarpum, torfowiec Jensena Sphagnum jensenii czy torfo
wiec Dusena Sphagnum dusenii, a także m.in. modrzewnica

Ryc. 4. Największe jeziorko torfowiskowe na Równi pod Śnieżką.
11.08.2003. Fot. Michał Woźniak
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zwyczajna Andromeda polifolia, turzyca bagienna Carex limosa czy torfowiec brodawkowaty Sphagnum papillosum.
Na torfowiskach tego typu można też spotkać relikty z okre
su zlodowaceń: malinę moroszkę Rubus chamaemorus,
gnidosza sudeckiego Pedicularis sudetica i torfowca Lindberga Sphagnum lindbergii. Warto zauważyć, że malina
moroszka, która ma tutaj swoje skrajnie południowe miej
sce występowania, razem z kosodrzewiną, mającą tu z kolei
najbardziej na północ wysunięte stanowisko, tworzą w Kar
konoszach endemiczny (czyli nie spotykany w żadnym in
nym miejscu na Ziemi) zespół roślinny.
Choć po polskiej stronie Karkonoszy kilka torfowisk
(głównie regla górnego) przecinają znakowane szlaki turys
tyczne, właściwie żadne z nich do dzisiejszego dnia nie zo
stało odpowiednio zagospodarowane dla turystów. Udostęp
niono do zwiedzania natomiast dwa najpiękniejsze i najwięk
sze torfowiska po czeskiej stronie Karkonoszy: Upske raśeliniśte (Torfowisko Upy) i Cemohorske raśeliniśte (Czarno
górskie Torfowisko). Pierwsze z nich stanowi czeską część
kompleksu torfowisk subalpejskich na Równi pod Śnieżką,
a zarazem źródłiskowy obszar rzeki Upy. Prowadzi przez
nie niebieski szlak turystyczny, łączący schronisko Lućni
bouda ze Śnieżką. W 1974 r. przecięto torfowisko na dwie
izolowane części drogą gruntową wysypaną wapiennym
grysem, co znacznie zaburzyło panujące na nim stosunki
wodne i spowodowało częściowe przesuszenie torfowiska,
zaś rozpuszczający się wapień zmieniał skład chemiczny
wody, co zagrażało przystosowanej do kwaśnego środowi
ska naturalnej roślinności. Dopiero w 1996 r. drogę przez
torfowisko zlikwidowano, a na jej miejscu zbudowano
dwuodcinkowy chodnik z dębowych bali (ryc. 5).

Ryc. 5. Chodnik na torfowisku Upske raśeliniśte. W głębi Śnieżka.
11.08.2003. Fot. Michał Woźniak

Drugie z udostępnionych torfowisk karkonoskich, Cernohorske raśeliniśte, reprezentuje obiekty regla górnego.
Wykształciło się ono na obszernym spłaszczeniu wierzcho
winowym pomiędzy Ćemą horą a Svetlą. Jego całkowita
powierzchnia wynosi 66 ha, a warstwa torfu osiąga grubość
2,5 m. Przez torfowisko wyznakowano okrężną trasą ścież
kę dydaktyczną, a najciekawsze partie torfowiska można
obejrzeć z kilkumetrowej wysokości drewnianej wieżyczki
widokowej. W odróżnieniu od torfowisk położonych na
głównym grzbiecie Karkonoszy jest ono całkowicie otoczo
ne lasem, który częściowo ma charakter bagiennego bom
świerkowego. Z wieży widokowej doskonale jest widoczna
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sekwencja roślinności — od otwartych partii porośniętych
głównie wełnianką pochwowatą z jeziorkami torfowymi w
centrum, poprzez zarośla kosodrzewiny w kierunku brze
gów, aż po bór świerkowy na obrzeżach (ryc. 6 ).

Ryc. 6. Cemohorske raśeliniśte z widoczną charakterystyczną
sekwencją roślinności. 27.09.2000. Fot. Michał Woźniak

Spośród innych dobrze wykształconych torfowisk sub
alpejskich czeskich Karkonoszy warto wymienić znaj
dujące się w zachodniej części gór Panćavske raśeliniśte,
położone na rozległym zrównaniu pomiędzy Śląskim a
Czeskim Grzbietem. Występuje tu największa w Karkono
szach grubość torfu, która dochodzi do 3,5 m. Torfowisko
porasta cenna roślinność, m.in. relikty glacjalne: turzyca
tęga Carex repens, malina moroszka i wierzba lapońska Sa
la lapponum, a także zarośla kosodrzewiny, wśród których
utworzyły się niewielkie jeziorka torfowe. W 1993 r. torfo
wiska Upy i Panćavy zostały wpisane na listę ramsarską,
obejmującą najcenniejsze mokradła na świecie. Mniej zna
ne torfowiska w czeskich Karkonoszach znajdują się po
nadto m.in. na Bilej i Ćertovęj louce oraz w siodle pomiędzy
Zlatym navrśim a Medvedinem (tzw. Svinske louże). Przez
to ostatnie po drewnianym pomoście prowadzi żółty szlak
turystyczny.
Najbardziej zasobnym w torfowiska pasmem górskim
Sudetów są jednak nie Karkonosze, lecz sąsiednie Góry
Izerskie. Na ich obszarze występują jedne z największych
kompleksów torfowisk w górach Europy Środkowej. Tylko
w polskiej części gór zidentyfikowano ponad 40 obiektów.
Po czeskiej stronie do dzisiaj utworzono 13 rezerwatów
przyrody, w których ochronie podlegają torfowiska.
Torfowiska w Górach Izerskich występują w trzech za
sadniczych pozycjach morfologicznych. Największe ich
kompleksy zajmują dna dolin, przede wszystkim Izery i
Jizerki. Są to zarówno torfowiska wysokie, jak i przejścio
we. Część obiektów zajmuje śródstokowe wypłaszczenia
terenu lub strefy źródliskowe potoków (torfowiska przejś
ciowe). Trzeci typ torfowisk o charakterze torfowisk wyso
kich wykształcił się na wierzchowinowych spłaszczeniach
gór i grzbietów.
Największy i najcenniejszy przyrodniczo kompleks tor
fowisk w Górach Izerskich zajmuje szeroką dolinę granicz
nej rzeki Izery (ryc. 7, 8 ). Torfowiska te powstały na skutek
stagnacji wody przy bardzo wysokich opadach atmosfe
rycznych i surowym, wilgotnym klimacie. Można tu spot
kać szereg cennych gatunków roślin, m.in. brzozę karłowatą
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utworzono ścieżkę dydaktyczną, zapoznającą z unikatową
przyrodą tego terenu (ryc. 9).

Ryc. 7. Krawędź torfowiska wysokiego na Izerskiej Hali w dolinie
Izery, podcięta przez Jagnięcy Potok (miąższość torfu ok. 2 m).
30.08.2000. Fot. Michał Woźniak
Ryc. 9. Stanowisko ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Torfowiska
Doliny Izery. 15.07.2007. Fot. Michał Woźniak

Podobny charakter i roślinność posiada drugie co do
wielkości torfowisko w Górach Izerskich — Raśeliniśte
Jizerky (ryc. 10). Zajmuje ono szeroką dolinę rzeczki Jizerki
— prawego dopływu Izery. W latach 60. objęto je ochroną
w rezerwacie o powierzchni 105 ha, a w 1971 r. przez torfo
wisko wyznakowano ścieżkę dydaktyczną— pierwszy tego
typu szlak w Górach Izerskich. Połączyła ona torfowisko z
pobliską miejscowością Jizerka oraz wznoszącym się nad
nią bazaltowym nekiem Bukovec (1005 m n.p.m.). Obecnie
ścieżka dydaktyczna, ze względu na swoje walory przyrod
nicze, krajobrazowe i kulturowe, stanowi jedną z najwięk
szych atrakcji turystycznych Gór Izerskich.
Ryc. 8. Jeziorko torfowiskowe na Izerskiej Hali. W głębi schronisko
„Chatka Górzystów”. 30.08.2000. Fot. Michał Woźniak

Betula narta — relikt epoki lodowcowej, który w Polsce
występuje jedynie na Pomorzu i 2 torfowiskach sudeckich.
Ponadto rośnie tutaj sosna błotna Pinus x rhaetica, bażyna
czarna Empetrum nigrum, turzyca skąpokwiatowa Carex
pauciflora i bagienna Carex limosa, wełnianka pochwowata, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna oraz wiele gatun
ków torfowców. Jeszcze przed kilkudziesięciu laty na torfo
wiskach nad Izerą występowały dwa gatunki reliktowe —
wierzba lapońska Salix lapponum i malina moroszka, nie
stety od dawna ich tu już nie widziano. Łąki w dolinie Izery
pokrywają zwarte płaty kosodrzewiny, która stanowi dużą
osobliwość na tej wysokości.
Jeszcze do niedawna cały zespół niezwykle cennych tor
fowisk po polskiej stronie Izery prawie w ogóle nie był
chroniony. Wprawdzie w 1969 r. w południowej części
Izerskiej Hali na obszarze 44,72 ha utworzono rezerwat
przyrody Torfowisko Izerskie, ale obejmował on zaledwie
niewielki fragment torfowisk. W latach 60. XX w. po cze
skiej stronie Izery utworzono rezerwat o nazwie Raśeliniśte
Jizery o powierzchni 202 ha oraz przylegający do niego
mniejszy rezerwat Rybi loućky (38 ha). Dopiero w 2000 r.
objęto ochroną całą polską część doliny Izery w rezerwacie
Torfowiska Doliny Izery o powierzchni 485 ha. W sumie
powierzchnia wszystkich rezerwatów w dolinie Izeiy razem
z ich otulinami wynosi obecnie blisko 900 ha, co daje naj
większy transgraniczny obszar chroniący torfowiska w Su
detach. Po powiększeniu rezerwatu po polskiej stronie Izery

Ryc. 10. Rezerwat Raśeliniśte Jizerky — punkt widokowy na
torfowisko. 6.08.2004. Fot. Michał Woźniak

Znacznie mniejszą wartość przyrodniczą posiadają tor
fowiska grzbietowe i stokowe. W polskiej części Gór Izer
skich występują one głównie w Wysokim Grzbiecie, a
szczególnie w masywie Zielonej Kopy, w okolicach Cichej
Równi, Stogu Izerskiego i Podmokłej. Dwa torfowiska
grzbietowe zachowały się w Grzbiecie Kamienickim: na
północ od góry Kamienica oraz na zachód od Piaszczystej.
Niestety, znaczna część torfowisk grzbietowych i stoko
wych została osuszona i zalesiona, m.in. torfowisko na
Grzbiecie Kamienickim pomiędzy Kamienicą a Kowa
lowką. W czeskiej części gór najlepiej zachowanym torfo
wiskiem grzbietowym jest torfowisko Na ćihadle,
osiągające rekordową miąższość 6 m (ryc. 11). Z pozos-
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tałych obiektów grzbietowych i stokowych do najcenniej
szych należą: Ćema jezirka, Nova louka, Mala Strana, Klikvova louka, Na knejpe (ryc. 12) i Klećove louky. Wszystkie
podlegają ochronie jako rezerwaty lub pomniki przyrody.

Ryc. 13. Skupiska rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia na
Trzcińskich Mokradłach. 19.07.2003. Fot. Michał Woźniak
Ryc. 11. Torfowisko Na ćihadle. 6.08.2004. Fot. Michał Woźniak

Ryc. 12. Torfowisko Na knejpe. 6.08.2004. Fot. Michał Woźniak

Jedyne na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej torfowisko
zachowało się na Trzcińskich Mokradłach, pomiędzy
Trzcińskiem, Janowicami Wielkimi i Radomierzem. Są to
połączone fragmenty dwóch torfowisk o charakterze przejś
ciowym, zajmujących łączną powierzchnię 9,15 ha. Roz
legły wyrównany teren, na którym się znajdują, stanowi po
zostałość doliny Bobru lub jeziora zastoiskowego z czasów
zlodowaceń.
Na torfowisku zachował się stosunkowo bogaty zespół
roślinności torfowiskowej z rzadkimi i chronionymi gatun
kami. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują dwie ro
śliny: żurawina błotna i rosiczka okrągłolistna. Pierwsza z
nich stanowi tu dużą osobliwość florystyczną, gdyż prak
tycznie nie występuje poza Karkonoszami i Górami Izerski
mi. Również niewiele stanowisk ma w Sudetach Zachod
nich rosiczka okrągłolistna, która na Trzcińskich Mo
kradłach ma jedno ze swoich najliczniejszych stanowisk w
tej części Sudetów (ryc. 13). W 1989 r. torfowisko weszło w
obręb utworzonego w tym roku Rudawskiego Parku Krajo
brazowego. Ze względu na wyjątkowe walory botaniczne i
krajobrazowe od wielu lat projektowane jest objęcie go
ochroną w formie rezerwatu lub użytku ekologicznego, pla
nów tych jednak do dzisiejszego dnia nie zrealizowano.

Znacznie uboższe w torfowiska są Sudety Środkowe i
Wschodnie, przede wszystkim ze względu na dużo mniej
wilgotny klimat, a także często niesprzyjającą ich powsta
waniu rzeźbę terenu i podłoże geologiczne. W tej części Su
detów występują one jedynie na wierzchowinach wyższych
i otrzymujących więcej opadów atmosferycznych pasm
górskich: Gór Stołowych, Bystrzyckich, Orlickich i Wyso
kiego Jesionika, a także w mniejszym stopniu Masywu
Śnieżnika, Gór Bialskich i Złotych.
W Górach Stołowych największym i najcenniejszym
torfowiskiem jest Wielkie Torfowisko Batorowskie, zaj
mujące rozległe spłaszczenie w obrębie środkowego piętra
gór (ryc. 14). Jego powierzchnia wynosi 39,43 ha, posiada
ono charakter torfowiska wysokiego. Jest to najcenniejsze
florystycznie miejsce w Górach Stołowych, objęte ochroną
ścisłą i wyłączone z mchu turystycznego. Torfowisko po
rasta las świerkowo-brzozowy, a także wiele rzadkich ga
tunków roślin torfowiskowych, m.in. sosna błotna, bażyna
czarna Empetrum nigrum, żurawina błotna, wełnianka
pochwowata, turzyca skąpokwiatowa i bagienna oraz ro
siczka okrągłolistna, długolistna Drosera anglica i pośred
nia D. intermedia.

Ryc. 14. Wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum na Wielkim
Torfowisku Batorowskim. 2.06.2005. Fot. Michał Woźniak

Nieco poniżej Wielkiego Torfowiska Batorowskiego
występowało dawniej drugie torfowisko wysokie, zwane
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Małym Torfowiskiem Batorowskim, o powierzchni ok. 5
ha. Niestety, przed laty zostało ono zmeliorowane, a na osu
szony teren wkroczył las świerkowy, wypierając gatunki ty
powo torfowiskowe. Do dzisiaj obszar dawnego torfowiska
skurczył się do zaledwie 1,5 ha. Jedyne w Górach
Stołowych udostępnione turystycznie torfowisko znajduje
się na Niknącej Łące, położonej niedaleko Skalnych Grzy
bów — jednego z najpopularniejszych zespołów piaskow
cowych skałek. Torfowisko to po zmeliorowaniu również
znajduje się w fazie zaniku i stopniowo zarasta je świerko
wy las. W ostatnim czasie przez podmokłą łąkę wybudowa
no drewniany chodnik, na który przeniesiony został żółty
szlak z Lisiej Przełęczy do Skalnych Grzybów. Ponadto
resztki dawnych torfowisk wysokich zachowały się na
Krągłym i Długim Mokradle na wierzchowinie staliwa
Skalniaka oraz na południowym stoku Rogowej Kopy,
gdzie znajdują się Łężyckie Skałki.
Do największych i najcenniejszych przyrodniczo torfo
wisk Sudetów należy niewątpliwie zaliczyć znajdujące się
w Górach Bystrzyckich Torfowisko pod Zieleńcem (ryc.
15). Jest to torfowisko wysokie; wykształciło się na wodo
działowym spłaszczeniu krawędzi wierzchowiny Gór By
strzyckich. Jego istnieniu sprzyjają nie tylko korzystne wa
runki topograficzne i geologiczne (nieprzepuszczalne pias
kowce margliste na podłożu gnejsów), ale również wysokie
opady atmosferyczne, przekraczające 1300 mm rocznie.
Torfowisko składa się z dwóch części: południowego Czar
nego Bagna i północnego Topieliska, które łącznie zajmują
obszar ok. 270 ha. Rezerwatem objęto najcenniejsze partie
obu torfowisk o powierzchni 156,8 ha.

Wszechświat, t. 107, nr 4-6/2006

liktową brzozę karłowatą (największe co do liczebności sta
nowisko w kraju), sosnę błotną żurawinę błotną turzycę
skąpokwiatową, wełniankę pochwowatą bażynę czamą
borówkę bagienną borówkę brusznicę, rosiczkę
okrągłolistną i długolistną a także liczne gatunki torfow
ców. Bogaty jest świat owadów i bezkręgowców. Do naj
ciekawszych należy, będący reliktem polodowcowym, mo
tyl szlaczkoń torfowiec Colias palaeno, a także modraszek
bagniczek Vacciniina optilete, ważka żagnica Aeschna coerulea oraz kilka gatunków pajęczaków, mających tu jedy
ne stwierdzone stanowisko w Polsce. Z rzadkich gatunków
ptaków gnieździ się tu głuszec Tetrao urogallus i cietrzew
Lyrurus tetrao, spotyka się świergotka łąkowego Anthus
pratentis, a nawet bociana czarnego Ciconia nigra. Ponadto
na torfowisko zapuszczają się jelenie Cervus elaphus, samy
Capreolus capreolus i muflony Ovis musimon.
Na obszarze torfowiska już w 1919 r. utworzono rezer
wat przyrody, jeden z pierwszych w Niemczech. Nieco
wcześniej, pod koniec XIX w., przeprowadzono pierwsze
badania naukowe. W latach międzywojennych obszar re
zerwatu powiększono, a także przystosowano do zwiedza
nia. Po wojnie rezerwat oficjalnie utworzono tu w 1954 r.,
później powiększono go do dzisiejszych rozmiarów. Obec
nie torfowisko stanowi jedno z najatrakcyjniejszych tury
stycznie miejsc w Górach Bystrzyckich. Jest ono udostęp
nione do zwiedzania drewnianym chodnikiem, znaczną
część torfowiska można również obejrzeć ze stojącej w jego
centrum wieżyczki widokowej (ryc. 16).

Ryc. 15. Torfowisko pod Zieleńcem. 15.05.1999.
Fot. Michał Wożniak

Swoim krajobrazem torfowisko w wielu miejscach
przypomina arktyczną tundrę, dlatego w latach 50. XX w.
badający je naukowcy ukuli na nie określenie „tundra sybe
ryjska”. Miąższość torfu osiąga tu grubość 3,5-8,5 m, a
według niektórych źródeł nawet do 10 m. W spękanej kopu
le torfowiska występują liczne jeziorka torfowe, częściowo
zarośnięte kożuchem roślinnym. Obrzeża torfowiska poras
ta las świerkowy, a także kosodrzewina, która ma tutaj swo
je najniżej położone naturalne stanowisko w całych Sude
tach.
Pod względem florystycznym rezerwat Torfowisko pod
Zieleńcem stanowi jedno z najlepiej przebadanych miejsc w
Sudetach. Do najcenniejszych gatunków roślin poras
tających torfowisko należy zaliczyć przede wszystkim: re

Ryc. 16. Wieża widokowa na Torfowisku pod Zieleńcem.
15.05.1999. Fot. Michał Woźniak

Kilka niewielkich torfowisk wysokich i przejściowych
wykształciło się również w równoległych do Gór Bystrzyc
kich, a położonych niemal w całości w granicach Czech Gó
rach Orlickich (m.in. Raśeliniśte pod Prednim vrchem, Raśeliniśte pod Petirozcestim, Kaćcrov, U Kunśtatske kapie,
Velka louka, Jeleni lazeń). Większość z nich objęto ochroną
w formie rezerwatów lub pomników przyrody. Niewielkie,
mało znane torfowiska napotkać można również w szczyto
wych partiach Masywu Śnieżnika (na Mokrym hfbecie po

89

Wszechświat, t. 107, nr 4-6/2006

czeskiej stronie) oraz Gór Bialskich i Złotych (stoki Postaw
nej, Travnej hory i Smrka).

Ryc. 17. Velke mechove jezirko na torfowisku Rejviz. 15.10.2005.
Fot. Michał Woźniak

Jedno z największych i najcenniejszych torfowisk wy
sokich powstało na wierzchowinie leżącego w całości w
granicach Republiki Czeskiej drugiego co do wysokości pa
sma Sudetów — Wysokiego Jesionika. Znajduje się ono na
południe od miejscowości Ręjviz i chronione jest w rezer
wacie przyrody o takiej samej nazwie. Torfowisko uważane
jest za największe na Morawach, powierzchnia całego ob
szaru objętego ochroną wynosi 350,21 ha. Porastaje typowa
dla sudeckich torfowisk roślinność, wśród której na uwagę
zasługuje m.in. sosna błotna, brzoza karpacka, rosiczka
okrągłolistna, żurawina błotna i borówka bagienna. Torfo
wisko otacza las świerkowy z domieszką brzozy, olchy i
jarząbu. Spośród zwierząt jako rzadkość występują tu
przedstawiciele fauny arktycznej, np. ważka Anisoptera,
motyl szlaczkoń torfowiec, mrówka Formica picea, ponad
to m.in. żaba moczarowa Rana arvalis.
Szczególną atrakcją torfowiska jest Velke mechove je
zirko (Duże Jeziorko Mchowe) o długości 68,5 m, szeroko
ści 41 m i głębokości do 3 m — największe spośród oczek
wodnych występujących na wszystkich torfowiskach w Su
detach (ryc. 17). Z położonym w ponurym i odludnym tere
nie jeziorkiem związanych jest wiele ludowych podań i
opowieści, m.in. o zatopionym w jego wodach mieście. We
wschodniej części rezerwatu występuje nieco mniejsze dru
gie jeziorko, zwane Małym mechovym jezirkiem (Małym
Jeziorkiem Mchowym). Torfowisko stanowi obecnie jedną
z największych atrakcji turystycznych Jesioników, a zara

zem należy do najcenniejszych przyrodniczo fragmentów
tego pasma górskiego. Do Velkiego mechovego jezirka do
prowadza drewniany chodnik, po którym z osady Rejviz
wyznakowano ścieżkę dydaktyczną. Natomiast całkowicie
niedostępne dla turystów jest Maić mechove jezirko.
Drugie pod względem powierzchni i dużo mniej znane
torfowisko Wysokiego Jesionika, o charakterze torfowiska
przejściowego, znajduje się w południowej części pasma,
poniżej przełęczy Skritek. Chronione jest ono w rezerwacie
przyrody o tej samej co przełęcz nazwie, zajmującym ob
szar 166,65 ha. Kilka mniej znanych obiektów występuje
także w innych częściach Jesioników, m.in. zespół niewiel
kich torfowisk wysokich wykształcił się na głównym
grzbiecie pasma. Szczególnie obfituje w nie odcinek pomię
dzy Ćerveną horą a Kepmikiem oraz północne stoki góry
Vozka. Jedno z nich jest udostępnione drewnianym pomos
tem.
Sudeckie torfowiska, należąc do najcenniejszych florystycznie i najmniej zniszczonych przez człowieka fragmentów
tego pasma górskiego, są unikatowymi ekosystemami w ska
li nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jednak poza
swoimi niewątpliwymi walorami przyrodniczymi pełnią one
także ważną funkcję w zachowaniu równowagi ekologicznej
gór. Wywierają olbrzymi wpływ na współczesne układy eko
logiczne, a zwłaszcza warunki hydrologiczne zarówno sa
mych gór, jak i przyległych terenów podgórskich, retencjo
nując i regulując przepływ wody. Ma to duże znaczenie
szczególnie w ostatnich latach, gdy w wyniku klęski ekolo
gicznej zniszczeniu uległy spore połacie sudeckich lasów.
Ponadto korzystnie wpływają na gospodarkę mineralną gleb i
kondycję zdrowotną borów świerkowych.
Oprócz znaczenia przyrodniczego i gospodarczego
występujące w Sudetach torfowiska, ze względu na swoje
szczególne walory krajobrazowe, stanowią duże atrakcje tu
rystyczne. Ich niezaprzeczalne, pierwotne piękno urzekło
już wielu turystów, dla których są one jedną z ostatnich en
klaw naturalnej, górskiej przyrody na tym obszarze.
Wpłynęło 17.03.2006
Mgr Michał Woźniak jest doktorantem w Zakładzie Kartografii
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu
Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii
kartografii turystycznej Sudetów, a także krajoznawstwa, geografii i
turystyki Sudetów. Oprócz prac naukowych opublikował ponad 100
artykułów popularyzujących ww. dziedziny w kilku czasopismach
krajoznawczo-turystycznych.

Konkurs dla doktorantów o Nagrodę Prezesa
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na najlepszy artykuł popularno-naukowy
Popularyzowanie nauki, wbrew pozorom, nie jest łatwym zajęciem, ponieważ wymaga umiejętności mówienia i pi
sania o rzeczach nowych i trudnych w sposób przystępny i zrozumiały. Zdobycie tej umiejętności wymaga odpowiednie
go treningu. Konkurs ten stwarza taką okazję i ma na celu wyłonienie najlepszych, młodych popularyzatorów nauki.
Uczestnikiem konkursu może być doktorant dowolnego kierunku studiów, który opublikuje w 2006 roku artykuł
w czasopiśmie Wszechświat. Zostanie przyznana Nagroda w wysokości 1000 PLN za pierwsze miejsce w konkursie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym zeszycie Wszechświata w marcu 2007 roku.
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
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Janusz GUZIK (Kraków)

FLORA ROŚLIN NACZYNIOWYCH KRAKOWA, JEJ STAN WSPÓŁCZESNY,
ZRÓŻNICOWANIE I WALORY. CZ. 2: FLORA SYNANTROPIJNA

Podobnie jak flora rodzima, równie bogata i różnorodna
jest w Krakowie flora synantropijna, czyli rośliny wystę
pujące na przeważających powierzchniowo w mieście sied
liskach stworzonych lub przekształconych przez człowieka.
Blisko połowę z nich stanowią rośliny rodzime (apofity),
których występowanie w takich miejscach zostało omówio
ne w części pierwszej (Wszechświat 10-12/2005). Ponad
50% to gatunki obcego pochodzenia — antropofity. Zgod
nie z tytułem przedstawiono stan flory zarejestrowany przez
autora w latach 1980-2005.
Praktycznie nie ma w Krakowie miejsc całkowicie poz
bawionych roślin. Nawet w obrębie zwartej zabudowy, w
samym centrum Starego Miasta, gdzie na powierzchni pa
nuje kamień, beton i asfalt, zauważyć można wiele roślin
wczepionych w szczeliny bruku, między płytami i krawęż
nikami chodników, w spękaniach asfaltu, czy wyra
stających przy ścianach budynków, rynnach, na murach,
gzymsach, dachach itp., nie mówiąc już o podwórzowych
ogródkach, ogrodach klasztornych, trawnikach, rabatach,
misach wokół drzew na chodnikach czy pojemnikach (do
nicach) na krzewy i kwiaty ozdobne. Rośliny spotkać moż
na nieraz w miejscach bardzo dziwnych i zupełnie nieocze
kiwanych — wszędzie tam, gdzie istnieją choćby najskrom
niejsze warunki dla ich egzystencji.
Występowanie obcych gatunków roślin ograniczone
jest przede wszystkim do siedlisk zawdzięczających swe
pochodzenie człowiekowi. Tylko nieliczne z nich zdołały
przeniknąć do roślinności naturalnej i półnaturalnej
(zwłaszcza zaburzonej), skutecznie konkurując z florą miej
scową. Stosunkowo mało odporne na ich ekspansję jest śro
dowisko wodne oraz roślinność na terenach nadrzecznych.
Przykładami mogą tu być: moczarka kanadyjska Elodea canadensis, dość częsta w wodach stojących i wolno
płynących, która po początkowej fazie inwazji ustabilizo
wała swój stan posiadania na terenie miasta, tatarak zwy
czajny Acorus calamus, tworzący na ogół większe skupie
nia lub czyste płaty, coraz rzadszy z powodu zaniku odpo
wiadających mu siedlisk, uczep amerykański Bidens Jrondosa rozpanoszony wśród roślinności nadbrzeżnej nad rze
kami, rowami, zbiornikami wodnymi (jest on obecnie
znacznie częstszy aniżeli rodzimy, podobny do niego, uczep
trójlistkowy Bidens tripartita).
W międzywalu Wisły (zwłaszcza w strefie przykorytowej) oraz wzdłuż jej dopływów, strumieni i rowów, wśród
towarzyszącej im roślinności zadomowiło się kilka roślin
dziko rosnących w innych obszarach geograficznych, a u
nas hodowanych w celach dekoracyjnych. Duże powierzch
nie zajmują zwłaszcza łany północnoamerykańskich
nawłoci: późnej Solidago gigantea i kanadyjskiej S. canadensis — wysokich, żółto kwitnących, niezwykle ekspan
sywnych bylin (ryc. 1). Malowniczo wyglądają płaty nie
cierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera po
chodzącego z Himalajów, o dużych kwiatach barwy od bla
doróżowej do intensywnie purpurowej (wyjątkowo białej)

oraz rudbekii nagiej Rudbeckia laciniata (ryc. 1) i słonecz
nika bulwiastego (topinamburu) Helianthus tuberosus — o
koszyczkach żółtych. Późnym latem zakwitają amerykań
skie astry Aster spp. o drobnych koszyczkach w różnych od
cieniach barwy niebieskiej. Sadzone często przy płotach i
ogrodzeniach pnącze — kolczurka klapowana Echinocystis
lobata pokrywa w wielu miejscach zwartym płaszczem
nadrzeczne wikliny i wysokie byliny. Swoim wzrostem
przekraczającym nieraz 3 m, nie osiąganym przez rodzime
rośliny zielne, przyciągają uwagę zwarte płaty rdestowca
(rdestu) ostrokończystego Reynoutria japonica po
chodzącego z Dalekiego Wschodu, częstego także na sied
liskach ruderalnych, m. in. na cmentarzach. W zaroślach
nadrzecznych i resztkach łęgów bardzo dobrze czuje się też
klon jesionolistny Acer negundo pochodzący z Ameryki
Północnej. Jako drzewo szybko rosnące początkowo celo
wo sadzony w mieście, rośnie obecnie niemal wszędzie w
postaci siewek, okazów młodocianych, krzewiastych lub
dużych drzew. Niezbyt często na luźniej zarośniętych aluwiach nad Wisłą spotkać można rzepień włoski Xanthium
albinum, rozprzestrzeniający się w dolinach rzek.

Ryc. 1. Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis (z lewej) i nawłoć
późna S. gigantea oraz rudbekia naga Rudbeckia laciniata w dolinie
Wilgi na Ludwinowie. Fot. J. Guzik

Wszystkie wymienione gatunki zaliczane są do tzw. ro
ślin inwazyjnych, których obecność odbija się niekorzystnie
na stanie środowiska przyrodniczego, przyczyniając się do
wypierania i ubożenia flory rodzimej. Ich występowanie na
siedliskach nadrzecznych spowodowane jest najczęściej
wyrzucaniem tam odpadków roślin, z nasion których lub
wegetatywnie mogą wyrastać i intensywnie rozprzestrze
niać się, zwłaszcza drogą wodną.
Większość zbiorowisk leśnych i zsynantropizowanych
zarośli zdołał opanować niecierpek drobny Impatiensparvi-
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flora. Niekiedy można w nich spotkać czeremchę ameryka
ńską Padus serotina czy rosnące spontanicznie egzemplarze
kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum i robi
nii akacjowej (grochodrzewu) Robinia psuedacacia. Na
drogach leśnych i prowadzących przez łąki częste są kępy i
skupienia situ chudego Juncus tenuis, na wielu łąkach roz
powszechnione jest przymiotno białe Eńgeron annuus, a w
międzywalu Wisły dość częsty jest szczaw omszony Rumex
confertus.
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wy Holosteum umbellatum, a już tylko wyjątkowo mysiurek drobny Myosurus minimus. Nieco później pojawia się
mak piaskowy Papaver argemone, a na ścierniskach i w
wilgotnych bruzdach: dziurawiec rozesłany Hypericum humifusum, niedośpiałek maleńki Centunculus minimus, sit
główkowaty Juncus capitatus i lenek stoziarn Radiola linoides.
Na polach zbóż nierzadkie są jeszcze stokłosa żytnia
Bromus secalinus, przytulia fałszywa Galium spurium,
ożędka graniasta Neslia paniculata i ostróżeczka polna
Consolida regalis, a stosunkowo niedawno pojawiły się,
obecnie dość częste, wyki: pstra Vicia dasycarpa i brudnożółta V. grandiflora.

Ryc. 2. Mak polny Papaver rhoeas na polu w Pychowicach, 2001 r.
oraz kąkol Agrostemma githago i chaber bławatek Centaurea cyanus
w zbożu w Swoszowicach, 2004 r. Fot. J. Guzik

Wśród rodzimej roślinności naskalnej na ścianach ka
mieniołomów (Krzemionki Podgórskie, Skały Twardow
skiego) utrzymują się spore płaty zdziczałego rozchodnika
ościstego Sedum reflexum, spotykanego także na torowis
kach tramwajowych i kolejowych.
Duży udział we florze miasta mają gatunki segetalne
zachwaszczające różnego rodzaju uprawy. Obok po
wszechnie znanych i rozpoznawanych, częstych jeszcze ga
tunków jak: mak polny Papaver rhoeas, chaber bławatek
Centaurea cyanus czy kąkol polny Agrostemma githago
(ryc. 2 ), występują prawie wszystkie chwasty krajowe, za
równo te uciążliwe (miotła zbożowa Apera spica-venti,
owies głuchy Avena fatua, gorczyca (ognicha) polna Sinapis arvensis, maruna bezwonna Matricaria inodora), jak i
rzadkie oraz ustępujące. Wśród tych ostatnich na uwagę
zasługują chwasty wapieniolubne, występujące na płytkich,
kamienistych glebach rędzinowych, zwłaszcza w zbożach:
miłek letni Adonis aestivalis, czyściec roczny Stachys annua, dymnica drobnokwiatowa Fumaria vaillantii, jaskier
polny Ranunculus arvensis, rolnica pospolita Sherardia
arvensis, roszpunka ząbkowana Yaleriane/la dentata i inne.
Równie ciekawa jest flora chwastów pól uprawnych na
glebach piaszczystych i lessowych. Na wiosnę liczne są tu:
złoć łąkowa Gagea pratensis, przetaczniki — bluszczykowy Yeronica hederifolia i trój listkowy V. triphyllos, wiosnówka pospolita Erophila vema, tobołki polne Thlaspi
arvense, nawrot polny Lithospermum arvense, rzodkiewnik
pospolity Arabidopsis thaliana, śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum, rzadziej mokrzycznik baldaszko-

Ryc. 3. Farbownik polny Anchusa arvensis na naruszonym trawniku
przy ul. Daszyńskiego oraz ogórecznik lekarski Borago officinalis na
wysypisku przy ul. Kobierzyńskiej. Fot. J. Guzik

W uprawach roślin okopowych powszechne są zwłasz
cza chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli,
włośnica sina Setaria pumila, wilczomlecz obrotny Euphorbia helioscopia, jasnota różowa Lamium purpureum, mle
cze — zwyczajny Sonchus oleraceus i kolczasty S. asper,
rzodkiew świrzepa Raphanus raphanistrum, rzadsza —
dymnica pospolita Fumaria officinalis, a z nowszych przy
byszów przede wszystkim żółtlice: drobnokwiatowa Galinsoga parviflora i owłosiona G. ciliata, przetacznik perski
Veronica persica, szczawik żółty Chcalis stricta oraz
szarłaty: szorstki Amaranthus retroflexus, siny A. lividus i
prosty A. chlorostachys — coraz częstszy na polach wa
rzyw. Grunty porolne opanowywane są masowo przez
nawłocie: późną i kanadyjską oraz przymiotno białe.
Z chwastów uznanych już w Krakowie za wymarłe,
poza kilkoma wymienionymi wyżej, częsty jest jeszcze far
bownik (krzywoszyj) polny Anchusa arvensis (ryc. 3), rzad
ka życica roczna Lolium temulentum, a na stacjach towaro
wych i bocznicach przy młynach i spichrzach wielokrotnie
pojawiały się: pszonacznik wschodni Conringia orientalis,
przewiercień okrągłolistny Bupleurum rotundifolium, wil
czomlecz drobny Euphorbia exigua i lepnica francuska 57lene gallica, zawlekane prawdopodobnie z importowanym
zbożem.
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Szczególne chwasty cechują Ogród Botaniczny Uni
wersytetu Jagiellońskiego (por. Wszechświat 4—6/2002).
Pewne z nich przywiązane są wyłącznie do niego, jak np.
wilczomlecze: plamisty Euphorbia maculata i rozesłany E.
humifusa. Inne to rośliny łatwo dziczejące i aktywnie roz
przestrzeniające się poza miejsca, na które zostały wysadzo
ne, np. zapłonka żółta Nonea lutea, poziomkówka indyjska
Duchesnea indica, barszcz Mantegazziego Heracleum
mantegazzianum. Na stertach kompostów dość częste są:
szczyr roczny Mercurialis annua, szarłat zwisły Amaranthus caudatus, szczwół plamisty Conium maculatum. Kilka
gatunków można spotkać także w sąsiedztwie Ogrodu, np.
poziomkówkę indyjską, przestęp dwupienny Bryonia dioica (ryc. 4) czy proso włosowate Panicum capillare. Wystę
pujące na terenie Ogrodu Botanicznego szczawik rożkowaty Oxalis comiculata i rzeżucha włochata Cardamine hirsuta są częstymi i uprzykrzonymi chwastami w zakładach
ogrodniczych, szkółkach drzew i krzewów oraz w punktach
sprzedaży roślin. Stąd wraz z ziemią i sadzonkami trafiają
na rabaty i klomby w mieście. Ostatnio dołączyła do nich
miłka wielołodygowa Eragrostis multicaulis, która poja
wiła się w pojemnikach z roślinami ozdobnymi w centrum
miasta, a niekiedy licznie obok nich, w szczelinach między
płytami chodnikowymi. Portulaka pospolita Portulaca oleracea, rosnąca spontanicznie w wielu miejscach w Ogro
dzie Botanicznym, trafia się także w rabatach (m. in. na
wzgórzu wawelskim) oraz na siedliskach ruderalnych w
tym, od kilku lat, na torowiskach stacji towarowej w Proko
cimiu.
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dactylon i wulpia mysi ogon Vulpia myuros. Obecność
agresywnego chwastu trawników — przetacznika nitkowa
tego Yeronicafiliformis — stwierdzono w ubiegłym roku na
kilku osiedlach w Nowej Hucie (ponadto licznie na trawni
kach w Ogrodzie Botanicznym).
Najliczniejszą grupę wśród antropofitów stanowią tzw.
rośliny ruderalne, zasiedlające tereny pozbawione natural
nej szaty roślinnej w wyniku funkcjonowania organizmu
miejskiego: place, ulice, przydroża, wszelkiego rodzaju nie
użytki, puste parcele, miejsca po wyburzeniach, place bu
dów, wyrobiska poeksploatacyjne surowców mineralnych,
arterie komunikacyjne: drogowe, tramwajowe i kolejowe,
tereny przemysłowe i poprzemysłowe, przemysłowe i ko
munalne składowiska odpadów oraz dzikie wysypiska
śmieci. Do najczęściej spotykanych należą: tasznik pospoli
ty Capsella bursa-pastoris, rumianek bezpromieniowy
Chamomilla suaveolens (pospolity w miejscach wydepty
wanych), sałata kompasowa Lactuca serriola, stulisze: le
karski Sisymbńum officinale i Loesela S. loeseli, psianka
czarna Solamim nigrum, konyza (przymiotno) kanadyjska
Conyza canadensis, dwurząd murowy Diplotaxis muralis,
ślazy: zaniedbany Malva neglecta (ryc. 5) i dziki M. sylvestris, bodziszek drobny Geranium pusillum, jęczmień
płonny Hordeum murinum, jasnota biała Lamium album,
mierznica czarna Ballota nigra, serdecznik pospolity Leonurus cardiaca i dziesiątki innych. W osiedlach peryferyj
nych, które zachowały częściowo wiejski charakter, można
jeszcze spotkać takie rośliny ruderalne jak: komosę
strzałkowatą Chenopodium bonus-henricus czy werbenę
pospolitą (lekarską) Yerbena officinalis (częstą także w międzywalu Wisły w obrębie bulwarów).

Ryc. 4. Przestęp dwupienny Bryonia dioica na ogrodzeniu przy ul.
Śniadeckich. Fot. J. Guzik

Rozpowszechnionym chwastem w miejskich ogród
kach jest wilczomlecz ogrodowy Euphorbia peplus, a w ra
batach i uprawach warzyw pokrzywa żegawka Urtica
urens. Dużym zaskoczeniem było znalezienie rzadkiego pa
sożyta — zarazy gałęzistej Orobanche ramosa, na poletku
nieśmiertelników w Krakowie-Mogile.
Wiele chwastów polnych spotkać można także w obrę
bie zabudowy miejskiej, w rabatach, na trawnikach (zwłasz
cza świeżo zakładanych lub regenerowanych), w pojemni
kach na rośliny ozdobne i na nieużytkach.
Wyraźnie rozprzestrzeniająca się w wielu miejscach
północnoamerykańska stokłosa spłaszczona Bromus carinatus jest prawdopodobnie częściowo wysiewana z mie
szankami traw. Pojedyncze stanowiska na trawnikach po
siadają cynodon palczasty („trawa bermudzka”) Cynodon

Ryc. 5. Ślaz zaniedbany Malva neglecta i bodziszek drobny
Geranium pusillum na nieużytku pod tarasem b. hotelu „Forum” na
Ludwinowie. Fot. J. Guzik

Na świeżych stertach ziemi, wysypiskach, terenach
gdzie prowadzone są roboty ziemne, drogowe, wykopy itp.
pojawiają się dość często, w coraz to innych miejscach, lu
lek czarny Hyoscyamus niger, popłoch pospolity Onopordon acanthium, rezeda żółtawa Reseda luteola (roślina bar
wierska używana dawniej do barwienia tkanin) i łoboda
błyszcząca Atriplex nitens, rosnąca zwykle w dużych sku
pieniach.
Bardzo niekorzystne dla roślin są warunki termiczne pa
nujące nad przebiegającymi w ziemi ciepłociągami. Na tych
silnie przegrzanych i wysuszonych miejscach, zwykle w
obrębie trawników, mogą utrzymać się tylko nieliczne z
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Ryc. 6. Egilops cylindryczny Aegilops cylindrica na stacji
Kraków-Bonarka oraz stulisz nadwołżański Sisymbrium volgense na
nieużytku stacji towarowej w Prokocimiu. Fot. A. Pacyna

Ryc. 7. Lnica kreskowana Linaria repens na torowisku stacji
Kraków-Bonarka. Fot. J. Guzik, A. Pacyna

Ryc. 8. Solanka kolczysta Salsola kali subsp. ruthenica oraz
poziewnik wąskolistny Galeopsis angustifolia na stacji towarowej w
Prokocimiu. Fot. J. Guzik

nich; najczęstsza jest miłka drobna Eragrostis minor
tworząca jednogatunkowe płaty lub rosnąca w towarzy
stwie innych traw o podobnych właściwościach, jak włośni
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ca zielona Setaria viridis czy palusznik krwawy Digitaria
sangiiinalis. W dużych miastach europejskich obserwuje się
zjawisko tzw. wyspy cieplnej, z którą wydaje się być skore
lowane występowanie pewnych gatunków roślin. W Kra
kowie w taki sposób zachowuje się m. in. bożodrzew gruczołowaty Ailanthus altissima, częsty zwłaszcza w rejonie i
dalszym otoczeniu dworca kolejowego Kraków Główny
Osobowy.
Niezwykle interesującą florą, nie tylko w skali miasta,
ale i całego kraju, charakteryzują się tereny kolejowe Kra
kowa. Z powodu niedostępności tych miejsc dla osób pos
tronnych, jest ona znana tylko nielicznym. Mimo skrajnie
tmdnych warunków siedliskowych (kamieniste, silnie na
grzewające się i zanieczyszczone podłoże) i stałego zwal
czania różnymi sposobami (środki chemiczne, pielenie, ko
szenie, mechaniczne czyszczenie i wymiana podtorza) spot
kać tu można kilkaset gatunków roślin, w tym wiele rzad
kich i nowych przybyszów. Zarastają one torowiska
(zwłaszcza na stacjach), nieużytki między torami oraz zbo
cza nasypów i wykopów kolejowych. Są wśród nich zarów
no mało wybredne, pospolite rośliny ruderalne i chwasty segetalne, jak i rośliny zawleczone z odległych obszarów z
różnego rodzaju surowcami i towarami, zwłaszcza pocho
dzenia roślinnego, lub samym transportem kolejowym.
Część z nich utrzymuje się trwale, inne pojawiają się tylko
przejściowo lub utrzymują przez pewien czas, od kilku do
kilkunastu lat, jak np. egilops (ościec) cylindryczny Aegi
lops cylindrica (ryc. 6 ), wyczyniec polny Alopecurus myosuroides, pieprzyca szerokolistna Lepidium latifolium, trojeść amerykańska Asclepias syriaca czy stulisz nad
wołżański Sisymbrium volgense (ryc. 6 ). Do roślin szcze
gólnie przywiązanych do terenów kolejowych należąm. in.:
lnica kreskowana Linaria repens (ryc. 7), solanka kolczysta
Salsola kali subsp. ruthenica (ryc. 8 ), mietelnik żakula Ko
chia scoparia, szarłat biały Amaranthus albus i inne gatunki
z tego rodzaju, pieprzyca wirgińska Lepidium virginicum,
chaber drobnogłówkowy Centaurea dijfusa, stokłosy: da
chowa Bromus tectorum i japońska Bromus japonicus, po
ziewnik wąskolistny Galeopsis angustifolia (ryc. 8 ) i rezeda
żółta Reseda lutea. Rzadziej trafiają się: dwurząd wąskolist
ny Diplotcvcis tenuifolia, pieprzyca przerosłolistna Lepidium
perfoliatum, pięciornik pośredni Potentilla intermedia, bylica roczna Ariemisia annua, bodziszek syberyjski Geranium
sibiricum, przytulia trójrożna Galium tricornutum, psianka
dzióbkowata Solanum comutum, rukwiślad francuski Erucastrum gallicum, a na nieużytkach także pięciornik wyprosto
wany Potentilla recta i szałwia omszona Salvia nemorosa.
Poza częstymi wszystkimi krajowymi zbożami, kukurydzą
Zea mays i rzepakiem Brassica napus, spotkać tu można
również rośliny użytkowe nie uprawiane na terenie miasta:
gryki — zwyczajną Fagopyrum esculentum, tatarkę F. tataricum oraz kolendrę siewną Coriandrum sativum. Niekiedy
są to również rośliny uprawne innych stref klimatycznych,
jak np. sorgo zwyczajne Sorghum bicolor i techniczne var.
technicum, soja owłosiona Glycine max czy nawet orzacha
ziemna Arachis hypogaea. Trudno wymienić wszystkie z
kilkudziesięciu interesujących gatunków, w większości nie
obserwowanych dotychczas w Krakowie. Jednym z ostat
nich jest starzec nierównozębny Senecio inaeąuidens (tyć.
9) pochodzący z Afryki Południowej i aktywnie rozprze
strzeniający się w Europie.
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Ryc. 9. Starzec nierównozębny Senecio inaeąuidens na stacji
towarowej w Prokocimiu. Fot. J. Guzik

Część gatunków, spotykanych początkowo przeważnie
na terenach kolejowych, przenosi się z czasem na inne sie
dliska ruderalne, gdzie występują nieraz równie często (np.
rukiewnik wschodni Bunias orientalis, szczaw omszony,
pieprzycznik przydrożny Cardaria draba czy miłka drobna).
W ostatnich kilkunastu latach rola krajowych i zagra
nicznych przewozów kolejowych uległa znacznemu ogra
niczeniu na korzyść transportu samochodowego, co spowo
dowało pojawienie się interesujących synantropów także
przy ulicach i drogach wylotowych z miasta (ambrozja bylicolistna Ambrosia artemisiifolia, sorgo alepskie Sorghum
halepense, łoboda szara Atriplex tatarica).
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Anchusa azurea, hirszfeldia szara Hirschfeldia adpressa,
ostróżeczka wschodnia Consolida orientalis, łyszczec Gypsophila pilosa, rumian austriacki Anthemis austriaca, reż
krowia Myagrum perfoliatum, lepnica Silene conoidea,
ożędka kończysta Neslia apiculata, rokietta siewna Eruca
sativa, świrzepa pomarszczona Rapistrum rugosum, szparzyca promienista Bifora radians, turgenia szerokolistna
Turgenia latifolia, zwrotnica zwierciadło Wenery Legousia
speculum-veneris i in.), część z Azji, np. zaślaz pospolity
Abutilon theophrasti (wyjątkowo także jako chwast w
ziemniakach), włośnica Fabera Setariafaberi (ryc. 10), oraz
z Ameryki Północnej i Środkowej (anoda kędzierzawa Ano
da cristata, ambrozje: bylicolistna i trójdzielna Ambrosia
trifida, iwa rzepieniolistna Iva xanthiifolia (ryc. 1 1 ), proso
włosowate, wilec Ipomoea hederacea). Nierzadko spotyka
ne były także włóczydło polne Caucalis platycarpos, czechrzyca grzebieniowa Scandix pecten-veneris, trybula pos
polita Anthriscus caucalis, krowiziół zbożowy Vaccaria hispanica i złocień polny Chrysanthemum segetum. Z chwilą
zaprzestania na większą skalę importu zbóż, znaczna ich
część przestała się pojawiać lub trafia się tylko sporadycz
nie.

Ryc. 11. Ambrozja bylicolistna Ambrosia artemisiifolia oraz iwa
rzepieniolistna Iva xanthiifolia na stacji towarowej w Prokocimiu.
Fot. J. Guzik

Ryc. 10. Zaślaz pospolity Abutilon theophrasti na stacji w Prokocimiu
oraz włośnica Fabera Setaria faberi na bocznicy przy młynie
„Wieczysta”. Fot. J. Guzik

Swoistym florystycznym eldorado w okresie
wzmożonego importu zbóż w latach 80. XX w. okazało się
otoczenie zakładów przemysłu zbożowo-młynarskiego
(młyny, spichrze, wytwórnia pasz), prowadzące do nich
bocznice i obsługujące je stacje kolejowe. Coroczna, wielo
krotna penetracja tych miejsc wzbogaciła znajomość flory
synantropijnej Krakowa o kilkadziesiąt nowych gatunków.
Większość z nich wywodzi się z obszaru śródziemnomors
kiego i Bliskiego Wschodu (aminek wielki Ammi majus,
chaber wełnisty Centaurea solstitialis, farbownik lazurowy

Z transportami rudy dla kombinatu metalurgicznego
Huty im. T. Sendzimira przybyły ze wschodu: astrowiec
orzęsiony Brachyactis ciliata (ryc. 12) (nie obserwowany
wcześniej w Polsce), łyszczec (gipsówka) trójdzielny Gypsophila perfoliata, sałata tatarska Lactuca tatarica, a być
może również, rozpowszechniony na terenie kombinatu i na
składowiskach odpadów hutniczych, jęczmień grzywiasty
Hordeum jubatum, roślina północnoamerykańskich prerii,
hodowana także jako ozdobna do suchych bukietów i nie
kiedy dziczejąca.
Kilka gatunków zawleczono do Krakowa z piaskiem po
chodzącym z głębi kraju, używanym do celów budowlanych,
posypywania w zimie dróg i chodników czy jako domieszka
do podsypki na torowiskach stacji kolejowych. Są to: wrzo
sowiec cienkoskrzydełkowy Corispermum leptopterum, bab
ka piaskowa Plantago arenaria, wydmuchrzyca piaskowa
Leymus arenarius oraz miłka połabska Eragrostis albensis.
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Ryc. 12. Astrowiec orzęsiony Brachyactis ciliata oraz jęczmień
grzywiasty Hordeum jubatum na składowisku odpadów hutniczych w
Pleszowie. Fot. J. Guzik, A. Pacyna

Z ziemią użytą do rekultywacji osadników po Zakładach
Sodowych zawleczone zostały m. in. rzadkie rośliny ozdob
ne: kłosowiec pokrzywolistny Agastache urticifolia i
słonecznik szorstki Heliopsis scabra.
Ciekawe jest występowanie roślin hodowanych dawniej
i używanych w celach leczniczych. Na takie właściwości
wskazuje też określenie ich jako lekarskie — officinalis w
nazwach gatunkowych. Są to: parietaria (pomurnik) Parietaria, tkwiąca od ponad 2 0 0 lat w lesie w pobliżu eremu
0 0 . Kamedułów na Bielanach i przy murze na zewnętrz
nym dziedzińcu klasztoru (spontanicznie także w Ogrodzie
Botanicznym UJ), hyzop Hyssopus — na jednym ze wzgórz
w Tyńcu, a na początku lat 80. XX w. jeszcze na murze
obronnym Kazimierza od strony ogrodu OO. Paulinów
(zniszczony podczas odnowy murów) i ogórecznik Borago
(ryc. 3) zdziczały na wysypiskach i wyjątkowo w zbożu.
Bardzo liczną grupę stanowią rośliny zdziczałe, w tym
niemal wszystkie rośliny użytkowe, uprawiane i hodowane
na terenie miasta, drzewa i krzewy owocowe i dekoracyjne,
znaczna część roślin ozdobnych, a także rośliny będące po
zostałościami po uprawie i utrzymujące się nieraz przez
długi czas po jej zaniechaniu, jak np. truskawka Fragańa
ananassa i łubin trwały Lupinus polyphyllus. Najczęściej
można je spotkać na dużych wysypiskach ziemi, gruzu,
śmieci i odpadków roślinnych oraz licznych dzikich wysy
piskach, często w sąsiedztwie ogródków działkowych.
Miejsca takie charakteryzują się dużym bogactwem gatun
ków, zwłaszcza w pierwszych latach po powstaniu, oraz
bardzo heterogenicznym składem flory. Z roślin ozdob
nych, poza łatwo dziczejącymi: nagietkiem lekarskim Calendula officinalis, lobularią (smagliczką) nadmorską Lobularia maritima czy wyżlinem większym (lwią paszczą) Antirrhinum majus częste są: malwa różowa Alcea rosea, aster
chiński Callistephus chinensis, fiołek ogrodowy (bratek)
Viola x wittrockiana, ubiorek tarczowy Iberis umbellata,
rudbekia owłosiona Rudbeckia hirta (ryc. 13), oraz rośliny
cebulkowe, jak ogrodowe kosaćce Iris spp., czy liliowiec
rdzawy Hemerocallis fulva. Rzadziej trafiają się: miechun
ka rozdęta Physalis alkekengi, łoboda ogrodowa Atriplex
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Ryc. 13. Rudbeckia owłosiona Rudbeckia hirta na zrekultywowanym
osadniku byłych Zakładów Sodowych oraz omżyn Dawida Buddleia
davidii na gruzowisku przy ul. Miodowej. Fot. J. Guzik

hortensis, nikandra (rozdętka) miechunkowata Nicandra
physalodes, włośnica ber Setaria italica, pozłotka kalifornij
ska Eschscholtzia califomica, czarnuszka damasceńska Nigella damascena, wilczomlecze: groszkowy Euphorbia lathyris i obrzeżony E. marginata, żeniszek meksykański
Ageratum houstonianum. Typowymi dziczejącymi roślina
mi „cmentarnymi” sąrogownica kutnerowata Cerastium tomentosum i rozchodnik kaukaski Sedum spurium. Cymbalaria (lnica) bluszczykowata Cymbalaria muralis rosnąca na
murach obronnych Wawelu od strony Wisły i na skałach u
ich podnóża, przeniosła się tam z rabat, na których była ho
dowana.

Ryc. 14. Bieluń dziędzierzawa Datura stramonium na wysypisku
oraz powojnik pnący Clematis vitalba na torze kolejowym w
Podgórzu. Fot. J. Guzik

Z dziczejących roślin użytkowych do rzadkości należą
soczewica jadalna Lens esculenta i tytoń bakun Nicotiana
rustica\ częstsze są: groch zwyczajny Pisum sativum, fasola
zwykła Phaseolus vulgaris, bób Yiciafaba, kilka gatunków
czosnku Allium spp., koper ogrodowy Anethum graveolens,
winorośl właściwa Yitis vinifera i inne.
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Z karmą dla ptaków ozdobnych związane jest pojawia
nie się konopi siewnych Cannabis sativa, lnu zwyczajnego
Linum usitatissimum, prosa zwyczajnego Panicum miliaceum i mozgi kanaryjskiej Phalaris canariensis, rosnących
często razem. Być może taką drogą dostała się na aluwia
Wisły, poniżej ujścia Serafy odprowadzającej ścieki miejs
kie, okazała chwastnica jadalna Echinochloa esculenta. Z
innych roślin, których diaspory wyrzucane są nieraz do ka
nalizacji, licznie występująna aluwiach owocujące pomido
ry Lycopersicon esculentum, a nawet pojedyncze kwitnące
egzemplarze arbuza (kawona) Citrullus lanatus. Pozos
tałością po karmieniu „miejskich” ptaków jest najczęściej
pszenica Triticum aestivum, a licznie występujący w 2005 r.
owies Avena sativa w szczelinie krawężnika obmurowania
koryta Wisły pod Wawelem, to wynik zimowego dokar
miania ptactwa wodnego.
Lista zdziczałych drzew i krzewów liczy kilkadziesiąt
gatunków. Obok częstych: orzecha włoskiego Juglans regia
czy agrestu Ribes grossularia, można wymienić m. in. nie
podawane dotąd z Krakowa: brzoskwinię zwyczajną Persica vulgańs, wiśnię wonną (antypkę) Cerasus mahaleb,
omżyn Dawida Buddleia davidii (ryc. 13), amorfę krze
wiastą Amorpha fruticosa, porzeczkę złotą Ribes aureum,
lilak pospolity Syringa vulgańs, róże: wielokwiatową Rosa
multiflora i pomarszczoną R. rugosa, złotokap zwyczajny
Labumum anagyroides, tawlinę jarzębolistną Sorbańa sorbifolia, rokitnik zwyczajny Hippophae rhamnoides, żylistek
szorstki Deutzia scabra.
Rośliny synantropijne spełniają w mieście ważną rolę
„okrywową” wszelkich miejsc naruszonych. Wiele repre
zentuje duże walory estetyczne przyciągając wzrok barw
nymi, choć na ogół drobnymi kwiatami, oryginalnymi liś
ćmi lub owocami, czy całym swoim wyglądem, jak np.:
popłoch pospolity, zbierany często do zimowych bukietów,
rezeda żółtawa, bieluń dziędzierzawa Datura stramonium
czy powojnik pnący Clematis vitalba (ryc. 14). Pokrój i
fragmenty niektórych z nich przedstawił z natury, z wielkim
artyzmem, Stanisław Wyspiański w swoim osobliwym ry
sunkowym „Zielniku”, wykorzystując ich motywy w twór
czości plastycznej (witraże, winiety, polichromie kościołów
— por. artykuł J. Weinera, Wszechświat 10-12/2005).
Pewne synantropy mogą jednak niekorzystnie oddziaływać
na zdrowie człowieka wywołując schorzenia alergiczne
(pyłek ambrozji czy iwy rzepieniolistnej), bądź po kontak
cie z nimi powodować bolesne dolegliwości („oparzenia”)
skórne (barszcze: Mantegazziego i Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi); są wśród nich również rośliny silnie
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trujące. Stwierdzono także w Krakowie obecność tzw.
chwastów kwarantannowych, podlegających obowiązkowi
zwalczania z mocy ustawy.
Na kilku stronach nie sposób wyczerpująco przedstawić
wszystkich zagadnień związanych z omawianym tematem,
wymienić większej liczby gatunków czy zamieścić więcej
ilustracji. Ograniczono się do najważniejszych i zdaniem
autora najciekawszych przykładów. Jeśli spowodują one
inne spojrzenie Czytelników na rośliny w swoich miastach,
to cel artykułu zostanie osiągnięty. Miasto jest bowiem inte
resującym i bardzo wdzięcznym obiektem badań florystycznych, które nie wymagają dalekich wyjazdów ani poś
więcania im jednorazowo dłuższego czasu. Obserwacji mo
żna przecież dokonywać na „własnym podwórku”, w po
bliżu miejsca zamieszkania, podczas spacerów itd., a nie
wykluczone jest przy tym znalezienie nowych lub rzadkich
gatunków, których przejściowe pojawy, często i nieraz bez
powrotnie, umykają botanikom. Z uwagi na dużą dynamikę
flory synantropijnej miasta, szybko zachodzące zmiany (za
nikanie jednych gatunków i pojawianie się nowych), wy
maga ona stałego monitorowania. W krajach Europy Za
chodniej duża część takich spostrzeżeń pochodzi od amato
rów, miłośników przyrody, którzy sami je ogłaszają lub
przekazują specjalistom wiadomości i zebrane, żywe bądź
zasuszone, okazy roślin.
Dane statystyczne odnoszące się do flory Krakowa, za
równo rodzimej jak i synantropijnej, zostaną przedstawione
w planowanej trzeciej części opracowania, po zakończeniu
prac terenowych oraz zestawieniu wiadomości z literatury i
zielników.
Uzupełnienie strony ilustracyjnej niniejszego opracowa
nia mogą stanowić barwne zdjęcia lulka czarnego, portulaki
pospolitej i rezedy żółtawej wykonane na siedliskach ruderalnych w Krakowie przez Panią mgr Martę Wojewodę
(Wszechświat 10-12/2005). O występowaniu przedstawio
nego tam traganka pęcherzykowatego była mowa w części
pierwszej (Wszechświat 10-12/2005: 269).
Niniejsze opracowanie poświęca autor pamięci swego
krajana z Ludwinowa, Antoniego Józefa Zmudy
(1889-1916), zasłużonego badacza krakowskiejflory, w 90.
rocznicę Jego przedwczesnej śmierci.
Wpłymęto 30.03.2006
Mgr Janusz Guzik jest geografem, pracownikiem Instytutu Botaniki
im. Władysława Szafera PAN w Krakowie.
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SZATA ROŚLINNA KRAKOWA. CZĘŚĆ III

2.4. Zbiorow iska wodne i bagienne
W związku z zanikiem szeregu zbiorników wodnych z
powodu osuszania terenów i katastrofalnym zanieczyszcze
niem wód zbiorowiska roślinności wodnej spotkać możemy
w Krakowie jedynie w stanie szczątkowym, a zbiorowiska
bagienne i inne związane przestrzennie z wodami są coraz
rzadsze. Jeszcze z początkiem naszego stulecia rośliny wod
ne i bagienne występowały powszechnie w dużych staro
rzeczach odciętych od głównego koryta Wisły i małych
znajdujących się między wałami, a także w licznych gli
niankach i stawach.
Pospolite dawniej w Krakowie zbiorowisko „lilii wod
nych” Myriophyllo-Nupharetum s.l. z charakterystycznymi
grzybieniami Nymphaea alba, grążelami Nuphar lutea i
szeregiem innych roślin zanurzonych w wodzie i
pływających po jej powierzchni, przestało praktycznie ist
nieć. Namiastkę takiego zbiorowiska możemy jeszcze zo
baczyć w starorzeczu Koło Tynieckie, gdzie ledwo wege
tują ostatnie osobniki grążela żółtego. Również i w okoli
cach Krakowa zbiorowisko to zanika, a jedne z ostatnich
jego płatów znajdują się w kilku starorzeczach północnej
części Puszczy Niepołomickiej. Wyginęły również zbioro
wiska rdestnic występujące zarówno w wodach stojących
jak i płynących. Utrzymały się tylko nieliczne gatunki tole
rujące znaczne zanieczyszczenie wód, np. rdestnica kędzie
rzawa Potamogeton crispus i rdestnica drobna P. pusillus
rosnące w Wiśle. Podobny los spotkał zbiorowisko roślin
swobodnie pływających po powierzchni wody z osoką aleosowatą Stratiotes aloides. Utrzymują się jedynie, poja
wiające się okresowo, zbiorowiska drobnych rzęs, złożone
najczęściej z rzęsy drobnej Lemna minor i spirodeli wielokorzeniowej Spirodela polyrhiza.
Występują jeszcze w kilku miejscach w Krakowie
związane z brzegami wód i terenami zabagnionymi zbioro
wiska roślinności szuwarowej, chociaż i one wykazują
znaczne zubożenie florystyczne. Typowe szuwary Scirpo-Phragmitetum s.l można spotkać nad zarastającymi sta
rorzeczami, sztucznymi zbiornikami wodnymi i w otocze
niu zapór na Wiśle. Rosną tu najczęściej pałki wodne — Ty
pka latifolia i T. angustifolia, skrzyp bagienny Eąuisetum limosum, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum i nie
kiedy marek szerokolistny Siurn latifolium, tatarak Acorus
calamus oraz manna mielec Glyceria aąuatica. Najczęściej
spotykana jest w Krakowie najuboższa postać szuwarów z
masowym występowaniem trzciny Phragmites australis.
Trawa ta jest bardzo żywotna i ekspansywna, pojawia się
często na lekko zabagnionych i niekoszonych łąkach, co
można zaobserwować np. w okolicach Kostrza i Sidziny.
Do zbiorowisk bagiennych należą szuwary złożone z wyso
kich turzyc, takich jak: turzyca zaostrzona Carex gracilis,
turzyca prosowa C. paniculata, turzyca sztywna C. elata,
turzyca pęcherzykowata C. vesicaria i turzyca dzióbkowata
C. rostrata. Niewielkie powierzchnie szuwarów turzycowych możemy spotkać niekiedy w obniżeniach wśród łąk i

zagłębieniach terenu w sąsiedztwie Wisły. Duży płat szu
waru z turzycą zaostrzoną znajduje się na łące poniżej Placu
Centralnego w Nowej Hucie. Do zbiorowisk szuwarowych
zalicza się również skupienia mozgi trzcinowatej Phalaris
arundinacea, rozwijające się ostatnio w najbliższym
sąsiedztwie koryta Wisły.
Przestrzennie z wodami związane są naturalne zbioro
wiska roślin jednorocznych rozwijające się na brzegach wy
sychających zbiorników wodnych i namuliskach rzek.
Świeże namuliska rzek krakowskich od szeregu lat wyka
zują silne skażenie metalami ciężkimi i określane są nazwą
“mad przemysłowych”. Prawie zupełnie brak tu roślin zna
nych z podobnych siedlisk nad stosunkowo czystymi rzeka
mi. Na starszych namuliskach i brzegach okresowo wysy
chających stawów rośnie najczęściej w Krakowie zbioro
wisko złożone z kilku gatunków rdestów Polygonum sp. i
uczepów Bidens sp.

Ryc. 1. Przetacznik długolistny — rzadki składnik łąk wilgotnych.
Fot. E. Dubiel

2.5. Zbiorow iska chwastów polnych
W wyniku kilku poszerzeń granic miasta po ostatniej
wojnie znalazło się w jego obrębie szereg wsi z gruntami
rolnymi. W miarę jednak rozwoju urbanizacyjnego Krako
wa i przemian społecznych kurczył się systematycznie ob
szar pól. Obecnie typowe użytki rolne są coraz rzadsze, a
powiększa się powierzchnia obszarów zagospodarowanych
w inny sposób lub pozostawionych jako odłogi. Z uprawa
mi polnymi związane są specyficzne zbiorowiska chwas
tów, których charakter zależy od rodzaju uprawy i zasobno
ści gleby. Stosowane zabiegi agrotechniczne i terminy ich
przeprowadzania powodują, że inne typy zbiorowisk rozwi
jają się w zbożach, a inne w uprawach okopowych. Duży
wpływ na skład florystyczny chwastów wywiera stosowa-
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nie do ich zwalczania coraz to nowszych rodzajów herbicy
dów. Niektóre z nich działają selektywnie na określone gru
py chwastów powodując nadmierny rozwój innych.

Ryc. 2. Błonia krakowskie z masowo kwitnącym mniszkiem
lekarskim. Fot. E. Dubiel

W większości upraw zbożowych, na wielu rodzajach
gleb, rozwija się bardzo szeroko rozpowszechnione zbioro
wisko wyki czteronasiennej Yicietum tetraspermae.
Możemy w nim spotkać pospolite do niedawna chwasty, ta
kie jak: chaber bławatek Centaurea cyanus, kąkol Agro
stemma githago, stokłosa żytnia Bromus secalinus, miotła
zbożowa Apera spica-venti, wyka czteronasienna Yicia tetrasperma, wyka drobnokwiatowa Yicia hirsuta i wyka
pstra Yicia dasycarpa. Na glebach żyźniejszych pojawiają
się obficie: mak polny Papaver rhoeas, rumianek pospolity
Chamomilla recutita i maruna bezwontrd Matricaria maritima subsp. inodora, a na ubogich mogą wystąpić w dużej
ilości: szczaw polny Rumex acetosella, sporek polny Spergula arvensis i czerwiec roczny Scleranthus annuus. Dość
często możemy współcześnie spotkać łany pszenicy pozba
wione większości wymienionych powyżej chwastów, opa
nowane za to w znacznym stopniu przez miotłę zbożową.
Na ciepłych i zasobnych glebach piaszczystych wystę
powało dawniej zbiorowisko maku piaskowego Papaveretum argemones z obfitym udziałem drobnych chwastów
szybko kończących wegetację, takich jak: rzodkiewnik po
spolity^ rabidopsis thaliana, pr/etacznik trójlistkowy Yeronica triphyllos, przetacznikbluszczykowaty Yeronica hederifolia, złoć łąkowa Gagea pratensis i kwitnącego nieco
później maku piaskowego Papaver argemone. Nie znaj
dziemy również podanych z Krakowa, przywiązanego do
ubogich gleb piaszczystych zbiorowiska głodka małego i
czerwca trwałego Amoserido-Scleranthetum i związanego
z rędzinami zbiorowiska włóczydła polnego i czechrzycy
grzebieniowej Caucalido-Scandicetum. Zaniknięcie tych
zbiorowisk na naszym terenie wiąże się głównie z wyłącze
niem z uprawy zajmowanych przez nie siedlisk.
Cechą charakterystyczną upraw okopowych jest kilka
krotne niszczenie chwastów w ciągu sezonu wegetacyjne
go, stąd rozwijają się one bujnie dopiero jesień ią, zakry
wając niekiedy roślinę uprawną. Tak dzieje się często w
uprawach ziemniaka porażonych wcześnie przez zarazę
ziemniaczaną. Ponieważ uprawę roślin okopowych poprze
dza zazwyczaj obfite nawożenie obornikiem i nawozami
mineralnymi w zbiorowiskach chwastów dominują gatunki
azotolubne np. komosa biała Chenopodium album, komosa
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wielonasienna Chenopodium polyspermum i rdest kolanko
wy Polygonum lapathifolium subsp. lapathifolium.
Na ubogich glebach gliniasto-piaszczystych rozwija się
zbiorowisko chwastnicy jednostronnej Echinochloo-Setarietum z gatunkami o niewielkich wymaganiach co do żyz
ności siedliska. Chwastami najczęściej tu spotykanymi są:
chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli, włośnica
sina Setaria pumila i włośnica zielona Setaria viridis. Na
glebach żyźniejszych pojawia się zbiorowisko jasnoty różo
wej i przetacznika lśniącego Lamio-Yeronicetum politae,
dość często spotykane w Krakowie. Chwastami wyróż
niającymi to zbiorowisko są: przetacznik lśniący Veronica
polita, wilczomlecz obrotny Euphorbia helioscopia, jasnota
różowa Lamium amplexicaule i mlecz kolczasty Sonchus
asper. Często bardzo uporczywe chwasty pojawiają się na
specyficznych glebach ogródków przydomowych. Gleby te
obficie nawożone obornikiem, kompostem i nawozami mi
neralnymi są ulubionym siedliskiem dla żółtlic — Galinsoga parviflora i G. ciliata, przetacznika perskiego Yeronica
persica, gwiezdnicy pospolitej Stellaria media, wiechliny
rocznej Poa annua i wielu innych gatunków.
2.6. Zbiorow iska ruderalne
Zbiorowiska roślinności ruderalnej rozwijają się na róż
norodnych siedliskach najsilniej przekształconych przez
działalność człowieka. Część takich miejsc jest wyjątkowo
żyzna (śmietniska, otoczenie starych gospodarstw wiejs
kich), inne są znacznie uboższe (chwilowo opuszczone
pola, pobocza torów kolejowych, wykopy, gruzowiska) lub
skrajnie ubogie (hałdy). Ze względu na małą stabilność
siedlisk ruderalnych szereg zbiorowisk pojawia się przejś
ciowo lub jest wykształcona fragmentarycznie. Zbiorowi
ska roślinności ruderalnej spotykamy prawie na każdym
kroku; zajmują niekiedy bardzo małe powierzchnie, np.
szczeliny pomiędzy płytami chodnikowymi. Zbyt małą
uwagę przywiązujemy do roli tych zbiorowisk, uważając je
czasem za niezbyt estetyczne w krajobrazie miejskim, zapo
minamy przy tym, że osłaniają one zdewastowaną zazwy
czaj glebę, dostarczają w procesie fotosyntezy tlenu i pobie
rają dwutlenek węgla, który występuje w nadmiarze w śro
dowisku wielkomiejskim. Nie bez znaczenia z punktu wi
dzenia przyrodniczego jest fakt, że utrzymuje się w nich
szereg rzadkich gatunków roślin.
Wśród zbiorowisk roślinnych towarzyszących miej
scom wydeptywanym powszechnie spotykane jest zbioro
wisko życicy trwałej i babki zwyczajnej Lolio-Plantaginetum rozwijające się na poboczach dróg, chodników i ście
żek, a także na placach zabaw i placach składowych. Zbio
rowisko to tworzą rośliny dobrze znoszące wydeptywanie,
np. rdest ptasi Polygonum aviculare, życica trwała Lolium
perenne, babka zwyczajna Plantago major, rumianek bezpromieniowy Chamomilla suaveolens i wiechlina roczna
Poa annua. W miejscach najsilniej wydeptywanych utrzy
muje się zbiorowisko złożone z drobnych roślin kwiato
wych i mszaków Sagino-Bryetum, którego maleńkie po
wierzchnie można spotkać w szczelinach pomiędzy płytami
chodnikowymi i brukiem nawet na Starym Mieście. Na
ścieżkach rzadziej uczęszczanych, zazwyczaj wśród łąk na
obrzeżach miasta, pojawia się zbiorowisko z sitem chudym
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Juncetum macri, kenofitem zawleczonym z Ameryki
Północnej na początku naszego stulecia.
Specyficzne zbiorowiska roślinne rozwijają się na sied
liskach ruderalnych ubogich lub niezbyt zasobnych w
próchnicę i dość suchych. W obrębie nowych osiedli miesz
kaniowych na trawnikach i przy chodnikach bardzo pospo
lite w ostatnich latach jest zbiorowisko, w którym dominuje
zawleczona do nas trawa— jęczmień płonny Hordeum mutinum. Razem z jęczmieniem rosną często dwie stokłosy:
płonna Bromus steńlis i miękka B. hordeaceus. Na terenach
kolejowych, świeżych nasypach i zaniedbanych suchych
trawnikach często spotykane jest zbiorowisko złożone
głównie z roślin z rodziny krzyżowych, takich jak: stulicha
psia Descurainia sophia, stulisz Loesela Sisymbrium loeselii, stulisz lekarski S. officinale i pieprzyca gruzowa Lepi
dium ruderale. Do pospolitych na nasypach kolejowych,
dawnych wysypiskach gruzu i innych suchych siedliskach
ruderalnych należy także zbiorowisko żmijowca zwyczaj
nego i nostrzyków Echio-Melilotetum. W zbiorowisku tym,
pojawiającym się z reguły po ustąpieniu poprzedniego,
rosną trwałe byliny reprezentowane m. in. przez następujące
gatunki: nostrzyk biały Melilotus alba, nostrzyk żółty M. officinalis, żmijowiec zwyczajny Echium mlgare, wiesiołek
dwuletni Oenothera biennis, rezeda żółta Reseda lutea i
dziewanny Yerbascum sp.
Inna grupa zbiorowisk ruderalnych pojawia się na sie
dliskach zasobnych w próchnicę i związki azotowe. Prawie
przy każdym obejściu gospodarskim występowało dawniej
zbiorowisko pokrzywy żegawki Urtica urens i ślazu za
niedbanego Malva neglecta spotykane dzisiaj w formie
szczątkowej na obrzeżach miasta. Na starych śmietniskach
można jeszcze spotkać w wielu punktach Krakowa zbioro
wisko serdecznika i łopianu pajęczynowatego Leonuro-Arctietum tomentosi, które tworzą azotolubne byliny roz
rastające się prawie do dwóch metrów wysokości, np.
łopian paj ęczynowaty Arctium tomentosum, łopian większy
A. lappa, serdecznik pospolity Leonurus cardiaca, oset kę
dzierzawy Carduus crispus i znacznie niższe, między inny
mi: chrzan pospolity Armoracia nisticana, jasnota biała Lamium album, glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus i
mierznica czarna Ballota nigra.
Duże place składowe, opuszczone przez szereg lat pola i
nie użytkowane łąki świeże opanowało pospolite w ostat
nich latach zbiorowisko złożone głównie z dwóch wysokich
bylin — bylicy pospolitej Artemisia vulgaris i wrotycza po
spolitego Tanacetum mlgare. Zbiorowisko to, podobnie jak
i zbiorowisko serdecznika i łopianu, po pewnym czasie
mogą zastąpić nitrofilne zarośla, w których dominuje bez
czamy Sambucus nigra.
Zbiorowiska ruderalne występują także nad Wisłą, a
jednym z najbardziej ekspansywnych jest zbiorowisko
złożone z okazałych bylin pochodzenia północnoamerykań
skiego Rudbeckio-Solidaginetum. W zbiorowisku tym za
zwyczaj niepodzielnie panuje nawłoć późna Solidago gi
gantea, ale spotyka się również płaty z rudbekią nagą Rud
beckia laciniata i licznymi astrami Aster sp.
2.7. Tereny zieleni urządzonej
Ważnymi składnikami szaty roślinnej miast są: parki,
skwery, zieleń osiedlowa, zieleń przydomowa, zieleń przy

drożna i ogródki działkowe. Tereny te mają roślinność z
reguły zaprojektowaną i kształtowaną przez ciągłe zabiegi
pielęgnacyjne, takie jak: koszenie trawników, strzyżenie ży
wopłotów oraz przycinanie krzewów i drzew. Dobór roślin
służy głównie celom estetycznym, rzadziej użytkowym,
izolacyjnym i zapobiegającym erozji. Ocenę stanu zieleni
urządzonej w Krakowie znajdzie czytelnik w licznych do
niesieniach prasowych i opracowaniach specjalistycznych.
2.8. Przem iany zbiorow isk roślinnych
Podobnie jak flora, również zbiorowiska roślinne podle
gają przemianom nasilającym się szczególnie w ostatnich
czasach, czyli w okresie intensywnej urbanizacji i industriali
zacji. Wiele zbiorowisk roślinnych już wyginęło, dużo jest
znacznie zniekształconych i ograniczanych w swoim wystę
powaniu, ale są i takie, które powstały niedawno i rozprze
strzeniają się na nowe siedliska. Głównymi czynnikami po
wodującymi przemiany zbiorowisk roślinnych w Krakowie
są: ( 1 ) postępujące już od ubiegłego stulecia osuszanie tere
nów, (2 ) zajmowanie nowych obszarów pod różnego rodzaju
budownictwo, (3) zmiany w sposobie zagospodarowania te
renów użytkowanych rolniczo, (4) zanieczyszczenie środo
wiska, (5) powstanie zupełnie nowych siedlisk np. hałd i (6 )
pojawienie się nowych roślin zawleczonych (kenofitów).
W wyniku osuszania terenów wyginęły zupełnie zbioro
wiska roślinne związane z torfowiskami wysokimi, pozo
stały w stanie szczątkowym tylko nieliczne zbiorowiska ro
ślinności wodnej, znacznemu ograniczeniu uległy zbioro
wiska bagienne, a szereg łąk wilgotnych uległo prze
kształceniu w łąki świeże. Większość istniejących dawniej
zbiorników wodnych została osuszona, zasypana lub w na
turalny sposób zarosła. Powstałe niedawno nowe sztuczne
zbiorniki wodne (Zakrzówek, Przylasek Rusiecki) i nowe
starorzecze Wisły koło stopnia wodnego “Kościuszko” za
gospodarowane są intensywnie (wędkarstwo, sporty wod
ne), co utrudnia, a nawet uniemożliwia spontaniczne wkra
czanie roślin.
Szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego,
zakładów przemysłowych i nowych dróg prowadzi do
znacznego ograniczenia terenów zielonych i fizycznej li
kwidacji szeregu zbiorowisk. Pod budownictwo zajmowa
ne są nie tylko pola, ale i różnego typu łąki, a nawet murawy
kserotermiczne. Budowane w najbliższym sąsiedztwie la
sów nowe domy powodują nadmierną synantropizację resz
tek zbliżonych do naturalnych zbiorowisk roślinnych.
Głębokie zmiany w sposobie zagospodarowania rolni
czego terenów, przejawiające się po części jako intensyfika
cja produkcji rolnej, a po części jako rezygnacja z uprawy
pól i łąk, doprowadziły do wyginięcia lub zniekształcenia
wielu zbiorowisk roślinnych. Z intensyfikacją produkcji rol
nej wiąże się zanikanie wielu chwastów na polach i tym sa
mym zmiana składu florystycznego zbiorowisk związanych
z uprawami zbożowymi i okopowymi. Podobnie przedsta
wia się sytuacja na łąkach, gdzie w wyniku intensywnego
nawożenia zachodzi ubożenie florystyczne zbiorowisk, a
nawet zamiana dotychczas istniejących na inne. Rezygnacja
z uprawy pól, co ma miejsce szczególnie na glebach ubo
gich, uniemożliwia rozwój wielu specyficznym zbiorowis
kom chwastów. Zaniechanie użytkowania łąk prowadzi do
ich spontanicznego zarastania i w konsekwencji do zmiany
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Ryc. 3. Mieczyk dachówkowaty na łące trzęślicowej koło Sidziny.
Fot. E. Dubiel

charakteru zbiorowiska. Również upadek hodowli krów,
kóz i owiec przyczynił się do zaniku pastwisk, przemian na
okresowo wypasanych łąkach i w wypasanych murawach
kserotermicznych.
Wpływ zanieczyszczenia środowiska na szatę roślinną
jest trudno dostrzegalny i zauważamy go dopiero wtedy,
gdy przybierze charakter klęski ekologicznej. Z reguły za
nieczyszczenia, kumulując się w roślinach i glebie, mogą
dać o sobie znać dopiero po dłuższym okresie czasu. Z za
nieczyszczeniem powietrza wiąże się niewątpliwie prawie
zupełne wyginięcie w Krakowie rodzimych drzew iglas
tych: jodły i świerka, zamieranie sosny i obniżenie żywot
ności większości drzew liściastych. Skażenie wód wyelimi
nowało lub ograniczyło występowanie wielu roślin wod
nych. Niepokojącym zjawiskiem jest przedostawanie się do
gleby wraz z zanieczyszczonymi opadami związków azoto
wych i innych substancji powodujących użyźnianie siedlisk.
Powoduje to wyraźne zmiany florystyczne w zbiorowis
kach rosnących z natury na miejscach ubogich, a więc w bo
rach i murawach kserotermicznych.

Z działalnością człowieka wiąże się powstanie nowych
siedlisk, na które wkraczają spontanicznie rośliny. Często są
to siedliska bardzo specyficzne np. hałda popiołów z elek
trowni w Łęgu zlokalizowana nad Wisłą, hałdy odpadów z
kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie, czy bardzo
duże hałdy po nieczynnym już “Solvaju”. Miejsca te są
stopniowo kolonizowane przez różne gatunki, które z cza
sem tworzą pionierskie zbiorowiska roślinne. Umiejętnie
wykorzystany proces spontanicznego pojawiania się roślin
może przyśpieszyć rekultywację tych terenów.
Duży wpływ na kształtowanie się zbiorowisk roślinnych
miały w przeszłości i odgrywają nadal rośliny obcego po
chodzenia. Stały się one głównymi składnikami wszystkich
zbiorowisk polnych i większości ruderalnych. Spotykamy
je także w zbiorowiskach półnaturalnych, a nawet w zbliżo
nych do naturalnych. Wiele zbiorowisk, których składni
kiem są kenofity, utworzyło się w najnowszych czasach np.
zbiorowisko z moczarką kanadyjską FAodeetum canadensis,
zbiorowisko z jęczmieniem płonnym Hordeo-Brometum,
zbiorowisko z sitem chudym Juncetiim macri, zbiorowisko
z żółtlicami w ogródkach Galinsogo-Setarietum, zbiorowi
sko nawłoci późnej Rudbeckio-Solidaginetum, itd. Zbioro
wiska te w większości przypadków zajęły siedliska silnie
przekształcone, na których została zniszczona roślinność ro
dzima. Z uwagi na postępującą dalej dewastację środowiska
przyrodniczego należy się spodziewać powstania nowych
zbiorowisk roślinnych, zastępczych w stosunku do dotych
czas istniejących.
Proces przemian zbiorowisk roślinnych w ostatnich la
tach zachodzi tak szybko, że nie zawsze jesteśmy w stanie
wnikliwie go poznać. Generalnie możemy stwierdzić, że
zmniejsza się różnorodność zbiorowisk roślinnych, giną
bardzo ściśle związane z określonym typem siedliska (wod
ne, bagienne i kserotermiczne), zmieniają się uważane do
tychczas za dość stabilne (leśne i łąkowe) i pojawiają się
nowe, złożone z reguły z kilku pospolitych gatunków.

Wpłynęło 10.11.2005
Prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel pracuje w Instytucie Botaniki Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, e-mail: dubiel@ib.uj.edu.pl

Beata Anna KLIMEK (Kraków)

TAJEMNICE RYZOSFERY

Korzenie roślin są jednym z najważniejszych elemen
tów różnicujących środowisko glebowe. Składa się na to
wpływ samych korzeni, jak i związanych z nimi organi
zmów glebowych, takich jak bakterie, grzyby czy mikro
fauna. Wokół korzeni tworzy się strefa grubości kilku mili
metrów, zwana powszechnie ryzosferą, w obrębie której ak

tywność mikroorganizmów względem otaczającego środo
wiska glebowego znacznie wzrasta. Niekiedy pojęciem ryzosfery obejmuje się również powierzchnię korzeni.
Główną przyczyną, dla której ryzyzosfera jest tak atrakcyj
nym siedliskiem, są wydzielane przez korzenie różnorodne
substancje organiczne, stanowiące doskonałe źródło pokar-
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Ryc. 1. Korzenie często stanowią znaczną część
biomasy roślin. Fot. K. Tumau

mu dla mikroorganizmów. Jednocześnie ryzosfera jest sied
liskiem bardzo wymagającym, gdyż w warunkach nasilonej
konkurencji mogą przetrwać tylko najlepsi. W ryzosferze
występują specyficzne mikroorganizmy glebowe, od orga
nizmów symbiotycznych (przynoszących korzyści rośli
nom) do ich pasożytów, a zależności między nimi są silnie
modyfikowane przez warunki środowiskowe. Interesujący
jest wkład korzeni roślin w rozkład i produkcję materii orga
nicznej w glebie, a także odmienny sposób oddziaływania
substancji toksycznych i sposoby ich unieszkodliwiania.
Podziemna część rośliny wykorzystuje około jednej
trzeciej związków węgla produkowanych z dwutlenku wę
gla i wody w reakcji fotosyntezy. Z kolei, około jedna
czwarta tego „podziemnego” węgla jest wydzielana do gle
by w postaci różnorodnych substancji chemicznych, jak
proste i złożone cukry, kwasy organiczne, tłuszcze i białka,
w tym enzymy i hormony. Łatwo rozkładalne związki wę
gla są błyskawicznie pochłaniane przez mikroorganizmy
żyjące w ryzosferze i wykorzystywane przez nie do zaspo
kajania bieżących potrzeb energetycznych, do wzrostu i
rozmnażania się. Niektóre z tych substancji mają szczególne
działanie (jak np. aktywujące mikroorganizmy hormony).
Ilość wydzielanych substancji zależy w dużym stopniu od
wieku rośliny: największa jest u szybko rosnących,
młodych roślin, w najbardziej aktywnej części korzenia, po
między wierzchołkiem a strefą włośnikową. Dokładne
zmierzenie ilości i składu wydzielanych przez korzenie sub
stancji organicznych jest utrudnione, gdyż ciężko odróżnić
je od podobnych substancji wydzielanych przez mikroorga
nizmy lub bezpośrednio z glebowej materii organicznej. Jest
to trudne także dlatego, że w różnych częściach korzenia
wydzielane są różne związki. Mikroorganizmy ryzosfery,
żyjące w warunkach obfitości łatwo rozkładalnych substra
tów węglowych, wykazują ciekawą cechę: są w dużo więk
szym stopniu niż mikroorganizmy spoza ryzosfeiy kulturo-

Ryc. 2. Mikoryza arbuskulama — wewnątrz komórek korzenia
widoczne drzewkowato rozgałęzione strzępki grzybni (wybarwione
na niebiesko). Fot. K. Tumau

Ryc. 3. Grzyby kolonizujące grudkę gleby; na powierzchni widoczna
biała grzybnia z konidioforami, na których wytwarzane są zarodniki,
rozprzestrzeniane za pośrednictwem wiatru. Fot. K. Tumau

walne, czyli możliwe do hodowli na bogatych w substraty,
sztucznych pożywkach w warunkach laboratoryjnych. Ho
dowla mikroorganizmów na pożywkach i liczenie wy
rosłych na nich kolonii było do niedawna jedną z najpow
szechniej stosowanych metod służących do określania li
czebności mikroorganizmów glebowych, choć w rzeczy
wistości obejmuje zaledwie kilka procent mikroorgani
zmów, prowadząc do zaniżonych wyników. Bogactwo róż
norodności mikroorganizmów glebowych ukazują nam dziś
coraz wyraźniej metody biologii molekularnej.
Korzenie roślin zmieniają podłoże w sposób mechanicz
ny, jak i chemiczny. W pierwszym przypadku rosnące ko
rzenie działają niczym spychacz torujący korytarz i rozbi
jający poprzednio uformowane agregaty glebowe. Ułatwia
to mikroorganizmom dostęp do nowych źródeł glebowej
materii organicznej i może powodować zwiększenie tempa
jej rozkładu. Chemiczne przemiany siedliska polegają z ko
lei na wydzielaniu substancji, które zmieniają dostępność
nutrientów (pierwiastków biogennych) niezbędnych rośli
nom do wzrostu. Ten rodzaj działalności można najłatwiej
obserwować w przypadku korzeni łubinu białego. Korzenie
łubinu cechuje nadzwyczaj obfite wydzielanie kwasu szcza
wiowego, odkładanego w postaci kryształów szczawianu
wapnia wokół obficie wykształconych włośników. Wydzie
lane kwasy powodują znaczny wzrost dostępności substan
cji, które związane są w mineralnej części gleby w postaci
niedostępnej dla roślin. Sposób pozyskiwania nutrientów
przez łubin nie jest jednak powszechny, gdyż większość ro
ślin lądowych przy zdobywaniu tych niezbędnych do życia
substancji opiera się na współpracy z grzybami mikoryzowymi. Wykształciły one strefę wymiany substancji pomię
dzy swymi komórkami a komórkami partnera grzybowego,
który dzięki rozbudowanej sieci strzępek grzybni sięga
znacznie dalej niż same korzenie i penetruje znacznie więk
szą objętość gleby. Obszar opanowany przez grzyby
powiązane z korzeniami nazywamy mikoryzosferą, a
najmłodsze części strzępek grzybni stają się częściami
pochłaniającymi związki mineralne z podłoża.
Mikroorganizmy zamieszkujące ryzosferę są zmuszone
do konkurowania z rośliną o niezbędne pierwiastki biogen
ne. Dodatkowo, obfitość wydzielanych przez korzenie sub
stancji organicznych stwarza dość nietypową jak na warun
ki glebowe sytuację: ograniczające stają się nie substancje
organiczne, ale pierwiastki biogenne; niedobór tych ostat
nich uniemożliwia wykorzystanie wszystkich dostępnych
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gospodarce człowieka (koniczyna, groch, soja). Bakterie
brodawkowe żyją w charakterystycznych zgrubieniach ko
rzeni, tak zwanych „brodawkach”.

Ryc. 4. Ektomikoryza obserwowana przy zastosowaniu
elektronowego mikroskopu skaningowego. Fot. K. Tumau

substancji organicznych. Mówi o tym znane prawo mini
mum Lebiega — najbardziej ograniczający jest ten skład
nik, którego jest najmniej względem całkowitego zapotrze
bowania. Do najbardziej limitujących pierwiastków zalicza
my azot, ważny składnik budujący białka u wszystkich or
ganizmów żywych. Jeśli weźmiemy też pod uwagę, że
część wydzielanych substancji może być wtórnie pobierana
przez korzenie, to okazuje się, że ryzosfera, zamiast idealne
go, bogatego siedliska, staje się prawdziwym polem bitwy.

Ryc. 5. Grzybnia na powierzchni ektomikoryzy; strzępki wydzielają
substancje, takie jak pigmenty lub kwasy organiczne, które wiążąc
metale ciężkie obniżają toksyczność podłoża. Fot. K. Tumau

Z drugiej jednak strony ryzosfera jest miejscem
współpracy pomiędzy różnymi grupami organizmów w
celu zdobywania różnorodnych zasobów, z czego najbar
dziej wyróżniają się wspomniane wcześniej związki pomię
dzy roślinami a grzybami mikoryzowymi. Mikoryza u wie
lu gatunków roślin jest wręcz niezbędna do ich rozwoju (na
przykład u storczyków, podczas kiełkowania nasion). Wy
kształcenie mikoryzy to nie tylko lepsze zaopatrzenie rośli
ny w wodę i substancje mineralne (fosfor, siarka i mikroele
menty, jak cynk i miedź), ale także większa odporność na
różnego rodzaju stresy, jak niedobór wody, zasolenie czy
skażenie substancjami toksycznymi, a także na infekcje pa
sożytów korzeniowych. Poprawa kondycji rośliny ma
szczególnie duże znaczenie w niesprzyjających warunkach
siedliskowych, na przykład na glebach ubogich w biogeny.
Podobnie, korzystnie na rośliny (i również na grzyby mikoryzowe) oddziałują niektóre grupy bakterii. Ten dodatni
wpływ polega między innymi na produkowaniu przez nie
substancji stymulujących wzrost (fitohormony, witaminy)
oraz szkodliwych dla pasożytów antybiotyków. Wśród
mieszkańców ryzosfery ogromną rolę odgrywają też bakte
rie brodawkowe z rodzaju Rhizobium i Frankia, żyjące w
symbiozie z roślinami motylkowymi. Zdolne do asymilacji
(wiązania) azotu atmosferycznego, zamieniają formę
cząsteczkową azotu w przyswajalną dla roślin postać azota
nów. Odgrywają ogromną rolę w globalnym krążeniu azo
tu, a wiele roślin motylkowych ma także zastosowanie w

Ryc. 6. Grzybnia pędzlaka (Penicillium sp.) wydzielająca krople
cieczy, które reagują z substancjami zawartymi w podłożu; w nich
mogą być zawarte toksyny, ograniczające wzrost innych
mikroorganizmów, a także substancje obniżające lub zwiększające
dostępność nutrientów. Fot. K. Tumau

Grzyby mikoryzowe również mogą powodować zmia
ny w wyglądzie korzeni, przy czym część tych zmian jest
widoczna dopiero pod mikroskopem. W mikoryzie arbuskulamej, charakterystycznej dla roślin zielnych (także tych
użytkowanych rolniczo), niektórych drzew, a także wielu
gatunków mszaków współżyjących z grzybami z gromady
Glomeromycota, strzępki grzyba wnikają do wnętrza komó
rek korzenia, tworząc rozgałęzione struktury, służące wy
mianie substancji pomiędzy symbiontami. Mikoryza arbuskulama jest najbardziej rozpowszechniona, ale wyróżnia
my także inne typy mikoryz. W ektomikoryzie wymianie
substancji służy sieć Hartiga, tworzona przez strzępki grzy
ba wnikające do przestrzeni międzykomórkowych w korze
korzenia. W tym przypadku wokół korzeni można obser
wować też otulającą je otoczkę, tak zwaną mufkę grzy
bową. W ektendomikoryzie natomiast dochodzi zarówno
do penetracji wnętrza komórek gospodarza, jak i występuje
sieć Hartiga wraz z mufką. Pojedyncza roślina może two
rzyć mikoryzę z wieloma gatunkami grzybów jednocześnie,
podobnie symbiont grzybowy może współżyć z wieloma
roślinami naraz. Wiele organizmów jednocześnie może być

Ryc. 6. Grzyby glebowe hodowane na podłożach stałych; widoczna
jest grzybnia oraz konidiofory z łańcuszkowato połączonymi
zarodnikami. Fot. K. Tumau
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więc powiązanych ze sobą w nadzwyczaj skomplikowaną
sieć zależności.
Współpraca pomiędzy rośliną a zamieszkującymi strefę
korzeniową mikroorganizmami może dotyczyć także
ochrony przed toksycznymi substancjami chemicznymi,
trafiającymi do gleby głównie w wyniku działalności
człowieka. Skażenie środowiska glebowego jest proble
mem o dużych ekologicznych konsekwencjach, dowiedzio
no bowiem, że zanieczyszczenia w glebie (głównie poprzez
toksyczny wpływ na mikroorganizmy glebowe) mogą
znacznie zmniejszać tempo rozkładu glebowej materii orga
nicznej. W gromadzącej się materii organicznej unierucha
miane są pierwiastki biogenne, co prowadzi do zwolnienia
tempa ich obiegu w środowisku. Szczególnie dobrze udo
wodniony jest szkodliwy wpływ metali ciężkich, do których
zaliczamy na przykład cynk, ołów, kadm i miedź. W ska
żonej glebie aktywność i biomasa mikroorganizmów jest na
ogół niższa, zwykle mniejsza jest też ich różnorodność,
ograniczona do tych gatunków czy szczepów, które są w
stanie przetrwać w takich warunkach.
Wśród nich są też grzyby mikoryzowe, które chronią ro
śliny przed pobieraniem substancji toksycznych z gleby. Je
żeli są to metale ciężkie, mogą być wiązane przez grzyby w
strukturach komórkowych, zwłaszcza w chitynowej ścianie
komórkowej, lub też wytrącane w postaci nierozpuszczal
nych związków na zewnątrz komórek. Jednakże niektóre
gatunki roślin mają szczególną zdolność do pobierania z
podłoża i gromadzenia w swoich tkankach dużych ilości
substancji, powszechnie uważanych za szkodliwe dla orga
nizmów. Zjawisko to nazywamy fitoekstrakcją, a rośliny do
niej zdolne to tak zwane hiperakumulatory. Grzyby mikory
zowe mogą zwiększać ilość pobieranych i wiązanych przez
roślinę metali, chociażby przez zwiększanie ich plonu. Mikoryzy zwiększają dodatkowo odporność tych roślin na su
szę i niedobór biogenów. Hiperakumulatory wykorzystuje
się do odzyskiwania cennych metali, między innymi niklu
(sadzone są na hałdach i terenach zawierających poszuki
wane metale w ilościach nieopłacalnych do eksploatacji tra
dycyjnymi metodami). W przypadku zanieczyszczeń
związkami organicznymi, w wyniku zwiększonej aktyw
ności metabolicznej korzeni roślin i towarzyszących im
mikroorganizmów, tempo rozkładu toksyn jest na ogół
szybsze. Zjawisko to określa sięjako fitodegradację, a doty
czy ono takich substancji, jak pestycydy czy substancje wy
buchowe.
Co ciekawe, toksyczność różnorodnych substancji che
micznych może być inna w ryzosferze w porównaniu z
glebą bez korzeni. Niektóre substancje wydzielane przez
korzenie i mikroorganizmy mogą zmniejszać lub zwiększać
kwasowość gleby w okolicy korzenia. Wzrost kwasowości
gleby prowadzi z kolei do zwiększenia biologicznej dostęp
ności obecnych w niej metali. Rzeczywista toksyczność
metali ciężkich nie zależy bowiem od całkowitej ich zawar
tości w glebie, ale od stężeń form dostępnych (rozpuszczal
nych), zwykle wielokrotnie mniejszych od stężeń całkowi
tych. Z drugiej strony, dostępność metali może się też
zmniejszać, jeśli jony metali są wiązane przez wydzielane
przez korzenie roślin związki chelatujące. W badaniach
wpływu substancji toksycznych na aktywność, biomasę czy

strukturę zespołów mikroorganizmów w ryzosferze w dal
szym ciągu problematyczne pozostaje odróżnienie wpływu
samej toksyny od pogarszającej się pod jej wpływem kon
dycji rośliny. To drugie oznacza bowiem mniej wydzielin
korzeniowych czy też mniejszą wilgotność gleby.
W wyniku aktywności metabolicznej mikroorganiz
mów materia organiczna rozkładana jest do dwutlenku wę
gla, który wydziela się bezpośrednio do atmosfery. Oddy
chanie korzeni i organizmów ryzosfery stanowi pokaźną
część respiracji gleby — od 30 do 60%. Jest to efekt
rozkładu zarówno glebowej materii organicznej (mieszani
ny martwych szczątków roślinnych i zwierzęcych), jak i
rozkładu substancji wydzielanych przez korzenie roślin. W
zależności od warunków panujących w glebie, wrastające w
nią korzenie mogą przyspieszać lub zwalniać tempo
rozkładu tego pierwszego źródła. Jest to tak zwany rhizosphere priming effect (RPE), w wolnym tłumaczeniu „przy
spieszający wpływ ryzosfery”. Szybsze tempo rozkładu
może być powodowane przez lepszy dostęp mikroorganiz
mów do materii organicznej, zwiększoną aktywność mikroi mezofauny glebowej, żerującej głównie na najmniejszych
mieszkańcach ryzosfery — bakteriach, wyższą wilgotność
gleby. Za zwolnienie tempa rozkładu mogą być odpowie
dzialne takie mechanizmy, jak wybiórcze wykorzystywanie
przez mikroorganizmy wydzielin korzeniowych, a przede
wszystkim konkurencja o azot i inne niezbędne pierwiastki.
Efekt ten jest krótkotrwały, gdyż w dłuższym czasie rośliny
zawsze powodują zwiększanie się ilości materii organicznej
w glebie. Jej źródłem są głównie obumierające korzenie, ale
też i niektóre, łatwo ulegające humifikacji substancje wy
dzielane przez korzenie. Przykładem świadomego wyko
rzystania roślin w celu zwiększenia ilości materii organicz
nej w podłożu jest sadzenie ich na hałdach i wydmach. Prze
rastające podłoże korzenie stabilizują taki teren, dodatkowo
pokrywa roślinna zapobiega pyleniu nieosłoniętej po
wierzchni i stwarza warunki dla bytowania zwierząt.
Wiedza na temat funkcjonowania ryzosfery może więc
mieć wiele zastosowań praktycznych. Poznając bliżej inter
akcje roślin i mikroorganizmów ryzosfery zyskujemy nowe
możliwości wpływania na kondycję roślin. Poprzez wyko
rzystanie naturalnych, biologicznych mechanizmów można
poprawiać odporność roślin na niekorzystne warunki środo
wiskowe, jak susza, niedobór biogenów w glebie czy skaże
nie substancjami toksycznymi. Wszystkie te cechy mogą być
bardzo istotne na przykład przy ponownym wprowadzaniu
roślinności na zdegradowane tereny. Innym bardzo ważnym
zastosowaniem tej wiedzy może być ochrona konkretnych
gatunków roślin, na przykład zagrożonych wyginięciem lub
szczególnie cennych z punktu widzenia gospodarki człowie
ka. Wraz z postępem nauki można się spodziewać pojawiania
się dalszych, interesujących możliwości.
Wpłynęło 12.03.2006
Mgr Beata Anna Klimek jest doktorantką
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GRZYBY NA TOROWISKACH

W ostatniej dekadzie w wielu rejonach Warszawy w
okresie od maja do października można było zaobserwować
na torowiskach tramwajowych dość liczne, stosunkowo
duże owocniki grzybów, na pierwszy rzut oka kojarzące się
z owocnikami pieczarki. Białawo-żółtawe kapelusze (ryc.
1), z czasem wpadające w odcień brązu, o średnicy do 15
cm, na trzonku o długości do ok. 8 cm i grubości do 2 cm,
wyrastały niekiedy— pojedynczo lub w kępkach do 4 oka
zów — ze zbitego podłoża, złożonego z piasku, pyłu starte
go ze stalowych szyn i smaru (iyc. 2 ) lub spomiędzy ka
miennego tłucznia (ryc. 3) stanowiącego podsypkę pod
podkłady torowiska. W tym drugim przypadku kamienie
powodowały niekiedy deformacje owocników.
Ryc. 3. Owocniki twardziaka łuskowatego wyrastające pomiędzy
tłuczniem torowiska obok podkładu. Fot. Adam Krajewski

Ryc. 1. Owocnik twardziaka łuskowatego: widok z góry, z boku i od
dołu. Fot. Adam Krajewski

Ryc. 2. Owocniki twardziaka łuskowatego wyrastające pojedynczo i
grupowo z drewna podkładu głęboko pogrążonego w silnie
zanieczyszczonym torowisku. Fot. Adam Krajewski

Oględziny przeprowadzone po zerwaniu owocników
pozwoliły szybko ustalić, że gatunkiem, który obrał sobie to
specyficzne miejsce rozwoju jest groźny saprotrof, twardziak łuskowaty Lentinus lepideus (Fr.: Fr.) Fr., zaliczany
do grzybów domowych. Owocniki tego gatunku mogą być
bardzo zmienne w kształcie i wielkości. Wyróżnia go często
łuskowata powierzchnia górnej części kapeluszowego
owocnika i zawsze postrzępione dolne krawędzie blaszek
hymenoforu (ryc. 4). Podobieństwo do owocnika pieczarki
jest więc bardzo powierzchowne i w żadnym wypadku nie
przekłada się na walory kulinarne. Mięsisty, niejadalny
owocnik twardziaka łuskowatego „o smaku łagodnym i
miłym zapachu”, jak podaje jedno z opracowań mitolo
gicznych, przy wysychaniu ujawnia swoją zdrewniałą kon
systencję i staje się bardzo twardy. Choć niejadalny dla lu
dzi, jest bardzo trudny do przechowywania jako eksponat
dydaktyczny — zwabia bowiem synantropijne motyle na
zywane potocznie molami produktów spożywczych, któ
rych gąsienice szybko go pożerają. Jedynym ratunkiem sta
je się przechowywanie w pudłach z wyłożonymi środkami
przeciwmolowymi oraz przepuszczanie co pewien czas
przez komorę termiczną.

Ryc.4. Dolna, postrzępiona krawędź blaszek hymenoforu owocnika
twardziaka łuskowatego. Fot. Adam Krajewski
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Ryc. 5. Czoła podkładów tramwajowych po impregnacji - widoczne
dobre nasycenie olejem impregnacyjnym zewnętrznych warstw bielu
(ciemny kolor) i słabe nasycenie twardzieli (jasny kolor w centrum
czoła). Fot. Adam Krajewski

twardzielowej strefie drewna konstrukcji inżynierskich.
Najczęściej obserwowany jest na drewnie podkładów kole
jowych i tramwajowych. Uważany jest za najpoważniejszą
przyczynę zniszczeń tych elementów konstrukcyjnych, stąd
stara nazwa obiegowa tego gatunku w opracowaniach o
charakterze technicznym — grzyb podkładowy. Owocniki
pojawiające się na torowiskach stanowią dowód na obec
ność i rozkład drewna, przebiegający często 20-30 cm pod
warstwą kamieni lub zanieczyszczonego gruntu. Może po
wodować problemy z utrzymaniem zabytkowych torowisk,
użytkowanych jako trasy kolejek wąskotorowych,
będących lokalnymi atrakcjami turystycznymi. Grzyb ten
wykazywany jest także z różnych części budynków: z belek
stropowych, więźb dachu, ścian w konstrukcji zrębowo —
wieńcowych i drewnianych elementów ścian w konstrukcji
ryglowej itp., a więc grubszych elementów konstrukcyj
nych, gdzie rozwija się gniazdowo. Obserwowany był także
w nawierzchniach dróg ze zdemontowanych podkładów
kolejowych, np. w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. W
warunkach naturalnych w lesie atakuje pniaki lub dłużej
leżące po ścięciu drewno. Uważany jest też za gatunek pato
geniczny drzew iglastych. Dla porównania z torowiskami
należy zaznaczyć jednak, że w ciągu ostatnich kilku lat je
dynie w jednym budynku autorzy znaleźli 2 owocniki oraz
dwukrotnie pojedyncze owocniki w lesie.

Ryc. 6. Drewno starego podkładu, silnie rozłożone przez twardziaka
łuskowatego i widoczne w tle szyny na świeżo zainstalowanych
podkładach stalowo-betonowych. Fot. Adam Krajewski

Okazjonalnie odnotowywane przez autorów obserwacje
z terenu Warszawy pozwoliły ustalić miejsca największego
nasilenia występowania owocników, zestawione w tabeli 1 .
Tabela 1. W ystępow anie ow ocn ików tw ardziaka łuskow atego na
torow iskach tram w ajow ych w W arsza w ie
Lata
obserwacji

Miejsce obserwacji

1996-2003

ul. Rakowiecka k. SGGW

bardzo liczne
co roku

pojedynczo i po
kilka z jednego
miejsca (ryc. 2)

1966—2005

al. Niepodległości
pomiędzy SGH i GUS

bardzo liczne
co roku

pojedynczo

2001

Orientacyjna
liczebność

Sposób
występowania
owocników

Rondo ONZ

dwa owocniki

pojedynczo

2001-2005

ul. Prosta k. dawnych
zakładów Norblina

bardzo liczne
co roku

pojedynczo

2001-2004

ul. Kasprzaka

bardzo licznie
co roku

pojedynczo

1992

ul. Towarowa przy wlocie
w Al. Solidarności

kilka owocników pojedynczo

2001

ul. Broniewskiego k.
skrzyżowania z ul.
Włościańską

dwa owocniki

pojedynczo

Gatunek ten występuje w Europie i Ameryce Północnej
na drewnie drzew gatunków iglastych, zwłaszcza sosny.
Rozwija się przede wszystkim na otwartej przestrzeni, w

Ryc. 7. Owocniki twardziaka łuskowatego w budynku. Fot. Sławomir
Monder

Grzybnia rozwija się wewnątrz drewna, powodując jego
brunatną zgniliznę. Zniszczone drewno ciemnieje, pęka sil
niej wzdłuż i słabiej w poprzek włókien, staje się kruche i
łatwo rozciera się w palcach. Szczeliny w drewnie wypełnio
ne są cienkimi, białymi lub kremowymi płatkami grzybni.
Rozkład drewna odbywa się dość szybko — w sprzyjających
warunkach po sześciu miesiącach ubytek masy drewna może
osiągnąć 30%. Gatunek ten nie wytwarza natomiast sznurów,
tj. wstęg z silnie sprzęgniętych strzępek grzybni o różnej bu
dowie anatomicznej, służących do rozprzestrzeniania się
grzyba oraz transportu substancji organicznych, wody i po
wietrza. Rozkładane drewno wydziela wyraźną, aromatyczną
woń, kojarzącą się z zapachem żywicy lub wanilii. Owocniki
pojawiają się corocznie w sprzyjających warunkach, poczy
nając od ok. 2 lat od infekcji drewna.
Optymalna wilgotność drewna dla tego gatunku to ok.
35%, optymalna temperatura to ok. 27°C. Ogólnie cechuje
go duża wytrzymałość na wysokie temperatury, podobnie
jak na substancje czynne zawarte w impregnatach, nawet na
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nasycenie drewna olejem impregnacyjnym (olejem kreozo
towym), stanowiącym środek ochrony podkładów kolejo
wych i tramwajowych. Uważa się, że potrzeba przynaj
mniej 25-30 kg oleju kreozotowego na 1 m 3 drewna, żeby
zabezpieczyć podkłady. Staranna impregnacja ciśnieniowa
jest jedynym środkiem zapobiegawczym. Zważywszy, że
twardziel sosny jest stosunkowo trudna do nasycenia im
pregnatem olejowym (ryc. 5), łatwo o porażenie zbyt słabo
nasyconego drewna. W porównaniu z olejem impregnacyj
nym twardziak łuskowaty bardziej wrażliwy jest na solne
substancje czynne, zawarte w impregnatach starej generacji,
takie jak fluorek sodu i chlorek cynku.
W przypadku silnego opanowania i zniszczenia (ryc. 6 )
pozostaje jedynie wymiana porażonych i zniszczonych
podkładów, co miało miejsce w Alejach Niepodległości w
2005 r. i kilka lat wcześniej na ul. Rakowieckiej. W praktyce

często następuje wymiana drewnianych podkładów na sta
lowo -— betonowe. Drewno przegrywa tu z materiałem gor
szym technicznie, ale znacznie bardziej trwałym. W budyn
kach, oprócz usunięcia silnie zagrzybionych i zniszczonych
części elementów i stosowania środków ochronnych na
drewnie pozostawionym i użytym na uzupełnienia, ko
nieczne jest usunięcie przyczyn zawilgocenia, jako że na
przesuszonym drewnie (wilgotność poniżej 2 0 %) grzyb ten
nie rozwija się.
Wpłynęło 18.03.2006
Dr hab. Adam Krajewski, mgr inż. Sławomir Monder pracują
w Zakładzie Ochrony Drewna na Wydziale Technologii Drewna
SGGW w Warszawie,
e-mail: akrajewski@delta.sggw waw.pl;
slawomir_monder@sggw.pl

Ewa TRĘBACZ (Kraków)

ROLA METALOPROTEINAZ (MMPS) I ICH TKANKOWYCH INHIBITORÓW (TIMPS)
W ROZWOJU CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO U CZŁOWIEKA

Metaloproteinazy (MMPs) są to enzymy posiadające
szerokie spektrum działania. Przede wszystkim regulują
przebudowę błony podstawnej (BM) i macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Wiele badań sugeruje, że ułatwiają in
wazję i tworzenie przerzutów komórkom nowotworowym.
Ważny mechanizm regulacji ilości MMPs stanowią ich
tkankowe inhibitory (TIMPs). Ekspresja TIMPs w tkance
jest związana z jej przebudową. Zaburzenie równowagi po
między poziomem MMPs a TIMPs może powodować cho
roby, np. zapalenie stawów (arthritis), zapalenie nerek (cho
roba Brighfa), czy nowotwory.
Nowotwór jest wynikiem zaburzenia procesów regu
lujących wzrost, podział, różnicowanie czy zamieranie ko
mórek. W organizmie wielokomórkowym równowaga jest
uzyskana dzięki komunikowaniu się komórek między sobą
i ECM. Te mechanizmy są związane również z inicjacją,
rozwojem, powstawaniem przerzutów i tworzeniem
połączeń między komórkami zdrowej tkanki a guzem.
Czerniak jest wysoce inwazyjnym nowotworem, dlate
go używany jest jako model pomagający badać komunika
cję międzykomórkową oraz interakcje guz — zdrowa tkan
ka. To jedna z najbardziej podstępnych i trudnych w lecze
niu chorób. Dotychczasowa terapia wykazuje małą skutecz
ność, dlatego od lat poszukuje się lepszych metod leczenia.
Dokładne poznanie budowy i funkcji MMPs oraz TIMPs
może być pomocne w tworzeniu skutecznej, nowoczesnej
terapii antynowotworowej.
Czerniak (Melanoma) jest jednym z najbardziej niebez
piecznych nowotworów złośliwych. Dotychczasowa terapia,
oparta na wycięciu guza, chemioterapii i radioterapii, wykazuje
małą skuteczność. Czerniak może powstać z prawidłowych
melanocytów albo zmiany skórnej. Wcześnie wykryty jest w

pełni uleczalny. Niestety trudno jest go zdiagnozować, ponie
waż często może przypominać komórki organów, do których
daje przerzuty. Do diagnostyki stosuje się immunohistochemię, dzięki której można wykryć pojedyncze nieprawidłowe
komórki. Stosuje się również tzw. test ABCDE, któiy pomaga
zdiagnozować niebezpieczne znamiona. Czerniak często wy
stępuje w skórce, śluzówce gardła, naczyniówce oka, oponach
mózgowych, oskrzelach. Nieleczony daje przerzuty do mózgu,
płuc, węzłów chłonnych, wątroby, czy kości. Na podstawie ba
dań klinicznych i histopatologicznych wyróżnia się pięć eta
pów w rozwoju czerniaka:
— znamię (neyus) — zbudowane z prawidłowych me
lanocytów, bez zmian cytogenetycznych;
— znamię dysplastyczne — zmiany strukturalne i ge
netyczne;
— radialna faza wzrostu (RGP) —- penetracja ota
czających guz komórek naskórka;
— wertykalna faza wzrostu (VGP) — szybki wzrost,
liza błony podstawnej, naciekanie komórek melanoma do
głębszych warstw, mogą tworzyć przerzuty;
— faza metastatyczna — kolonizacja tkanki, tworzenie
przerzutów.
Wzrastająca liczba mutacji w genach niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania może powodować drama
tyczne zmiany w zachowaniu komórek. Często nabywają
zdolności do nieśmiertelności, nie wykazują kontaktowego
zahamowania wzrostu, uniezależniają się od czynników
wzrostu. W trawienie, penetrację BM i białek ECM zaanga
żowane są hydrolazy, zwane metaloproteinazami (MMPs).
Równowaga pomiędzy ilością MMPs i ich naturalnie wys
tępujących w tkance inhibitorów (TIMPs) jest istotna w
powstawaniu przerzutów.
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Budowa macierzy zewnątrzkomórkowej i błony
podstawnej
Macierz zewnątrzkomórkowa (ECM) to niejednorodna
substancja międzykomórkowa wytwarzana przez fibroblasty. Budują ją kolageny (najwięcej), białka niekolagenowe
(laminina, fibronektyna), polisacharydy i glikoproteiny.
Podtrzymuje narządy, utrzymuje kształt komórek, pośredni
czy w przekazywaniu sygnałów.
Pomiędzy skórą właściwą a naskórkiem mieści się błona
podstawna (BM). Składa się z trzech warstw, zbudowanych
głównie z kolagenów i lamininy 5. Jest to zwarta struktura
ściśle łącząca nabłonek ze skórę właściwą, stanowi barierę
przed migracją.
Niektóre komórki wydzielając MMPs rozkładająbiałka,
proteoglikany budujące ECM i BM tworząc kanał, przez
któiy przechodzą do sąsiednich tkanek (ryc. 1 ).
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Ryc. 2 Metaloproteinazy — struktura domenowa i klasyfikacja.
MMPs przedstawione w formie nieaktywnej z cynkiem (Zn 2+) w
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Ryc. 1. Degradacja BM, inwazja komórek nowotworowych

Budowa metaloproteinaz (MMPs)
Rodzina metaloproteinaz składa się z 28 wydzielniczych
i transbłonowych enzymów zaangażowanych w przebudo
wę ECM. Wyróżnia się osiem kategorii MMPs (ryc. 2).
Większość MMPs jest syntetyzowana w postaci nieak
tywnej. Aktywacja zachodzi w przestrzeni zewnątrzkomór
kowej za pomocą proteaz serynowych lub innej MMP. Ak
tywne formy MMPs współdziałają z cząsteczkami po
wierzchniowymi, co ułatwia przebudowę ECM, np. aktyw
na MMP-2 może łączyć się z integryną
a MMP-9 z
CD-44.
Aktywowane MMPs są hamowane przez specyficzne
TIMPs oraz niespecyficzne białka plazmatyczne, takie jak
a-2 makroglobulina. Równowaga pomiędzy ekspresją
MMPs oraz aktywacją ich inhibitorów reguluje stopień de
gradacji tkanki. Jest to znaczące, szczególnie w przypadku
aktywacji MMPs w stanach patologicznych.
Nie wszystkie MMPs biorą udział w inwazji nowotwo
rów. Najlepiej zbadane to: MMP-1, MMP-2, MMP-3,
MMP-9, MMP-11, MMP-13.
Kolagenazy:
Kolagenaza 1 (MMP-1); została odkryta przez Grossa i
Lapiere (1962) w tkance kijanek. Aktywny enzym (masa 42
kDa) działa między innymi na typ I, II, VII, X kolagenu,
żelatynę.
Kolagenaza-3 (MMP-13); w 1994 r. została wyizolo
wana z ludzkiego nowotworu sutka. Podczas embriogenezy
uczestniczy w formowania kości oraz w ich przebudowie w
wieku dojrzałym. Aktywna MMP-13 (48 kDa) rozkłada ko
lagen i pro- kolagen typu II, żelatynę.

Stromelizyny:
Stromelizyna-1 (MMP-3); produkowana jest przez
wiele typów komórek i tkanek, np. fibroblasty, keratynocyty, chondrocyty, komórki endotelium, czy makrofagi. Ak
tywna MMP-3 degraduje między innymi proteoglikany
chrząstki, kolagen typu IV, lamininę.
Żelatynazy (kolagenazy typu IV)
Żelatynaza-A (MMP-2); forma aktywna (65 kDa i 62
kDa) rozkłada żelatynę i kolagen typ IV, również typy V i
VII kolagenu, fibronektynę, proteoglikany chrząstki, czy
elastynę.
Zelatynaza B (MMP-9); produkowana jest przez ludz
kie makrofagi, keratynocyty, oraz wiele komórek nowotwo
rowych. Aktywna MMP-9 (82 kDa) trawi żelatynę, nieak
tywna typ IV kolagenu, elastynę.
Typ I transmembranowych MMPs
MT1-MMP (MMP-14); masa po aktywacji wynosi 54
kDa. MT1-MMP aktywuje pro- ctv integrynę, co zmienia jej
właściwości. MT1-MMP występująca w kompleksie z
TIMP-2, aktywuje pro- MMP-2, co może odgrywać ważną
rolę w przekazywaniu sygnałów dotyczących migracji, czy
transkiypcji.
Większość MMPs (wyjątek MMP-2 i MT-MMPs) nie
są obecne w zdrowej tkance przez cały czas. Komórki wy
dzielają MMPs pod wpływem: czynnika wzrostu płytek
krwi (PDGF), IL-1, TNF-a i fagocytozy; TGF-J3 i sterydy
hamują ten proces.
Tkankowe inhibitory' metaloproteinaz (TIMPs)
Są to specyficzne inhibitory MMPs, różnią się masą
cząsteczkową. Ludzkie TIMPs zbudowane są z dwóch do
men: mniejszej C- i N-końcowęj. Domena N-końcowa ha
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muje aktywne MMPs. TIMPs utrudniają inwazję, powsta
wanie przerzutów oraz angiogenezę.
TIMP-1 (28 kDa) może hamować wszystkie MMPs,
(podobnie jak TIMP-2). Jest wydajnym inhibitorem dla
MMP- 1, niektóre źródła podają też MMP-9.
TIMP-2 (23 kDa) hamuje MMP-2, MMP-9, może wy
stępować w kompleksie z MT1-MMP.
TIMP-3, jest inhibitorem MMP-1, MMP-2, MMP-9,
MMP-3, wpływa na różnicowanie komórek. TIMP-2 i -3 są
inhibitorami błonowych metaloproteinaz (MT-MMPs).
TIMP-4 (24 kDa) ekspresja jest ściśle regulowana przez
rodzaj tkanki. Jego ilość wzrasta w miejscu skaleczenia, w
tkance nowotworowej. Jest inhibitorem MMP-2 i
MT1-MMP.
Nadekspresja TIMP-2 spowalnia proliferację, TIMP-3
powoduje apoptozę w komórkach raka jelita grubego,
TIMP-1 i TIMP-3 hamują angiogenezę, natomiast TIMP-1 i
TIMP-2 spowalniają wzrost nowotworu i powstawanie
przerzutów.
TIMPs wykazują również inne właściwości, które są de
terminowane przez ich C-końcową domenę, np.: TIMP-1 i
TIMP-2 mogą stymulować wzrost wielu typów komórek,
tj.: keratynocytów i fibroblastów, hamują apoptozę w limfo
cytach B i B16F10 komórkach czerniaka mysiego. Reakcje
te są niezależne od ich własności hamujących. Na tej pod
stawie można stwierdzić, że TIMPs to cząsteczki wielo
funkcyjne, choć mechanizmy katalizowanych przez nie re
akcji nie są dobrze zbadane. TIMPs są stosunkowo mało
poznane, dlatego często w literaturze można spotkać się ze
sprzecznymi informacjami.
Równowaga pomiędzy stopniem aktywności MMPs a
TIMPs jest bardzo ważna podczas rozwoju raka. Aktyw
ność MMPs można również regulować sztucznie, przy po
mocy związków chelatorowych, takich jak antybiotyki (np.
pochodne tetracyklin i antybiotyków antracyklinowych),
związki karboksyalkilowe, hydroksamatowe (batimastat,
martimastat), czy tiole.
Rola metaloproteinaz w warunkach fizjologicznych i
patologicznych
W prawidłowych warunkach w dojrzałych tkankach
MMPs maja wysoką ekspresję w: łożysku, macicy, gru
czołach mlecznych i podczas zapalenia. Produkowane przez
otaczającą tkankę zapewnia jej przebudowę i regenerację.
MMPs w dużych ilościach są wytwarzane przez makrofagi,
umożliwiając im penetrację tkanki w czasie infekcji.
W stanach patologicznych zostaje zaburzona równowa
ga między ilością aktywnych MMPs i TIMPs, co przyspie
sza rozwój wielu chorób, w tym nowotworów.
Regulacja MMPs na powierzchni komórki
Wiele czynników jest zaangażowanych w regulację eks
presji i lokalizację aktywnych MMPs (ryc. 3).
Wiele badań potwierdza, że integryny 0 ^ 3 i a 2Pi
wzmagają ekspresję MMP-2, MT1- MMP i TIMP-2 (bada
nia in vitro). Obecność aktywnych MMPs oraz ich lokaliza
cja przyspiesza rozwój nowotworu, np. integryna 0 ^ 3 łączy
aktywną MMP-2 z powierzchnią komórek czerniaka przy
pomocy MT1-MMP, co wzmaga degradację kolagenu IV.
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Nadekspresja integryny a,fi-, podczas fazy radialnej wzrostu
(RGP) powoduje przejście komórek do fazy wertykalnej
(VGP) prawdopodobnie przez wzmocnienie ekspresji
MMPs.
C

/

MMP-2

Czynnik hamujący
angiogenezę

Czynnik stymulujący
angiogenezę

Ryc. 3 Interakcje pomiędzy MMPs a cząsteczkami powierzchniowy
mi komórki a) oddziaływanie z receptorem błonowym; b)
współdziałanie z integrynami c) aktywacja pro- MMP; d) trawienie
ECM; e) uwolnienie/aktywacja czynnika indukującego angiogenezę,
f) produkcja czynnika hamującego angiogenezę

Zmiany ekspresji MMPs i TIMPs w ludzkim
czerniaku
Przy pomocy technik immunohistochemicznych (loka
lizacja), podwójnego barwienia (występowanie MMP-2,
MT1-MMP), jak i zymografii (aktywna MMP-2) wykaza
no, że podczas progresji nowotworu zmienia się ekspresja
MMPs i TIMPs (tab. 1).
Tabela 1. E kspresja M M P s i TIM P s w kom órkach czerniaka i w
kom órkach otaczających czerniaka:
Komórki melanoma
Stadium
choroby

MMPs

Melanoma in
situ

Komórki otaczającej tkanki
TIMPs

MMPs

TIMPs

MMP-9, MT1-MMP TIMP-2

MMP-2

TIMP-2

Faza radialna
(horyzontalna)

MMP-2, MMP-9,
MT1-MMP

TIMP-2

MMP-2,
MT1-MMP

TIMP-2

Faza
wertykalna

MMP-1, MMP-2,
MMP-13
MT1-MMP

TIMP-1
TIMP-2
TIMP-3

MMP-2,
MT1-MMP

TIMP-1
TIMP-2
TIMP-3

Faza
metastatyczna

MMP-2, MT1-MMP TIMP-2

MMP-2,
MT1-MMP

TIMP-2

TIMP-1

Styl czcionki obrazuje ekspresję danego enzymu (MMP — mała,
MMP — średnia, MMP — wysoka).

Ekspresja MMPs oraz TIMPs zmienia się w komórkach
nowotworowych i w tkance. Podczas rozwoju guza wzrasta
ilość MMP-1, -2,-13, TIMP-1,-3 i MT1-MMP. MMP-9 od
grywa bardzo ważną rolę we wczesnych etapach tworzenia
przerzutów.
MMP-2, MT1-MMP, TIMP-1, -2, -3 są produkowane
przez komórki otaczające guz, co ułatwia inwazję komór
kom nowotworowym. Podczas rozwoju choroby zaburzona
jest równowaga między MMPs a TIMPs. W początkowych
stadiach rozwoju guza w komórkach jest za niskie stężenie
inhibitorów, które gwałtownie wzrasta w fazie wertykalnej.
Wysoki poziom TIMPs w materiale z biopsji daje złe roko
wania dla pacjenta. Zwiększona ekspresja TIMP-2 chroni
przed apoptozą, promuje wzrost i rozwój nowotworu. Funk
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cja ta w dużej mierze zależy od ich stężenia, kondycji im
munologicznej organizmu oraz obecności insuliny jako kofaktora.

antynowotworowej, dlatego powinny być stosowane rów
nocześnie.
Co jeszcze należy zbadać?

MMPs i TIMPs jako cel w terapii
antynowotworowej
Ilość metaloproteinaz można regulować na wielu pozio
mach:
a) blokując wytwarzanie MMPs, antysensowe mRNA
nie powstaje transkrypt; rybozymy; hamowanie szlaków
przekazu sygnałów, które inicjują transkrypcję MMPs (in
hibitory receptora kinazy tyrozynowej: leki; retinoidy (np.
witamina A), blokują część promotorową;
b) hamując ich aktywność.
Antybiotyki: tetracykliny, antybiotyki antracyklinowe
(daunorubicyna, doksorubicyna, epirubicyna).
Syntetyczne inhibitory- m.in. związki hydroksamatowe,
zbliżone budową do kolagenu. Batimastat nie może być po
dawany ustnie i nie jest już testowany w terapii nowotwo
rów. Marimastat może być stosowany doustnie. Obecnie
trwają kliniczne prace badawcze nad zastosowaniem tego
związku w leczeniu m.in. raków płuca, jelita grubego, jajni
ków, prostaty oraz trzustki. Lek hamuje aktywność MMP-2
i MMP-9 w raku płuc przy jednoczesnym braku groźnych
skutków ubocznych. Niemniej jednak skuteczność terapii w
dużej mierze zależy od typuu nowotworu oraz stadium cho
roby. U pacjentów z przerzutami nie jest korzystniejsza od
tradycyjnych metod leczenia. Leki te zwiększają wrażli
wość komórek guza na inne cytostatyki stosowane w terapii

Specyfikę oraz sposoby regulacji ich ekspresji w tkance.
Dokładnie określić, które MMPs powodują rozwój choro
by, w którym stadium następuje ich ekspresja. Również
tkankowe inhibitory (TIMPs) mogą być pomocne w zwal
czaniu nowotworów złośliwych, w tym czerniaka. Przede
wszystkim trzeba poznać strukturę domen N i C końco
wych, które w dwojaki sposób wpływają na ich funkcje bio
logiczne. Ostatnio szczególną uwagę zwraca się na rolę
TIMP-3 w leczeniu nowotworów. Jako jedyny z rodziny
TIMPs hamuje TACE (członek rodziny adamalizynowych
MMPs), który przyczynia się do progresji nowotworów.
Nie wiadomo, czy TIMPs będą standardowym na
rzędziem w terapii antynowotworowej, jednak wiedza na
ich temat może być pomocna w konstrukcji nowej generacji
cytostatyków hamujących rozwój choroby.
Za pomoc i cenne wskazówki pragną podziękować pani prof. dr
hab. Annie Lityńskiej.
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MUŁOŻERCY, FILTRATORY, PASOŻYTY— CZYLI O SPOSOBACH ODŻYWIANIA SIĘ
WIELOSZCZETÓW

Wieloszczety są najliczniejszą gromadą w obrębie typu
pierścienic i są w większości zwierzętami morskimi, wystę
pującymi zarówno w strefach tropikalnych, jak i polarnych.
Jedynie nieliczne gatunki zasiedlają wody słodkie, a kilka
żyje także na lądzie (ryc. 1). Dotychczas opisanych zostało
około 8000 gatunków. Należą do nich zarówno drobne, kil
kumilimetrowe formy, jak i sięgające 3 metrów olbrzymy
świata bezkręgowców, jak np: Eunice gigantea z rodziny
Eunicidae. Wieloszczety to głównie organizmy żyjące na
dnie morskim, a jedynie nieliczne sąplanktoniczne. Część z
nich to zwierzęta wolno żyjące, aktywnie poruszające się po
dnie lub ryjące w osadach. Inne są bezkręgowcami
osiadłymi, żyjącymi w domkach lub rurkach ochronnych.
Żyją zarówno w strefie przybrzeżnej, jak i w głębinach,
będąc jedną z najliczniejszych grup bezkręgowców wystę
pujących w morzach. Odgrywają kluczową rolę w sieciach
troficznych oceanów. Jednak pomimo ich znaczącej roli w
ekosystemach morskich nadal pozostają grupą słabo zba

daną ciągle opisywane są nowe taksony. Niewiele wiado
mo o biologii, ekologii i rozmieszczeniu poszczególnych
gatunków. Dotyczy to m.in. sposobów odżywiania. Jednak
już dziś wiadomo, że wieloszczety są grupą bardzo różno
rodną zarówno morfologicznie, jak i funkcjonalnie i są
przystosowane do życia w różnych warunkach. Różnorodne
są też ich sposoby odżywiania.
Główne sposoby odżywiania się występujące u wieloszczetów to rycie w osadach dennych lub pobieranie pokarmu
z ich powierzchni, rozdrabnianie pokarmu oraz filtracja.
Odmienną kategorię stanowią przedstawiciele rodziny Siboglinidae związane z wylotami hydrotermalnymi. Nie
występuje u nich otwór gębowy i przewód pokarmowy, a
substancje odżywcze otrzymywane są w wyniku endosymbiozy z bakteriami chemosyntetyzującymi. Trzy pierwsze
sposoby wiążą się z obecnością narządu gębowego, którego
rozmaite modyfikacje pozwalają na występowanie bardzo
wielu różnych sposobów odżywiania wiążących się z róż-
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i gruczołów znajdujący się przy otworze gębowym (ryc.
2- 6 ).

Nieselektywne rycie w osadach

Ryc. 1. A — Terebellidae, B — Nereidae, C — Nephtyidae, D —
Syllidae, E — Polynoidae, F — Ophellidae, G — Maldanidae, H —
Amphinomidae, I — Pectinaridae, J — Spionidae, K — Serpullidae
(wg Hayward i in. 1996)

norodnymi przystosowaniami morfologicznymi i behawio
ralnymi. Wyróżnia się kilka typów narządów gębowych
wieloszczetów rozumianych jako kompleks fałdów, mięśni

Wiele wieloszczetów przepuszcza przez swój układ po
karmowy muł lub piasek wraz z cząstkami organicznymi,
które są wychwytywane i przyswajane w przewodzie po
karmowym, podobnie jak u dobrze znanej wszystkim
dżdżownicy. Nie następuje więc żadna selekcja pobierane
go pokarmu. Wieloszczety ryjące w osadach mogą żyć w
stałych norkach lub domkach, lub nieustannie przemiesz
czać się przekopując się przez nowe warstwy osadów. War
tość odżywcza przerabianego osadu jest różna, jednak naj
wyższa jest w płytkowodnych mulistych osadach. W takich
miejscach występuje też najwięcej gatunków ryjących. Nie
zmienia to jednak faktu, że wartość odżywcza tych osadów
jest bardzo niska, dlatego wieloszczety te muszą ciągle po
bierać pokarm. Przejście porcji osadów przez przewód po
karmowy musi być więc szybkie, i rzeczywiście: u niektó
rych gatunków, takich jak występujący również w Bałtyku
nalepian morski Arenicola marina, trwa zaledwie około 15
minut.
Wieloszczety z rodzaju Arenicola należą do najlepiej
poznanych pod względem zdobywania pokarmu wielosz
czetów. Arenicola marina buduje w piasku stałą norkę w
kształcie litery U, która składa się z wypełnionego osy
pującym się piaskiem szybu, przy którym znajduje się
głowa zwierzęcia, poziomego tunelu i otwartego szybu tyl
nego, przez który wyrzucane sąpseudofekalia (ryc. 7). Na
lepian odżywia się materiałem, który osypuje się do przed-

TYPY NARZĄDÓW GĘBOWYCH
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pokarmu z ich powierzchni

zeskrobywanie
gąbek ze skal
(np. Amphinomidae)
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roślinożerność
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z powierzchni osadów

drapieżnictwo i padlinożerność
(np. Eunicidae, Onuphidae)

Ryc.3

filtracja

rycie w osadach

Ryc.4

Ryc.2. Typy narządów gębowych wieloszczetów
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Ryc.6

Ryc. 14
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niego szybu tworząc na powierzchni charakterystyczne lej
kowate zagłębienie.

Ryc. 7. Norka nalepiana Arenicola marina; A — szyb wlotowy, B —
szyb tylny z wylotem pseudofekaliów (wg Jones i in. 2000)
Ryc.3. Narząd gębowy przedstawiciela rodziny Eunicidae (wg Jones i
in. 2000)

Do wieloszczetów ryjących, ale nie budujących stałych
norek lub domków należą przedstawiciele rodzin: Ophelidae, Orbiniidae oraz niektóre Lumbrineridae i Cirratulidae.
Selektywne rycie w osadach i zbieranie pokarmu z
ich powierzchni

Ryc. 4. Narząd gębowy Arenicola manna (wg Jones i in. 2000)

Ryc. 5. Słabo umięśniony, osiowy narząd gębowy (Scolecida) (wg
Jones i in. 2000)

Nie wszystkie wieloszczety pobierające pokarm z osa
dów dennych przepuszczają osad przez przewód pokarmo
wy bez żadnej selekcji. Wykorzystują one różnego rodzaju
struktury umożliwiające im selektywne rycie lub zbieranie i
wychwytywanie pokarmu z powierzchni osadów. Są to naj
częściej dobrze rozwinięte głaszczki lub czułki. Do wielosz
czetów zbierających pokarm z powierzchni osadów należą,
np.: Ampharetidae, Terebellidae, Trichobranchidae, Flabelligeridae, Magelonidae, Trochochaetidae i Spionidae. Do tej
grupy zalicza się też niektóre gatunki Syllidae i Nereidae,
które mogą w ten sposób uzupełniać swoją dietę, lub rza
dziej odżywiać się jedynie w ten sposób.
Bardzo dobrze przystosowane do zbierania pokarmu z
powierzchni osadów są wieloszczety z rodzin Terebellidae i
Trichobranchidae. Budują one domki, których górny brzeg
jest zrównany z powierzchnią osadów (tyc. 8). Wystawiają
z nich kilkakrotnie dłuższe od ciała czułki, które wychwy
tują drobne cząstki pokarmowe. Ich zasięg na powierzchni
dna dochodzi nawet do 1 m2. Większe fragmenty są przy
ciągane przez kilka czułków jednocześnie. Mogą być one
również wykorzystywane do poruszania się po dnie, cho
ciaż niektóre gatunki należące do Terebellidae mają zdol
ność poruszania się w wodzie ruchem robakowatym.

Ryc. 8. Przedstawiciel rodziny
Terebellidae w domku (wg Jones i
in. 2000)

Ryc. 6. Wynicowany narząd gębowy Phyllodocidae (wg Hayward i
in. 1996)

Z kolei Ampharetidae wykorzystują do zbierania pokar
mu stosunkowo krótkie, nigdy nie przekraczające długości
ciała, orzęsione czułki, pokryte śluzowatą wydzieliną. Bu
dują one domki wystające nieco ponad powierzchnię dna.
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Wieloszczet wysuwa się z domku i rozpościera swoje czułki
po powierzchni, skąd wychwytuje pokarm. Często domki te
są wielokrotnie dłuższe od ich ciała, co prawdopodobnie
wiąże się z możliwością przesuwania się i penetrowania
większych fragmentów dna.
Inaczej wygląda to u przedstawicieli Flabelligeridae.
Wieloszczety z tej rodziny nie budują domków, tylko poru
szają się po dnie. Do wychwytywania pokarmu wykorzys
tują parę długich głaszczków zaopatrzonych w rynienki po
karmowe i długie szczeciny pierwszych dwóch segmentów
ciała (ryc. 9), na których osadza się materiał napędzany
przez ciągły ruch skrzeli.

Ryc. 9. Pokrój ciała Pherusa sp. (Flabelligeridae) (wg
Hayward i in. 1996)

Innym sposobem zbierania pokarmu z powierzchni osa
dów jest wykorzystywanie bardzo dużych, zaopatrzonych
w rynienki głaszczków przez osiadłe wieloszczety z rodzin:
Magelonidae, Trochochaetidae i Spionidae. Reprezentujące
pierwszą z tych rodzin gatunki z rodzaju Magelonia mają
głaszczki orzęsione tylko na dwóch trzecich długości, a
część nasadowa jest gładka (tyc. 10). Pokarm wychwyty
wany jest przez rzęski, a następnie przesuwany w kierunku
nieorzęsionej części głaszczka, po której spływa do otworu
gębowego. Podobnie zachowują się gatunki z rodziny Spio
nidae, chociaż niektóre np. Pygospio elegans, mogą dodat
kowo rozdzielać poszczególne drobiny pokarmu zebrane
przez głaszczki na śluzowatej sieci utworzonej na brzegu
domku.

Ryc. 10. Przedni odcinek ciała
Magelonia sp. z orzęsionymi
głaszczkami (wg Jones i in. 2000)

Również zdobywanie pokarmu poprzez rycie może być
selektywne, co zaobserwowano u przedstawicieli Pectinaridae i Maldanidae. Pectinaridae tworzą charakterystyczne
stożkowate domki. Ryją w osadach, używając mocnych
szczecin wystających ponad odcinek głowowy. Natomiast
częściowo segregują z osadu zjadany materiał dzięki obec
ności czułków. Domek ustawiony jest szerszą częścią w dół,

natomiast drugi koniec wystaje ponad powierzchnię dna,
dlatego Pectinaridae penetrująjedynie jego płytką warstwę.
Niektóre gatunki należące do Maldanidae budują różne
go rodzaju domki, podczas gdy inne tworzą jedynie delikat
ne norki. Ryjąc w osadzie powodują jego osypywanie się, a
tym samym stały dopływ pokarmu. Selekcja jest tu jednak
znacznie mniejsza niż u Pectinaridae i opiera się na rozróż
nianiu ziaren o różnej wielkości.
Drapieżnictwo, padlinożerność i roślinożerność
Z rozdrabnianiem pokarmu na fragmenty wiąże się
występowanie u pewnych grup wieloszczetów, m.in. Eunicida i Phyllodocida muskularnej, wysuwanej gardzieli czę
sto zaopatrzonej w silne szczęki. W obrębie tej grupy
możemy wyróżnić trzy podstawowe strategie: roślinożerców, drapieżniki oraz padlinożerców.
Typowo drapieżną grupę stanowią Polynoidae. Te nie
budujące domków, bentosowe wieloszczety mają silnie
umięśnioną i zaopatrzoną w szczęki gardziel (ryc. 11). Odży
wiają się drobnymi skorupiakami, szkarłupniami, ślimakami,
gąbkami, a nawet innymi wieloszczetami. Mogą one chwy
tać zdobycz silnymi szczękami lub rzadziej wysysać ofiary.
Wydaje się, że większość gatunków czeka nieruchomo na
zdobycz wychwytując głaszczkami ruchy wody. Gdy ofiara
znajdzie się w zasięgu drapieżcy następuje szybki atak.

Ryc. 11. Niewielki skorupiak
w wynicowanej gardzieli
wieloszczeta
z
rodziny
Polynoidae (wg Fauchald i
Jumars, 1979)

Do drapieżników należą również Phyllodocidae. Do po
lowania wykorzystują one silnie umięśnioną ale pozba
wioną szczęk gardziel, która pozwala im wsysać i rozgnia
tać zdobycz. Ofiarami Phyllodocidae są najczęściej wie
loszczety oraz w mniejszym stopniu inne drobne bezkrę
gowce. Bardzo powszechny jest też kanibalizm. Często wy
kazują też dużą selektywność w wyborze ofiary ograni
czając zakres do jednego gatunku. Warto też wspomnieć, że
część gatunków Phyllodocidae jest padlinożema.
Drapieżnikami o ciekawych zwyczajach są Syllidae. Ich
gardziel jest często uzbrojona w silny sztyletowaty ząb.
Cechą charakterystyczną dla tej rodziny jest aparat pom
pujący, który pozwala na wciągnięcie pokarmu. Syllidae są
bardzo często wyspecjalizowane i ograniczają swoją zdo
bycz do jednego gatunku. Ich ofiarami są gąbki, mszywioły,
stułbiopławy i koralowce. Syllidae wyrywają swoim zębem
fragment koralowca lub innej zdobyczy, a następnie go wy
sysają.
Z parzydełkowcami związana jest też większość przed
stawicieli rodziny Amphinomidae. Zeskrobują one frag
menty polipów razem z twardym szkieletem korali. Rów
nież niektóre gatunki Eunicidae odżywiają się polipami ko
ralowców. Chociaż większość gatunków z tej rodziny polu
je na drobne bezkręgowce, to niektóre są prawdopodobnie
roślinożerne.
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Ciekawą grupę stanowią dwie blisko spokrewnione ro
dziny Glyeeridae i Goniadidae. Glyceridae mają olbrzymią
zaopatrzoną w cztery szczęki gardziel, natomiast u Goniadi
dae występuje seria drobnych zębów. Przedstawiciele obu
rodzin to w większości drapieżniki. Glyceridae posiadają
dodatkowo gruczoł połączony kanałem ze szczękami. Sub
stancja produkowana przez ten gruczoł jest toksyczna dla
drobnych bezkręgowców stanowiących zdobycz tych wie
loszczetów. Ciekawy sposób polowania występuje u Glycera alba. Gatunek ten buduje system nor z wieloma otwora
mi wylotowymi. Czułki na głowie tego wieloszczeta wy
czuwają nawet najmniejsze drgania wody, co pozwala mu
śledzić poruszającą się zdobycz. Dzięki temu może wybrać
wyjście z nory, które gwarantuje najlepszy kąt do ataku.
Ofiara jest łapana przez gwałtownie wyrzuconą gardziel
(ryc. 12).
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Ryc. 13. Pierzaste czułki Sabellidae
(wg Hayward i in. 1996)

nienki pokarmowe, które ciągną się wzdłuż każdego czułka
i na nich następuje segregacja drobin na trzy frakcje.
Wzdłuż rynienki drobinki są transportowane w stronę otwo
ru gębowego i tam zjadane lub odrzucane. Sabellidae roz
dzielają odfiltrowany materiał na trzy frakcje o różnej wiel
kości. Najmniejsze fragmenty, komórki glonów i drobne
cząstki organiczne stanowią pokarm, natomiast większe
frakcje są wykorzystywane do budowy domków lub odrzu
cane.

Ryc. 12. Narząd gębowy u Glyceridae (wg
Hayward i in. 1996)

Większość gatunków Nereidae odżywia się glonami,
część jest drapieżna, a część wszystkożema. Ich gardziel ma
silne szczęki i na zewnętrznej powierzchni zespół stożkowa
tych wyrostków pomagających przy wciąganiu pokarmu.
Onuphidae żyją w domkach najczęściej przytwierdzo
nych na stałe do podłoża, ale niektóre mają zdolność poru
szania się razem z domkiem. Większość Onuphidae to pad
linożercy, część jest roślinożerna. Charakterystyczne jest, że
nawet jedna martwa ryba może zgromadzić jednocześnie
kilkaset osobników tych wieloszczetów.
Istnieje też cała grupa planktonowych, drapieżnych wie
loszczetów polujących głównie na drobne skorupiaki. Na
leżą do nich rodziny takie jak: Alciopidae czy Tomopteridae.
Filtratory
Do rodzin wieloszczetów, które są typowymi filtratorami, należą: Sabellidae, Serpulidae i Spirorbidae. Wielosz
czety, które rozwinęły system filtracyjny, to w większości
osiadłe zwierzęta żyjące w domkach.
Najlepiej poznany jest system filtracyjny Sabellidae,
przy czym u pozostałych z wymienionych wyżej rodzin
działa on na podobnej zasadzie. U Sabellidae występuje
wieniec pierzastych czułków układająch się w kształt lejka
(ryc. 13). Dzięki systemowi ruchów czułki wytwarzają prąd
wody i odfiltrowują cząstki pokarmowe, a następnie transportująje do otworu gębowego (ryc. 14). Woda z zawiesiną
przepływa pomiędzy czułkami do wnętrza lejka, gdzie wy
twarza się wir, który zamyka zawiesinę w jego wnętrzu. Na
stępnie cząstki przenoszone są przez system rzęsek na ry-

Ryc. 14. Fragment czułka
filtracyjnego Sabellidae z
zaznaczonym
systemem
frakcjonowania zawiesiny
(wg Fauchald i Jumars,
1979)

Inna metoda filtracji występuje u wieloszczetów z rodzi
ny Sabellaridae. Należą one również do osiadłych wielosz
czetów budujących domki. Nie posiadająjednak lejkowatej
korony pierzastych czułków, tylko dwa duże głaszczki za
opatrzone w rynienkę, które jednak nie biorą udziału w zdo
bywaniu pokarmu. Sabellaridae filtrują cząstki pokarmowe
dzięki obecności specjalnych orzęsionych czułków pokar
mowych, które nie mają odpowiednika u żadnej innej grupy
wieloszczetów. Zostają one rozciągnięte na boki i wychwy
tują oraz sortują wszystkie cząstki znajdujące się w ich za
sięgu (ryc. 15).

Ryc. 15. Aparat filtrujący przedstawiciela
Sabellaridae (wg Flartman, 1966)
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Ryc. 16. Pokrój ciała Chaetopterus variopedatus (wg
Hartman, 1966)

Ciekawe przystosowania do filtracyjnego odżywiania
występują też u przedstawicieli rodziny Chaetopteridae.
Kosmopolityczny gatunek, jakim jest 25-centymetrowy
Chaetopterus variopedatus (ryc. 16), żyje zagrzebany w
osadach w rurach o kształcie litery U, których oba końce
wystają ponad powierzchnie dna. Do zdobywania pokarmu
wykorzystuje specjalne, zmodyfikowane segmenty ciała
(od 14 do 16) zaopatrzone w parapodia o kształcie wachla
rzy. Ich rolą jest napędzanie wody wraz z drobnymi orga
nizmami planktonowymi do wnętrza tuby (ryc. 17). Para
podia te uderzają jednocześnie, około 60 razy na minutę.
Wewnątrz tuby woda z zawiesiną jest filtrowana na śluzo
wej sieci, która jest wydzieliną gruczołów znajdujących się
na przekształconych parapodiach 12 segmentu, mających
kształt skrzydełek. Kiedy śluzowa sieć jest już pełna zawie
siny, następuje jej zwijanie i przesuwanie wzdłuż orzęsionej
rynienki na brzusznej stronie ciała do otworu gębowego.
Większe cząsteczki, które wpadają do tuby, są wykrywane
przez rzęski znajdujące się na głowie wieloszczeta. Powo
duje to ruch skrzydełkowatych parapodiów i przesunięcie
sieci tak, aby większe fragmenty nie mogły jej uszkodzić i
przeleciały z prądem wody na drugi koniec tuby.

I

I
Ryc. 17. System filtracyjny
Chaetopterus variopedatus A
— parapodia zaopatrzone w
gruczoły śluzowe, B —
śluzowa sieć filtracyjna, C —
napędzające wodę parapodia
w kształcie wachlarzy (wg
Fauchald i Jumars, 1979)

Nieco inaczej wygląda to u innego gatunku z tej rodziny.
Mesochaetopterus taylori buduje tuby w kształcie litery L,
które wystająponad powierzchnię osadów tylko z jednej stro
ny. Drugi koniec tuby jest przez cały czas zagrzebany w osa
dach. Podobnie jak to było w przypadku Chaetopterus variopedatus, woda z zawiesinąjest napędzana do tuby i przepusz
czana przez dwie śluzowe sieci. Jednak w tym przypadku
przepływ wody istnieje dzięki ruchom perystaltycznym seg
mentów odwłokowych. Woda usuwana jest z tuby przez jej
końcowy odcinek zagrzebany w osadach, którego zakończe
nie na około 4-centymetrowym odcinku jest perforowane.

Następnie sieci są zwijane i przesuwane wzdłuż orzęsionej
rynienki, podobnie jak u Ch. variopedatus.
Niektóre gatunki Chaetopteridae, takie jak Pchyllochaetopterus prolifica, nie wykorzystują śluzowych sieci. Uży
wają natomiast dwóch dobrze rozwiniętych głaszczków
wystawionych z domku, o tylko jednym zakończeniu wy
chodzącym ponad powierzchnię osadów. Głaszcżki
wyłapują cząstki pokarmowe z wody lub zbierają je z po
wierzchni osadu.
Nietypowy przykład filtracyjnego odżywiania występu
je u Nereis diversicolor, wyróżniając ten gatunek spośród
innych Nereidae. Wyodrębnić można cztery etapy tego pro
cesu. Najpierw następuje wydzielanie śluzu. Następnie śluz
wykorzystywany jest do wytworzenia wewnątrz domku
stożka filtracyjnego. Kolejne etapy to przepłukiwanie dom
ku i połknięcie filtra wraz zawartością.
Komensalizm
Kolejnym interesującym przystosowaniem do odżywia
nia się jest wykształcenie przez niektóre gatunki wieloszczetów związków komensalicznych z innymi gatunkami
bezkręgowców. Ten typ zależności został jak dotąd wykryty
u ponad 290 gatunków Polychaeta z 28 rodzin. Daje to jak
dotąd około 700 różnych interakcji tego typu. Liczba nie tyl
ko gatunków, ale wręcz rzędów bezkręgowców, z jakimi
wchodzą one w układy symbiotyczne, jest imponująca.
Warto wymienić tu choćby takie grupy, jak skorupiaki
(m.in. równonogi, dziesięcionogi i wąsonogi), mięczaki
(głównie małże, rzadziej także ślimaki), szkarłupnie (za
równo wężowidła, strzykwy, jak i rozgwiazdy), ale także
inne wieloszczety, sikwiaki, parzydełkowce (koralowce
ośmio i sześciopromienne), gąbki, czy wreszcie otwomice.
Podobnie, jak w przypadku pasożytnictwa, także i te re
lacje mogą przybierać formę bardziej lub mniej wyspecjali
zowaną. Do wyspecjalizowanych komensali należy Hipponoe gaudichaudi (Amphinomidae), który żyje na wąsonogach, głównie z rodzajów Lepas i Dosima. Inne, jak choćby
atlantycki gatunek Capitella capitata (Capitellidae) mogą
współżyć w bardzo zróżnicowanymi morfologicznie gatun
kami z różnych grup zwierząt. Gatunek ten znany jest z komensalizmu m.in. w odniesieniu do skorupiaków z grupy
dziesięcionogów z gatunku Pinnixia fava, ale także małża
Schizothaeus capax.
Interesującymi gatunkami komensalicznymi są
współżyjące z otwomicami wieloszczety Fauvelopsis olgae
(Fauvelopsidae) żyjące na gatunku Bathisiphon rusticum,
czy Mystides bathysiphonicola (Phyllodocidae) żyjący na
otwomicach z rodzajów Bathisiphon i Hormosina. Jak
dotąd są to jedyni przedstawiciele Polychaeta znani z ko
mensalicznych związków z tymi pierwotniakami.
Wśród przeszło 8 tysięcy dotychczas opisanych wieloszczetów znajdują się oczywiście i takie, dla których
„partnerem” jest inny przedstawiciel tej grupy bezkręgow
ców. Przykładem może być Microphthalmus sczelkowii
(Hesionidae), związany fakultatywnie z nalepianem mor
skim. Takim gatunkiem jest także Nereis grayi (Nereidae)
związany z wieloszczetem Asychis elongatus (Maldanidae).
Zdecydowanie najliczniejszymi grupami, z którymi
wieloszczety wchodzą w tego typu interakcje, są jednak
skorupiaki dziesięcionogie oraz szkarłupnie i małże. Gatun
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ki tak żyjące często charakteryzują się daleko idącymi zmia
nami morfologicznymi, umożliwiającymi bytowanie
wewnątrz innych bezkręgowców (np. w układzie pokarmo
wym strzykw, wewnątrz płaszcza małży), polegające głów
nie na silnej redukcji szczecin. Przykładem są Polynoidae
żyjące w jamie płaszczowej omułka związanego z wylotami
hydrotermalnymi czy przedstawiciel Hesionidae Parasyllidea humesi żyjący w estuariach zachodniej Afiyki. Cieka
wy jest przykład wieloszczeta z rodziny Nautilinidae Petrecca thyasira związanego ze skrzelami głębokowodnego
małża Thyasira insignis, u którego w związku z przystoso
waniem do komensalicznego układu nastąpiła redukcja
szczecin do zaledwie jednego neuropodialnego haka, co
niemal zupełnie ogranicza jego zdolności poruszania się.
Bardzo często komensaliczne związki łączą wieloszcze
ty ze szkarłupniami (odpowiednio najczęściej: rozgwiazdy,
strzykwy i wężowidła). I tak na przykład, atlantycki przed
stawiciel rodziny Polynoidae — Eunoe laetmogonensis jest
związany ze strzykwą Laetmogone violacea. Ten niewielki
wieloszczet penetruje ciało strzykwy przy pomocy parapodiów zaopatrzonych w mocne szczeciny i umiejscawia
się w okolicach otworu gębowego, skąd może wychwyty
wać cząstki pokarmowe
Przykładem układu komensalicznego wieloszczetów i
skorupiaków jest Nereis fucata (Nereidae), którego łączy
związek z pustelnikiem Eupagurus bemhardus (ryc. 18).
Wieloszczet wypełza z muszli, którą dzieli z pustelnikiem i
od tyłu zaczyna wyłapywać cząstki pokarmowe ze szczękonóży swojego dobroczyńcy. Drobne fragmenty są połykane,
gdy przednia część ciała wieloszczeta znajduje się poza
muszlą natomiast większe są wciągane do jej wnętrza.
Pasożytnictwo
Jakkolwiek zdecydowana większość wieloszczetów to
organizmy wolno żyjące, to jednak pewna część tych bez
kręgowców przystosowała się do pasożytowania. Jak dotąd
wieloszczety o takim trybie życia zostały stwierdzone
wśród zaledwie 81 gatunków z 13 rodzin. Co ciekawe,
wśród żywicieli wieloszczetów znajdują się zarówno krę
gowce, jak i bezkręgowce. Do typowych pasożytów należą
m.in. ściśle wyspecjalizowane do życia na tybach gatunki z
rodziny Ichthyotomidae, w tym Ichtyotomus sanguinarius
związany z węgorzem Conger vulgaris, czy żyjące na Myrus vulgaris i Sphagebranchus inberbis. Do ścisłych pa
sożytów należą także przedstawiciele rodzin: Lumbrineridae — Ophiuńcola cynipis żyjący na wężowidłach z gatun
ków Ophiura irrorata i Ophioglypha tumulosa, Syllidae —
Parasitosillis claparede, ściśle związany zarówno z innymi
wieloszczetami, jak i przedstawicielami typu Nemertini. Do
tej kategorii pasożytów zalicza się również przedstawicieli
Oenonidae, gatunki z rodzaju Drilonereis pasożytujące na
wielu rodzajach wieloszczetów, czy żyjące na małżach z ga
tunku Xyloredo — Pholodiphilia tumerae.
Wyżej wspomniane gatunki wieloszczetów są najczęś
ciej ściśle związane bądź z konkretnym gatunkiem żywicie
la bądź z bardzo wąską grupą (gatunki w obrębie rodzaju
lub co najwyżej rodziny). Jest jednak dość duża grupa pa
sożytniczych Polychaeta, której przedstawiciele z powodze
niem mogą żyć kosztem wielu różnych gatunków, zwykle
tych najczęściej występujących w danym momencie w śro-

Ryc.18. Nereis Jucata z pustelnikiem Eupagurus bemhardus (wg
Hayward i in. 1996)

dowisku. Dobrymi przykładami są tu wieloszczety żyjące
na gąbkach, np. Branchiosyllis oculata stwierdzony dotych
czas na 11 różnych gatunkach (9 rodzajów), czy Haplosyllis
spongicola znany z ponad 20 gatunków (18 rodzajów).
Warto w tym miejscu wspomnieć, że do żywicieli wielosz
czetów, oprócz grup wyżej wspomnianych, należą również
parzydełkowce, żebropławy, szczetnice, strzykwy, głowonogi, osłonice i inne wieloszczety. Zdecydowanie najwięcej
pasożytów spośród wieloszczetów grupuje rodzina Oenoni
dae, w obrębie której przedstawiciele rodzajów Arabella,
Drilognathus, Drilonereis, Haemathocleptes czy Labrorostratus należą do najlepiej znanych.
Symbioza z bakteriami chemosyntetyzującymi
Zupełnie wyjątkową grupę wieloszczetów stanowi ro
dzina Siboglinidae. Te związane z wylotami hydrotermal
nymi organizmy są pozbawione otworu gębowego i prze
wodu pokarmowego. Substancje odżywcze otrzymują w
wyniku endosymbiozy z bakteriami chemosyntety
zującymi. Ich nietypowy wygląd i strategia pokarmowa
spowodowały, że początkowo był one uznawane za odręb
ny typ Vestimentifera, jednak obecnie częściej włącza się je
do wieloszczetów. Ten ścisły związek endosymbiotyczny
wyewoluował w bardzo trudnym i jednocześnie unikalnym
ekosystemie, jakim są pacyficzne ujścia hydrotermalne.
Środowisko to charakteryzuje się wysokimi temperaturami,
dużą zawartością siarczków i uznawane jest za jedno z naj
bardziej niekorzystnych ze znanych obecnie na Ziemi.
Najlepiej zbadanym przedstawicielem Siboglinidae jest
Riftiapachyptila, duży, osiągający wielkość nawet do 3 me
trów, wieloszczet. W stadium juwenilnym Riftia posiada
otwór gębowy i przewód pokarmowy, które to wraz z wnik
nięciem do wnętrza ciała bakterii zanikają. Zaczyna się wte
dy stabilizować układ endosymbiotyczny. Bakterie w
całości zabezpieczają potrzeby energetyczne gospodarza.
Mogą stanowić nawet 15% masy ciała Riftia, a więc wystę
pują w bardzo dużej ilości. Bakterie umiejscowione są
wewnątrz ciała wieloszczeta, a substancje niezbędne do
przeprowadzania chemosyntezy są przekazywane naczy
niami krwionośnymi. Głaszczki u Riftia zaopatrzone są w
gęstą sieć naczyń krwionośnych, które transportują wyłapy
wane z otoczenia siarczki i dwutlenek węgla.
Prawdopodobna ścieżka ewolucyjna prowadząca do po
wstania tej grupy biegła poprzez gatunki, które były
związane z wylotami hydrotermalnymi, ale posiadały otwór
gębowy oraz funkcjonalny przewód pokarmowy i odży
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wiały się bakteriami chemosyntetyzującymi lub tworzyły
początkowo związki ektosymbiotyczne. Obecnie znane są
takie wieloszczety żyjące przy wylotach hydrotermalnych.
Należy do nich Ahinella pompejana (Alvinellidae), wieloszczet, który tworzy z bakteriami układ o charakterze
ektosymbiotycznym, oraz niedawno odkryty Hesiocaeca
methanicola z rodziny Hesionidae, który odżywia się bakte
riami.
Wyżej wspomniane przykłady nie wyczerpują zagad
nienia sposobów odżywiania się wieloszczetów, a jedynie
sygnalizują ich olbrzymią różnorodność. Szczegóły biologii

znane są dla niewielkiej grupy gatunków, dlatego z pewno
ścią na odkrycie czeka jeszcze wiele interesujących aspek
tów ich biologii związanych ze zdobywaniem pokarmu.
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Paweł SZYMKOWIAK, Zofia GEMBARZEWSKA (Poznań)

ZACHOWANIA GODOWE PTASZNIKÓW

Aby zgłębić tajemnice pajęczej alkowy, trzeba najpierw
bliżej poznać te fascynujące stworzenia. Najlepszym na to
sposobem jest hodowanie i obserwowanie ich zachowań, a w
szczególności zachowań godowych ptaszników. Zanim
omówimy ich naturę, chcielibyśmy nieco przybliżyć tę eks
centryczną grupę drapieżników. Ptaszniki należą do rzędu
pająków Araneae, który obejmuje ponad 38 000 gatunków na
świecie (w Polsce 817 gatunków). Rozdziela się go na 2
podrzędy: Mesothelae i lepiej rozwinięte Opisthothele. W
skład tego ostatniego wchodzą dwie sekcje: pająki młodsze
filogenetycznie — Labidognatha (= Araneomorphae) oraz
starsze filogenetycznie — Orthognatha (= Mygalomorphae),
obejmująca m.in. rodzinę ptaszników Theraphosidae.
Ptaszniki są często określane jako tzw. „pająki prymi
tywne”, choć nie znaczy to wcale, że są one w jakikolwiek
sposób upośledzone lub niedoskonałe. Zwierzęta te charak-

Ryc. 1 Samica ptasznika białokolanowego Acanthoscwria gemculata
podczas linienia

teryzuje posiadanie wielu cech starych filogenetycznie, któ
re są określane jako cechy plezjomorficzne. Zaznacza się to
m.in. w pierwotnej budowie niektórych narządów wew
nętrznych, np. pająki te posiadają dwie pary płucotchawek.
Dla porównania pająki z sekcji Labidognatha, oprócz jednej
pary płucotchawek mają dodatkowo jedną parę tchawek,
lub rzadziej — dwie pary tchawek przy braku płucotcha
wek. Inną cechą wyróżniającą ptaszniki jest sposób ułożenia
szczękoczułków (chelicer) — służących do zdobywania
pokarmu. Narządy te ułożone są w układzie ortognatycznym. Oznacza to, że wystają one z głowotułowia (prosoma)
do przodu, a ich kolce jadowe ułożone są niemal równolegle
do siebie (ryc. 1). W celu upolowania ofiary pająk musi
podnieść przedni odcinek swojego ciała tak wysoko, aby
możliwy był nagły atak z góry. Również sposób ich życia
odbiega od innych pająków. Nie są one świetnymi tkacza
mi, jak to ma miejsce w przypadku gatunków sieciowych
(np. krzyżakowate — Araneidae). Żyją głównie w norkach
utworzonych w ziemi, w kryjówkach o gęstym i grubym
oprzędzie często wzmocnionym łatwo dostępnymi frag
mentami roślinnymi. Oprzędy te nie pełnią roli subtelnych i
wymyślnych zasadzek na potencjalne ofiary, jak u innych
pająków, gdyż są zwykle bardzo mocno utkane. Nie uży
wają więc sieci łownych do polowania, a ich pajęczyna
może ewentualnie pełnić rolę komunikacyjną, informując
pająka o przechadzających się w pobliżu potencjalnych
ofiarach bądź partnerze seksualnym. Pajęczyna może po
nadto służyć jako wyściółka podczas linienia oraz, jak u po
zostałych pająków, do budowy kokonu czy zabezpieczania
upolowanej ofiary.
Zaloty pająków postrzegane są przez pryzmat odmien
nych interesów obu płci. Strategią samca jest maksymaliza
cja liczby kopulacji w możliwie jak najkrótszym czasie, na
tomiast samicy — dokonanie właściwej oceny walorów
partnera w kontekście cech przeniesionych na potomków.
Samiec będzie więc próbował nakłonić samicę do jak naj
szybszej kopulacji, aby za chwilę „uwodzić” kolejną part
nerkę. Natomiast samica inwestuje czas w wychowanie po
tomstwa i jest baczną obserwatorką,jakości” samca. Aby
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„pokazać się” z jak najlepszej strony samce stosują różne
fortele. Na przykład pająk namiotnik Pisaura mirabilis
przynosi samicy ofiarę traktowaną jako „podarunek ślub
ny”. W czasie, gdy ona się posila i jest zaabsorbowana
smacznym prezentem, samiec wykorzystuje ten moment i
niepostrzeżenie z nią kopuluje. W trakcie tych niebezpiecz
nych „igraszek miłosnych” występuje swoista gra intere
sów, której finałem jest sukces rozrodczy gatunku.

Ryc. 3. Etap zapoznawczy — wstęp do zalotów u ptasznika
kędzierzawego Brachypelma albopilosum

Ryc. 2. Organ rozrodczy samca (bulbus) (na podstawie „Biology of
Spiders”, Foelix R., 1996)

Pająki należą do wyjątkowych zwierząt. Proces przeka
zywania nasienia ma u nich bardzo osobliwy charakter.
Gruczoły rozrodcze samca nie są połączone bezpośrednio z
narządami kopulacyjnymi, tak jak to bywa u innych
zwierząt, a faza przekazania spermy jest podzielona na dwa
etapy. Gruczoły płciowe samca znajdują się w brzusznej
części odwłoka między szczelinami płucotchawek (podob
nie jak u samicy), a narządy kopulacyjne (para) na zmodyfi
kowanych przednich odnóżach — nogogłaszczkach (ryc.
2). Narządy kopulacyjne samców ptaszników są stosunko
wo mało skomplikowane. Po ostatnim linieniu końcowy
człon nogogłaszczka (palptarsus) przemienia się w półksiężycowate cymbium i służy za podstawę dla gruszkowatego
tegiilum, które jest rezerwuarem nasienia. W jego wnętrzu
znajduje się spiralny przewód zakończony wąskim, utwar
dzonym biczykiem, zwanym embolus (ryc. 2). W trakcie
kopulacji do przewodów rozrodczych samicy wprowadza
ny jest tylko embolus. Funkcjonuje on jak pipeta. Podczas
przygotowywania narządów kopulacyjnych samiec może
zasysać krople nasienia lub odwrotnie, w trakcie kopulacji
wyrzucać je do zbiorników nasiennych samicy. Zróżnico
wanie budowy tego narządu zapobiega krzyżowaniu międzygatunkowemu. Ptasznik musi zatem w jakiś sposób
przenieść materiał rozrodczy z miejsca jego wydzielania do
swoich organów rozrodczych. Proces „pakowania”
narządów kopulacyjnych samców przebiega mniej więcej
tak samo u wszystkich gatunków pająków. Najpierw, sa
miec przędzie tzw. „pajęczynę nasienną”, która zazwyczaj
jest niedużą, trójkątną strukturą, rozpiętą na pobliskich
obiektach np. ściance norki. Pajęczyna jest zawieszona na
niewielkiej wysokości tak, że samiec może się pod nią
wczołgać pozostając stroną brzuszną ku górze. Przyciska
odwłok do sieci i porusza nim aż do momentu pojawienia
się kropli nasienia w otworze płciowym. Po jej wydzieleniu
samiec wychodzi spod pajęczyny i siada na jej szczycie tak,
że nogogłaszczkami może dosięgnąć kropli nasienia pozo-

Ryc. 4. Akceptacja zalotnika — dalszy etap zalotów u ptasznika
olbrzymiego Lasiodora parachybana

stającej pod jej sklepieniem. Następnie zagłębia w niej ko
lejno oba narządy kopulacyjne i wciąga spermę przez prze
wód nasienny (spermophor) aż do całkowitego wypełnienia
obu zbiorników nasiennych. Po skończeniu tego procesu
pajęczyna ta jest najczęściej niszczona, a w przypadku ko
lejnego napełniania, tworzona jest nowa. Kolejnym etapem
jest przekazanie nasienia partnerce. Zachodzi ono podczas
zalotów zwanych „tańcami godowymi”.
Przez jednych pająki są postrzegane jako groźne zwie
rzęta, których należy się obawiać, natomiast innych intry
gują ekscentrycznością zachowań. Szczególnie okazałymi
„tańcami godowymi” charakteryzują się skakuny Salticidae
i pogońce Lycosidae. Natomiast ptaszniki nie stosują wy
szukanych sposobów wabienia samicy. U pająków tych
wykorzystywany jest jeden rodzaj obrządków godowych,
który w ogólnie przyjętym czteropoziomowym podziale za
liczany jest do pierwszego, najmniej skomplikowanego
typu. Są to zwierzęta słabo widzące i podczas zalotów nie
zbędny jest bezpośredni kontakt pomiędzy partnerami. Doj
rzały, poszukujący partnerki samiec, natknąwszy się na jej
ślad (odbiera sygnały chemiczne wysyłane przez samicę w
postaci feromonów), podkrada się z niezwykłą ostrożnoś
cią, wystukując nogogłaszczkami odpowiednią melodię,
mającą skłonić partnerkę do uległości (ryc. 3). Ta swoista
„pieśń miłosna” stanowi jeden z elementów ułatwiających
samicy dokonanie odpowiedniego wyboru i jednocześnie
zapobieżenie ewentualnemu krzyżowaniu międzygatunkowemu. Ponieważ ptaszniki mają uproszczoną budowę
narządów rozrodczych, to przed „niepożądaną” kopulacją
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Ryc. 5. Udane zbliżenie — zaawansowane pieszczoty u ptasznika
olbrzymiego

Ryc. 6. Ścisłe szczepienie partnerów z jednoczesnym podnoszeniem
samicy u ptasznika olbrzymiego

chroni je głównie bariera behawioralna, wyznaczona przez
zachowania przedkopulacyjne. Samce oznajmiają swoją
gotowość do kopulacji również poprzez drżenie innych
części ciała, np. odwłoka u Pterinochilus murinus. Czasem
wydaje się nawet, że samiec drga całym ciałem. Gdy samica
jest gotowa do kopulacji, odpowiada samcowi powtarzając
sekwencję jego uderzeń swoimi nogogłaszczkami. Nieraz
przyjmuje ona pasywną postawę w stosunku do samca i nie
wykonuje żadnych ruchów. Może to zostać np. błędnie zin
terpretowane jako brak agresji i po śmielszym zbliżeniu się
zalotnika następuje błyskawiczny jej atak. Często jedynym
przejawem uległości samicy jest powolne odwrócenie się w
kierunku samca i wykonanie kilku kroków w jego stronę. Z
bliska samica może ocenić walory fenotypowe (związane z
budową zewnętrzną) partnera (ryc. 4). Istotną rolę w dobo
rze płciowym odgrywa także jego ubarwienie oraz owłosie
nie. W kolejnym etapie zalotów następuje bezpośredni kon
takt partnerów, polegający na szybkim pocieraniu głowotułowia i przednich odnóży samicy przez samca. Jego
pierwsza para odnóży u większości gatunków jest zaopa
trzona w specjalne ostrogi lub kępki włosków. Np. u Stromatopelma sp. znajdują się na brzusznej stronie goleni (ryc.
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5). Pozostający w bliskim kontakcie wzrokowym samiec
próbuje znaleźć jak najbardziej stabilne podłoże i powoli za
czyna unosić głowotułów partnerki jednocześnie blokując
jej szczękoczułki jadowe swoimi ostrogami. Przydatki te
występują na pierwszej parze odnóży. Pomagają one sam
com w utrzymaniu większej i cięższej od siebie samicy w
pozycji niemal pionowej (ryc. 6). Takie ułożenie ciała
umożliwia przejście do kulminacyjnego etapu zalotów —
kopulacji. Aby mogło dojść do udanego zbliżenia, samiec
musi być bardzo dobrze przygotowany do tego aktu płcio
wego (np. żuje on swoje narządy kopulacyjne w celu uelas
tycznienia pęcherzyka nasiennego). Musi on wykazać się z
jak najlepszej strony, gdyż inicjatywa należy głównie do
niego. Ta część zalotów sprawia samcom wiele trudności i
czasem są one zmuszone do wycofania się na wcześniejsze
pozycje oraz ponawiania prób głaskania i podnoszenia sa
micy. Jeśli jednak partner zostanie zaakceptowany, to sami
ca wykazuje wręcz niezwykłą cierpliwość do przedłużającej
się gry wstępnej. Gdy wreszcie cel zostanie osiągnięty, sa
miec umieszcza swój narząd kopulacyjny w otworze płcio
wym partnerki, z którego na zasadzie wyrzutu uwalniana
jest sperma do zbiornika nasiennego samicy. Oba jego
narządy kopulacyjne wkładane sąjednocześnie, lub osobno,
naprzemiennie. Sam akt przekazywania nasienia może za
chodzić kilkakrotnie. Po czym samiec delikatnie i bardzo
powoli stawia partnerkę na podłożu i równie wolno się wy
cofuje. Będąc cały czas w zasięgu jej kolców jadowych, od
dala się na odległość równą długości jej przednich odnóży.
Po utracie bezpośredniego kontaktu, samiec nabiera coraz
większej prędkości i czmycha z miejsca zdarzenia. W taki
sposób ustrzegą się przed możliwym nagłym i niespodzie
wanym atakiem samicy. Bowiem, może się ona szybko
otrząsnąć z godowego transu i zaatakować samca. Jednakże
większe osobniki męskie, będące w dobrej kondycji, naj
częściej wychodzą bez szwanku z ewentualnej potyczki z
żarłoczną partnerką. Po ponownym napełnieniu swoich
narządów kopulacyjnych nasieniem samiec może wyruszyć
na dalsze poszukiwania i w ten sposób stać się partnerem
płciowym nawet kilku samic. Po okresie godowym samce
zwykłe szybko kończą swój żywot. Żyją krótko, a długość
ich okresu dojrzałości waha się przeważnie od 2 miesięcy

Ryc. 7. Faza kulminacyjna kopulacji z przekazaniem nasienia u
ptasznika kędzierzawego
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do 2 lat, w zależności od gatunku. Samce jednego z najwię
kszych ptaszników na świecie — ptasznika olbrzymiego
Lasiodora parahybana mogą żyć nawet 3 lata, natomiast
jego samice przeżywają nawet do 20 lat.
Ptaszniki, mimo swoich dużych rozmiarów, są zwierzę
tami ciągle jeszcze słabo poznanymi. Wciąż niewiele jest
danych o roli, jaką odgrywają różne sygnały wplecione w
komunikację godową podczas ich zalotów (m.in. wrażenia
wizualne, informacja dotykowa oraz chemiczna). Badanie
tych zachowań zbliża nas do poznania praw rządzących na
turą tych fascynujących pająków.

Wpłynęło 6.04.2006
Dr Paweł Szymkowiak jest arachnologiem, adiunktem w Zakładzie
Taksonomii i Ekologii Zwierząt Instytutu Biologii Środowiskowej na
Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Bada ekologię, zachowania i systematykę pająków,
e-mail: szymkowi@amu.edu.pl
Zofia Gembarzewskajest studentką biologii. Bada zwyczaje pająków
ptaszników w Zakładzie Morfologii Zwierząt Instytutu Biologii Śro
dowiskowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu.

Steffen TEUFERT, Reinhard PLUSCHKE (Neukirch/Lausitz, Niemcy)

KOPALNIA ODKRYWKOWA I BUFO VIRIDIS
Uwzględnienie wymagań zagrożonych gatunków zwierząt na przykładzie ropuchy zielonej Bufo viridis w planie
zagospodarowania przestrzennego i ochrony krajobrazu dla Kopalni Odkrywkowej Gliny i Kaolinu Wiesa/Hasenberg.

TAGEBAU UND BUFO YIRIDIS
Die Beriicksichtigung der Lebensraumanspriiche bedrohter Tierarten in der landschaftspflegerischen Begleitplanung fur
den Ton- und Kaolintagebau Wiesa/Hasenberg — am Beispiel der Wechselkróte Bufo viridis.
Zusammenfassung: Die Kaolin- und Tongewinnung in einem Tagebau der stephan Schmidt meifien gmbh
(www.ton-schmidt-meissen.de) wirdso durchgefiihrt, dafisogenannte „ Wanderbiotope” in das Konzept der Renaturierung
integriert werden, aber auch im Zuge des Rohstoffabbaus entstehen. Geschiitzte Tierarten, wie Króten, erhalten so geeignete Lebensraume, die im naturlichen Umfeld schon sehr rar sind. Mit geringen Investitionen kann damit zum Naturschutz beigetragen werden. Untemehmensziel dieses Bergbaubetńebes ist nicht nur der wirtschaftliche Betrieb des Tagebaus, sondem der ókologisch nachhaltige Bergbau: Es gibt nur diese eine Welt.
Firma Stephan Schmidt Meifien gmbh prowadzi kopal
nię odkrywkową gliny i kaolinu w powiecie Kamenz we
wschodniej Saksonii na obszarze kopalnianym „Wiesa/Hasenberg“. W ciągu następnych 50 lat, w okresie objętym ze
zwoleniem, powierzchnia wyrobiska tej firmy zostanie po
większona z obecnej, liczącej ok. 10 ha, do ponad 50 ha.
Ciągłe dostarczanie wysokowartościowych surowców dla
przemysłu ceramicznego wymaga rocznego wykorzystania

Ryc. 1. Kopalnia odkrywkowa gliny i kaolinu Wiesa-Hasenberg/Weststrosse. 10 ha otwartej powierzchni wyrobiska jest wyko
rzystywane do wydobywania surowca. Fot. Stephan Schmidt Meifien
gmbh
Bild 1. Ton- und Kaolintagebau Wiesa-Hasenberg/Westrosse.10 ha
offene Tagebauflache stehen fiir den Rohstoffaufbau zur Verfugung.
Fot. Stephan Schmidt Meifien gmbh

powierzchni wyrobiska wynoszącej około 1,1 ha. Poczy
nając od pierwszego powiększenia odkrywki w końcu lat
90. rozpoczęto wypełnianie części starego wyrobiska
nadkładem. Następnie zamknięte wyrobisko odkrywkowe

Ryc. 2. Wielki staw osadowy. Dawna kopalnia kaolinu została zrenaturalizowana i wkomponowana w panoramę. Fot. Stephan Schmidt
Meifien gmbh.
Bild 2. Grofiklarteich. Der ehemalige Kaolintagebau wurde renaturiert
und in das Landschaftsbild eingepasst. Fot. Stephan Schmidt Meifien
gmbh
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kaolinu zostało przebudowane na wielki staw osadowy od
powiednio wkomponowany w krajobraz okolicy.
W oparciu o koncepcję pozwolenia wodno-prawnego
dla odkrywkowej kopalni kaolinu działalność jej jest prowa
dzona zgodnie z zasadami ochrony przyrody, a jednocześ
nie w sposób ekologicznie stabilny. Intensywna gospodarka
leśna i rolna w bezpośrednim sąsiedztwie opisywanej ko
palni odkrywkowej nie stwarza wiele miejsc siedliskowych
dla niektórych — dzisiaj często zagrożonych — gatunków
zwierząt. Możliwość taka została jednak stworzona na tere
nie opisywanego zakładu produkcyjnego. Nie są to biotopy
stale dostępne, gdyż ich istnienie związane jest z cyklami
wydobywania surowca i zagospodarowaniem nadkładu.
Utrzymanie tych biotopów może być jednak zapewnione w
toku wydobycia surowca i przywracania poeksploatacyj
nych terenów do użytkowania poprzez tzw. „wędrujące bio
topy” przez dziesiątki lat. Tak jak w tym przypadku często
możliwe jest utworzenie — dzięki małej inwestycji — nie
istniejącego wcześniej biotopu lub powiększenie go na uży
tek flory i fauny.
Zagrożonemu, szczególnie wartemu ochrony stwo
rzeniu boskiemu dano nowy, prawie idealny biotop
Do chronionych gatunków zwierząt, które żyją w obrę
bie kopalni odkrywkowej gliny i kaolinu Wiesa/Hasenberg,
należy ropucha zielona Bufo viridis. Może być ona słusznie
określona jako najpiękniejszy gatunek ropuch w Europie. Z
powodu jej zielonego plamiastego ubarwienia jest często
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określana „zieloną ropuchą“ — zgodnie z jej naukową
nazwą. Ropucha zielona jest gatunkiem bardzo zagrożonym
zarówno w Saksonii, jak i w całych Niemczech (Czerwona
Lista w Saksonii i Niemczech).
Dzięki realizacji prac ziemnych w celu uzyskania po
wierzchniowego cieku do odprowadzenia wody kopalnia
nej z wyrobiska, można było przygotować do dyspozycji
tego gatunku ropuch odpowiednie warunki przestrzeni ży
ciowej.
Ekologiczne wymagania biotopu ropuchy zielonej
Ropucha zielona jest kontynentalno-śródziemnomorskim gatunkiem stepowym dobrze przystosowanym do su
szy i wysokich temperatur. Z tego względu preferuje otwar
te, wystawione na działanie słońca, suche i ciepłe miejsca o
słabo wykształconej wegetacji, z glebą, w której łatwo może
wygrzebywać nory. Można ją spotkać w całkiem suchych
biotopach, z dala od jakiejkolwiek wody. Ropucha zielona
uznawana jest także za gatunek, który potrafi znaleźć dla
siebie odpowiednie warunki życia w pobliżu ludzkich
osiedli. Jako prawdziwy gatunek pionierski jest w stanie
spontanicznie zasiedlić nowo powstające przestrzenie ży
ciowe. Paleta wód, w których może rozwijać się jej skrzek,
jest bardzo szeroka, od wód płynących po duże sadzawki i
stawy, o ile posiadająpłaski brzeg i jak najsłabszą wegetację
roślinną. Z tego względu nierzadko zasiedla ona wody ko
palniane, ponieważ naturalne wody, np. pobrzeża dzikich
rzek, w których mógłby rozwijać się skrzek ropuchy zielo
nej, właściwie już nie występują. W każdym jednak przy
padku muszą to być wody wyeksponowane do słońca i
szybko się nagrzewające.

Ryc. 3. Samice ropuchy zielonej zwracają na siebie uwagę swoim
kontrastowym ubarwieniem. Fot. S. Teufert
Bild 3. Wechselkrótenweibchen fallen durch ihre kontrastreiche Farbung auf. Fot. S. Teufert

Ryc. 5. Nowoutworzone bajorko na skraju otwartej powierzchni.
Fot. S. Teufert
Bild 5. Neu angelegter Tiimpel am Rand der offenen Flachę.
Fot. S. Teufert

Ryc. 4. Samiec ropuchy zielonej w wodzie, w której może rozwijać
się skrzek. Fot. S. Teufert
Bild 4. Wechselkrótemannchen im Laichgewasser. Fot. S. Teufert

W rejonie położonym na wschód i południowy-wschód
od Kamenz, ropucha zielona znajduje niewiele odpowied
nich wód, w których mógłby rozwijać się jej skrzek, z po
wodu melioracji i rolniczego użytkowania tego terenu. Ko
palnia odkrywkowa Hasenberg to obszar, który jest przy
wracany do przyrodniczego użytkowania. Właśnie tutaj
opisywany gatunek ropuchy składa skrzek w płytkich, ubo
gich wegetacyjnie zbiornikach wodnych. Na skąpo poroś
niętym obszarze otoczenia kopalni odkrywkowej, jak rów-

Niektóre pospolite ryby słodkowodne „złowione” obiektywem Jacka Błażuka. Część II

Szczupak Esox lucius. Długość okazu 12 cm. Fot. Jacek Błażuk

Strzebla potokowa Phoxinusphoxinus. Długość okazu 7 cm. Fot. Jacek Błażuk

Słonecznica Leucaspius delineatus. D ługość okazu 5 cm. Fot. Jacek Błażuk

Kleń Leuciscus cephalus. Długość okazu 8 cm. Fot. Jacek Błażuk

Koza Cobitis tctenia. Długość okazu 9 cm. Fot. Jacek Błażuk

Ciemiczek Pungitius pungitius. Długość okazu 5 cm. Fot. Jacek Błażuk
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Ryc. 6. Bajorka w bocznej odnodze zostają zasilone przez odwodnie
nie wyrobiska. Fot. S. Teufert
Bild 6. Im Nebenschluss werden die Tiimpel von der Tagebauentwasserung gespeist. Fot. S. Teufert

nież na terenach, gdzie glina została już wydobyta, znajduje
on pożywienie i odpowiednie kryjówki. Nie obserwuje się
ekspansji tego gatunku na sąsiednie tereny rolnicze i obsza
ry zasiedlone. Następne zbiorniki wodne, w których mógłby
rozwijać się skrzek ropuchy zielonej leżą w rejonie Nebelschiitz i na północ od Spittelforst.
Obecnie starsze zbiorniki wody na obszarze kopalni od
krywkowej Hasenberg, w których mógł rozwijać się skrzek
ropuchy, znajdują się w zaawansowanym stadium rozwoju
sukcesji roślinnej. Pogarsza się przez to lokalna sytuacja
przestrzeni życiowej dla ropuchy zielonej; jest to stała ten
dencja, która daje się zauważyć w innych częściach Gór
nych Łużyc.
Aby nadal oferować temu pięknemu gatunkowi ziem
nowodnego płaza odpowiednie możliwości reprodukcji, re

zygnuje się z klasycznego modelu rekultywacji terenów po
eksploatacyjnych. W tym celu pozostawiono samemu sobie
stosunkowo duży obszar z podłożem ubogim w substancje
odżywcze. Dzięki temu powstaje powierzchnia będąca
długoterminowo wyeksponowana na słońce i jednocześnie
uboga wegetacyjnie. Na obrzeżu i w poprzek tej powierzch
ni poprowadzono powierzchniowe cieki z odwodnienia ko
palni, a na jednej odnodze takiego sztucznego strumienia
zostały utworzone trzy płytkie bajorka. Są to zbiorniki bez
odpływowe, podlegające silnym wahaniom poziomu wody.
Ze względu na niewielką ilość substancji odżywczych i
ciężki charakter podłoża należy oczekiwać powoli postę
pującej sukcesji roślinnej tak, że na długo zostanie zacho
wana przydatność tego miejsca jako przestrzeni życiowej
ropuch. Poza tym układ i wielkość zbiorników wody umo
żliwiają odpowiednią pielęgnację tego gatunku, jeżeli w
przyszłości zaistnieje taka potrzeba. Bezpośrednie lub po
średnie zarybienie tych zbiorników jest zahamowane ze
względu na duże wahania poziomu wody. Obecność ryb
wywierałaby negatywny wpływ na powodzenie reprodukcji
ropuchy zielonej. Krótkoterminowe wysychanie bajorek z
powodu braku wody przeszkadza osiedlaniu się ryb, jed
nakże nie stanowi problemu dla ropuch.
Steffen Teufert pracuje jako ekolog w Centrum Ochrony Przyrody
„Górska Okolica Górnych Łużyc” (Oherlaiisitzer Bergland),
01904 Neukirch/Lausitz1' 1.
Dr Reinhard Pluschke jest menagerem firmy Stephan Schmidt Meifien
gmbh Surowce Ceramiczne i Ogniotrwałe
(stephan schmidt meifien gmbh keramische undfeueifeste Rohstoffe).
(www.ton-schmidt-meissen.de)
(*) Centrum Ochrony Przyrody „Górska Okolica Górnych Łużyc”
(Oberlausitzer Bergland) e.V., 01904 Neukirch/Oberlausitz prowadzi
fachową opiekę nad firmą stephan schmidt meifien gmbh w zakresie
zagadnień ekologicznych przy rekultywacji górniczej

Anna Zborowska (Kraków)

TWOJE CIAŁO MÓWI ZA CIEBIE

Nic chyba nie fascynuje nas tak, jak ludzkie ciało. Świa
domi tego czy nie, wszyscy mamy obsesję na punkcie
wyglądu zewnętrznego. Nawet prowadząc ożywioną roz
mowę, pozornie zaabsorbowani czysto werbalną komuni
kacją, ani na chwilę nie przestajemy obserwować siebie i in
nych. Już od najmłodszych lat wykazujemy się niezwykłą
wrażliwością na najmniejsze nawet zmiany wyrazu twarzy,
gesty i postawy osób z naszego otoczenia. Potrafimy odczy
tywać sygnały ciała, ale zdarza się nam popełniać błędy,
które jakże często wynikają z przesądów dotyczących na
szego ciała. Bywają one tak mocno zakorzenione w naszej
świadomości, iż trzeba ogromnego wysiłku, aby je wytrze
bić, a ogromna część z nich opiera się na błędnych przesłan
kach. Obserwując świat zwierząt rzadko zdajemy sobie
sprawę, że to właśnie ciało człowieka jest najbardziej zdu

miewającym i zagadkowym organizmem. Z upływem wie
ków nasze podstawowe zachowania nie uległy zasadniczej
zmianie. Gatunek ludzki zawsze miał ten sam system popę
dów emocjonalnych i te same sposoby ich uzewnętrzniania.
Wyobraźmy sobie sytuację, że trafiamy do miejsca,
gdzie wszyscy posługują się innym językiem, którego nie
jesteśmy w stanie zrozumieć. Pomimo takiej sytuacji gene
ralnie możemy poprawnie odczytać większość zachowań.
Wiemy, czy ktoś nas lubi czy nie, odróżniamy smutek od ra
dości, zmęczenie od ekscytacji, pobudzenia. Wiemy dobrze,
czy ktoś nas o coś prosi, czy chce abyśmy odeszli. Obser
wując grupę ludzi można dokładnie określić, co się między
nimi dzieje, nie rozumiejąc ani słowa. Dzieje się tak, ponie
waż jako istoty ludzkie dysponujemy mniej więcej takim
samym zasobem zachowań jak inni ludzie żyjący na Ziemi.
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Powierzchnię ciała można potraktować jak nieznany, tajem
niczy ląd, który odkrywca poznaje kawałek po kawałku.
Nawet krótkotrwała obserwacja osób zaangażowanych w
rozmowę dowodzi, jak ważną rolę w zwykłym, codzien
nym życiu odgrywają ruchy rąk, głowy, tułowia, nóg — a
więc gestykulacja, oraz ruchy mięśni twarzy, czyli mimika.
Nie zdajemy sobie sprawy jak wiele gestów i ruchów jest
bezwiednych i wykonywanych bez udziału woli człowieka.
Mogą one powiedzieć bardzo wiele obserwatorom. Komu
nikaty niewerbalne — bo o nich mowa — przekazują
wszyscy. Amerykański antropolog Albert Mechrabian
stwierdził, że słowa niosą ze sobą tylko 7% wszystkich in
formacji, 38% zawartych jest w intonacji, a aż 55% przeka
zujemy za pomocą gestów. Od czasów Darwina, który jako
pierwszy zajął się naukowo sposobami wyrażania emocji
przez człowieka i zwierzęta, ukazało się wiele prac na ten te
mat. Wynika z nich wspólny wniosek — człowiek jest w
stanie wysyłać około miliona informacj i i kodów za pomocą
ciała. Mogą one często zastąpić słowa. Doskonałym
przykładem mogą być zakochani, którzy rozumieją się bez
słów i wystarczy jeden rzut oka, żeby zobaczyć jak
współgrają ich ciała.
Nieprawdopodobnym wydaje się, że mimo trwania ludz
kości od milionów lat dopiero w latach 70. XX wieku nastąpił
gwałtowny rozwój aspektów niewerbalnych. Pionierem sztu
ki niewerbalnego przekazu był Charlie Chaplin, wraz z inny
mi aktorami filmu niemego. Była to jedyna droga kontaktu z
widzem dostępna w tym czasie. W momencie pojawienia się
filmów dźwiękowych zaczęto mniejszą wagę przywiązywać
do niewerbalnych aspektów gry aktorskiej.
Prawdopodobnie pracą o największym znaczeniu napi
saną przed XX wiekiem dotyczącą komunikacji była
książka Darwina „O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt”,
która została opublikowana w 1872 roku. Ona to dała
początek badaniom nad mimiką i językiem ciała. Profesor
Birdwhistell dokonał obliczeń w zakresie komunikacji nie
werbalnej u ludzi. Z jego obliczeń wynika, że słowa wypo
wiadane przez przeciętną osobę nie zajmują więcej niż
10-20 minut dziennie, a przeciętne zdanie trwa około
dwóch i pół sekundy. Większość naukowców jest właści
wie tego samego zdania, że kanał werbalny jest wykorzys
tywany przez ludzi do przekazywania informacji, natomiast
kanał niewerbalny służy głównie do ustalania stosunków
międzyludzkich. Mając pewną wprawę osoba może stwier
dzić, jakie gesty wykonuje mówiący tylko na podstawie
tonu jego głosu. Prościej mówiąc, jeżeli mówimy, że ktoś
ma intuicję lub jest spostrzegawczy, mamy na myśli umie
jętność tej osoby odczytywania niewerbalnych komunika
tów wysyłanych przez innych. Przykładowo, jeżeli mamy
przeczucie, że ktoś skłamał, tak naprawdę mamy na myśli,
że język jego ciała wysłał nam inne informacje niż te, które
odebraliśmy za pomocą kanału werbalnego. Kobiety są
uważane za bardziej spostrzegawcze od mężczyzn, stąd
mówi się o kobiecej intuicji. Kobiety posiadają wrodzoną
umiejętność prawidłowego rozszyfrowywania niewerbal
nych sygnałów, zauważająteż więcej detali. Szczególnie in
tuicja ta uwidacznia się u kobiet, które wychowywały dzie
ci. W pierwszych etapach życia dziecka matka korzysta z
niewerbalnego kanału komunikacji. Dlatego właśnie kobie
ty często uchodzą za bardziej spostrzegawczych negocjato
rów niż mężczyźni.
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Przeprowadzono wiele badań nad ustaleniem, czy syg
nały niewerbalne są wrodzone, wyuczone, przekazywane
genetycznie, czy też zdobywane w jakiś inny sposób. Wyni
ki tych badań wykazują, że niektóre gesty można zakwalifi
kować do każdej kategorii. Niemiecki naukowiec
Eibl-Eibesfeldt stwierdził, że uśmiech na twarzy dzieci
głuchych i niewidomych pojawia się niezależnie od uczenia
lub naśladowania, co oznacza, że musi być wrodzony. Po
przestudiowaniu różnych wyrazów twarzy ludzi należących
do 5 odległych od siebie kultur Ekman, Friesen i Sorenson
potwierdzili niektóre z hipotez Darwina dotyczących ges
tów wrodzonych. Odkryli oni, że przedstawiciele każdej z
tych kultur używali tej samej mimiki twarzy do wyrażania
uczuć, co utwierdziło ich w przekonaniu, że gesty te muszą
być wrodzone. Nadal jednak trwają dyskusje, czy niektóre
gesty są wyuczone i stają się nawykiem, czy też są dzie
dziczne. Na przykład większość mężczyzn zakłada płaszcz
na prawe ramię, podczas gdy kobiety zaczynają od lewego.
Kiedy na zatłoczonej ulicy mężczyzna mija kobietę, zwykle
podczas mijania odwraca się twarzą do niej, kobieta nato
miast najczęściej odwraca się w stronę przeciwną. Czy robi
to instynktownie? Czy jest to wrodzona kobieca reakcja, czy
też nauczyła się tego nieświadomie, obserwując inne kobie
ty? Należy pamiętać, iż wiele z naszych niewerbalnych za
chowań jest wyuczonych, a znaczenie niektórych ruchów i
gestów jest zdeterminowane kulturowo. Większość jednak
podstawowych gestów komunikacyjnych wygląda tak
samo na całym świecie — śmiech, smutek, gniew.
Ewolucyjne źródła pewnych gestów mogą być prześle
dzone aż do naszej prymitywnej, zwierzęcej przeszłości.
Niektórzy badacze uważają, iż wyszczerzanie zębów miało
za zadanie wyrażać gotowość ataku i jest nadal używane
przez współczesnego człowieka jako wyraz szyderstwa lub
innych podobnych uczuć, mimo że nie mamy zamiaru nimi
nikogo zaatakować. Uśmiech miał pierwotnie za zadanie
przestraszyć. Dziś używa się go, aby wyrazić zadowolenie.
Tak jak język mówiony przyjmuje określone postacie w
różnych kulturach, tak też może się różnić język niewerbal
ny. Podczas gdy jeden gest może być powszechnie używa
ny i mieć klarowną interpretację w jednej kulturze, w innej
może nie tylko nic nie znaczyć, ale nawet mieć znaczenie
przeciwne.
Jednym z poważniejszych błędów, jaki może popełnić
każdy nowicjusz w zakresie języka ciała, jest zinterpretowa
nie danego gestu w oderwaniu od innych gestów lub sytu
acji, w jakiej został użyty. Podrapanie po głowie może zna
czyć wiele rzeczy: łupież, wszy, pocenie się, niepewność,
krótką pamięć, kłamstwo. Odczytanie tego gestu zależy od
innych gestów użytych w tym samym czasie. Konieczne
jest więc szersze spojrzenie na cały zespół gestów dla uzys
kania prawidłowej interpretacji. Język ciała składa się ze
słów, zdań, znaków interpunkcyjnych. Każdy gest jest jak
pojedyncze słowo i jak każde słowo może posiadać wiele
znaczeń. Całkowite zrozumienie znaczenia danego słowa
może nastąpić dopiero wtedy, gdy zostanie ono użyte w
zdaniu. Obserwacja zespołów gestów oraz zgodności wer
balnego i niewerbalnego przekazu informacji jest kluczem
do ścisłej interpretacji języka ciała. Wszystkie gesty powin
ny być rozpatrywane w kontekście, w jakim się pojawiły.
Badania wykazały, że istnieje bezpośredni związek po
między pozycją społeczną, władzą i prestiżem, a zasobem
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słownictwa. Innymi słowy osoby takie wykonują mniej ru
chów i gestów niż osoby słabiej wykształcone i niewykwa
lifikowane. Prędkość wykonywania danego mchu oraz sto
pień, w jakim jest on zrozumiały dla innych zależy również
od wieku osoby. Dziecko po wypowiedzeniu kłamstwa
zasłania ręką usta, co nie zdarza się już osobom dorosłym.
Możemy sobie zatem zadać pytanie: „Czy możliwe jest
fałszowanie własnego języka ciała?” Generalnie odpowiedź
brzmi „nie” z prostej przyczyny: brak będzie zgodności,
który wystąpi pomiędzy użyciem głównych gestów, mikrosygnałów wysyłanych przez ciało, a wypowiadanymi
słowami. Umysł ludzki wydaje się posiadać niezawodny
mechanizm, który rejestruje „zgrzyt”, kiedy otrzyma ciąg
niezgodnych, niewerbalnych informacji. Problem kłamstwa
polega na tym, że podświadomość działa automatycznie,
niezależnie od słów, a więc język naszego ciała zdradzi nas.
Dlatego łatwo przyłapać na kłamstwie osoby, które rzadko
kłamią. Słowa pozwalają ukryć wiele tajemnic, trudniej jest
zafałszować język ciała. Czytanie z mowy ciała lub wyrazu
twarzy może być lepszym sposobem rozszyfrowania
człowieka niż słuchanie jego słów. Jak powiedział Zygmunt
Freud: „Ci, którzy mają oczy do patrzenia i uszy do słysze
nia, mogą się przekonać, że żaden śmiertelnik nie potrafi za
chować tajemnicy. Jeśli usta milczą mówi opuszkami pal
ców, a zdrada sączy się z niego wszystkimi porami”. Można
ukrywać swoje uczucia, ale choćby na milisekundę praw
dziwe emocje i tak znajdują ujście. Jak zauważył Freud nie
mal niemożliwe jest ukrycie prawdziwych uczuć. Nie ulega
wątpliwości, że twarz zdradza nam, co dzieje się we wnę
trzu człowieka.
Możemy jednak używać go celowo, dostarczając innym
tylko wyselekcjonowanych przez nas informacji. Język
ciała służy nie tylko do komunikowania, ale dodatkowo
zmieniając go można zmienić wiele aspektów w swoim ży
ciu i nastawieniu do niego. Język ciała daje nam skuteczne
narzędzie oddziaływania, dlatego od początku należy
posługiwać się nim z wyjątkową ostrożnością. Po pierwsze
należy skończyć za starą „prawdą”, że w każdym człowieku
można czytać jak w otwartej księdze. Skuteczne posługiwa
nie się językiem ciała nie oznacza całkowitego zignorowa
nia słów.
Osoby, które potrafią rozszyfrowywać innych, ufają
swojej intuicji i mają wiele cech wspólnych:
— uczą się na podstawie przeżytych doświadczeń i nie
popełniają dwa razy tego samego błędu. Żywo pamiętają
swoje odczucia z niemiłych kontaktów z innymi i robią
wszystko, żeby nie powtórzyła się negatywna reakcja emo
cjonalna;

— zwracają baczną uwagę na to, co mówią inni, w jaki
sposób to mówią i jak wówczas wyglądają;
— nieustannie zwracają uwagę na reakcje danej osoby
— ruchy ciała, gest, wyraz twarzy— toteż wiedzą co ona o
nich sądzi oraz jaki jest ich własny stosunek do tej osoby;
— nie boją się wyrażać całej gamy uczuć— od gniewu,
poprzez strach i znudzenie do miłości, gdyż doskonale zdają
sobie sprawę, co czują w danej sytuacji;
— są do tego stopnia świadomi tego, co się wokół nich
dzieje, że zazwyczaj nie stają się ofiarą potencjalnie niebez
piecznej lub zagrażającej życiu sytuacji;
- wiedzą że mają naturę zwycięzcy i dzięki temu
czują się bezpiecznie. Są przekonani, że nie tylko poradzą
sobie w życiu, lecz nawet będzie im się dobrze powodzić,
gdyż umieją się otaczać ludźmi, którzy ich wspierają
— zwracają baczną uwagę na szczegóły, a jednocześnie
widzą cały obraz i potrafią się cieszyć nawet najmniejszymi
przyjemnościami życiowymi;
— mają dobrą pamięć, którą w dalszym ciągu rozwi
jają zwracając baczną uwagę na swoje otoczenie i co się
wokół nich dzieje;
— zazwyczaj podejmują więcej dobrych decyzji zawo
dowych niż złych, podejmowane przez nich ryzyko jest do
brze przemyślane, ponieważ wiedzą co mają do wyboru.
Nie ulegają wpływom otoczenia;
— nawiązują szczere przyjaźnie i związki z innymi
ludźmi. Umieją wyrażać własne emocje, co umacnia
związki.
Chcąc interpretować język ciała innych ludzi warto
zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak: dotyk lub jego brak, ge
stykulację, głos, mimikę, otoczenie, postawę, ruch oczu, styl
i image, sygnały wewnętrzne, co nam mówi nasz węch, wi
zerunek rozmówcy.
Gdy nauczysz się dobrze obserwować, to musisz pamię
tać o tym, że w zależności od sytuacji każdy z elementów
mowy ciał może mieć zupełnie inne znaczenie. Wiele z ges
tów może się okazać bardzo osobistych i takie również mieć
znaczenie. W interpretowaniu mowy ciała należy być nie
zwykle ostrożnym i rozsądnym, zachować umiar i takt.
Wpłynęło 6.05. 2006

Anna Zborowska jest studentką V roku biologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizacja antropologia,
prezes Koła Naukowego Antropologów,
e-mail: zborowskaania@interia.pl

124

Wszechświat, t. 107, nr 4-6/2006
Danuta W LAZŁO (Przysucha)

BYĆ UDOMOWIONYM

Udomowienie zwierząt to całokształt procesów prze
kształcania się właściwości zwierząt dzikich pod wpływem
długotrwałego oddziaływania człowieka, czynników gene
tycznych i środowiskowych.
Udomowienie zwierząt dzikich poprzedzał okres ich
obłaskawienia. Był to proces polegający na stopniowym
wygasaniu u tych zwierząt lęku przed człowiekiem. Obja
wiał się zanikaniem reakcji obronnych, takich jak ucieczka i
agresja. Zwierzę, początkowo dzikie i nieufne, stopniowo
zaczęło akceptować człowieka, nie wykazywało lęku, a na
wet zaczynało szukać jego towarzystwa. Dwie istoty,
całkiem różne wyglądem, trybem swojego życia, a przede
wszystkim pozycją środowiskową, przyzwyczajały się do
swojej obecności, wzajemnie tolerowały.
Proces udomowienia, czyli domestykacji zwierząt,
trwał kilka tysięcy lat. Miał miejsce w różnych regionach
kuli ziemskiej. Udomowienie zwierząt określonego gatun
ku w jednym miejscu, pociągało za sobą tworzenie ognisk
udomowienia na innych obszarach. Obecnie traktuje się domestykację jako wydarzenie historyczne, jedno z najważ
niejszych wydarzeń w historii człowieka. Dało ono możli
wość odejścia od polowań jako sposobu życia i przyczyniło
się do wzrostu liczebności ludzkiej populacji.
Udomowieniu podlegały te gatunki zwierząt dzikich,
które posiadały określone cechy odpowiadające potrzebom
człowieka. Najważniejsze z nich to cechy użytkowe zaspo
kajające potrzeby ludzi w zakresie odżywiania (mięso, jaja,
mleko), pracy fizycznej (siła juczna i pociągowa), ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi (skóry, odzież, namio
ty) oraz cechy psychiczne zwierząt, np. pies jako stróż gos
podarstwa domowego i tropiciel zwierzyny w czasie polo
wań.
Przebieg procesu udomowienia i rodzaj stosowanych
metod trudno dziś wyjaśnić jednoznacznie. Być może za
początkowane to zostało poprzez przynoszenie do domu za
gubionych, młodych zwierząt i ich odchowanie w gospo
darstwie. Może było to przywabianie (np. zwierząt kopyt
nych za pomocą soli), chwytanie pojedynczych zwierząt lub
całych stad w pułapki, a potem przetrzymywanie ich w nie
woli. Stare osobniki były stopniowo wykorzystywane jako
rezerwuar żywności, skór itp., a młode, rodzone w niewoli,
oswajały się stopniowo z człowiekiem i przywykały do wa
runków w jakich przyszło im żyć. Co popychało ludzi do ta
kich działań? Być może była to chęć zaspokojenia potrzeb
duchowych (składanie ofiar swoim bóstwom), na pewno
była to również przyczyna bardzo prozaiczna — głód.
Oddziaływania człowieka na oswojone zwierzęta pro
wadziły do przekształcania się ich cech morfologicznych,
fizjologicznych, psychicznych i rozwojowych. Stale za
chodzące i uzewnętrzniające się mutacje powodowały, że
człowiek zaczął stosować sztuczną selekcję. Dobierał do
rozrodu te zwierzęta, które posiadały jakąś wartościową ce
chę. Potomstwo dziedziczyło te cechy, kolejne pokolenia je
utrwalały i doskonaliły.

Sposób żywienia w zagrodach i panujący tam mikrokli
mat również wywierały wpływ na zwierzęta. Ich tempera
ment łagodniał, uwsteczniły się niektóre cechy i właściwo
ści, np. osłabiały się niektóre zmysły, malała szybkość poru
szania - nie były im już tak bardzo potrzebne. Rozwijały się
natomiast cechy zupełnie nowe, np. inny typ budowy,
zwiększenie masy ciała, zróżnicowanie ubarwienia.
Nastąpił wzrost wydajności zwierząt w zakresie ilości pro
dukowanego mleka (10 razy w porównaniu do form dzi
kich), ilości składanych jaj (300 rocznie, u form dzikich tyl
ko 10-12), przyrostu masy ciała świń (200 kg u świni do
mowej, 20-30 kg u dzika).

Ryc. 1. Jeleń, jaskinia w departamencie Dordogne, Francja. Według
„Nasi przodkowie”, wyd., Arkady, Warszawa 1994

Najwcześniejsze i wiaiygodne dowody udomowienia
zwierząt pochodzą sprzed 11 000 lat. Dostarczają ich bada
nia kopalnych szczątków, malowideł i rysunków na ścia
nach jaskiń. Jeśli dziki protoplasta żyje, można prowadzić
badania genetyczne i zootechniczne. Istotnym dowodem
biologicznego pokrewieństwa organizmów jest uzyskanie
płodnego potomstwa po skrzyżowaniu dzikiego przodka i
przedstawiciela gatunku udomowionego.
Sporny pozostaje fakt, czy hodowane obecnie gatunki
zwierząt wywodzą się od jednego przodka i są monofiletyczne, czy raczej od kilku dzikich gatunków i są polifiłetyczne. Dzikie gatunki rozprzestrzeniając się podlegały róż
norodnym wpływom środowiska, zmieniały się więc ade
kwatnie do panujących w nim warunków. Nie dziwi więc
obecnie różnorodność ich form i przystosowań. Uważa się
czasem, że udomowione potomstwo pochodzi od różnych
dzikich gatunków, a w rzeczywistości pochodzi ono tylko
od jednego przodka.
Zwierzęciem udomowionym najwcześniej był prawdo
podobnie pies. Udomowiono go ok. 10 tys. lat temu w róż
nych miejscach na kuli ziemskiej, ale najwięcej ośrodków
znajduje się w Azji Pd.-Wsch. Przodkami są wilk i szakal.
Mniej więcej w tym samym czasie udomowione zostały
owce. Wśród licznych form owiec dzikich trzy odegrały
największą rolę w ukształtowaniu owcy domowej: muflon
europejski, żyjący obecnie dziko na Korsyce i Sardynii,
owca górska azjatycka (żyje dziko w górach Tien-Szan i
Hindukusz) oraz owca stepowa azjatycka (w stanie dzikim
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żyje obecnie w Indiach). Najstarszym ośrodkiem udomo
wienia owiec jest Mezopotamia.
Równie dawno zaczęto hodować w Azji Pd. pszczoły
wywodzące się od pszczół dzikich. Od 8 tys. lat ludzie ho
dują bydło domowe i jedwabniki. Hodowla bydła rozwinęła
się w Azji i w Europie, dzikimi przodkami krów były udo
mowione w Azji, a obecnie wymarłe, tury duże. Ostatni tur
(była to samica) padł w 1627r. w Puszczy Jaktorowskiej.
Jedwabniki zaczęto hodować w Chinach.
Około 6-7 tys. lat temu została udomowiona Świnia.
Miało to miejsce w zach. i wsch. Azji, przodkiem jest dzika
Świnia, czyli popularny dzik.
Od 6 tys. lat hodowane są kozy (przodkowie to kozy
bezoarowe), konie i wielbłądy. Koń udomowiony został w
Azji i w Europie, przodkami są tarpan i koń Przewalskiego.
Tarpany wymarły całkowicie, koń Przewalskiego żyje nie
licznie na wolności na pograniczu Chin, Mongolii i Rosji.
Wielbłądy jako zwierzęta hodowlane są kosmopolityczne.
Występują w postaci dwóch gatunków: wielbłąd jednogarbny (dromader) i dwugarbny (baktrian). Dromader w stanie
dzikim nie występuje, jako zwierzę domowe rozpowszech
niony jest na Saharze, Bliskim Wschodzie, w Iranie i w
pn.-zach. Indiach. Baktrian natomiast występuje w stanie
dzikim w pd.-zach. Mongolii i w Chinach, a hodowany jest
od Krymu i Azji Mniejszej po Pakistan i Chiny.
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nież różne gatunki ryb, co także zapoczątkowali Rzymianie,
i niezależnie od nich — Chińczycy.
Kaczki pochodzą od rozprzestrzenionej w Europie dzi
kiej kaczki krzyżówki, kaczki domowe Ameryki Południo
wej od dzikiej kaczki piżmówki.
Przodkiem indyka jest indyk dziki zwyczajny, miesz
kający do dziś w lasach Ameryki Środkowej i Północnej,
udomowiony przez starożytnych Indian i przywieziony do
Europy w końcu XV w.
Lamy hodowane są w Peru, Boliwii i Argentynie głów
nie w celach transportowych. Udomowione około 1 tys. lat
temu, przodkiem jest gwanako.
Równie egzotyczne są dla nas alpaki, jaki i renifery. Alpaka (hybryda między lamą a wikunią) udomowiona przez
Inków, hodowana jest obecnie w Andach na mięso i wełnę.
Jaki zamieszkują Tybet, Indie i Chiny, udomowione służą
jako zwierzęta juczne, pociągowe i wierzchowe. Renifery
występują wokół bieguna północnego, wykorzystywane są
wszechstronnie przez człowieka, ale nie są w pełni udomo
wione.

Ryc. 3. Renifer, malowidło z jaskini Altamira, Hiszpania. Według
„Nasi przodkowie”, wyd., Arkady, Warszawa 1994
Ryc. 2. Koń, malowidło naskalne, jaskinia Lascaux, Francja. Według
„Nasi przodkowie”, wyd.. Arkady, Warszawa 1994

Już 5 tys. lat trwa hodowla osłów i gęsi. Osioł pochodzi
od dzikiego osła występującego w dwóch formach: osła nu
bijskiego (obecnie wymarły) i osła somalijskiego. Udomo
wiono je w Afiyce (Egipt) i w Azji Pd.-Wsch. Gęś udomo
wiono w Egipcie, Europie środkowej i w Azji. Pochodzi od
gęsi gęgawy i gęsi garbonosej, która żyje obecnie dziko we
wschodniej Syberii i w Chinach.
Kury są hodowane przez człowieka od 4-4,5 tys. lat.
Pochodzą z Indii od żyjącego tam dziko kura indyjskiego
(kur bankiwa). Obecnie występują w wielu odmianach i ra
sach różniących się użytkowością i budową np. kury nieś
ne, mięsne, bojowce (mają wojowniczy temperament) i od
miany amatorskie, np. karzełki.
Nieco później, bo około 4—3 tys. lat temu, miało miejsce
udomowienie w Egipcie gołębia i kota. Przodkiem gołębia
jest gołąb skalny, a kota — kot nubijski lub żbik. Koty były
początkowo obiektem kultu, później były wykorzystywane
do tępienia gryzoni.
Przodkiem królika był królik dziki, udomowiony w
Rzymie ok. 2-3 tys. lat temu. Od 2,5 tys. lat hoduje się rów

W 1478 roku pojawiły się w Hiszpanii pierwsze kanarki
— hodowane oczywiście w klatkach. Są to obecnie najczęś
ciej hodowane ptaki ozdobne i śpiewające. Pierwsze fermy
hodowli strusi zakładane są od początku XIX wieku.
Zwierzęta luterkowe mięsożerne (lisy, norki, tchórzofret
ki) i roślinożerne (nutrie, króliki), trudno traktować jako udo
mowione, a raczej jako hodowlane. Początkowo wypuszcza
no złowione osobniki na wyspy i tam dostarczano im poży
wienie. Kolejnym etapem było ogradzanie dużych po
wierzchni leśnych i wpuszczanie tam zwierząt, ostateczne
posunięcie to przeniesienie ich do dużych klatek. Chów klat
kowy zwierząt rozwinął się w Europie na początku XX w.
Domestykacja zwierząt była więc procesem długo
trwałym, żmudnym, wymagającym wiele pracy, cierpli
wości, a nawet odwagi. Korzystamy codziennie z jej efek
tów, a czasem bezmyślnie próbujemy te procesy cofnąć.
Wyrzucając psa, który już nie jest potrzebny, no bo przecież
urósł, nie jest już taki zabawny i bardzo nam przeszkadza,
trzeba pamiętać o tym, że ewolucja nie biegnie wstecz, pies
nie stanie się wilkiem lub szakalem — sprawnym drapieżni
kiem, który sobie sam poradzi. Będzie nadal psem, tyle, że
samotnym, zdziczałym, głodnym, może i groźnym — ale
nadal psem.
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O blaskach i cieniach udomowienia
Przegląd zwierząt udomowionych wskazuje na
ogromną różnorodność i wielość gatunków, które człowiek
„przysposobił” i niejako zmusił do innego trybu życia. Nie
robił tego oczywiście bezinteresownie. Wszystkie podej
mowane działania miały na pewno jakiś cel. Nie trzeba chy
ba nikogo przekonywać jak dużo korzyści mamy obecnie z
hodowanych przez nas zwierząt: mięso, mleko, wełna, skó
ry, jaja, pierze, szczecina, krew, jelita, kości; używane są
jako siła pociągowa, juczna, bronią nas, umilają nam życie,
a czasem zaspokajają jedynie naszą próżność.
Dzięki hodowli zwierząt człowiek mógł się rozwijać.
Przykładem takich „wymuszonych” umiejętności jest ho
dowla owiec. Pierwotnie głównym kierunkiem ich użytko
wania było pozyskiwanie mięsa, później także skór. W neo
licie nauczono się tkactwa, nastąpił rozwój użytkowania
także owczej wełny.
Domestykacja i hodowla zwierząt wymusiły z czasem
konieczność specjalizacji w zakresie ich użytkowania. Po
wstało wiele ras, odmian zaspokajających konkretne potrze
by i oczekiwania człowieka, np. konie pociągowe i wierz
chowe, bydło mięsne, mleczne i robocze, owce mięsne i
wełniste, drób mięsny i nieśny itd. Specjalizacja w hodowli
zwierząt zależy od poziomu rozwoju danego społeczeń
stwa, jego warunków materialnych, przyzwyczajeń, wyma
gań, tradycji, a także wiary.
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się pierwsze próby uprawy roślin, zbieractwo zostało
zastąpione rolnictwem.
Obcowanie człowieka ze zwierzętami miało też
całkiem inne następstwa. Było źródłem natchnienia i chęci
uwiecznienia swoich obserwacji i przeżyć. Pierwszymi for
mami twórczości, które temu służyły, były malowidła i
rzeźby przedstawiające właśnie zwierzęta oraz sceny z po
lowań. Zdobiono nimi ściany i stropy jaskiń oraz przyozda
biano kościane narzędzia. Malowanie było w tamtym czasie
zapewne częścią praktyk religijnych. Malowidła lokowano
w trudno dostępnych miejscach, np. w głębi jaskiń, nie
miały więc charakteru dekoracyjnego, a raczej rytualny.
Niezależnie od tego jakie były motywy tej twórczości, nale
ży ją uznać za sztukę, a jej twórców za pierwszych artystów.
Najsłynniejszymi dziełami sztuki jaskiniowej są malowidła
odkryte w jaskiniach we Francji i w Hiszpanii. Najstarsze
pochodzą sprzed 30 tys. lat.

Ryc. 5. Rzeźba mamuta wykonana ze zwierzęcej łopatki. Według
„Nasi przodkowie”, wyd., Arkady, Warszawa 1994

Ryc. 4. Malowidło naskalne przedstawiające polowanie na jelenie.
Według „Nasi przodkowie”, wyd., Arkady, Warszawa 1994

Hodowla zwierząt radykalnie zmieniła sposób odżywia
nia człowieka i nadała nowy kierunek jego przemianom
ewolucyjnym. Człowiek pierwotny odżywiał się głównie
pokarmem roślinnym. Chcąc zdobyć mięso musiał polo
wać. Wymagało to opracowania pewnej strategii działań,
postarania się o potrzebne narzędzia — gołymi rękami ra
czej trudno było to zrobić. Człowiek musiał więc myśleć,
kojarzyć, przewidywać. Korzystna była współpraca i po
moc innych towarzyszy. Zmieniała się stopniowo sama
strategia polowań. Najpierw podążano za zwierzętami, po
tem osiedlano się wzdłuż dolin, które służyły jako szlaki
wędrówek całych stad przemieszczających się między letni
mi a zimowymi pastwiskami. Zasadzano się i chwytano
zwierzęta w czasie gdy wędrowały tymi dolinami. Była to
eksploatacja „tranzytowych” zasobów pozwalająca na bar
dziej osiadły tryb życia, co z kolei sprzyjało zwiększaniu li
czebności grup ludzkich oraz ich zagęszczaniu na zajmowa
nym terenie. Spowodowało to skutki o charakterze społecz
nym: rozwój osad, miast, podział pracy, doskonalenie jej or
ganizacji i wzrost wydajności, rozwój cywilizacji. Pojawiły

Udomowienie zwierząt i rozwój pasterstwa dostarczyły
ogromnych zasobów pożywienia dla rodzaju ludzkiego.
Białko zwierzęce początkowo było tylko dodatkiem do
pożywienia, potem stało się niezbędne do prawidłowego
rozwoju fizycznego i umysłowego człowieka. Wzrost róż
norodności pożywienia był bardzo korzystny. Braki jedne
go rodzaju żywności mogły być kompensowane przez obfi
tość innego. Pierwotnie wegetariańska dieta pierwszych ho
minidów została zastąpiona dietą mieszaną. Człowiek stał
się konsumentem białka zwierzęcego i jest nim do dziś. Za
soby białka zwierzęcego przyczyniły się do powiększenia
całkowitej puli zasobów żywnościowych. Pula ta stała się
większa i pewniejsza. Pozwoliło to na wzrost liczebny całej
populacji ludzkiej. Obfitość pożywienia miała jeszcze inne,
ważne znaczenie. Wymuszała działania związane z prze
chowywaniem, magazynowaniem, konserwacją zdobytej
żywności. Robienie zapasów uczyniło człowieka bardziej
wolnym w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie musiał
już polować codziennie, mógł poświęcić swój czas i energię
innym zadaniom.
Powiększały się możliwości użytkowania hodowa
nych zwierząt. Użytkowano je na dwa sposoby — przyży
ciowo (np. mleko, wełna) i pośmiertnie (mięso, tłuszcz,
kości, skóry). Kultura kości, rogów i zębów używanych do
wyrobu narzędzi, zwana jest kulturą osteodontokeratyczną. Rozwinęła się ona w dolnym paleolicie (4,5 min do
120 tys. lat temu), a więc długo przed tym zanim zostały
udomowione zwierzęta. Różnorodność form użytkowania
zwierząt przetrwała do dziś. Wprawdzie nie musimy już
wyrabiać z nich narzędzi, ale pozostałe możliwości nadal
są wykorzystywane.
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Osiadły tiyb życia naszych przodków sprzyjał rozwojo
wi gospodarki wiejskiej zajmującej się uprawą roślin i ho
dowlą zwierząt. Współczesna gospodarka wiejska to kon
trolowane rozmnażanie i ochrona niewielu specjalnie wyse
lekcjonowanych gatunków, kosztem form dzikich. Skut
kiem jest obniżanie wskaźnika zróżnicowania gatunkowe
go, czyli tak ważnej różnorodności biologicznej. W grupie
zwierząt hodowlanych dominuje obecnie bydło. W warun
kach udomowienia jest ono chronione przed drapieżnikami,
znajduje się więc w znacznie korzystniejszej sytuacji niż
formy żyjące dziko.
Pasterstwo różni się od łowiectwa tym, że dostarcza
pożywienia zwierzęcego bez zabijania zwierząt. Jest nim
mleko - źródło tłuszczu i białka zwierzęcego. Żywią się w
ten sposób Masajowie żyjący w Afiyce wsch. Zdobywają
pożywienie ze swoich stad w sposób zmodyfikowany w
stosunku do metod stosowanych przez łowców. Ubój
zwierząt jest zwykle ograniczony do przypadków rytual
nych i specjalnych uroczystości. Na co dzień żywią się rośli
nami i mlekiem, rarytasem jest krew bydła upuszczana z
żyły szyjnej.
Tryb życia pośredni między łowiectwem a paster
stwem, to tzw. transhumancja. Wiodą go obecnie Lapoń
czycy zajmujący rozległy obszar górzystych terenów w arktycznej części płn. Skandynawii. Przemieszczają się wraz ze
stadami wędrownych reniferów podobnie jak ich przodko
wie w czasach schyłku ostatniego zlodowacenia. Nie kon
trolują wędrówek, rozmnażania, ani innych ważnych zacho
wań zwierząt — jedynie za nimi podążają. Nieliczne renife
ry są jednakże chwytane i udomowione — używane jako
siła pociągowa.
Udomowienie spowodowało nie tylko zmiany w życiu
człowieka, zasadnicze zmiany w życiu zwierząt, ale też ko
losalne zmiany w funkcjonowaniu całego środowiska. Naj
lepszym przykładem efektów ekologicznych jest pasterstwo
koczownicze. Wspomniani wcześniej Masajowie wypasają
swoje bydło w zwartych grupach. Stanowi to większe
obciążenie dla roślin trawiastych niż szeroko rozpuszczone
stada zwierząt dzikich, które zjadają rośliny wybiórczo.
Wzrastające znaczenie kóz, owiec i osłów stanowi w Afiyce
problem, żeby nie powiedzieć — nieszczęście. Zwierzęta te
mogą egzystować tam, gdzie bydło pada z głodu, ponieważ
mają inne wymagania pokarmowe — jedzą trawy i krzewy
niejadalne dla bydła. Niszczą więc pozostałą część roślin
ności. Odkryta gleba narażona jest na działanie wiatru i
wody - podlega więc erozji.
Podobne procesy zachodzą wszędzie, gdzie prowadzi
się intensywną hodowlę bydła na terenach półsuchych. Tak
było w USA, gdzie górskie obszary w części zachodniej
Stanów zostały zniszczone nadmiernym spasaniem przez
olbrzymie stada bizonów na przełomie XIX i XX wieku.

Grunty zostały zniszczone, a bizony prawie wyginęły. Pro
blem ten występuje nie tylko w Afiyce wsch., w Stanach
Zjednoczonych, ale we wszystkich trawiastych rejonach
świata: w Indiach, na Bliskim Wschodzie i obszarze śród
ziemnomorskim. Pustynia Sahara w pewnym sensie po
wstała z powodu niekorzystnych działań człowieka w ciągu
ostatnich 5000 lat i rozszerza się. W Australii połączony
wpływ królika i owiec spowodował powiększenie się zasię
gu pustyń. Rozrost stad zwierząt ponad możliwości ich wy
pasu grozi więc degradacją pastwisk. Najlepsze do spasania
są lesiste tereny strefy umiarkowanej, np. na terytorium Eu
ropy. Przecinki lasów i równomiernie rozłożone opady po
zwalają utrzymać produktywność tych obszarów, mimo ich
silnego spasania. Właśnie to nadmierne spasanie jest trage
dią pasterstwa. Powoduje ograniczenie różnorodności ga
tunkowej, wyparcie dzikich zwierząt z ich naturalnych tere
nów (część tych zwierząt jest bliska wymarcia), zniszczenie
gleb, których nie można przecież niczym zastąpić, zreduko
wanie obszarów trawiastych do kamienistych, dotkniętych
erozją nieużytków. Istniejące ekosystemy zostają więc
uproszczone, odmienione w sposób zasadniczy, często nie
odwracalny.
Domestykacja miała kolosalne znaczenie w ewolucji
człowieka. Na środowisko wywarła jednak wpływ nega
tywny. Środowisko warunkuje istnienie określonych orga
nizmów, oddziaływuje na nie poprzez czynniki klimatyczne
i glebowe, które cechuje duża zmienność. Zmieniające się
warunki wymuszają na zwierzętach najpierw adaptację, po
tem aklimatyzację.
W warunkach naturalnych procesy te przebiegają bez
większych zakłóceń, działają mechanizmy samoregulacji,
utrzymywana jest równowaga biocenotyczna. Zwierzęta
dzikie wywierają na środowisko wpływ niewielki, ma on
charakter „rozproszony”. Ingerencja człowieka, wprowa
dzenie zmian w naturalnych procesach przyrodniczych,
zmian bardzo rozległych, zasadniczych, i jak pokazują przy
toczone przykłady — często niestety niszczących, równo
wagę tę znacznie zakłóciły. Od procesów hodowli zwierząt
nie ma jednak odwrotu.
Zwierzęta hodowane przez człowieka nie poradzą sobie
bez naszej opieki, zwrócenie im wolności oznaczałoby ich
zagładę, my bez nich również nie możemy dalej egzysto
wać. Pozostaje więc takie ułożenie wzajemnych stosunków,
aby nie ucierpiało przy okazji nasze otoczenie, które w pro
cesie domestykacji nie brało przecież udziału.
Wpłynęło 7.06.2006
Danuta Wlazło jest nauczycielem dyplomowanym biologii w Liceum
Ogólnokształcącym w Przysusze
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NIEZWYKLE CENNA I GODNA WSPARCIA INICJATYWA

Z przykrością należy stwierdzić, że w miarę upływu czasu
ulegają zapomnieniu wyniki naszych osiągnięć cywilizacyjnych i
naukowych na wschodzie Europy. Natomiast uwieńczone wiel
kim sukcesem pionierskie przedsięwzięcia Polaków w badaniach
tak odległej Syberii stały się bardziej znane. Przyczyniły się do
tego znakomite, obszerne monografie przygotowane przez
czołowych historyków nauki. Wystarczy wymienić dzieła prof.
Zbigniewa Wójcika o Aleksandrze Czekanowskim (1982), Janie
Czerskim (1986) i Karolu Bohdanowiczu (1997) oraz prof. Ga
briela Brzęka o Benedykcie Dybowskim (1994). W ostatnich la
tach dostrzegamy jednak próbę zmniejszenia tych dysproporcji.
Ten pozytywny zwrot zawdzięczamy m.in. dyrektorowi Zamku
Królewskiego na Wawelu, prof. Janowi K Ostrowskiemu. Pro
blematyką południowo-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospoli
tej Profesor, który jest historykiem sztuki, zajmuje się nie od dziś,
a swe zainteresowania spotęgował wówczas, gdy zaistniała możli
wość bliższych kontaktów z wymienionymi obszarami. W 1996 r.
zamieścił w „Czasie Krakowskim" sporo artykułów poświęco
nych wybranym miejscowościom Rusi Czerwonej, Wołynia i Po
dola. Powstały one przeważnie w wyniku prowadzonych prac te
renowych. Sprzyjająca sytuacja sprawiła, że profesjonaliści
związani z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskie
go i Zamkiem Królewskim na Wawelu zespolili swe wysiłki ce
lem poznania aktualnego stanu rzeczy na wzmiankowanych
połaciach byłych polskich posiadłości. W trakcie sześciu cyklów
inwentaryzacyjnych spenetrowano prawie całą powierzchnię dawnej
Galicji Wschodniej. Sporządzono naukowy rejestr około 540 za
bytków architektury i zgromadzono 9000 negatywów. Ponadto
odkryto sporo nieznanych dotąd zabytków, min. renesansowy ko
ściół w Dobromilu oraz znaczną liczbę rzeźb, obrazów i dzieł Ke
rn iosła artystycznego. Zebrane informacje posłużyły do wydania
pięciu tomów topograficznego inwentarza zabytków— Materiały
do dziejów sztuki sakralnej (wyd. 1993-1997) i trzech tomów no
tatek z sesji naukowych Sztuka kresów wschodnich (wyd.
1994—1998). Oprócz tego udało się ustalić dane biograficzne wy
bitnego rzeźbiarza polskiego rokoka Jana Jerzego Pinsla oraz wy
eksponować sylwetkę architekta Franciszka Ksawerego Kulczyc
kiego, zasłużonego w ostatniej fazie baroku w Rzeczypospolitej.
Niestety, wiele zabytków zostało unicestwionych, a te, które prze
trwały półwiekową apokalipsę, są często w bardzo złym stanie.
Zarysowuje się jednak dostrzegalny promyk nadziei, widoczny w
otwarciu kolegiaty w Żółkwi oraz remontach zamków w Złoczo
wie i Podhorcach.
W swej publikacji pt. Kresy bliskie i dalekie (2000) prof.
Ostrowski podsumował wyniki dziesięciu lat badań terenowych.
W sumie przedstawiono 26 miejscowości Kresów, przypomnia
no ich burzliw ą pełną napięć historię i uwypuklono niezaprze
czalny wkład naszych przodków w dzieło kultury i cywilizacji
tych prowincji. Warto zaznaczyć, że obok zasłużonych władców i
fundatorów nie pominięto również innych godnych wzmianki po
staci. Dowiadujemy się między innymi, iż w Brzeżanach urodził
się marszałek Edward Rydz-Śmigły, z Buczacza pochodzi tropi
ciel ludobójców nazistowskich Szymon Wiesenthal, a z Droh
obycza — znany pisarz i grafik Bruno Schulz. Natomiast w
Jazłowcu działał czołowy muzyk i kompozytor polskiego rene
sansu Mikołaj Gomółka.

Podobnych przykładów obecnych wysiłków celem ratowa
nia zabytków rozlokowanych na wschodzie można podać znacz
nie więcej. Niejednokrotnie, mimo wielkich trudności, żmudne
oraz długoletnie starania są bardzo opłacalne. Takim klasycz
nym wzorcem jest odbudowa potwornie zdewastowanego
Cmentarza Obrońców Lwowa.
Krocząc ku północy możemy również napawać się walora
mi polskiego intelektu. Utwierdza nas w tym przekonaniu m.in.
wspaniała książka prof. Wandy Grębeckiej Wilno-Krzemieniec.
Botaniczna szkoła naukowa (1781-1841), Komitet Historii N a
uki PAN, Warszawa 1998.
Celem przedstawienia sześćdziesięcioletniego rozwoju wiedzy
botanicznej w Uniwersytecie Wileńskim i Liceum Krzemieniec
kim, Autorka przez długi czas zbierała materiały w archiwach
Wilna, Kijowa i Petersburga. N a 288 Stromcach rzetelnie i bardzo
interesująco zobrazowała warunki powstawania wileńsko-krzemienieckiej szkoły botanicznej, a ponadto omówiła zagadnienia dydak
tyczne oraz zakres badań naukowych prowadzonych w obu uczel
niach. Przekonywająco wykazała przy tym, w jak wielkim stopniu
wpłynęły one na rozwój botaniki w Polsce.
N a specjalne wyróżnienie zasługuje kontakt Komitetu H i
storii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk z Towarzy
stwem Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Należy zaznaczyć, że
wspomniane stowarzyszenie prowadzi swą działalność na tere
nie przedwojennego województwa nowogródzkiego i skupia w
swych szeregach tamtejszych młodych Polaków. W ciągu wie
ków Ziemia Lidzka wydała wiele znamienitych postaci. Jedna
kże nie zawsze pamiętamy o ich wkładzie do światowej skarbni
cy wiedzy. Biorąc ten fakt pod uwagę, z tym większym zadowo
leniem należy powitać zainicjowany przez przewodniczącą Ko
mitetu Historii Nauki i Techniki PAN prof Irenę Stasiewicz-Jasiukow ą wraz z prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lidzkiej Aleksandrem Kołyszką, pomysł wydawania dwujęzycz
nych (polsko-białoruskich) tomików pod tytułem Wybitni Pola

cy na Ziemi Lidzkiej.
Pierwszy, pióra pracownika naukowego PAN dra Pawła Ko
morowskiego i prezesa Aleksandra Kołyszki, ujrzał światło
dzienne w 1999 r. Został poświęcony uczestnikowi konspiracji
młodzieżowej w Wilnie Ludwikowi Narbuttowi (1832-1863),
który w 1848 r. znalazł się w więzieniu i przebywał na zesłaniu.
Po odzyskaniu wolności brał udział w powstaniu styczniowym,
pełniąc funkcję naczelnika sił zbrojnych w Lidzkiem (Litwa). W
wieku 31 lat poległ śmiercią żołnierza w bitwie pod Dubiczami. Dla
uczczenia jego pamięci w 1938 r. odsłonięto na ścianie lidzkiego
kościoła oo. Pijarów tablicę pam iątkową W rok później ukazał
się drugi tomik, dedykowany wybitnemu uczonemu Ignacemu
Domeyce (1802-1889). Autorami byli znani profesjonaliści z
M uzeum Ziemi PAN: prof. Krzysztof Jakubowski i prof. Jadwi
ga Garbowska. Warto odnotować, iż pierwsze wydanie prezen
towanej książki ukazało się w 1995 r.
Nasz sławny rodak walczył w powstaniu listopadowym, a po
upadku zrywu uciemiężonego Narodu został internowany w
Prusach. W krótce wyjechał do Francji, gdzie ukończył Szkołę
Górniczą (Ecole des Mines). Największe uznanie sławiące Pol
skę zdobył w Ameryce Południowej. Jego zasługi dla nauki, go
spodarki i kultury Chile były tak znaczące, że po dzień dzisiejszy
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budzą zainteresowanie wielu historyków nauki. Oprócz prowadzo
nych badań terenowych i licznych podróży, opracował on refor
mę uniwersytetu w Santiago de Chile, gdzie w latach 1867-1883
sprawował obowiązki rektora. Jak wielkim cieszył się tam uzna
niem, świadczy fakt, że w 1848 r. otrzymał od parlamentu chilij
skiego obywatelstwo honorowe. Mimo tych wyróżnień cecho
wał go zawsze głęboki patriotyzm, przejawiający się ustawiczną
troską o losy zniewolonej Ojczyzny.
Tomik trzeci, który ukazał się w roku 2003, jest dziełem
prof. Wandy Grębeckiej z Polskiej Akademii Nauk. Dotyczy ży
cia i działalności zasłużonego botanika z przełomu XVTII i XIX
wieku, Stanisława Bonifacego Jundziłła (1761-1847). Pobierał
on nauki w szkołach pijarskich w Lidzie, Szczuczynie i Lubieszowie, a następnie ukończył dwuletnie studia filozoficzne w
Kolegium Pijarskim w Wilnie. Swoją wiedzę wzbogacał rów
nież podczas pięcioletniego pobytu za granicą. Jako pedagog był
zwolennikiem postulatów Komisji Edukacji Narodowej i starał
się organizować pracę z uczniami według proponowanych
wzorców. Założył w Szczuczynie szkolny ogród botaniczny i
wprowadził nowe, wykluczające werbalizm, metody nauczania
przyrody. Swymi odważnymi pomysłami sprawił, że pod tym
względem Kolegium Pijarskie w Szczuczynie nie miało sobie rów
nych. Jego talent ujawnił się też w okresie dwudziestoletniej pro
fesury na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie wykładał botanikę i
zoologię. Wykorzystywał najnowsze osiągnięcia naukowe, zwłasz
cza z dziedziny fizjologii roślin, a ponadto uwzględniał w szerokim
zakresie praktyczne ćwiczenia terenowe. Aby ułatwić studentom
dostęp do wiedzy, napisał kilka podręczników do nauki botaniki
i zoologii
Gdy w 1799 r. został mianowany dyrektorem Ogrodu Bota
nicznego w Wilnie, musiał rozpocząć pracę od podstaw. Placów
ka była tak zaniedbana, że nie mogła odgrywać żadnej roli w na
uczaniu przyrody na poziomie uniwersyteckim. Należało poświę
cić wiele czasu na uporządkowanie terenu, budowę szklarni i gro
madzenie kolekcji roślin. Swą wytrwałością i uporem stworzył
Ogród znany nie tylko w Polsce. Wystarczy przypomnieć, że licz
ba gatunków roślin uprawianych w Ogrodzie wzrosła w czasie
jego kadencji z 400 do 6500. W tomiku czwartym prof. Irena Stasiewicz-Jasiukowa zaprezentowała nam innego przedstawiciela
znamienitego rodu Narbuttów — Kazimierza (1738-1807).
Początkowo uczęszczał on do szkoły pijarskiej w Szczuczynie, a
nowicjat odbywał w Lubieszowie koło Pińska. Następnie uczył
się w pobliskiej Dąbrowicy, gdzie zaliczył kurs filozoficzno-teolo
giczny, obowiązkowy dla członków zakonu pijarów. Od 1759 r.
kontynuował naukę w wileńskim Collegium Nobilium. Ważnym
etapem w życiu młodzieńca był opłacony przez rodzinę wyjazd na
czteroletnie studia teologiczne do Rzymu. W 1761 r. otrzymał tam
z rąk wpływowego arcybiskupa Dominika Giordianiego święce
nia kapłańskie. Ponadto papież Klemens XIII obdarował go nie
którymi istotnymi przywilejami. Po powrocie do kraju pracował
w poleskiej Dąbrowicy jako nauczyciel historii, retoryki i języka
francuskiego. Oprócz tego sprawował obowiązki prefekta szkoły.
Ze swych powinności wywiązywał się tak sumiennie, że nieba
wem uzyskał etat wykładowcy filozofii w prestiżowym pijarskim
Collegium Nobilium w Wilnie. Poza tym powierzono mu funkcję
zwierzchnika wileńskiej drukami pijarów. Jego wielkim dorobkiem
publicystycznym była pierwsza w języku polskim książka Logika,
czyli rozważania i rozsądzania rzeczy nauka, która została wydana
w Wilnie w 1769 r. Następne edycje ukazały się w latach 1782,
1791 i 1799. Należy podkreślić, że przez długi czas zastępowała
ona podręcznik w szkołach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ko

lejna praca Kazimierza Narbutta Z filozofii wybrane zdania (1771)
zawiera 96 tez filozoficznych i naukowych, uwzględniających mię
dzy innymi nauki przyrodnicze, matematyczno-astronomiczne i fi
zyczne.
Dostrzegalna bystrość umysłu oraz wyjątkowy hart ducha
tego wybitnego pijara zadecydowały o tym, że w 1775 r. został
powołany przez Komisję Edukacji Narodowej na członka To
warzystwa do Ksiąg Elementarnych. Mając zaufanie do jego
wiedzy i pracowitości, obarczono go wielką odpowiedzialnością
i licznymi obowiązkami, z których wywiązywał się zawsze
wzorowo. Oceniał wartość konkursowych prospektów podręcz
ników szkolnych, opiniował powstające nowe programy nauczania
i brał udział w przygotowywaniu Ustaw szkolnych.
Wszystkie wyszczególnione tomiki, ukazujące się pod re
dakcją prof. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, zostały opracowane
fachowo, rzetelnie i bardzo starannie. W każdym dominuje
umiejętność przedstawiania poruszonych zagadnień w łatwo
przyswajalnej formie. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie
szerszych warstw społeczeństwa. Ich atrakcyjność sprawiła, że
zniknęły szybko z półek księgarskich i dlatego wymagają wzno
wienia. Będą szczególnie nieodzowne dla młodzieży jako niedo
ścigniony przykład pracowitości, bezinteresowności, poświęce
nia dla dobra nauki oraz umiłowania ojczyzny. Zadowolą rów
nież rzesze przesiedleńców związanych uczuciowo z tymi pro
wincjami. Powinny znaleźć się koniecznie w bibliotekach szkol
nych i publicznych. Natomiast zapowiedź druku curriculum vitae kolejnych wyróżnionych postaci polskiej myśli twórczej na
Kresach północno-wschodnich napawa nas wyjątkowym zado
woleniem.
W końcowej części artykułu należy jeszcze poinformować
Czytelników o znaczeniu sesji wyjazdowych Komitetu Historii
Nauki i Techniki PAN na Ziemię Lidzką i Nowogródzką. Pierwsza
odbyła się w czerwcu 1993 r. w Szczuczynie i dotyczyła promo
cji książki Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce X V II-XIX
wieku. Zawarty w niej był m.in. znacznej objętości tekst prof.
Wandy Grębeckiej o pracach Stanisława Bonifacego Jundziłła.
Zrodziła się wówczas myśl, aby przy współudziale tamtejszych
mieszkańców odtworzyć XVIII-wieczny szkolny ogród bota
niczny uczonego pijara. Projekt spotkał się z życzliwym przyję
ciem miejscowych władz i można mieć nadzieję, że w przyszłości
będzie zrealizowany. Sesję drugą, zorganizowaną w 1995 r. przez
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, dedykowano
Ignacemu Domeyce i innym znakomitościom tych obszarów.
Nastąpiło wtedy otwarcie w szkole średniej w Knapowie koło
Lidy miniaturowego muzeum poświęconego Polakowi tak
zasłużonemu w życiu naukowym i gospodarczym Chile. Oprócz
tego, zgodnie z życzeniem miejscowej ludności, główna ulica
wsi — Lidzka, została przemianowana na ulicę Ignacego Do
meyki.
Z wszystkich wyeksponowanych przykładów wyłania się
obraz niezwykle pożytecznej i dalekowzrocznej współpracy
prof. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej oraz Komitetu Historii Nauki
i Techniki Polskiej Akademii Nauk z Towarzystwem Kultury Pol
skiej Ziemi Lidzkiej. Ze względu na doniosłość sprawy, zwłasz
cza jej znaczenia dla przyszłości, powinna być w następnych la
tach kontynuowana i ze wszech miar wspierana.
Wpłynęło: 21.04.2006

dr Roman Karczmarczuk jest emerytownym nauczycielem
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DROBIAZGI
Występowanie nicieni — pasożytów roślin
wyższych na Antarktydzie
Nicienie (Nematoda) to robaki obłe rozwijające się w
różnych siedliskach na lądzie oraz w wodach słonych i słod
kich. Charakteryzują się one zróżnicowanymi przystosowa
niami troficznymi. Wiele gatunków to saprobionty i dra
pieżniki, które nie powodują strat gospodarczych, a wręcz
przeciwnie, są organizmami pożytecznymi. Niektóre nicie
nie są pasożytami zwierząt i ludzi. Istnieje szereg nicieni
będących groźnymi szkodnikami grzybów (np. w pieczar
karniach) i wielu gatunków roślin wyższych uprawianych w
gruncie i pod osłonami.
Dotychczas opisano niespełna 27000 gatunków nicie
ni. Jednak stopień poznania tych zwierząt, a w szczegól
ności gatunków wolnożyjących w glebach tropików i osa
dach dennych oceanów oraz pasożytów bezkręgowców
jest bardzo niewielki. Wydaje się, że w rzeczywistości
liczba gatunków nicieni wynosi przynajmniej 40000, cho
ciaż niektórzy specjaliści uważają, że może ich być nawet
około miliona.
Część nicieni to pasożyty roślin wyższych, czyli naczy
niowych (łącznie około 5000 gatunków). Niektóre spośród
tych gatunków to pasożyty obligatoryjne, czyli do ich roz
woju niezbędna jest obecność rośliny żywicielskiej. Inne to
pasożyty fakultatywne, które mogą rozwijać się zarówno na
roślinach wyższych, jak i np. na grzybach glebowych.
Interesującym zagadnieniem jest możliwość występo
wania nicieni — pasożytów roślin wyższych na obszarach,
gdzie nie występują rośliny wyższe. Jednym z takich obsza
rów jest Antarktyda. Prowadzenie na tym kontynencie ba
dań nematologicznych jest bardzo trudne, gdyż obszar wol
ny od lodu i śniegu, gdzie można pobierać próby gleby, glo
nów i mchów wynosi zaledwie około 2% jego powierzchni i
ogranicza się do obszarów nadbrzeżnych.
Analiza materiału pobranego na Antarktydzie przez
liczne ekspedycje naukowe wykazała obecność na tym kon
tynencie przede wszystkim nicieni z rzędów Monhyrestida,
Plectida, Tetrocephalida, Rhabditida, AphelenchidaiDorylaimida, które obejmują gatunki odżywiające się bakteria
mi, grzybami i glonami oraz nicienie drapieżne, atakujące
inne nicienie i drobne bezkręgowce. W większości przypad
ków nicienie z rzędu Tylenchida, który obejmuje wiele ga
tunków nicieni-pasożytów roślin wyższych, były reprezen
towane nielicznie przez gatunki rozwijające się głównie na
glonach lub mchach (Antractenchus hooperi, Helicotylenchus sp, Ditylenchus sp, Rotylenchus capensis, Tylenchus
sp. i Tylenchorhynchus sp.).
Szczególnie interesujące są wyniki badań prób pobra
nych przez Szwedzką Antarktyczną Ekspedycję Badawczą
na terenie Ziemi Królowej Maud (wschodnia część Antark
tydy) w latach 2001/2002. Wyniki analiz gleby opisane
przez Ryssa, Bostróma i Sohleniusa wykazały występowa
nie w pobranych próbach pięciu gatunków i jednego rodza
ju (gatunku nie udało się zidentyfikować) nicieni z rzędu
Tylenchida: Aglenchus agricola (de Man) Meyl., Apratylenchoidesjoenssoni n. sp. (ryc. 1), Filenchus sp., Pratylen-

chus andinus Lordello et al., Paratylenchus nanus Cobb
oraz Tylenchorhynchus maximus Allen.
Nicienie z rodzaju Apratylenchoides są migrującymi endopasożytami korzeni. Jedyny wcześniej opisany gatunek
A. belli Sher znany jest tylko ze stanu Utah w USA.
Aglenchus agricola jest gatunkiem notowanym dość po
spolicie w strefie klimatu umiarkowanego, także w Polsce,
zarówno na gruntach ornych, jak i na niepodlegąjących
uprawie. Jest on migrującym ektopasożytem korzeni niemającym jednak znaczenia gospodarczego.

K\

Ryc. 1. Nowy dla nauki gatunek nicienia
Apratylenchoides joenssoni (wg Ryssa, Bostróma
i Sohleniusa)

Paratylenchus nanus jest gatunkiem występującym w
strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce spotykany często
na łąkach, chociaż liczne populacje obserwowano też w ry
zosferze zbóż. Prawdopodobniej najlepiej rozwija się na tra
wach. Jest to ektopasożyt osiadły korzeni.
Pratylenchus andinus jak dotąd wykazywany był tylko z
Boliwii. Podobnie jak inne gatunki z rodzaju Pratylenchus,
jest on migrującym endopasożytem korzeni roślin wyż
szych, wliczając w to ziemniaki.
Tylenchorhynchus maxirnus jest kolejnym spośród zna
lezionych gatunków, który często znajdowany jest w strefie
klimatu umiarkowanego. W Polsce powszechnie występuje
na łąkach. Jest on ektopasożytem korzeni roślin wyższych,
prawdopodobnie tylko traw.
Poza wymienionymi gatunkami, jak już wcześniej
wspomniano, został znaleziony też nieoznaczony bliżej ga
tunek z rodzaju Filenchus. Sposób odżywiania nicieni z
tego rodzaju nie jest znany. Prawdopodobnie odżywiają się
one grzybami.
Podstawowym pytaniem pozostaje sposób odżywiania
się na Antarktydzie nicieni, które są obligatoryjnymi pa
sożytami roślin wyższych. Znalezione okazy były wyizolo
wane z gleby, a w miejscach ich znalezienia nie stwierdzono
występowania mchów ani porostów, na których mogłyby
one żerować, jakkolwiek w glebie mogły być bakterie i mi
kroskopijne glony. Autorzy opisujący znalezione nicienie
uważają, że prawdopodobnie przystosowały się one do że
rowania na glonach, czego nie zaobserwowano w dotych
czasowych miejscach ich występowania. Świadczy to o du
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żej plastyczności nicieni i możliwości przystosowania się do
odmiennego rodzaju pokarmu przy braku głównych żywi
cieli.
Drugim istotnym spostrzeżeniem jest znalezienie na
Antarktydzie dwóch przedstawicieli fauny amerykańskiej
— nowego gatunku rodzaju Apratylenchoides, który znany
jest tylko z terytorium Stanów Zjednoczonych oraz Pratylenchus andinus, który jak dotąd został wykryty tylko w Bo
liwii. Według wspomnianych wcześniej Ryssa, Bostróma i
Sohleniusa może to świadczyć o pochodzeniu nicieni z ro
dziny Pratylenchidae z nie istniejącego już kontynentu
Gondwany, który wiele milionów lat temu obejmował Australazję, Amerykę Południową, Afrykę, Indie i Antarktydę.
Jak widać z przytoczonych danych, Antarktyda ciągle
kryje w sobie wiele niespodzianek dla systematyków
zwierząt (i zapewne też roślin). Stopniowa analiza prób gle
by przywiezionych przez kolejne ekspedycje naukowe
może dać dalsze interesujące spostrzeżenia odnośnie takso
nomii, biologii i pochodzenia nicieni.
Witold K a r n k o w s k i (Toruń)

Wypalanie łąk — rytuał czy zbrodnia
ekologiczna?
Wypalanie łąk, pastwisk, przydrożnych traw, turzycowisk i innych biocenoz stanowi przejaw tradycji, lenistwa,
głupoty czy braku świadomości ekologicznej? Owe podpa
lenia zdarzają się wiosną i jesienią mimo wielu ostrzeżeń w
prasie lokalnej i mediach. Pogorzelisko łąk, na których wy
stępowała jeszcze w ubiegłym roku populacja jaszczurki
zwinki Lacerta agilis przedstawia zamieszczona rycina 1.
Na pewno stanowi formę dewastacji środowiska przyrodni
czego powodując między innymi zwiększoną emisję dy
mów. Zwykłych corocznych celowych podpaleń nie sposób
porównywać z pożarami leśnymi stanowiącymi w przyro
dzie czynnik niszczący najstarsze pierwotne drzewostany
iglaste. Pożary pierwotnych lasów iglastych północnej Holarktyki wywierały efekt sanitarny eliminując drzewostany
przeszłorębne oraz zaatakowane przez szkodniki. Ocenia
się, że pożary lasów w Polsce w 90% wywołane są działal
nością człowieka i stanowią czynnik degradujący drzewo
stan a także w znacznym stopniu całą biocenozę. Pożary
przyziemne powodują uszkodzenia fragmentów pni drzew
znajdujących się w zasięgu pożaru. Powoduje to osłabienie
drzew i zwiększa podatność na ataki szkodników. Co obser
wowaliśmy w miejscach corocznych podpaleń. Podpalenia
wywierają bardzo istotny wpływ na faunę glebową a szcze
gólnie gatunki ściółkowe. Każdorazowo taki zabieg wiąże
się ze zniszczeniem ściółki, eksterminacją niektórych ga
tunków flory i fauny oraz zmianą wartości pH na skutek
odkładania popiołu. Pożary, zatem wpływają na zaburzenia
stabilnych lub stabilizujących się układów biocenotycznych. Ich konsekwencje są z reguły długotrwałe a odnawia
nie zgrupowań niektórych bezkręgowców glebowych i
ściółkowych może trwać wiele lat. Po pożarowe uszkodze
nia drzew mogą prowadzić do ich obumierania. W obser
wowanych biotopach dotyczy to przede wszystkim
młodych drzewostanów.

Ryc. 1. Pogorzelisko. Byłe stanowisko jaszczurki zwinki Lacerta
agilis

Natomiast mineralizacja szczątków organicznych w
procesie spalania prowadzi do ubożenia biotopu na skutek
późniejszego zmywania lub wymywania związków mine
ralnych. Szczególnie w przypadkach znacznego spadku te
renu. Zahamowaniu ulega także produkcja próchnicy. Celo
we wypalanie łąk prowadzi nie tylko do samych zaburzeń
funkcjonowania ekosystemu, ale jak się zdaje stanowi jeden
z istotniejszych czynników eksterminujących między inny
mi herpetofaunę. Od czterech lat obserwowaliśmy zmiany
ilościowe kilku gatunków płazów i gadów zimujących na
łąkach w sąsiedztwie ulicy Starachowickiej na terenie aglo
meracji miejskiej Wałbrzycha. Corocznie wiosną po przezi
mowaniu płazy odbywają swoją wędrówkę do pobliskiego
zbiornika wodnego przekraczając jezdnię. Zauważa się wy
raźny spadek liczebności populacji wszystkich obserwowa
nych gatunków: ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona
Bufo viridis, traszka zwyczajna Triturus mlgaris. Na pobli
skiej łące, która corocznie jest wypalana mimo apeli o za
niechanie tego procederu występowały populacje padalca
zwyczajnego Anguis fragilis i jaszczurki zwinki Lacerta
agilis. Obecnie na tym stanowisku nie znaleziono osobni
ków z gromady gadów Reptilia. Istnieje przypuszczenie, że
wyginęły na skutek wiosennych i jesiennych podpaleń łąk.
Nie jest to jedyny przypadek niszczenia siedlisk i ekstermi
nacji gadów na terenie miasta Wałbrzycha. Ubywa, zatem
stanowisk zwierząt podlegających ochronie prawnej. Zja
wiska wypalania łąk oraz innych form dewastacji środowi
ska naturalnego w Górach Wałbrzyskich zdają się być sto
sunkowo częste budzi to uzasadniony niepokój o losy licz
nych populacji zwierząt zarówno bezkręgowców jak i krę
gowców. Monitoring tych stanowisk jest zatem bezwzględ
nie konieczny.
Bogusław Bałuka, Remigiusz Tritt (Wałbrzych)

Pisanki Pani Profesor
Profesor dr hab. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, rodem z
Wileńszczyzny, od wielu lat wykłada historię nauk społecz
nych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest przewodniczącą
Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Polskiej Gru
py Narodowej ds. współpracy z Międzynarodową Unią Hi
storii i Filozofii Nauki.

132

Ryc. 1. Irena Stasiewicz-Jasiukowa i Jerzy Jasiuk. Fot. Andrzej
Sas-Jaworski

Na swym koncie naukowym ma sporo wartościowych
prac, wydanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Do naj
bardziej znanych należą następujące: Poglądy na naukę w
Polsce okresu Oświecenia na tle ogólnoeuropejskim, 1967;
Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcz
nikach polskiego Oświecenia, 1979; Onufry Kopczyński —
współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o
społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej, 1987;
Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego,
1994; Wiktor Dega znany i nieznany, 2000; (red. i
współaut.) Problems o f the Teaching the History o f Science,
1981; (red. i współaut.) Dzieje nauczania historii nauki i
techniki w Polsce, 1983; (edit.) The Founders o f Polish
Schools and Scientific Models write about their Works,
1989; (red. i współaut.) Wkład Pijarów do nauki i kultury w
Polsce XVII-X1X w., 1993; (red. i współaut.) La conttibución de los Padres Escolapios a la cienciay la cultura polacas en los siglos XV1I-XLX, 1996; Zawiesić w czasie. O pol
skich historykach nauki i kultury, 2002; Kazimierz Narbutt
(1738-1807), 2005.
Jej ogromnym osiągnięciem jest również promocja wie
lu doktorów z dziedziny historii nauki.
Mimo nawału pracy i braku czasu na odpoczynek obar
czyła się jeszcze studiowaniem i gromadzeniem pisanek.
Wraz z mężem Jerzym Jasiukiem, długoletnim dyrektorem
Muzeum Techniki w Warszawie, przez 30 lat przemierzała
wybrane połacie naszego kraju celem dotarcia do kompe
tentnych osób. Z pomocą pospieszyli też liczni znajomi i
przyjaciele przebywający okresowo lub stale za granicą.
Niespożyta pasja i podziwu godna wytrwałość oraz docie
kliwość sprawiły, że powstała największa w Polsce prywat
na kolekcja tych misternych dzieł sztuki, licząca ponad
1000 okazów. Naj starszy— porcelanowy z namalowanymi
płatkami tulipana, liczy ponad 150 lat, drugi— z jaja kurze
go, przystrojony kwiatami jabłoni, ma ponad 60 lat, trzeci
zaś — rodem z Huculszczyzny, wykonany z drewna, po
wstał 70 lat temu.
Okazale prezentują się kwiaty na pisankach sporządzo
nych z wydmuszek jaj kurzych i gęsich, jak również z por
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celany, fajansu, alabastru, laki i drewna. Widzimy tam m.in.
róże, fiołki, bratki, tulipany oraz rumianki, a najbardziej ory
ginalne jest jajeczko z białego marmuru ozdobione konwa
liami.
Reminiscencje kresowe uzewnętrzniły się m.in. na wy
dmuszkach z jaj gęsich w postaci wizerunków lasów brzozowych i średniowiecznych zamków w Lidzie, Nowogród
ku, Trokach i w Mirze. Podobne znaczenie mają piękne tę
czowe pisanki wyprodukowane ze szkła w hucie „Niemen”
w Brzozówce oraz jajo z białego drewna z rysunkiem brzóz,
do których lecą ptaki, być może jaskółki. Wspomnienie za
myka pisanka z liściem znad jeziora Świteź w pobliżu No
wogródka, utrwalonym na kraszance barwionej w wywarze
z łusek cebuli.
Spośród rękodzieł przygotowywanych techniką batikową (woskową) zasługują na uwagę okazy z Ziemi Opo
czyńskiej i Augustowskiej. Są to wydmuszki barwione w
farbach roślinnych otrzymywanych z łusek cebuli, kory
dębu i kiełków zbóż. Zdobiąje wiatraki, „słoneczka”, „lilejki” i „ludziki” w strojach ludowych. Widoczny jest też orzeł
biały na czerwonym tle oraz baranek wielkanocny. Nato
miast na jajkach z podmokłych obszarów rozlokowanych w
pobliżu Lipska nad Biebrzą przeważają elementy roślinno
ści bagiennej. Wielobarwne pisanki produkowane tym spo
sobem pochodzą również z Kut, Kosowa i Kołomyi. Należy
przy tym zaznaczyć, że podobne pisanki wytwarzane na
Ziemi Lubelskiej znajdują zbyt w wielu krajach zachodnich.
Na ich powierzchni dostrzegamy życzenia świąteczne w ję
zyku niemieckim i państw skandynawskich.

Ryc. 2. Pisanki malowane przez JaninęNowakową. Fot. T.M. Nowak

Z Ziemi Opolskiej i Kaszubskiej wywodzą się kroszonki
— „drapanki” uzyskiwane sztuką rytowniczą. Powstają w
ten sposób, że najpierw krasi się jaja w łuskach cebuli, a na
stępnie na ich skorupkach „wydrapuje się” ostrym na
rzędziem różne wzory. Bardzo efektownie wygląda Chrys
tus na krzyżu oraz Chrystus Zmartwychwstający. Tak samo
atrakcyjny jest wizerunek Kazimierza Wielkiego, Matki
Boskiej Sejneńskiej i Świętego Krzysztofa. Godne wzmian
ki są również motywy haftu kaszubskiego widoczne na kroszonkach z Kościerzyny, a największe zainteresowanie sku
pia się na wzorzystej pisance wykonanej przez stomatologa
wiertłem dentystycznym.
Warto też obejrzeć okazałe jaja dekorowane metodą
aplikacyjną. Na Ziemi Łowickiej są one oklejane barwnymi
wycinankami, na których widać m.in. kwiaty, koguty
siedzące na płotach i sceny ze żniw. Natomiast na Kurpiach
owija się je rdzeniem sitowia i kolorową włóczką.
Wyjątkową urodą odznaczają się pisanki „ekologiczne”
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sporządzone z jaj kurzych i gęsich. Celem wzmocnienia
wprowadza się do wnętrza wydmuszek klej i po dwóch
miesiącach można już upiększyć ich powierzchnię ziarnka
mi ryżu, kaszy gryczanej, pestkami słonecznika i ogórka,
groszkiem, fasolą, siemieniem lnianym oraz gwiazdkami
makaronu.
Inne przystraja się koralikami, perełkami, cekinami,
drobnym bursztynem i barwnymi kamyczkami. Sporo pisa
nek wykonano techniką „collage”, polegającą na oklejaniu
jaj skrawkami tkanin, skóry, fragmentami tekstów i znacz
kami pocztowymi. Widzimy wśród nich m.in. jajo strusia
ozdobione fotografią Pani Profesor i otaczających Ją wypro
mowanych doktorów. Jest to dar imieninowy wdzięcznych
uczniów.
Wiele miejsca zajmują pisanki malowane na wydmusz
kach naturalnych jaj oraz na rękodziełach sporządzonych z
fajansu, drewna, szkła, porcelany, metalu, tworzyw synte
tycznych i papier-mache. Różnorodność tematyczna i gama
kolorów absorbuje nas do głębi. Wyróżnia się pisanka z
Krakowa malowana na wydmuszce z gęsiego jaja, pisanka
ceramiczna oraz drewniana z podobizną Kolumny Zyg
munta i Zamku Królewskiego w Warszawie.
Okazów z różnych krajów świata jest tak wiele, że nie
sposób ich wszystkich wymienić w tym krótkim artykule.
Niemniej jednak należy o niektórych wspomnieć. Bardzo
żywymi kolorami charakteryzuje się pisanka sporządzona z
jaja antarktycznego pingwina, jajeczka papużki nierozłączki
oraz najmniejszego ze wszystkich — zięby afiykańskiej.
Oryginalna jest pisanka z wyspy indonezyjskiej Bali, malo
wana na drewnie. Znajduje się na niej wizerunek postaci ze
staroindyjskiej epopei Ramajana — Sita, żona Ramy, siód
mego wcielenia boga Wisznu.
Imponująco prezentuje się szlifowane i barwione jajo
kamienne z Kenii z żyrafą w tle, pisanka japońska z onyksu
genueńskiego i jajo z alabastru pochodzące z Włoch. Bo
gactwem ornamentyki wyróżniają się ponadto chińskie pi
sanki malowane na fajansie, indyjskie szkatułkowe jaja z
papier-mache oraz tureckie porcelanowe rękodzieła z wy
branymi rycinami ze starych ksiąg. Natomiast na urodzi
wych pisankach przywiezionych do kraju przez polskich
misjonarzy z kolebki naszego osadnictwa w Kurytybie
(Brazylia) dostrzegamy wyraźny wpływ kolorystyki i wzor
nictwa huculskiego.
Sporo miejsca zajmują pisanki połączone tematyką
zdobniczą z kontekstem sakralnym. Podziwiamy m.in.
świetnie wykonane techniką rytowniczą konterfekty Matki
Boskiej Częstochowskiej, Ostrobramskiej, Fatimskiej i Cie
chanowieckiej, Chrystusa na Górze Oliwnej, jak też Mojże
sza z tablicami Dekalogu. Wśród świętych widzimy patrona
podróżnych św. Krzysztofa, gdzie na rewersie wydmuszki
rozpoznajemy fronton kościoła famego w Kazimierzu Dol
nym. Wymowny jest również portret św. Faustyny (Maria
Helena Kowalska), stygmatyczki kanonizowanej w roku
2000. Z pisanek ukraińskich rzuca się w oczy malowany na
drewnie kościół św. Aleksandra w Kijowie, a ponadto unic
ki obraz Matki Boskiej i Chrystusa.
Do zabytków historycznych można zaliczyć jaja z Jero
zolimy, na których powierzchni arabscy chrześcijanie z He
bronu umieścili pięć krzyży, z tym że największy, środko
wy, przedstawia Kustodię (zespół klasztorów) Ziemi Świę
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tej. Symbolizują one pięć ran Chrystusa. Wyjątkowo urocze
jest sporządzone z brązu tzw. Jajo św. Jana Ewangelisty z
greckiej wyspy Patmos, gdzie przypuszczalnie powstała
Księga Apokalipsy. Podobnym pięknem odznacza się po
chodząca z Izraela pisanka z wizerunkiem mitologicznego
ptaka Feniksa powstającego z popiołów.
Zasługą Pani Profesor jest poza tym stworzenie podkolekcji pisanek „uczonych”, dedykowanych naszym znako
mitym luminarzom z XVIII i XX wieku. Na wydmuszkach
z jaj gęsich rozpoznajemy artystycznie wykonane konter
fekty takich koryfeuszy nauki, jak pijar ksiądz Stanisław
Konarski (1700-1773), refonnator szkolnictwa; ks. Onufiy
Kopczyński (1735-1817), również pijar, autor pierwszej
polskiej gramatyki „filozoficznej i narodowej”; ks. Kazi
mierz Narbutt (1738-1807), autor pierwszego polskiego
podręcznika logiki; ks. biskup Adam Naruszewicz
(1733-1796), autor siedmiotomowej Historii narodu pol
skiego od początku chrześcijaństwa; ks. Grzegorz Piramo
wicz (1735-1801), świetny pedagog i pierwszy sekretarz
Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, powołanego przez
Komisję Edukacji Narodowej; ks. Krzysztof Kluk
(1739-1796), przyrodnik, twórca podręczników botaniki,
zoologii i mineralogii; ks. biskup Ignacy Krasicki
(1735-1801), najwybitniejszy poeta polskiego Oświecenia;
profesor Wiktor Dega (1896-1995), wybitny chirurg-ortopeda, twórca Polskiego Modelu Rehabilitacji; profesor
Bogdan Suchodolski (1903-1992), zasłużony historyk na
uki i kultury; profesor Zofia Libiszowska (1903-2000), ce
niony historyk oraz historyk kultury; profesor Zdzisław Li
bera (1913-1998), znany historyk literatury; profesor Wal
demar Voise (1920-1995), historyk nauk prawnych i poli
tycznych; profesor Andrzej Feliks Grabski (1934-2000),
wybitny historyk historiografii.
Dzieło trzydziestoletnich żmudnych oraz pracochłon
nych starań i poszukiwań profesor Irena Stasiewicz-Jasiukowa uzupełniła swą wspaniałą książką pt. Pisanki sercu
mile, o ich twórcach, tajemnicach barwienia i o technikach
zdobnictwa (Retro Art, Warszawa 2003). Została ona opra
cowana niezwykle fachowo i tak sugestywnie, że już od
pierwszych stron wzbudza niesłabnące zainteresowanie. W
przystępnej formie zaznajamia czytelnika z najistotniejszy
mi problemami tych kunsztownych rękodzieł i skłania go
do uczestnictwa w Konfraterni Pisankowej.
Szlachetnym gestem Ireny Stasiewicz-Jasiukowej i Je
rzego Jasiuka było ofiarowanie w 2004 roku całej kolekcji
Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciecha
nowcu. W XIX-wiecznym dawnym dworze myśliwskim
rodziny Potockich powstało pierwsze w Polsce Muzeum Pi
sanki, liczące ponad 1000 eksponatów. O atrakcyjności
młodej placówki świadczy liczba zwiedzających, która nie
kiedy w letnie dni wolne od pracy wynosi około 1500 osób.
Z myślą o nich wydaje się co roku przed Wielkanocą jedną
niewielką książeczkę poświęconą wybranej grupie tych mi
sternych dzieł sztuki. W 2005 roku wyszła Pisanka religij
na, a w następnym — Pisanki „uczone Są bogato ilustro
wane i świetnie zredagowane. Ułatwiają w znacznej mierze
zapamiętanie wielu poruszonych zagadnień. Następne to
miki to będą Pisanki kresowe i Oklejanki łowickie.
Roman K arczm arczuk (W rocław )
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W S Z E C H Ś W I A T P R Z E D 100 L A T Y
S e tn a ro c z n ic a ś m ie rc i P io tra C u rie

R ozm aita byw a g e n e z a wielkich odkryć i los ich nie jed n a ko w y.
J ed n e , d o ko n a n e przyp a d kiem p r z e z człowieka, nie dorosłego do
ich zrozum ienia, dopiero w o bcych rękach nabierają w łaściw ej war
tości; inne, zr o d zo n e w głowie geniusza, w yp rzed za ją ceg o w iek
swój, nie m o g ą b y ć o cen io n e p r z e z w sp ó łc ze sn y ch i długo nieraz
c z e k a ć m u s z ą na p o w s z e c h n e uznanie; je s z c z e inne, które m o ż n a b y n a zw a ć szczęśliw em i, znajdują odrazu warunki p o m y śln e g o
rozw oju zarów no w u m y śle tw órczym , z którego się wyłoniły, ja k i w
całej a tm o sfe rze n a u ko w ej d anej epoki. O dkrycie radu n a le ż y b e z 
sp rze c zn ie d o tej ostatniej kategoryi.
Piotr Curie, którego zg o n tragiczny tak b o le s n e m e c h e m odbił
się w św iecie cywilizowanym , urodził się w r. 1859 w Paryżu.
Zam iłow anie d o n a u k ścisłych odziedziczył p o ojcu, św iatłym leka
rzu, a p rzykład sta rsze g o brata Jakó b a bardzo w c ze śn ie p o p c h n ą ł
g o na drogę b adań fizycznych. W wieku, w którym w ię k szo ść
p rzyszłych pracow ników w ied zy zaledw ie z d ą ż a uporać się z ob o
w iązkow ym k u rse m uniw ersyteckim , Curie w ystąpił z p o w a żn e m
odkryciem , stw ierd ziw szy w spólnie z bratem (1881), ż e niektóre
kryształy, b ę d ą c p o d d a n e ciśnieniu lub ciągnieniu, okazują w zd łu ż
p e w n yc h kierunków polaryzacyę elektryczną (piezoelektryczność).
Odkrycie to, w a żn e s a m o p r z e z się, p osiada s z c z e g ó ln e zn a c ze n ie
dla charakterystyki u m ysło w ej Piotra Curiego, albow iem m ło d y b a 
dacz, nie pop rzesta ją c n a stw ierdzeniu faktu elektryzacyi k ry sz
tałów, oświetlił j e teoretycznie i sko rzysta ł z e sposobności, b y w
sp o s ó b n a d zw y c za j p o m y sło w y przeprow adzić n o w y d o w ó d z a s a 
d y zachow ania elektryczności (1882). Nadto, d ziw n e m z r z ą d z e 
n ie m losu w tej p ierw sze j pra cy zarysow ał się p o m y sł w agi
piezo elektryczn ej — przyrządu, który odegrał tak wielką rolę w o d 
kryciu radu.
W sk ro m n em laboratoryum S zk o ły przem ysłow ej, w której Piotr
Curie w ykładał fizykę, m a łżo n ka je g o rozpoczęła pracę, której c e 
le m było p rzek o n a n ie się, czy, p ró c z uranu ije g o soli, n iem a innych
ciał przyrody, posiadających zd o ln o ść wysyłania prom ieni B ec q u erela. Ż m u d n a ta praca polegała n a u m ie szc za n iu w a rstew ek naj
rozm aitszych su b sta n c y j n a płytce kondensatora i m ierzeniu
za p o m o c ą w agi piezo elektryczn ej Piotra Curiego tak zw a n e g o
p rądu nasycenia.
W toku d o św ia d c ze ń okazało się, ż e niektóre m inerały uranow e
prom ieniują zn a c zn ie m o cn iej o d c zy ste g o uranu, co było w w yraź
n e j sp rze c zn o śc i z e sp o s tr ze że n ie m B ecęuerela, który stwierdził,
ż e siła prom ieniow ania zw ią zku uranow ego znajduje się w s to su n 
k u prostym d o zaw artości uranu. „Zadaliśmy w ięc so b ie pytanie, pi
s z e Piotr Curie w odczycie, w yg ło szo n ym w Instytucie K rólew skim
w Londynie, c z y c z a s e m m inerały te nie zaw ierają drobnych ilości
ja kie jś su b sta n c y i nieznanej, o bdarzonej zdolnością w ysyłania pro
m ieni w stopniu b e zp o śred n io w y ższy m , aniżeli uran”.
P o rzą d e k chronologiczny najw ażniejszych e ta p ó w w badaniach
Piotra Curiego n a d radyoaktyw nością był n astępujący:
W lipcu 1898 ukazuje się w C o m p te s ren d u s kom unikat p a ń stw a
Curie: „O n o w e j su b sta n c y i radyoaktywnej, zaw artej w b lendzie
smolistej", w którym m ię d zy innem i czytam y: „nowy ten m etal, o ileb y istnienie je g o zo sta ło o sta tec zn ie udow odnione, prop o n u jem y
n a zw a ć p o lo n em (polonium) o d n a z w y kraju rodzinnego je d n e g o z
nas".
W grudniu te g o ż roku u kazuje się kom unikat p a ń stw a Curie i B em o n ta „O n o w e j su b sta n c y i silnie radyoaktywnej". S u b sta n c y ą tą
j e s t rad. A naliza widm owa, dokonana p r z e z D em arcaya, przyjacie
la i współpracow nika p a ń stw a Curie, potw ierdza o d rę b n o ść radu,
ja k o pierw iastku chem icznego.
W roku 1899 Piotr Curie odkryw a radyoaktyw ność indukow aną
(wspólnie z pan ią Curie), a w roku n a stę p n y m wyodrębnia o sta 
tec zn ie trzy rozm aite gatunki p rom ieni radowych. W d w a lata p o 
te m tw orzy pojęcie „stałej c za su " i o zn a c za je j w artość liczebną i
w reszcie w r. 1903 stw ierdza (z Labordem ), ż e 1 gram radu w y
dziela w ciągu g o d zin y około 80 kaloryj (małych) ciepła.
T en p o ten ta t n a u k o w y był tak skrom ny, ż e ci, co g o bliżej nie
znali, m ogli g o łatwo p o są d zić o afektacyę. P is zą c y te słow a był
św iadkiem , ja k p e w n e g o razu w o kresie gorą czko w ej pracy, p o 
p rzed za ją c y m odkrycie polonu, k to ś z o b e cn y ch zauw ażył, ż e j e d 
n a k byłoby rz e c zą przykrą, g d y b y n iem iec S c h m id t m iał u przedzić
m a łżo n kó w Curie; a na to Piotr Curie z w y ra ze m niekła m a n eg o
zdziwienia: „a c ó żb y w te m było złe g o ? p rze c ie ż im w c ze śn iej ciało

to zo sta n ie ujawnione, te m lepiej". Zdanie takie w ypow iedzieć
m o ż e tylko b o g a c z um ysłow y, m a praw o — tylko sy n wielkiego n a 
rodu.
N agrody i z a s z c z y ty Curie przyjm ow ał z p e w n e m ja kg d y b y
zakłopotaniem . Patrzył na nie jedynie, ja k o na środki ułatwiające
d a lszą pracę. Z p o śró d do w o d ó w uznania, których m u nie s z c z ę 
d zo n o w ostatnich latach, utkwiły w p am ięci u kształconego ogółu:
nagroda Nobla, której otrzym ał połow ę w spólnie z ż o n ą (drugą
p ołow ę p rzyzn a n o Becquerelowi); utw orzenie dla niego now ej ka
tedry w Sorbonie i w reszcie w lipcu 1905 w ybór do Akadem ii. Wia
d o m o te ż p o w szec h n ie, ż e proponow ano m u legię honorow ą
której je d n a k nie przyjął, podając m ię d zy p o w odam i o d m o w y i to,
ż e za p o m n ia n o o je g o współpracow niczce.
C złow iek nieskazitelny, w zorow y m ą ż i ojciec, w iem y przyjaciel,
ła g o d n y i dziw nie delikatny le c z um iejący w razie p o trze b y stanąć
ostro w obronie sw e j niezależności, Piotr Curie z p o dniesionem
c zo łe m p rz e s ze d ł p r z e z życie, w patrzony w g w iazdę idei naukowej,
o ddając je j całego siebie i nic w zam ian nie żądając. Zginął, m ając
za le d w ie lat 47, śm iercią w obec której najpokorniejsze serce
w zbiera b u n tem przeciw ko n iezb a d a n ym wyrokom. W dniu 18
kwietnia, p rze c h o d zą c w p o p rzek ulicy, p otknął się i w padł p o d koła
w o zu ładow nego. Z g o n nastąpił w je d n e j chwili.
Z g o n ten przyjęła Francya ja ko k lę sk ę narodową.
S. Bouffałł. Piotr Curie (W spom nienie pośmiertne). W szechśw iat 1906,
25, 289 (6 V)

N a d e jś c ie ty ra n o z a u ra

W S ta n a ch Z je d n o czo n yc h A m eryki północnej niedaw no znale
zio n o szkie le t zw ierzęcia, n ajw iększego z d o tyc h cza s zn a n ych
zw ie rzą t lądowych. O lbrzym a tego prof. O sb o m e nazw a ł Tyrannos a u m s R ex.
D ługość szkieletu zn a le zio n eg o olbrzyma, n a leżą ce g o do
zw ie rzą t m ięsożernych, w ynosi prawie 12 m, w y so k o ść około 6 m.
M ocne ko ści m iednicow e znajdują się m niej w ięcej p o śro d ku m o c 
n e g o kręgosłupa, w sk u tek c ze g o Tyrannosaurus m ógł d o ść prosto
stać, pod o b n ie ja k kangur, na sw oich tylnych nogach, których
d łu g o ść d ochodzi d o 3 m , średnica z a ś ich w ynosi 25 cm. Trój-palc o w e sto p y za o p a trzo n e s ą w n a d zw ycza j m o c n e pazury. K ończy
n y p rzed n ie uzbrojone rów nież w p a zu ry w porów naniu do tylnych
s ą m ałe, p o m im o to, ż e m ają 1,7 m długości. Żebra nie s ą zb y t
m o c n e i przypom inają że b ra w ężów . Niedługa sto su n k o w o i słaba,
le c z bardzo ruchliwa szyja dźw iga olbrzym ią głow ę 1,5 m długości i
1 m w ysokości, a potw orne wprost s z c z ę k i m usiały b y ć straszną
bronią Tyrynnosaurusa w walce z wrogami.
Cz. St. (Stetkiewicz). Tyrannosaurus Rex. W szechśw iat 1 9 0 6 ,2 5 ,2 2 4 (1
IV)

G ó rn ic y i tą p n ię c ia

A tera z w yrazów kilka d o górników zagłębia Dąbrowskiego. G dy
sta łem u p rzo d ku chodnika, g d zie dobitnie w ystępow ało zjaw isko
„tąpania" i w yraziłem zadow olenie, ż e w idzę j e w całej je g o oka
załości, stary górnik zwrócił uw agę, ż e dobrze to patrzeć, ale nie
pracow ać p o d n ieu sta n n ą grozą n ieb e zp iec ze ń stw a dla życia. I w
s a m e j rz e c zy kopalnie w ęgla w n a s z e m zagłębiu niem ało zabierają
ofiar i d o tą d zabierać j e b ę d ą dopóki grożących górnikowi n ie b e z
p ie c ze ń stw d o b rze nie po zn a m y, dopóki w alkę z niem i prow adzić
b ę d z ie m y om ackiem . O tóż patrząc na „tąpanie" n a „hukanie"
p rzo d ku w chodniku m yśla łem sobie, ż e s ta jem y na drodze do roz
wiązania w a żn e g o dla górników dąbrow skich pytania, do roz
wiązania zagadnienia o p rzyc zy n a ch zjawiska.
J a k p ow iedziałem wyżej, grube ławice w ęgla s ą siedliskiem n a 
g ro m a d zo n e j energii, energii niezm iernie łatwo w yładowującej się
p o d w pływ em b o d źc ó w zew nętrznych.
B y z a te m u su n ą ć n ieb ezp ieczeń stw o , g ro żą ce górnikom p o d 
c z a s w ydobyw ania węgla w now ych ławicach, n a leży tak opraco
w ać plan urabiania, a b y najm niejszą ilością robót osięgnąć
ja kn a jw ięk sze w yładow anie ow ej potencyalnej, ow ej n a grom adzo
nej, n ieb e zp iec zn e j siły. Plan odpow iedni opracow ać pow inien in
żynier, kierujący robotam i w kopalni, ale sku tec zn ie to zrobić m o ż e
w ted y tylko, k ie d y przyjdą m u z p o m o c ą i sa m i górnicy. P o m o c gór
nika j e s t tu absolutnie niezbędna. Stojąc całą sw ą s z y c h tę u przod
ku chodnika, górnik m im o woli z całą subtelnością bada drobiazgi
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p rzebiegu zjawiska, odm iany je g o w ystępow ania w za leżn o ści o d
w arunków m iejsca i roboty.
O tóż w ydałoby m i się odpow iedniem , a b y ci górnicy, co z „tąpa
niem " d obrze s ą j u ż obznajmieni, co widzieli je g o skutki, co za d a 
wali sobie pytanie i o je g o p rzyczyn a ch i sp o so b a ch usunięcia,
teraz, k ie d y m ają ju ż wyjaśnienie istoty zjawiska, kierując się
właśnie tem wyjaśnieniem , ponow nie za częli b adać to w a żn e dla
ich życia i zdrowia zjawisko. N o w e ośw ietlenie zjawiska zbliży n as
do zbadania istoty, a c o za tem idzie w sk a że drogę do usunięcia
je g o szkodliw ych skutków .
L. Jaczewski. O zjawiskach „tąpania" a właściwiej „strzelania" lub „huka
nia” w grubych ławicach węgla kam iennego w kopalniach Zagłębia
D ąbrowskiego. W szechśw iat 1906, 25, 241 (15 IV)

W o d y A lp

Strum ienie alpejskie s ą w spaniałym przykładem n iszczą cej i
tw órczej działalności w ód bieżących, a badania n a d działalnością
tą w A lpach daleko zo sta ły posunięte. J ed n a k że rysy pow ierzchni
tego wielkiego łańcucha europejskiego nie z a w s z e zga d za ją się z
tem, c ze g o m oglibyśm y oczekiw ać p o starannem zbadaniu działal
n ości rzek. R ze k i tw orzą zw ykle krzyw ą normalną, która z biegiem
staje się coraz łagodniejszą, ale doliny alpejskie nie m ają tak pra
widłowego kształtu. D na ich w ó d źródłow ych przedstaw iają wiele
nieregulam ości, łagodnych p rzejść naprzem ian z e strom em i. Z a 
m iast krzyw ej pochyłej, w ystępuje cała serya schodów . A dalej
zn o w u znajd u jem y dolinę, której dno p rz e z kilka mil sp u s zc za się
zupełnie normalnie. Tutaj ło ży sk o zostało p r z e z rzek ę w yrów nane i
k o ń czy się c zę sto kotliną jeziora, g d zie norm alna krzyw a zm ienia
się na w prost przeciw ną. W iększa c z ę ś ć tych kształtów nie je s t wy
tworzona, lecz przeciw nie raczej n iszc zo n a działalnością rzek. Wi
d zim y p rzecież, ja k rzeki wdzierają się w strom e pochyłości, ja k
wypełniająjeziora, które zajm ują zw ykle dolną c z ę ś ć ich dolin w Al
pach. J e d n e m sło w em starają się wyrów nać w szelkie nieregularności sw e j drogi.
J e s t j e s z c z e je d e n punkt, na którym pochyłości dolin alpejskich
nie są p o słu sz n e praw om rzą d zą c ym norm alnem i dolinami: nie
daje się do nich za sto so w a ć praw o Playfaira. Ujścia dolin bocznych
zw ykle nie s ą zgodne; nie leżą na p oziom ie doliny głównej, ale wy
żej, a potoki ich tworzą w o d o sp a d y u ujścia do głów nego strum ie
nia, lub te ż wrzynają się w koryto g łęboką gardzielą p rz e z którą
kręcąc się i skacząc, dostają się na dno doliny głównej. S ą to ow e
dobrze zn a n e doliny szczelin o w e,, klam m " w schodnich i „gardziele"
zachodnich Alp, a najw iększa ilość w odo sp a d ó w tego łańcucha
górskiego le ż y właśnie u ujścia dolin bocznych.
Penck. Epoka lodowa w Alpach. W szechśw iat 1906, 25, 257 (22 IV)

L ite w s k ie b u rs z ty n y

Jakkolw iek fakt znajdow ania bursztynu na Litwie nie o d d ziś je s t
znany, to je d n a k — o ile m i w iadom o — nikt d o tyc h cza s nie p o d a 
wał o nim bardziej szczeg ó ło w y ch wiadomości, t. j. c z y znajduje się
on tu g d zie w w iększych ilościach, oraz w jakich m iejscow ościach
czę ście j się sp o tyka ? i t.p.
S ą d z ę przeto, ż e k a ż d y p rz y c zy n e k wyjaśniający c o ś w tej kw estyi, m o ż e m ie ć sw oje zn a c ze n ie dla nauki i to m nie ośm iela do
przedstaw ienia m oich obserwacyj, d otyczących p e w n e j m iejsco
w ości n a Litwie, g d zie bursztyn znajdują oddawna.
Na w sch ó d o d koryta średniego N iem na, p o c zą w sz y prawie o d
Grodna, rozciąga się kraj wielce charakterystyczny z e sw eg o
wyglądu, dającego obraz pierw otnej jakiejś niem al dzikości, b e z
śladów jakiejbądź kultury. Tu na p rzestrzen i wielu mil nie ujrzysz
nic oprócz lasów, olbrzym ich p r z e z sw oje rozległość, lecz z n ę d z 
nym drzew ostanem , św iecących gdzieniegdzie p ia szc zy ste m i haliznami, na których tylko porasta jałowiec, m e c h i nieśmiertelniki. Za
całe z a ś urozm aicenie widoków, m a s z tu wyglądającą to tu, to ó w 
dzie z p o śró d w zgórzy siną taflę jeziora, okoloną w ieńcem drzew
liściastych, odbijających ż y w s z ą zielenią o d m artwych barw oto
czenia. Wioski, odległe je d n a o d drugiej zw ykle o całe mile, p ocho
wały się g d zie ś na brzegi rzek, wgłąb odludnych p u szc z, ja k gdyby
się baty w szelkich sto su n k ó w z e św iatem .
S ło w em okolica „zabita deskam i". L e c z je że li oko przyw ykłe do
widoków kulturalnego Zachodu, nie ujrzy p rz e d so b ą nic, coby b y b
godne uw agi — za to człow iek m iłujący przyrodę, a zw ła szcza pra
gnący p o zn a ć p rz e szło ść sw e g o kraju, znajdzie tu nieprzebrane
skarby, które sow icie opłacą w szelkie podjęte w tym celu trudy.
Szc ze g ó ln ie j b o g a ctw em p o d tym w zg lęd em o d zn a cza się
zagłębie rzeki Uły. J estto lew y dopływ rzeki M ereczanki, praw ego
dopływu N iem na. Nie im ponuje d ługością g d y ż zaledw ie 7 mil w

krętej sw e j drodze przepływa, le c z ż e odprow adza m a s y w ó d z naj
w iększych w pow. Lidzkim jezio r Dubickich, m a przeto stosunkow o
niem ałą szerokość.
Tu m u s z ę za zn a czyć , ż e teren, p rz e z ja ki przepływ a Uła, składa
się p rzed e w szystk iem z dw u warstw napływ ów dyluwialnych, w
różnym pow stałych czasie. W ody spływ ające z późniejszych lo
dowców, zm yw a ły i żłobiły pierw otne warstwy, uform ow ane z e żw i
rów i glin osadow ych, wyrywając w je d n e m m iejscu głębokie jary, w
innem zn ó w za syp u ją c doliny. W szystko to pokryw a cienka sto su n 
kow o warstwa p iasków aluwiałnych.
O tóż rz. Uła w biegu sw y m przerzyna takie wyniosłości, p o 
w stałe p o d w pływ em prądów w ód lodowcowych; w ięc koryto je j
je s t kręte, a prąd w obec z n a c zn e g o sp a d k u d o ść silny, co spow odow uje energiczne rozm yw anie brzegów , a tem s a m e m ro zsze 
rzanie kotliny b ęd ą cej drogą rzeki.
O d sw e g o p oczątku d o w si R udni o m ilę odległej, rz. Uła m a
brzegi wysokie, lecz płaskie, z a s u te lotnym piaskiem , z wierzchu
żółtym, a głębiej olśniewająco białym, wyraźnie w arstw ow anym O d
w si w yżej w ym ienionej Uła daje nagły za k rę t na zachodnio-północ,
rzucając się m ię d zy w yniosłe wzgórza, które rozm yw a nie tylko z
ich dyluwialnych o b sb n e k , le c z dobiera się n a w e t do głębiej
położonych starszych pokładów, odsłaniając karty daw niejszych
dziejów tutejszeg o terenu. Tak np. w kotlinie rzec zn e j za czyn a ją się
u ka zyw a ć piaski barwy ciem no-bronzow ej. Z początku, p o d wsią
R u d n ią p ia se k ten w ystępuje n ied u żem i plam am i z p o d żółtego,
dalej jednak, o milę stąd, p o d wsią Poosupie, zalega wielo m orgo
w e przestrzenie, św iecąc mianowicie p o d e szc zu , ja kim ś krw aw ym
odcieniem , niby zlane krwią pobojowisko. Kolo tejże wsi, i glina wy
stępująca n a d rzeką u p o d sta w wzgórzy, j e s t takiegoż koloru. Dalej
te piaski w tej m iejscow ości znikają a w ystępują dopiero o 3 mile
stą d na w schodnio-północ p o lew ej stronie rzeki M ereczanki, gdzie
zalegają doliny m ię d zy p ia szc zy ste m i wzgórzam i, na p rzestrzen i 2
— 3 km. J a k gruba je s t warstwa tych ciekaw ych piasków, o tem nie
m ogłem się przekonać; w k a żd y m razie, są d z ą c z opow iadań miej
scow ych m ie s z k a ń c ó w — je s t niemała.
Wracając do rz. Uły — p o za w sią P o o su p iem w chodzi ona w
m iejsco w o ść j e s z c z e w ynioślejszą niż poprzednio, w p a s m o w zgó
rzy w zn o szą c yc h się na dziesiątki m etrów p o obu je j brzegach. Na
tej sw ojej drodze, Uła z e w schodu i północy okrąża o b szern ą rów
ninę, zw a n ą Stegele, tylko o d półn.-zach. odkrytą zre sztą z a ś oto
czo n ą łańcuchem wzgórzy, uform ow anych z warstw ow anych
żwirów, na p odłożu z kredy, wypiętrzającej się tu zn a c zn ie n a d p o 
zio m rzeki. S a m a równina Stegele, z niewielkiem jeziorkiem p o 
środku, i rozległem i błotam i o d południa, przedstaw ia się ja k o jed n a
tafla równo usłanego c zy ste g o piasku, który z pozoru n iczem się
sz c z e g ó ln e m nie o d zn a c za oprócz m o ż e jaśniejszym , prawie
białym kolorem. Z tego to je d n a k piasku wiatr w ywiewa c zę sto wię
k s z e i m n ie jsze bryłki bursztynu, b ę d ą ce g o o d daw na przed m io tem
za b ieg ó w w ędrow nych ży d k ó w handlarzy, którzy w yłudzają g o o d
włościan, nie bardzo rozum iejących w artość tego minerału — za
różne fatałaszki. O pow iadano m i np., ż e raz włościanka bryłkę
bursztynu wielkości pięści oddała żyd o w i z a kilka łokci perkalu. I —
trzeba d odać — znajduje się on tam o d niepam iętnych lat, i d o ść
c zęsto, tak, ż e w poblizkiej w si Zerwinach (przy sa m e j linii kolei żel.
W arsz.-Petersb. m ię d zy stacyam i M arcinkańce a Orany) z a w s z e
mniej, lub w ięcej m o żn a g o zn a le źć u włościan.
W. Szukiewicz. Bursztyn i piasek czerwony. W szechśw iat 1906, 25, 270
(22 IV)

Ś lim a k, ś lim a k , w y s ta w ro g i ...

D otychczas przypisyw ano ślimakowi ogrodow em u w ogóle naj
w iększy rozw ój organu powonienia, co d o tyc zę je d n a k um iejsco
wienia d a n eg o organu istniały najróżnorodniejsze poglądy. P. Emil
Yung stwierdził, ż e cała pow ierzchnia ciała zdolna je s t do o d c zu 
wania podrażnień w ęchow ych, nie w e w szystkich atoli m iejscach w
jed n a k o w ym stopniu. Najbardziej w ydoskonalone s ą p o d tym
w zględem dw ie pary rożków, wargi i brzegi nogi. R ożki w ięk sze o d 
czuw ają podrażnienia w ę ch o w e w odległości 4 m m i o d ciała, wy
dającego zapach. Ślim ak bardzo prędko przyzw yczaja się do
p e w n eg o zapachu, sku tkiem c ze g o w razie c z ę s ts z e g o pow tarza
nia się dośw iadczeń, reagow anie na p e w n e podrażnienie w ęcho
w e słabnie.
Z jakiej odległości ślim ak czuje pokarm . Badania w tym kierunku
w ykazują ż e pow onienie w w yszukiw aniu pokarm u wywiera
p o d rzęd n y wpływ: o b e c n o ść k a p u sty np. ślim ak m o ż e o d c zu ć w
odległości najw yżej 15 — 2 0 cm; dla sałaty odległość w ynosi za le
dwie 5— 6 cm ; ziem niaki rozpoznaje ślim ak tylko z odległości 1— 2
cm, cebulę — 2 cm. M elony oddalone na 4 0 a n a w e t na 50 cm
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zw abiają ślimaka. F akt ten, ż e ślim aki n ajczęściej spotykają się w
ogrodach w arzyw nych, n a le ż y objaśniać nie zdolnością ślim aków
odnajdow ania warzyw, le c z wilgocią, ja ka pa n u je i w e w sp o m n ia 
n y ch ogrodach; zd o ln o ść ślim aków reagow ania na w ilgotność je s t
dosko n a le rozwinięta. W laboratoryum np. ślim aki odczuw ają
o b e c n o ś ć zbiornika w o d y z odległości 1 m.
Cz. St. (Stetkiewicz). Zm ysły ślim aka ogrodow ego (Helix pomatia).
W szechśw iat 1906, 25, 271 (22 IV)
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niu. O prócz tego, ludzie, stale pracujący n a p o w y ższ e g o rodzaju
elektrycznych sta c ya c h centralnych, s ą w ogóle bardzo bladzi i
m ają chorobliwy wygląd.
Istotna p rzyc zy n a tych objaw ów nie daje się j e s z c z e ściśle okre
ślić, praw dopodobnie je d n a k b ę d ą o n e skutkiem sp e c ya ln eg o pro
m ieniow ania przyrządów , p rz e z które przepływ ają prądy zm ie n n e
0 w yso k ie m napięciu.
w w. (W róblew ski). S pecyalne chorobliw e objawy. W szechśw iat 1906,
25, 288 (29 IV)

O p ie k u ń c z o ś ć p a ję c z y c

Istnienie m iłości m acierzyńskiej o b serw o w a n o ju ż w starożytno
śc i u bardzo wielu zwierząt. O bjaw ten istnieje nie tylko u organi
zm ó w w yższych , ssą cy ch , le c z w ogóle u kręgow ców , a n a w e t u
bezkręgow ych, zw ła sz c z a z a ś u ow adów . Na n ie s zc zę śc ie obserw acyj s y ste m a ty c zn y c h w tym kierunku je s t sto su n k o w o mato.
To, co za o b serw o w a liśm y u Chiracantium carnifex, m o ż n a okre
ślić w taki sp o só b : U teg o g atunku p a ją czkó w „miłość m a cierzyń 
ską", c z y „przywiązanie d o gniazda", c z y „miłość d o p o to m stw a "
m u s im y określić, ja k o „popęd naturalny, który z m u s z a sa m ic ę p o
zło żen iu ja je k do pozo sta w a n ia w g n ieźd zie p r z e z cały c z a s rozw o
ju em bryonalnego i m łodości je j potom stw a, a to m ianow icie w tym
celu, a ż e b y za p e w n ić m u opiekę, a zw ła sz c z a d b a ć o całość g n ia z
da. K orzyści z tej opieki s ą w yraźne. N a leży zw rócić b a c zn ą u w a 
gę, ż e opieka m atki skierow ana je s t ku w sp ó ln em u dobru
w szystkich je j m ałych, a nie k a żd e g o w szczególności".
U czucie „miłości m acierzyńskiej" rodzi się z chwilą złożenia ja 
jek. O d teg o c za su , je ż e li z m u s z ą ją do oddalenia się o d gniazda,
zd o b y w a j e ona z p ow rotem energicznie. Instynkt ten trwa bardzo
długo i napięcie je g o praw dopodobnie p o c zą tko w o w zrasta i ginie z
chwilą o p u szczen ia g niazda p r z e z m ałe. J eżeli je d n a k m atka o d 
sunięta je s t o d s w e g o gniazda na d o ść długo (kilka dni), to „miłość
m acierzyń ska " zm n ie jsza się i ginie z c za se m . P rzebieg ten je s t
id en ty czn y z faktami, o b serw o w a n em i u innych zwierząt.
W w alce o s w e g niazdo z drugą sa m ic ą Chiracanthium cam ifex
w ykazuje zadziw iającą zaciętość, p rzezo rn o ść i cierpliwość; p o n ie 
w a ż dwie ostatnie w łaściw ości stale c echują pająki, a za te m
„miłość m acierzyńska" dyktuje im tylko tę pierw szą. W alka o g n ia z
d o k o ń c z y się za z w y c za j śm ie rc ią je d n ej z przeciw niczek, le c z s a 
mica, atakująca gniazdo, nie odrazu w suw a się d o gniazda, ale
s z u k a najdogodniejszego m iejsca i w y czek u je nieraz n a o dpow ied
nią o k a zy ę p r z e z c z a s d o ść długi.
J e d n y m z najbardziej god n ych uw agi faktów j e s t adoptow anie
c u d ze g o g niazda p r z e z sam icę, której odjęto je j w łasne. P rzy
w iązanie d o teg o g niazda w zrasta z c z a s e m tak znacznie, ż e nie
u stę p u je przyw iązaniu p raw ej właścicielki.
Zjaw isko adoptow ania cu d zy ch m ałych j e s t d o ść c z ę s te w św ie 
cie zw ierzęcym . A doptow anie kurcząt p r z e z kury, którem odjęto
w łasne potom stw o, jagniąt p r z e z o w c e — je s t p o w sz e c h n ie zn a n e.
S p o ty k a m y takie n a w e t fakty, ż e p r z e z kota ado p to w a n e byw ały
m ło d e szczu ry ! L e c z nie m o ż n a zm u sić k a żd e j s a m ic y do ado p to 
wania c u d zy ch m ałych p r z e z odjęcie je j w łasnych. N atom iast m atki
Chiracanthium carnifex b e z wyjątku w szystkie, p o zabraniu im ich
w łasnych gniazd, adoptow ały cudze.
Drugim fa kte m w a żn y m j e s t o dczuw anie cierpienia p r z e z m atki
na w idok ich gniazd, za jętych p r z e z obcą sam icę. N a leży z a z n a 
czyć, ż e nibym atka za c zy n a rów nież p o p e w n y m c za sie p rzeb y w a 
nia w g n ieźd zie c u d z e m o d c zu w a ć to s a m o w razie zajęcia teg o
g niazda p r z e z inną sam icę.
R ó w n ie ż ciekaw y j e s t fakt, ż e m a łe pajączki nie o dczuw ają p rzy 
w iązania ani d o matki, ani d o gniazda. M usim y za zn a c zy ć , ż e p rzy 
w iązanie d o rodziców i u zw ierząt w y ższy c h rozwija się dopiero z
c za se m , rów nolegle z ok a zy w a n ie m p o to m stw u p r z e z rodziców
p e w n yc h usług.
H. J. Rygier. Z psychologii pająka (Chiracantium carnifex, Fabricius).
W szechśw iat 1906, 25, 277 (29 IV)

K ło p o ty z p ro m ie n io w a n ie m e le k tro m a g n e ty c z n y m

S p ecya ln e chorobliwe objaw y za u w a żył dr. Millenet w sw ej prak
tyce u osób, pracujących p rzy tablicach rozdziałow ych w zakładach
elektrycznych n a d w o d o sp a d em Niagary. P o d o b n e objawy, za u w a 
ż o n e u 19 chorych tej kategoryi osób, naprow adziły dr. Milleneta na
m yśl, ż e p rzyc zy n ą choroby j e s t sty c z n o ść z przyrządam i, p r z e z
które przepływ ają prą d y zm ie n n e o w y so k ie m napięciu, a n a w e t
tylko s a m o p rzeb yw a n ie w lokalach, g d zie o d b yw a się w ytw arzanie
i podział p o w y ższ y c h p rą d ó w na o b w o d y p o szc ze g ó ln e .
Choroba objawia się ciężkiem i nieraz za b u rzen ia m i w działaniu
n arzą d ó w trawienia, brakiem a petytu i dolegliw ościam i p o j e d z e 

E g z o ty c z n e p ro p o z y c ja g a s tro n o m ic z n a

Fakt, ż e ludzie je d z ą niektóre owady, j e s t dobrze znany, ale
m ato w iadom o, ja k d a lece ten zw yczaj, j e s t rozpow szechniony.
N a p ie rw sze m m iejscu wym ienić n a le ż y szarańczę, która u wielu
ludów j e s t ja d a ln ą a była nią i w starożytności. Plinius p isze, ż e
p a rto w ieje d zą sza ra ń c zę , a D iodorus S ikulus opow iada o p e w n e m
plem ieniu m urzynów , ż e ci solą sz a ra ń c zę i soloną żyw ią się p rz e z
w ielką c z ę ś ć roku. P ism o św . w spom ina o św . Janie, ż e żyw ił się
sza ra ń c zą i m io d e m leśnym . I dziś, w tych okolicach sza ra ń c ze lud
j e w wielkiej ilości, a c u d zo ziem co m , którzy p rzyc h o d zą w odw ie
d zin y d o nam iotu arabskiego, prócz daktylów, m ąki i wody, podają
n a p o c z ę s tu n e k ciasto zw a n e Tschekir, zrobione z s u s z o n e j i m ie 
lonej szarańczy. Podróżnicy, którzy to ciasto jedli za p e w n ia ją ż e
j e s t bardzo s m a c z n e i nie b u d zi wstrętu. W S e n eg a lu d u że sza ra ń 
c z e p iek ą na węglach, a m ałe tłuką i z m lekiem na k a s z ę zarabiają
H otentoci robią z u p ę z ja j szarańczy; m ie szk a ń c y innych okolic roz
cierają m ą k ę z sz a ra ń c zy z m a słe m i robią z teg o rodzaj p a szte c i
ków. J e s z c z e inni m ie sza ją zw ykłą m ą k ę z m ieloną sz a ra ń c zą i
robią z teg o pieczyw o, albo d o d a tek do ryżu. Tuareg w ciągu je d n e j
u c zty z przyjem nością zjada 200 — 3 0 0 s z tu k św ie że j albo p ie c zo 
n e j szarańczy.
Drugie m iejsce w s z e r e g u tych p rzy sm a k ó w zajm ują c h rzą szc ze
1ich larwy. Ż u k ży ją cy w Europie w piwnicach (Blaps m ortisaga) m a
w Egipcie krew niaka (B. sulcata), bardzo p o szu kiw a n e g o p rz e z k o 
b iety ta m tejsze: p rażą go, rozcierają m iesza ją z m asłem , m iodem ,
o lejem se za m o w y m , korzeniam i a rom atycznem i i tak spożyw ają.
Ten p rzysm ak, w edług m niem ania kobiet, m a im daw ać p o żą d a n ą
tu szę . Fabńcius opowiada, ż e kobiety tureckie je d z ą te n ż e sa m
o w a d g o to w a n y z m a słem . Ma te ż b y ć na w schodzie lekarstw em
o d chorób u szn y c h i u k ą sze ń skorpiona. W edług Niebuhra, w Ara
bii je d z ą p o 3 takich ż u k ó w rano i tyleż w ieczorem , a b y uniknąć
tych cierpień.
W N ie m c ze c h s ą ludzie, którzy je d z ą ży w e c h rzą s zc ze m ajow e i
tw ie rd zą ż e m ają o n e s m a k o rzec h ó w laskow ych. W edług Winterfelda, w starej m e d y c y n ie c h rzą s zc ze p rzyrzą d zo n e z cukrem były
środkiem w zm acniającym żołądek, a z u p ę z c h rzą s zc zy zalecano
pow racającym do zdrowia. W e W ło szech i teraz takie z u p y jadają.
W M e ksy k u robią likier z p e w n e g o gatunku c h rzą szc zó w
sk a c zą cy c h . P a p u a si z N ow ej Gwinei je d z ą różne d u że
c h r z ą s z c z e i ich larwy, a w A m e ryc e P ołudniowej larwy ch rzą szc za
(Calandra palm arum ) u w a ża n e s ą z a wielki przysm ak, równie ja k
w Surynam ie, Kajennie i Indyach Zachodnich. O w ad ten składa
jaja w pnie palm ow e, głównie w pnie p a lm y Areca. A b y m u to
ułatwić, zacinają pnie siekierą tak, ż e o w a d d o sta ć się m o ż e do
rdzenia b e z trudności. Jaja składa w rd zeń i z nich w ylęgają się lar
wy, m a ją c e p o 6 tygodniach 2 - 3 cali długości, a grubość palca.
W ted y d rzew o rozrąbują i zabierają cza m o g to w e tłuste larwy. G dy
się teg o nie zrobi w e w łaściw ym czasie, larwa p rzec h o d zi do ziem i
dla zam ienienia się w poczw arkę; p o zebraniu larw, natykają j e na
m a łe rożenki drew niane i p o sy p u ją skoro się tylko rozgrzeją w
ogniu, m ie sza n in ą z chleba tartego, soli, pieprzu i gałki m u szk a to 
wej, c o w raz z w ystęp u ją cym tłu szc ze m tw orzy p iękn ą łupinę. P o 
dają d o teg o s o s cytrynow y lub pom arańczow y. N a w et
eu ro p e jc zy ko m m a to bardzo sm akow ać.
Zjadanie m u c h i k om arów je s t te ż rozpow szechnione. Indyanie z
N e v a d y c ze ka ją z niecierpliwością lipca, który im p rzynosi ulubiony
p rz y s m a k w p o sta c i larw m uch. M uchy te z n o s z ą jaja w wodzie,
g d zie te ż ich gąsienice ż y ją W lipcu, dla zm ienienia się w poczw arki, starają się n a b rzeg d o sta ć i w ted y fale tyle ich w yrzucają ż e
tw orzą wały na brzegu. W ted y zbiór się zaczyna. P o zebraniu larw,
s u s z ą je, m ielą n a m ą k ę p o d o b n ą do m ąki m ię sn e j i robią z niej
zu p ę . Livingstone opow iada co n a stę p u je o ludziach, je d zą c y c h
kom ary. G d y m ie szk a ń c y b rzeg ó w jeziora N y a ssa zo b a c zą ch m u 
ry, p o d o b n e d o dym u, zło żo n e z milionów kom arów, zw a n ych
„Kungo", zbierają j e w n o c y i p ieką z nich gruby pieróg, do którego
w c h o d zą miliony kom arów . Taki pieróg je s t bardzo ciem nej barwy,
a s m a k ie m p rzypom ina kawior lub p alo n e szarańcze.
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Podróżnik angielski R u sse ll W allace opowiada, ż e na archipela
gu Malajskim, w c za sie kwitnięcia ryżu, łowią tysiące w a że k i je d z ą
je; je d z ą te ż m ałe p szczoły, owinięte wraz z m iodem w pew ien ga
tu n ek liścia i w nim pieczone.
Nie koniec j e s z c z e tych p rzysm a k ó w z e świata ow adów: w A m e 
ryce P ołudniowej i w A fryce je d z ą w wielkich ilościach mrówki i termity. W A m eryce P ołudniowej pra żą j e z solą lub przyprawiają z
syropem . J u n ke r opow iada to s a m o o A fryce Środkowej. Tam, w
p e w n yc h porach roku, niektóre plem iona je d z ą tylko białe m rówki i
termity, to pożyw ienie m a b yć zdrow e i posilne.
Van d e r Burg twierdzi, ż e na archipelagu Indyjskim białe mrówki
są ulubioną potrawą. W ostatnim okresie sw e g o rozwoju m ają one
skrzydła i zlatują się tłumnie do światła. Krajowcy stawiają koło
światła m isy z wodą, d o których o w a d y wpadają. Obrywają im
skrzydła i je d z ą albo prażone, albo j e m ieszają z m ą k ą i pieką ro
dzaj ciasta.
Holm, kapitan floty, która płynęła do Grenlandyi. zauw ażył, ż e
krajowcy zjadali w wielkiej ilości robactwo, które na sobie znajdo
wali. Oglądanie ow a d ó w p rz e z szkło p ow iększające robiło wielkie
na nich wrażenie, ale m im o to, o w a d y zjadali, twierdząc, ż e bardzo
s ą sm a czn e.
M. T. (Twardowska). Owady, jako pożywienie ludzi. W szechśw iat 1906,
25, 381 (10 VI)

S a ch a lin

W yspa Sachalin o d c z a s u traktatu w P ortsm outh należy, ja k wia
domo, południow ą c zę ścią do Japonii; granicę p o m ię d zy rossyjską
a ja p o ń sk ą c zę śc ią Sachalinu stanow i rów noleżnik przecinający
50° szer. półn. w ten sp o só b do R o sy i n a leży 3/5, do Japonii z a ś
2/5 pow ierzchni w yspy. Sachalin p osiada bogactw a mineralne, i
mianowicie, m ię d zy innemi, węgiel; zdania, co d o wartości tego
ostatniego, różnią się bardzo; zresztą, wiele pozostaw ia do ż y c z e 
nia sposób, w ja ki produkt ten j e s t d ziś w ydobyw any z ziemi. Naj
zn a c zn ie jsze kopalnie węgla sp o ty ka m y o b o k Dui n a zachodniem
w ybrzeżu w y sp y w okolicach A leksandrow ska. P ozostały one
w łasnością R ossyi, rów nież ja k i źródła naftow e w północno-w schodniej c zę śc i wyspy.
Klimat Sachalinu jest, naogół biorąc, surowy; tem peratura w
styczniu obniża się tutaj do -2 1 °, w m aju z a ś sięga + 5°C; klimat
północnego Sachalinu p o d o b n y w ięc j e s t do klimatu Lapplandyi i
południow ej Grenlandyi. Na południu je d n a k Sachalinu klimat je s t
łagodniejszy sku tkiem w pływu prądu ciepłego japońskiego, Kurosziwo, ale i tu rolnictwem nie m o żn a się zajm ow ać, z b o ż e bow iem
tutaj nie dojrzewa. W tych warunkach gospodarka w yspiarzy opie
ra się p rzew a żn ie na rybach, których dostarcza m o rze i m iejscow e
rzeki. Z teg o m ianowicie źródła ciągnie Japonia zyski, i dla nich
właśnie pragnęła p o sią ść je że li nie całą w yspę, to przynajm niej
połowę, nie m ów iąc o tej strategicznej korzyści, która wynika z p o 
siadania południow ej c zę śc i Sachalinu. Pstrągi i łososie znajdują
się tutaj w obfitości, śle d zie z a ś zjawiają się dwukrotnie, w lecie i na
wiosnę, poprostu w b a jec zn e j ilości. P ew ien m isyonarz francuski,
który p rz e d kilku laty z w ie d za ł Sachalin, znalazł tam 250 p unktów
rybackich, z których 100 było w rękach Japończyków , reszta z a ś
należała w połow ie do R o ssy a n , w połow ie do ludności miejscowej.
6 0 0 ja p o ń czyk ó w uprawiało p rz e m y s ł rybacki u w y b rze ży Sachali
nu a w K orsakow sku, który d ziś stanow i w łasność Japonii, wielkie
je j firmy posiadały s w e ajentury. Zyski, które Japonia j e s z c z e p rze d
wojną ciągnęła z rybołówstwa n a Sachałinie, dosięgały rocznie 2
milionów jenów . Korzyści, które osiągnęła Japonia, otrzym ując
południową c z ę ś ć Sachalinu s ą następujące: południowa c z ę ś ć
w y sp y j e s t najbardziej urodzajna i posiada daleko łagodniejszy kli
mat, niż c z ę ś ć północna. Japonia stała się p a n e m cieśniny LaPerousa i w ten sp o só b w rękach sw y c h trzym a drogę, prow adzącą do
m orza Japońskiego, w reszcie uzyska ła obfitujące w ryby w ybrzeża
Sachalinu, c o dla p o m y śln o śc i je j ludności było niezbędne.
Rozmaitości. W yspa Sachalin. W szechśw iat 1906, 25, 319 (13 V)

W ie k a b ie g a n ie s z c z u ra ?

W am erykańskim zw ią zku popierania w iedzy prof. J. R. Slonaker referował niektóre o b serw a cye i dośw iadczenia, poczynione
n a d ruchliwością szczu ra o d je g o urodzenia się a ż do śm ierci n a 
turalnej.
P odług tych żm u d n yc h d o św ia d c ze ń wynika, ż e ruchliwość
szczu ró w zm ienia się bardzo w różnych okresach życia; bardzo
m łode i stare sz c z u ry nie okazują ch ęci do ruchu i najczęściej leżą
spokojnie. N ajw iększą ruchliwość u szczu ra obserw ujem y w tym
czasie, kied y zw ierzę to dobiega 100 dni; ciężar je g o w ów czas
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równa się około połow y norm alnej wagi dorosłego szczura. Po tym
okresie z n ó w się za c zy n a zm niejszać, s z c z u r — z drugiej stro n y —
w ykazuje w ięk szą ruchliwość n o c ą aniżeli dniem . O kres o d 1-go
do 100-go dnia m o ż e m y podzielić w sto su n k u do w zrastającej ru
chliwości n a dw a podokresy: do 4 0 lub 50-go dnia, kied y ruchli
w o ść je s t bardzo mała, i o d 50-go do 100-go, kiedy ruchliwość
w zrasta energicznie.
hjr (Rygier). Ruchliwość szczura w różnych okresach życia. W szechś
w iat 1906, 25, 384 (10 VI)

D żum a i o w a d y

W sprawie p rzen o sze n ia d żu m y o skarżano wielokrotnie najroz
m a itsze ow ady, a więc p rzed e w szystk iem pchły, licznie napa
stujące dotknięte tak c zę sto p rz e z d żu m ę szczury, a p o nich m u ch y
i pluskwy. B adania prof. W. Huntera, bakteryologa, w ysłanego z ra
mienia rządu niem ieckiego do H ong-K ongu i który m iał sp o so b 
n o ść obserw ow ania n a d e r wielu p rzypadków d ż u m y w r.
1903-1904, wyświetlają p o n ieką d tę sprawę. U czony ten badał
w szystkie owady, znalezione p rz e z siebie b ą d ź w salach szpitalów
dla zadżum ionych, b ą d ź w okolicach cm entarzy, g d zie chow ano
ofiary epidemii.
Stwierdził on przed ew szystkiem , ż e m u c h y p rz e n o s zą d żu m ę
na pow ierzchni sw e g o ciała; p rócz tego jelito i m a s y kałow e tych
ow adów zaw ierały zarazki d żu m o w e bardzo czynne. Zarazki te,
ja k się zdaje, nie wywierały na ow ady ża d n e g o działania szkodli
wego. Z kaw ałków cukru, u m ie szc zo n y ch w wyjałowionych rur
kach ra zem z za ra żo n em i m ucham i H unter otrzym ał następnie
bardzo ładne hodow le za ra zk ó w dżum ow ych.
P odobne dośw iadczenie przeprow adzono n a d karaluchami,
które zdają się być rów nież ja k m u c h y niebezpieczne, n a d plu s
kwami, m u styka m i i pchłami. W ostatnich przypadkach nie stwier
dzo n o ża d n e g o niebezpieczeństw a. Ukłucia um yślnie zarażonych
pch eł nie zdołały za s zc ze p ić d żu m y m ałpom i szczurom . A więc
istotnie niebezpiecznem u przenosicielam i za ra zy są p rz e d e w szy st
kiem m uchy, ro zn o szą c e d żu m ę na sw ych odnóżach, na p o 
wierzchni sw e g o ciała, oraz za p o m o cą sw e g o przew odu
pokarm ow ego i walające sw e m i odchodam i ludzkie ubrania, na
czynia k u ch e n n e i pokarm y.
J. T. (Tur). Owady, jako przenosiciele dżumy. W szechśw iat 1906, 25,
303

P ta szo ry

Lot ryb latających, czyli p taszorów był o b serw ow any i teoretycz
nie u zasadniany p rz e z wielu badaczów . Wątpliwości, do tych cza s
nierozstrzygnięte, dotyczą p rze d e w szy stk ie m płetw brzusznych:
c zy p o d c za s lotu funkcyonują o n e czynnie narówni z płetw am i piersiowemi, c z y te ż ruchy ich s ą pasyw ne, wyw ołane ruchem ogól
n y m całego ciała i p rą d em powietrza. W ostatnich c za sa c h zn ó w
podniosły się głosy, uzasadniające aktyw ność ruchów płetw
brzusznych p o d c za s lotu ptaszorów . N ajpow ażniejsze argum enty
w tym w zględzie przedstaw ił p. Dumford. P rze d e w szy stk ie m b a 
d a c z ó w przedstaw ił porów naw cze d a n e co do sto su n ku p o 
wierzchni skrzydeł u p ta kó w lub płetw u ryb latających do ich wagi.
W aga p łetw piersiowych ptaszora E xo co etu s w ynosi prawie je d e n
funt, a ich pow ierzchnia równa się 400 c m 2, a za te m sto su n e k p o 
wierzchni d o ciężaru w ynosi 2.603. N atom iast s to su n e k ten u pta
ków, odznaczających się dobrym lotem je s t zn a c zn ie w iększy: u
ko b u za (Falco subbuteo), np., w ynosi on 5,138, a u jaskółki miej
sk iej — 4,18. N aw et u tak m ało p rzystosow anych do d łu ższe g o lotu
ptaków, ja k np. u kuropatwy, sto su n e k ten je s t w ięk szy i w ynosi
2,734. P om im o to jednak, na co zg a d za ją się w sz y s c y obserw ato
rowie, przestrzenie, p rzeb y w a n e p rz e z ryby latające, są d o ść
znaczne, c ze g o ju ż nie m o ż n a b y przypisać w yłącznie wpływowi
wiatru tembardziej, ż e p ta szo ry m o g ą latać w dow olnym kierunku
zarów no p o d prąd wiatru, ja k i z je g o prądem . N aogół tw ierdzą ż e
ryby latające nie m o g ą zm ieniać kierunku sw e g o lotu, t. j. sterować.
J ed n a k o w o ż p. Dum fordowi udało się za o b serw o w a ć zw rot w locie
u ptaszora, przelatującego w pobliżu okrętu. To sa m o zdają się p o 
twierdzać c z ę s te fakty uderzania p r z e z ryby latające w oświetlone
okna kajut okrętowych.
N a m o c y w szystkich danych p o w y ższ y c h p. Durnford wyprowa
d za w niosek, ż e w ogóle b łęd n e m je s t twierdzenie, ja k o b y płetw y
ryb latających poruszały się pasyw nie, — c o rów nież stosuje się i
do płetw brzusznych.
W d a lszy m ciągu p. D um ford w skazuje, ż e jed n i b a d a c ze w ogó
le za przeczają istnienia ruchów płetw brzusznych, inni z a ś uw ażają
j e za bezw arunkow o pew n e. O bserw ow anie tych ruchów wogóle
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nie je s t łatw e i znajduje się w za le żn o śc i o d oświetlenia, odległości i
dobrego w zroku obserwatora, c o j e s t tem bardziej zrozum iałe, ż e
ru ch y te s ą n a d zw y c za j c z ę s te i szybkie,
N a jn o w sze za te m o b se rw a c y e odrzucają p a sy w n o ść ruchów
płetw b rzu szn y c h u ptaszorów .
hjr. (Rygier). Lot ryb latających. W szechśw iat 1906, 25, 399 (17 VI)

O w y ż s z o ś c i u c z o n y c h n a d p o lity k a m i

H asło łączności m iędzynarodow ej, które coraz c zę ście j roz
brzm iew a n a rozm aitych polach życia sp o łe czn eg o , d o tyc h cza s
najsilniejszy o d d źw ię k znajduje w sze re g a c h ludzi, pracujących n a 
ukowo. Solidarność m iędzynarodow a u czo n y ch pow inna b y ć w zo 
re m solidarności społecznej. J eżeli od erw iem y się n a chwilę o d
sp ra w politycznych, g d zie d otąd w całej pełni kwitnie za s a d a „oko
z a oko", g d zie c zę sto kro ć dla zasp o ko jen ia am bicyi niewielkiej
garstki stojącej u steru n a w y państw ow ej, lub te ż interesów m ałej
grupy o só b p o św ię ca się całe h e k a to m b y ludzkie, g d zie odbyw a
się nieraz sy ste m a ty c zn a polityka ucisku i pod syca n ia w aśni naro
dow ościow ych, to z za d o w o len iem m o ż e m y stw ierdzić fakt pokojo
w e g o w spółdziałania u czonych, przedstaw icieli c zęsto kro ć wrogich
politycznie narodów, p o m agających so b ie w zajem nie w rozstrzy
ganiu za g a d n ień nau ko w ych i pracujących wytrwale w imię w spól
n e g o ideału praw dy i dobra ludzkości. Ta w łaśnie dobrze
zrozum iana potrzeb a solidarności m iędzynarodow ej pow ołała do
życia zja zd y specyalistów , n a których załatwiają się sprawy, o b 
c h o d zą c e o gół pracow ników danej gałęzi w iedzy, o dbyw a się o ż y 
wiona w ym iana m yśli w formie różnorodnych odczytów ,
zaznajam iających zw ię źle z n a jśw ie ższe m i w ynikam i badań, a

w re szcie za p o zn a n ie się o so b iste i m iłe sp ę d ze n ie c z a s u w gronie
to w a rzy szó w p ra c y naukowej.
P o d te m w łaśnie h a słe m — „viribus unitis" — odbył się ostatni,
ll-gi z kolei zja zd m ięd zyn a ro d o w y botaników w W iedniu o d 11 do
18 czerw ca 1905 r. p o d przew odnictw em profesorów J. W iem era i
R. v. W ettsteina.
W d zień otwarcia zja zd u p o zw y k łe m zagajeniu p r z e z p re ze sa i
s z e r e g u u rzędow ych p rzem ó w ień przedstaw icieli państw a, miasta,
A kadem ii, uniw ersytetu w iedeńskiego oraz paryskiego biura k o n 
gresow ego, nastąpił w ykład treści ogólnej, który tym ra z e m przy
padł w udziale prof. R e in e k e m u (z Kielu), autorowi „Filozofii
botaniki", zn a n e m u w y zn a w c y kierunku neow italistycznego. Mówił
on „O h ypotezach, założeniach i zagadnieniach w biologii" —
m ów ił rz e c zy zn a n e , poruszając stare, ja k św iat aforyzm y, ż e za w 
s z e n a le ż y odróżniać fakty ściśle sp ra w d zo n e o d za ło że ń i hypotez, kierując p o n iek ą d w odę rozum ow ań na sw ó j m ły n ek
witalistyczny.
J a k człow iek pryw atny w tedy je s t dopiero sobą, g d y zrzu ca s z a ty
o d św ię tn e i z za p a łe m zabiera się d o pracy, w którą wkłada całą
d u sz ę , tak s a m o i na zje źd zie dopiero p o odbyciu n iezbędnego, a
m ów iąc naw iasem , n u d n e g o o brzędu otwarcia, zadrgało życ ie na
p o sie d ze n ia c h specyalnych, g d zie w sz e r e g u ciekaw ych o dczytów
starano się zazn a jo m ić słu ch a czó w z n a jn o w szym sta n e m badań
w p e w n y c h dziedzinach.
B.
Hryniewiecki. W spom nienia z m iędzynarodow ego zja zd u b o 
taników. W szec h św ia t 1906, 25, 2 1 5 ( 1 IV)

oprać. Jerzy G. V e t u 1a n i (Kraków)

RECENZJE
Moritz B iirki, Domenico M. T o m m a s i n i , Bildatlas
Bliitenstauden fur Zier- und Steingarten. Steckbriefe
von A bis Z., 2, vóllig neu bearbeitete Auflage, 692 Farbfotos, 4 Zeichnungen, Stuttgart (Hohenheim), 2005, ss. 285,
ISBN-13:978-3-8001 -4821 -9.
Moritz Burki i Domenico M. Tommasini należą do naj
bardziej znanych szwajcarskich autorów książek botaniczno-ogrodniczych. Do najważniejszych należy praca:
„Kolorowy atlas kwitnących bylin do ogrodów ozdobnych i
ogrodów skalnych. Krótkie opisy od A do Z”. W książce tej
został przedstawiony aktualny asortyment kwitnących bylin
do zastosowania w ogrodach ozdobnych i skalnych. Przed
stawiono także trawy ozdobne, rośliny bagienne i wodne,
paprocie, wieloletnie rośliny przyprawowe, a także rośliny
cebulowe i bulwiaste. M. Burki i D.M. Tommasini napisali
bardzo dobrą książkę, gdzie opisy i barwne fotografie zna
komicie uzupełniają się wzajemnie. Przy opisie roślin
uwzględniono nazwę łacińską nazwę niemiecką synonimy,
przynależność do rodziny, pochodzenie, sylwetkę rośliny,
wysokość, barwę kwiatów, zastosowanie, wymogi glebowe
i stanowiska, rozmnażanie i odległość sadzenia pomiędzy
roślinami. Byliny są niewątpliwie bardzo pożądanymi rośli
nami w kształtowaniu ogrodów, a w ostatnich czasach stały
się jeszcze ważniejsze.
W książce M. Biirkiego i D.M. Tommasiniego wyróżnić
można dwie podstawowe części: ogólną i szczegółową. W
części ogólnej omówiono podstawowe cechy bylin, zabiegi
pielęgnacyjne w uprawie bylin, rozmnażanie roślin (poprzez
nasiona i rozmnażanie wegetatywne), uprawę bylin w ciągu
roku. Większość bylin nie potrzebuje intensywnej opieki
(tylko przycinanie suchych części roślin, a co drugi rok war

stwa 2 do 3 cm kompostu). Rośliny, które wymagają inten
sywnej opieki często są sadzone na nieprzystosowanych
ekologicznie stanowiskach. Najlepiej jest rozmnażać
rośliny w miesiącach: marzec-kwiecień i sierpień-wrzesień
(w przypadku rozmnażania wegetatywnego). Wiele bylin,
zwłaszcza pochodzących z obszarów górskich, wymaga
oddziaływania mrozu niezbędnego do kiełkowania roślin.
W książce M. Biirkiego i D.M. Tommasiniego stosowane są
także ogrodniczo-botaniczne znaki i symbole, co znacznie
ułatwia jej lekturę.
W sposób szczegółowy omówiono byliny w części
zatytułowanej „Byliny i rośliny poduszkowe” (nomenkla
tura według Zandera, 2002; w nawiasach także według von
der Laara). Autorzy przedstawiają asortyment bylin ozdob
nych i roślin do ogrodów skalnych, które są wytrzymałe
także w trudnych warunkach szwajcarskich. W ogrodach
ozdobnych nie może zabraknąć takich bylin jak: krwawnik,
tojady, przywrotniki, farbownik lazurowy, zawilce japoń
skie i jesienne, rumiany, orliki, parzydło leśne, astry,
tawułki, brunera wielkolistna, dzwonki, chabry, złocienie,
pluskwice, nachyłki, ostróżki, serduszki, dyptam jesiono
listny, naparstnice, omieg wschodni, jeżówka purpurowa,
przegorzany, epimedia, pustynniki, mikołajki, wilczomle
cze, wiązki, goryczki, bodziszki, łyszce, dzielżany, słonecz
niki i słoneczniczki Heliopsis helianthoides var. scabra, ciemiemiki, liliowce, żurawki, posiadające piękne liście hosty,
dziurawce, kosaćce, jasnoty, liatry, języczki Ligularia,
łubiny ozdobne, pysznogłówki, piwonie, maki, penstemony,
floksy, kokoryczki, pięciomki, rodgersje, rudbekie, szałwie,
żółtokwitnące nawłocie, rutewki, trzykrotka wirginijska
Tradescantia x andersoniania, dziewanny. Autorzy książki
omawiają tutaj dobrze sprawdzone gatunki i odmiany ogro
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dowe. Obok nich omawiają stosunkowo rzadkie byliny
ozdobne m. in.: akant kolczasty Acanthus spinosus, anafalis
trójnerwowy Anaphalis triplinervis, bardzo oryginalne trojeście Asclepias syrica, A. tuberosa, złotnicę złotą Asphodeline lutea, jarzmiankę większą Astrantia major subsp.
major, bergenie, oryginalne chrysogonum wirginijskie, sto
sowana na brzegach strumieni i stawów tarczownica tarczowata Darmera peltata, bardzo oryginalną inkarwillę
Delavaya, bardzo ciekawą trykomę Kniphojia, dość wra
żliwą, chociaż bardzo oryginalną malwę krzewiastą Lavatera olbia Rosea ’, tojeści, wysoko rosnącąmakleaje Macleaya cordata var. cordata, oraz bardzo popularny rozwar
wielkokwiatowy, wysokie gatunki i odmiany rozchodników, różne gatunki firletek, czyśców, żywokostów, barwin
ków rosnących w cieniu i okrywowych pragni, czy w końcu
tak charakterystyczną - Yucca filamentosa.
W tej samej części przedstawiono także wiele pięknych i
wytrzymałych roślin poduszkowych i górskich; należą tutaj:
aceny, karłowate krwawniki, dąbrówki rozłogowe, smaliczka górska, bertram marokański, kwitnące wiosną
zawilce gajowe i zawilec wielkokwiatowy, rumian Marschalla, gęsiówki, zawciągi nadmorskie, karłowate dzwonki,
dziewięćsił bezłodygowy, rogownice, cyklameny, inaczej
fiołki alpejskie, różnorodne gatunków goździków, piękne kwitnące wiosną głodki Draba, oryginalny dębik
ośmiopłatkowy Drygas octopetala subsp. octopetala,
poziomkę jadalną, ciekawe rośliny górskie - goryczki,
bodziszki karłowate, kulniki Globularia, kwitnące barwne
posłonki Helianthenum, przylaszczkę pospolitą, znakomitą
do zacienionych zakamarków w ogrodzie, kwitnący biało
wiosną ubiorek wiecznie zielony, szarotkę alpejską, tojeść
rozesłaną, karłowate wiesiołki, ułudkę wiosenną, mak alpej
ski, karłowate, pięknie kwitnące płomyki, bardzo kolorowe
pięciorniki i pierwiosnki, karłowate przetaczniki, sasankę
zwyczajną z wieloma odmianami, bardzo wytrzymałą
mydlicę bazyliowatą czy też liczne gatunki i odmiany skal
nic, miodunek, rozchodników i rojników. Na uwagę
zasługują także kwitnące wiosną gatunki i odmiany fiołków.
W ogrodach nie może zabraknąć paproci i traw. Cieszą się
one dużym powodzeniem właścicieli ogrodów. M. Burki i
D.M. Tommasini przedstawiają wiele ciekawych gatunków
tych roślin. Wiele z nich jest jeszcze mało znanych w Polsce,
chociaż bardzo odpornych na mróz. Sporo uwagi poświęcają
autorzy modnym obecnie roślinom wodnym i bagiennym, a
także roślinom cebulowym i bulwiastym. Do najważniej
szych spośród tych roślin należą popularne czosnki ozdobne,
zawilce, krokusy, ranniki, śnieżyczka przebiśnieg, hiacynt
wschodni, śnieżyca wiosenna Leucojum vernum, lilie, nar
cyzy, tulipany ogrodowe i botaniczne, czy cebulica syberyj
ska.
Bardzo interesujący jest rozdział poświęcony roślinom
leczniczym i przyprawowym. Autorzy przedstawiają
zarówno walory lecznicze i przyprawowe, jak i ich znaczenie
ozdobne. Można wymienić tutaj m.in.: bylicę piołun, bylicę
estragon, rozmaryn lekarski, lawendę, lubczyk lekarski,
melisę lekarską, miętę, lebiodkę, hyzop lekarski, rutę zwy
czajną, macierzankę cytrynową, tymianek zwyczajny i inne.
Książka M. Biirkiego i D.M. Tommasiniego zasługuje na
uwagę polskich czytelników. Jest opracowana ze szwaj
carską dokładnością i starannością. Stanowi nie tylko cie
kawą lekturę dla szerokiego grona miłośników roślin, ale
może służyć jako podręcznik dla młodych adeptów ogrod
nictwa czy architektury ogrodowej.
Eugeniusz K o ś m i c k i (Poznań)
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Hannecke van D i j k, Harry van Tr i e r , Helleborus. Deut
sche Ausgabe. Ubersetzt von Andrea Ackermann, Stutt
gart, 2006, Eugen Ulmer KG, s. 144, ISBN
978-3-8001-4912-4.
Ciemiemiki Helleborus należą do niezwykłych roślin
kwiatowych w ogrodach. Stanowią one ogromne wzbogace
nie ogrodu w zimie, a także wiosną. Są to niewątpliwie bar
dzo piękne, odporne rośliny, rosnące dobrze na suchych i
cienistych stanowiskach. H. van Dijk i H. van Trier należą
do znanych autorów niderlandzkich (flamandzkich) zaj
mujących się problematyką botaniczno-ogrodniczą.
Książka „Ciemiemiki” składa się z następujących części:
„O oddziaływaniu ciemiemików”; „Podstawy”; „Gatunki”;
„Hodowcy ciemiemików”; „Rozmnażanie i uprawa”;
„Kolor i forma”; „Ciemiemiki w ogrodzie”. Całość kończy
się skorowidzem, użytecznymi adresami (m.in. ogrodnictw
uprawiających ciemiemiki) oraz bibliografią.
W okresie zimowym kwitnie niewiele kwiatów. Do takich
nielicznych należy ciemiemik biały Helleborus niger posia
dający śnieżnobiałe kwiaty. Do najbardziej znanych cie
miemików należą także różnorodne mieszańce ciemiemika
wschodniego Helleborus orientalis, znane w wielu różno
rodnych kolorach i formach. Ciemiemiki posiadają
niewątpliwie długą historię. Pojawiły się one na długo przed
epoką lodowcową, w okresie trzeciorzędu. Rodzaj Hellebo
rus występuje obecnie głównie w Europie i na przyległych
obszarach azjatyckich. Do typowo azjatyckich gatunków
ciemiemików należąjednak//. versicarius'\H. thibetanicus.
H. versicarius występuje jedynie na niewielkim obszarze na
pograniczu Turcji i Syrii, a H. thibetanicus został niedawno
ponownie odnaleziony w chińskiej prowincji Syczuan
(japoński botanik Mikimori Ogishu w 1989 roku). Najwięk
sze zagęszczenie gatunków ciemiemików znajduje się na
Bałkanach. W Europie Zachodniej występują tylko poje
dyncze gatunki, podobnie jak na obszarach wyspiarskich
(Baleary), a także na Korsyce i Sardynii. Botanicy wydzie
lają obecnie w ramach rodzaju Helleborus sześć sekcji: Hel
leborus, Chenopus, Dicarpon, Griphorus, Helleborastrum
(najwięcej gatunków) i Sycarpus.
Do najbardziej znanych ciemiemików należy ciemiemik
biały (sekcja Helleborus), zwany „różą śnieżną”, „różą
Bożego Narodzenia”. Do sekcji Chenopus, należy natomiast
ciemiemik ostrolistny, zwany dawniej korsykańskim występujący na Korsyce i Sardynii (łacińska nazwa H. argutifolius), występujący na suchych zboczach cienistych dolin
i brzegów rzek. Jest to piękna roślina wiosenna, chociaż
wrażliwa na warunki klimatyczne Europy Środkowo-Wschodniej. Występujący na Balearach ciemiemik
niebieskawy H. lividus jest nieodporny na warunki naszego
klimtu. Może być jednak piękną rośliną doniczkową. Oba
gatunki H. lividus i H. argutifolius łatwo się krzyżują dając
piękne mieszańce - ciemiemik Sterna H. x sternii. Sekcja
Dicarpon obejmuje ciemiemik tybetański H. thibetanicus,
który wymaga - w przeciwieństwie do pozostałych ciemierników - kwaśnych gleb. Do niedawna był bardzo trudno
dostępny w Europie.
Do największych, posiadających ciekawą budowę archi
tektoniczną ciemiemików, należy niewątpliwie ciemiemik
cuchnący H. foetidus z sekcji Griphorus. Znanych jest wiele
jego ciekawych odmian (‘Wester Flisk’, ‘Miss Jekyll’,
‘Sienna’, ‘Sopron’). Natomiast sekcja Helleborastrum
zawiera najwięcej gatunków ciemiemików. Występują one
głownie na Bałkanach i w pobliskich regionach. Zaliczamy
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do nich ciemiemik czerwonawy H. atrorubens, ciemiemik
chorwacki H. croaticus, ciemiemik grecki H. cyclophyllus,
ciemiemik wonny H. odorus, H. dumetorum, H. multifidus
(ten ostatni obejmuje kilka odmian, m.in.: ciemiemik hercegowiński H. multifidus subsp. hercegovinus, ciemiemik pur
purowy//. purpurascens występujący też w polskich Biesz
czadach, ciemiemik kołnierzasty H. torąuatus, czy wreszcie
ciemiemik zielonawy H. viridis znany w dwóch odmianach.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje przede wszystkim
ciemiemik wschodni H. orientalis, który stanowił gatunek
wyjściowy do powstania wielu odmian ogrodowych tzw. H.
hybridus. Sekcja Sycarpus obejmuje tylko jeden gatunek
ciemiemik pęcherzowaty H. x versicarius. Jest on szczegól
nie wytrzymały w suchych, prawie pustynnych warunkach.
Wśród licznych odmian ogrodowych na wzmiankę
zasługują jeszcze: ciemiemik białawy H. x nigercors, cie
miemik Balladra H. x ballardiae czy ciemiemik Erica Smi
tha H. ericsmithii.
Do najbardziej znanych hodowców ciemiemików należą
obecnie: Thierry van Paemel, Koen van Poucke czy Hans
Kramer. Ich ogrodnictwa znane są w całej Europie.
Przykładowo T. von Paemel uprawia głownie mieszańce
ciemiemików wschodnich. H. Kramer posiada 1500 odmian
ogrodowych ciemiemików, a bardzo znane są „Dni Ciemiemika” w lutym. Ważną częścią książki są barwne, arty
styczne fotografie ciemiemików (s. 77-123). Ich bogactwo
jest wprost zdumiewające. Ciemiemiki nie potrzebują wiele
opieki i najlepiej rosną w półcieniu pod drzewami i krze
wami. Najbardziej nadają się tutaj gleby gliniaste. Także
ciemiemiki odporne są zazwyczaj na choroby i szkodniki.
Do najgroźniejszych chorób i szkodników, należą: choroba
czarnych plam, „czarna śmierć”, a także mszyce, myszy i
ślimaki. Ciemiemiki rosną chętnie w towarzystwie innych
roślin cieniolubnych (koniecznie przy tym odpowiednia
kombinacja barw).
Książka H. van Dijka i H. van Triera zasługuje na uwagę
polskich czytelników. Przedstawia ona dobrze ciemiemiki,
które stanowią prawdziwą ozdobę naszych ogrodów na wio
snę, a nawet w zimie.
Eugeniusz K o ś m i c k i (Poznań)

Józef Edward Mo j s k i : ZIEMIE POLSKIE W
CZWARTORZĘDZIE. Zarys morfogenezy. Państw.
Inst. Geol., Warszawa, 2005, 404 str., 113 ryc., 11 tab.,
indeks nazw geograficznych, indeks rzeczowy.
„Ziemie polskie w czwartorzędzie” to pierwsze po czter
dziestu latach autorskie opracowanie monograficzne czwar
torzędu obszam Polski. Tyle bowiem czasu upłynęło od
ukazania się niezwykłej książki „Plejstocen Polski środko
wej” autorstwa Stefana Zbigniewa Różyckiego. W między
czasie, w 1985 r., ukazał się, co prawda tom (autorstwa J.E.
Mojskiego) „Czwartorzęd”, będący częścią monumental
nego opracowania „Budowa geologiczna Polski. Stratygra
fia”, wydawanego przez ponad 30 lat przez Wydawnictwa
Geologiczne. Było to jednak raczej omówienie poglądów
różnych autorów na problematykę czwartorzędową, na tle
obecnego stanu wiedzy o osadach tego wieku i ich stratygra
fii. Tym razem Autor postanowił przedstawić własny punkt
widzenia na stratygrafię i morfogenezę obszaru Polski w
czwartorzędzie. To dowód odpowiedzialności Autora za
wszystko, co do tej pory opublikował w dziedzinie geologii

czwartorzędu. Autor nie boi się głosić poglądów, o których z
góry wie, że będą dyskutowane i krytykowane.
W pierwszych pięciu rozdziałach, które zajmują 10%
całego dzieła Autor omówił dotychczasowe opracowania
monograficzne dotyczące czwartorzędu Polski, krótko scha
rakteryzował głębokie struktury geologiczne i ich wpływ na
morfogenezę plejstoceńską. Przedstawił też charakterystykę
ziem polskich przed czwartorzędem oraz stratygrafię czwar
torzędu. Za najważniejszą w tej części książki trzeba uznać
rozdział poświęcony stratygrafii plejstocenu. Autor przed
stawił swój własny podział, odbiegający od ostatnio raczej
ogólnie przyjętego, wyróżniając tylko pięć zlodowaceń
(narwi, sanu 1 i 2, odry i wisły), uznając, że ogromne zna
czenie w podziale plejstocenu odgrywa obecność glin
zwałowych w profilach, i stratygrafia nie powinna się opie
rać tylko na analizie pyłkowej, czy datowaniu osadów
powstałych w czasie optimów klimatycznych. Autor pisze:
W rozważaniach nad znaczeniem różnych kryteriów dla
stratygrafii czwartorzędu niejednokrotnie jest podnoszona
kwestia, która z metod jest najważniejsza, albo ważniejsza
od inne. Nie jest to podejście właściwe.
Trudno dyskutować z Autorem na temat proponowanego
przez Niego podziału plejstocenu. Ale ten podział właśnie
powoduje, że krąg czytelników książki musi być, siłą rze
czy, zawężony. Uważam, że książka jest przeznaczona dla
specjalistów. Może ona przynieść wiele dobrego dla osta
tecznego ustalenia podziału plejstocenu Polski w
nawiązaniu do podziałów w innych krajach europejskich.
Ciągle bowiem jest zbyt wiele dowolności w używanych
podziałach. Książkę można polecać również studentom, ale
tylko studentom wyższych lat studiów geologicznych i geo
graficznych, którzy mają już określony zasób wiedzy z geo
logii plejstocenu. Niespecjaliście nie będzie łatwo poruszać
się po złożonej problematyce morfogenezy obszam Polski.
Z punktu widzenia dydaktyki plejstocenu można wyrazić
ubolewanie, że w tabeli proponowanego podziału brak
odniesienia do wszystkich, wydzielanych jednostek przez
innych znawców plejstocenu. Odniesienie to można zna
leźć, co prawda w dalszych rozdziałach, ale braki w tabeli
(np. w stosunku do zlodowacenia warty, które na dobre
ugruntowało się w stratygrafii plejstocenu) mogą budzić
zdziwienie. To ważne dla geologów niezajmujących się na
co dzień plejstocenem.
Kolejnych dziewięć rozdziałów, stanowiących 70% obję
tości książki poświęconych jest stratygrafii, zmianom fauni
stycznym i florystycznym, transgresjom lądolodów i deglacjacji, paleogeografii, akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, glacitektonice, procesom wietrzeniowym i morfogenezie w czasie poszczególnych zlodowaceń i okresów
interglacjalnych. Autor w sposób bardzo szczegółowy oma
wia wiele regionów Polski, prowadząc jednocześnie dysku
sję z poglądami innych badaczy plejstocenu. W tej części
znajduje się, oprócz ilustracji czarno-białych, również wiele
map barwnych, głównie paleogeograficznych, które są,
moim zdaniem, najbardziej czytelnymi ilustracjami w
książce. W rozdziale poświęconym zlodowaceniu wisły
omówił też Autor zlodowacenia górskie, choć poświęcił im
bardzo mało uwagi. A szkoda!
Dwa ostatnie, bardzo krótkie rozdziały, poświęcone są
problemowi rytmiczności zmian klimatu jako podstawy
prognozowania oraz prognozie ewolucji rzeźby terenu. Po
nich następuje imponujący spis literatury zawierający ponad
1000 publikacji, a także indeks nazw geograficznych i
indeks rzeczowy.
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Książka jest kopalnią wiedzy o polskim czwartorzędzie.
Wiedzy niekiedy bardzo szczegółowej. Odniesienia do kon
kretnych przykładów są bardzo cenne i mogą być bardzo
przydatne w zdobywaniu wiedzy o plejstocenie różnychjednostek fizycznogeograficznych Polski. Wydaje się jednak,
że książka zyskałaby znacznie na atrakcyjności, gdyby
miała więcej ilustracji, a zwłaszcza zdjęć, których całkowity
brak rzuca się w oczy.
,Ziemie polskie w czwartorzędzie” do ważna pozycja w
polskim piśmiennictwie geologicznym. Będzie ona zapew
ne stanowiła wyzwanie dla innych badaczy plejstocenu do
podejmowania podobnych przedsięwzięć, mających na celu
przedstawienie stratygrafii i ewolucji geologicznej obszaru
Polski w plejstocenie ze swego punktu widzenia. Jako niespecjaliście w zakresie geologii plejstocenu wydaje mi się,
że Autor bardzo trafnie broni swojego punktu widzenia na
stratygrafię plejstocenu. Konieczne jest jednak, by do szer
szej dyskusji, wykraczającej poza ramy specjalistycznych
czasopism, włączyli się inni znawcy plejstocenu, czego im i
licznemu zainteresowanemu problematyką gronu osób (ze
sobą włącznie) życzę.
Włodzimierz M i z e r s k i (Warszawa)

Wiesław Ś 1i ż e w s k i, Wojciech S a l s k i & Zbigniew
W e r n e r (red ): Polscy geolodzy na pięciu kontynentach.
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2005,528 str.
Działalność polskich geologów za granicą ma długą tra
dycję. Aleksander P. Czekanowski, Jan Czerski, Ignacy
Domeyko, czy Paweł E. Strzelecki, pracujący na kilku kon
tynentach w XIX wieku na trwale zapisali się nie tylko w
historii geologii, nie tylko polskiej, ale i w historii odkryć
geograficznych. Stefan Czarnocki, Karol Bohdanowicz,
Józef M. Morozewicz, Rudolf Zuber, Henryk B. Arctowski,
działający na przełomie XIX i XX w. w Azji, Ameryce
Południowej, Afryce ponieśli wielkie zasługi w poszukiwa
niach złóż surowców mineralnych na tych kontynentach i
poznawaniu ich budowy geologicznej. W okresie między
wojennym XX w. wielkie zasługi w badaniach geologicz
nych Nowej Gwinei i Sumatry poniósł Józef Zwierzycki, a
w badaniu Andów Boliwijski - Roman Kozłowski.
Dorobek polskich geologów za granicą w okresie powo
jennym jest imponujący, lecz mało znany. Nieco szerzej
wiadomo o działaniach polskich geologów w Mongolii, ale
to głównie za sprawą nośnego medialnie przedmiotu badań
- dinozaurów. Pozostałe działania na ogół nie były szerzej
komentowane. A szkoda, gdyż badania polskich geologów
za granicą przyczyniały się do bardziej szczegółowego roz
poznania budowy geologicznej danego kraju, do odkrycia
wielu ważnych z punktu widzenia gospodarczego złóż
surowców mineralnych. Dlatego też z satysfakcją należy
odnotować pojawienie się książki przedstawiającej powo
jenną działalność polskich geologów za granicą, z której
jasno wynika, jak wielka była skala tej działalności.
Pomysłodawcą książki był Wiesław Sliżewski - były
główny geolog kraju, który wraz z Wojciechem Salskim i
Zbigniewem Wernerem - długoletnimi pracownikami
Państwowego Instytutu Geologicznego, podjęli się trudu
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zebrania i uporządkowania materiałów autorskich uczestni
ków badań polskich geologów na różnych kontynentach.
Monografia zawiera 115 artykułów o różnej objętości, w
których autorzy opisali prace polskich geologów w 44 kra
jach świata. Autorami są uczestnicy tych prac. Artykuły są
więc cennym materiałem źródłowym o działalności geolo
gicznej i warunkach tej działalności w poszczególnych kra
jach. Najwięcej miejsca zajmuje opis działalności geolo
gicznej. Nie brak też jednak opisów przyrody, ludzi, miej
scowych zwyczajów, czy osobistych przeżyć i wrażeń
uczestników tej działalności. Wiele artykułów to w zasadzie
wspomnienia i reminiscencje na temat pobytu ich autorów w
różnych krajach. Liczne są fotografie, dokumentujące
zarówno badania geologiczne, jak i kraj oraz ludzi. Więk
szość z nich jest publikowanych po raz pierwszy. To spra
wia, że książka jest nie tylko suchym wyliczeniem faktów o
badaniach polskich geologów za granicą, nie tylko sprawoz
daniem z badań geologicznych, ale i świadectwem czasów,
w których autorzy artykułów żyli i pracowali.
Mimo, iż książka zawiera wspomnienia i opisy swych
prac za granicą tylko części polskich geologów, to z pewno
ścią zawarte w niej informacje w sposób wyczerpująco
przedstawiają osiągnięcia polskich geologów poza grani
cami kraju. Przyczyniają się do tego artykuły przeglądowe,
w których szczegółowo omówione są główne rejony badań
w różnych krajach świata i cele, które tym badaniom przy
świecały. Szkoda, że nie wszyscy uczestnicy naukowych
wypraw zagranicznych wyrazili chęć uczestnictwa w two
rzeniu książki, że niemożliwe było też dotarcie do wielu z
nich. Niewątpliwie rzuca się w oczy brak opisu osiągnięć
polskich wypraw paleontologicznych w Mongolii. Na
pewno nie jest to jednak mankamentem książki. Nie ma ona
bowiem ambicji pełnego opisu wszystkich działań polskich
za granicą w okresie powojennym. Na to trzeba by było
poświęcić znacznie więcej czasu i miejsca. Książkę „Polscy
geolodzy na pięciu kontynentach” należy traktować jako
swego rodzaju pamiętnik, który pisali Ci geolodzy, którzy
uznali za ważne utrwalenie w ludzkiej pamięci osiągnięć
polskiej geologii za granicą w okresie po II Wojnie Świato
wej.
Każdy geolog pracujący w terenie ma po trosze naturę
romantyka, po trosze wagabundy i odkrywcy; tkwi w nim,
skrywana niekiedy, chęć przeżywania przygody, chwil, któ
rych nie dane będzie przeżyć innym. Ta natura geologów
przebija się w wielu wspomnieniach publikowanych w
książce. To dobra lektura zarówno dla geologa, każdego
interesującego się innymi krajami, jak i dla młodego
człowieka stającego przed podjęciem życiowego wyboru
swojej przyszłości. Z treści wspomnień książka wydobywa
na światło dzienne etos geologa - dziś w kraju zawodu
nieco, choć niesłusznie, zapomnianego. Niewątpliwie nie
ma już dzisiaj powrotu do dawnego stylu prowadzenia prac
terenowych, ale pozostaje nostalgia za chęcią przeżycia cze
goś niepowtarzalnego i wzięcia udziału w przedsięwzięciu
ważnym nie tylko dla siebie osobiście, ale i dla innych.
Wyrazy uznania należą się zarówno redaktorom dzieła,
jak i wydawcy, za pozycję ciekawą, dobrze napisaną i zreda
gowaną, ilustrowaną ciekawymi fotografiami, dokumen
tującymi kraje i ludzi uczestniczących w poznawaniu ich
budowy geologicznej i złóż surowców mineralnych.
Włodzimierz M i z e r s k i (Warszawa)
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KRONIKA
VI Konf erencja Naukowa
Dokt orant ów „Zagadni eni a i nt e r d y 
scypl i narne w górni ct wi e i g e o l o g i i ”
Szkl arska Poręba,
2 3 - 2 5 marca 2006 r.
W dniach 23-25 marca 2006 roku odbyła się szósta z
kolei ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów
związanych z geologią i górnictwem. Organizatorem spot
kania był Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, a
patronat honorowy objął prorektor Politechniki Wrocław
skiej prof. dr hab. Janusz Szafran. Mottem przewodnim te
gorocznego spotkania była interdyscyplinarność badań w
górnictwie i geologii. Owocem zjazdu jest obszerny tom pokonferencyjny zawierający artykuły uczestników konferen
cji, który ukazał się w serii Prace Naukowe Instytutu Gór
nictwa Politechniki Wrocławskiej nr 116, Seria Konferencje
nr 47. Na blisko pięciuset stronach zaprezentowane zostały
różnorodne zagadnienia z zakresu geologii i górnictwa w
bardzo szerokim rozumieniu. Zawarte są w nim m.in. opra
cowania z zakresu geologii, górnictwa, geofizyki, chemii,
matematyki, geomorfologii, petrologii, tektoniki, GIS, geo
dezji satelitarnej, palinologii. Zakres tematyczny prezento
wanych opracowań doskonale oddaje interdyscyplinarność
badań prowadzonych przez doktorantów związanych z geo
logią i górnictwem.
Konferencja została zorganizowana w ośrodku konfe
rencyjnym
Politechniki
Wrocławskiej
„Radość”
mieszczącym się w Szklarskiej Porębie Średniej. Należy
podkreślić duże zaangażowanie i bardzo dobrą postawę or
ganizatorów, którzy robili wszystko w celu utrzymania wy
sokiego poziomu spotkania. Nadzór merytoryczny nad
przebiegiem sesji referatowej sprawował prof. dr hab. inż.
Jan Drzymała, który chętnie angażował się w dyskusje po
kolejnych prezentacjach.
Pierwszy dzień spotkania rozpoczęło wystąpienie prof.
dr hab. inż. Jana Drzymały, który przywitał wszystkich
uczestników dziękując za liczne przybycie i zapraszając do
naukowej dyskusji. Kolejny piątkowy dzień to cztery sesje
referatowe, na których można było wysłuchać aż 30 odczy
tów. Całość sesji referatowej przebiegała w miłej i przyjaz
nej atmosferze, która niekiedy stawała się gorąca w wyniku
toczonych naukowych dyskusji.
Wieczór przeznaczony został na uroczysty bankiet koń
czący jednocześnie całą konferencję, który został przygoto
wany przez organizatorów przy dużym nakładzie sił. Bawili
się na nim zarówno profesorowie i doktoranci, jak i młodzi
pracownicy nauki. W tym miejscu należą się szczególne po
dziękowania dla całego komitetu organizacyjnego dokto
rantów Politechniki Wrocławskiej, którego zaangażowanie
i poświęcenie zadecydowały o całkowitym sukcesie konfe
rencji. Szczególne podziękowania należą się panu mgr. inż.
Pawłowi Goldsztejnowi, na którego barkach spoczął cały
ciężar organizacyjny spotkania - dziękujemy Pawle! Ostat
ni dzień konferencji był poświęcony na wycieczkę do Kar
konoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Uczestnicy
mogli zapoznać się z historią i głównymi kierunkami badań

naukowych prowadzonych na terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego, poznać schemat organizacyjny KCEE oraz
jego bazę naukową.

Ryc. 1. Uczestnicy VI Konferencji Naukowej Doktorantów przed
ośrodkiem konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej
Porębie

VI Konferencja Naukowa Doktorantów była bardzo
udanym spotkaniem młodych ludzi, którzy swoją przygodę
z nauką dopiero zaczynają. Była to doskonała okazja do
nawiązania kontaktów naukowych oraz wymiany
poglądów, a być może stanowiła ona także miejsce, gdzie
zawiązały się nowe wspólne projekty badawcze. Z pewno
ścią spotkania tego typu są potrzebne i oby jak najwięcej po
dobnych inicjatyw pojawiało się w środowisku naukowym.
Dla młodych ludzi nauki jest to doskonała sposobność do
zdobycia pierwszych szlifów naukowych i nabycia do
świadczenia, które z pewnością będzie procentowało w
przyszłości. W sumie w konferencji wzięło udział aż 55
osób, co wskazuje na duże zainteresowanie środowiska ta
kimi inicjatywami. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach
pojawią się nowe propozycje konferencyjne dla doktoran
tów związanych z szeroko rozumianą geologią. Organizato
rom przyszłorocznej VII konferencji życzę wielu sukcesów
oraz równie dużego jak w tym roku odzewu ze strony dok
torantów.
Artur Sobczyk (Wrocław)

XXVI Mi ę dz ynar odowa Wystawa
i Giełda Mi nerał ów, Skami eni ał ości
i Wyr obów Jubi lerski ch
AGH, Kraków
Już po raz XXVI na terenie Akademii Górniczo-Hutni
czej im. Stanisława Staszica w Krakowie została w dniach
3-4 czerwca 2006 roku zorganizowana Międzynarodowa
Wystawa i Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyro
bów Jubilerskich. Podobnie jak w minionych latach, tak i
tym razem została objęta patronatem Jego Magnificencji
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr. hab. inż.
Antoniego Tajdusia, dziekana Wydziału Geologii, Geofizy
ki i Ochrony Środowiska prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza, prezesa Polskiego Towarzystwa Mineralogiczne
go dr. hab. inż. Marka Michalika i Komitetu Dnia Górnika.
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Ryc. 1. Stoiska w cieniu krużganków gmachu A-O Akademii Gómiczo-Hutniczej

Organizatorem Giełdy jest Muzeum Geologiczne Wy
działu Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akade
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którego pracami kie
ruje dyrektor Muzeum mgr inż. Remigiusz Molenda.
Ryc. 3. Kolekcja sfalerytu z kopalni „Pomorzany” z rejonu Olkusza

W XXVI Międzynarodowej Wystawie i Giełdzie Mine
rałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich wzięło
udział około 150 wystawców krajowych i kilku zagranicz
nych z Rosji, Ukrainy, Litwy. Jak zwykle Giełda cieszyła
się niezwykłą popularnością o czym świadcz liczba około 6
tys. osób odwiedzających tą imprezę.
Kolekcjonerzy, którzy zaprezentowali swoje zbiory o
różnorodnej tematyce geologicznej i paleontologicznej,
wzięli udział w odbywającym się na każdej Giełdzie kon
kursie na najciekawszą kolekcję tego typu. Są one oceniane
w następujących kategoriach:
— „Minerały Polski”
— „Minerały Świata”
— „Kolekcja tematyczna”
— „Kolekcja dydaktyczna”
— „Kolekcja muzealna”
— „Kolekcja paleontologiczna”.

Ryc. 2. Kolekcja skamieniałości Agaty Jurkowskiej, uhonorowana
pierwszą nagrodą w ramach konkursu „Kolekcja paleontologiczna”

Od czasu zorganizowania pierwszej, jeszcze krajowej.
Giełdy Skał i Minerałów (studenckiej, około 1982 roku)
rozrosła się ona do rozmiarów jednej z największych tego
typu na terenie kraju, międzynarodowej imprezy. Początko
wo organizowana raz do roku, od kilku lat odbywa się dwu
krotnie — w grudniu, w okresie święta patronki górników
św. Barbary i Dnia Górnika oraz pod koniec roku akademic
kiego, w okresie związanym ze świętem Dnia Hutnika.
Miejscem odbywania się giełdy był i jest nadal A-O, najstar
szy, główny budynek Akademii Górniczo-Hutniczej,
mieszczący Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środo
wiska AGH oraz Muzeum Geologiczne tej Uczelni. Z roku
na rok wzrasta liczba wystawców z kraju i z zagranicy oraz
liczba zwiedzających, kupujących i wystawiających swoje
kolekcje przyrodnicze, związane z naukami o Ziemi — geo
logiczne, paleontologiczne i mineralogiczne.

Ryc. 4. Sznury korali z korala szlachetnego

Regulamin konkursu przewiduje przyznanie pierwszej,
drugiej i trzeciej nagrody w każdej kategorii, chyba, że Jury
zadecyduje inaczej, zmieniając ich ilość. Zwycięscy są pre
miowani dyplomami honorowymi oraz nagrodami rzeczo
wymi, przeważnie w postaci cennych książek z zakresu
Nauk o Ziemi.
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nagroda 2. Piotr Szczerbin (Świdnica) — „Drzewo skamie
niałe z pradoliny Nysy Kłodzkiej”;
— „Minerały Świata”, nie przyznano nagród;
— „Kolekcja dydaktyczna i muzealna”, nie przyzna
no nagród;
— „Kolekcja paleontologiczna11, nagroda 1. Agata
Jurkowska (Kraków) — „Skamieniałości kredy i jury”, na
groda 3. Witold Bogacz (Kłaj) — „Skamieniałości neogeńskie z Włoch”;
— „Wyroby z kamienia”, nagroda 1. Oleg Lenko
(Wilno), nagroda 2. Anna i Tadeusz Jurkowscy (Kraków),
nagroda 3. Wacław Wroczyński (Bolesławiec).
Laureaci Konkursu otrzymali obok honorowego dyplo
mu nagrodę rzeczową w postaci książek i worków transpor
towych.
Ryc. 5. Okaz gómojurajskiego amonita Perisphinctes sp

Jurorami kolejnych edycji konkursu są pracownicy na
ukowi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowi
ska Akademii Górniczo-Hutniczej, czynni i emerytowani,
oraz prezes Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. W
skład Jury Konkursu XXVI Międzynarodowej Wystawy i
Giełdy Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubiler
skich, która odbyła się w dniach 3-4 czerwca 2006 roku,
weszli:
— prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki — przewod
niczący;
— prof. dr hab. Jerzy Małecki;
— dr hab. inż. Marek Michalik;
— dr inż. Lucyna Nowak;
— dr inż. Jadwiga Pieczonka;
— prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński;
— prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski;
— prof. dr hab. Witold Żabiński.
Ryc. 7. Kolekcja bałtyckiego bursztynu

Ostatnio narodziła się idea powrotu do pierwotnej kon
cepcji organizowania tego typu forum, tzn. postanowiono
zorganizować giełdę niekomercyjną, przeznaczoną jedynie
dla wystawców i kolekcjonerów minerałów, skał i skamie
niałości. Będzie ona pozbawiona członu prezentacji i sprze
daży wyrobów jubilerskich oraz różnych innych produktów

Ryc. 6. Buła krzemienia pasiastego z rejonu Ostrowca Świętokrzy
skiego

Wyniki przeprowadzonego konkursu w czasie XXVI
Międzynarodowej Wystawy i Giełdy Minerałów, Skamie
niałości i Wyrobów Jubilerskich we wszystkich kategoriach
są następujące:
— „Minerały Polski”, nagroda 3. Henryk Rutyna (Lu
bin) — „Selenity z Lubina”;
— „Kolekcja tematyczna”, nagroda 1. Andrzej Bezkorowajny (Brzesko) — „Nie tylko agaty (Nowy Kościół)”,

Ryc. 8. Fragment kolekcji Witolda Bogacza „Skamieniałości neogeńskie z Włoch”; trzecia nagroda w ramach konkursu „Kolekcja pale
ontologiczna”
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i przedmiotów, które stopniowo zadomowiły się na giełdzie
i zyskały na niej prawo obywatelstwa przez zasiedzenie, ta
kich jak egzotyczne muszle, spreparowane owady, indyj
skie wonności. Co prawda bardzo uatrakcyjniały i urozmai
cały pobyt zwiedzającym, ale stopniowo wypierały pier
wotnych wystawców.
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jednokrotnie korzystają oni ze wskazówek zawartych w fa
chowej literaturze przedmiotu, ułatwiającej, czy wręcz
umożliwiającej im odnajdywanie potencjalnych miejsc po
szukiwań. Przykładami takiej sytuacji jest np. handel ska
mieniałymi rybami zachowanymi w wapieniach jasielskich
z Karpat, czy też fragmentami szkieletów i zębami niedź
wiedzi jaskiniowych.
Wszelkich informacji odnośnie dotychczasowych i na
stępnych Giełd w Akademii Górniczo-Hutniczej udziela
Muzeum Geologiczne AGH przy Wydziale Geologii, Geo
fizyki i Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. Mickie
wicza 30, tel. (012) 617-23-65 lub (012) 617-32-46, fax
(012) 633-29-36, e-mail: muzeum@geolog.geol.agh.edu.pl
Możemy również skorzystać ze strony internetowej Mu
zeum: www.geol.agh.edu.pl/muzeum
Jacek Rajchel (Kraków)

Ryc. 9. Wielki agat z Nowego Kościoła z kolekcji Andrzeja
Bezkorowajnego „Nie tylko agaty”; pierwsza nagroda w ramach
konkursu „Kolekcja tematyczna”

Nowa edycja giełdy odbędzie się w tradycyjnym miej
scu, tzn. w budynku A-O AGH w dniach 29-30 lipca 2006
roku pod reanimowanym hasłem Giełda Minerałów i Ska
mieniałości. Z kolei następna Międzynarodowa Wystawa i
Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich
odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2006 roku na terenie bu
dynku A-O w AGH.
Jakie mamy korzyści z organizowania tego typu imprez
jak giełda skał, minerałów i skamieniałości?
Możemy obejrzeć niezwykle rzadkie minerały, skały i
skamieniałości ze wszystkich stron Świata, a nawet poza
ziemskie, bo prezentowane są tam meteoryty.
Mamy możliwość porozmawiać z wystawcami i właści
cielami kolekcji na interesujące nas tematy, a ich wiedza o
okazach własnej kolekcji jest niekiedy bardzo szeroka, cho
ciaż niekoniecznie podręcznikowa.
Możemy wreszcie wymienić się lub kupić interesujące
nas minerały, skały, czy skamieniałości, a na giełdach w do
tychczasowej formie również kupić po przystępnych ce
nach najrozmaitsze wyroby i biżuterię, wykonaną nawet z
najbardziej egzotycznych, mniej lub bardziej szlachetnych
skał i minerałów.
Jest to okazja do nabycia książek i czasopism związanych
z naszymi zainteresowaniami wiedzą przyrodniczą, a szcze
gólnie z naukami o Ziemi, na ogół niedostępnymi na rynku
profesjonalnym. Również Pismo Przyrodnicze Wszechświat
posiadało na Giełdzie swoje stoisko, gdzie można było nabyć
bieżące i starsze zeszyty naszego czasopisma.
A jakie widzę negatywne, niekorzystne strony takiej
Giełdy.
Na każdej z giełd są prezentowane i sprzedawane okazy
skamieniałości, a także kamienne narzędzia i inne zabytko
we, czy wręcz prehistoryczne wytwory działalności
człowieka, pozyskane ze stanowisk paleontologicznych i
archeologicznych w sposób jak najbardziej rabunkowy.
Proceder ten uprawiany jest na coraz szerszą skalę bez żad
nych konsekwencji dla handlującego takimi obiektami. Nie

Sprawozdani e z Jubileuszowej
XXXV Olimpiady Biologicznej w
roku szkolnym 2005/2006
Wyjątkowo wcześnie, na przełomie marca i kwietnia
2006 r., odbyły się zawody finałowe Jubileuszowej XXXV
Olimpiady Biologicznej. Jak co roku, zawody centralne po
przedzone zostały eliminacjami I i II stopnia. Za niewątpli
wy sukces Olimpiady Biologicznej należy uznać wyższą
niż w poprzednich latach liczbę uczniów zainteresowanych
biologią, chcących sprawdzić swoje umiejętności, a przy
tym godnie reprezentujących szkoły oraz opiekunów. Ob
serwacje te niewątpliwie świadczą o dużym prestiżu zawo
dów i potwierdzają konieczność ich organizacji w kolejnych
latach.
Do eliminacji I stopnia XXXV OB zgłosiło się 3188
uczniów z 16 okręgów, z czego w II etapie Olimpiady brało
udział 2126 osób. Warunkiem przystąpienia do Olimpiady
Biologicznej jest wykonanie pracy badawczej zgodnej z na
szymi zasadami. Jak co roku zawody okręgowe poprzedzo
ne były eliminacjami szkolnymi, w czasie których recenzo
wane były prace badawcze uczestników i zawodami szkol
nymi, w czasie których komisje szkolne sprawdzały wiedzę
i umiejętności obrony pracy badawczej. W styczniu br.
odbyły się zawody okręgowe, w czasie których zawodnicy
pisali test obejmujący cały zakres biologii nauczanej w
szkole, wzbogaconej o najnowsze odkrycia, a w części ust
nej omawiali wyniki pracy badawczej. Maksymalna liczba
punktów za część testową zawodów to 100 pkt, za część
ustną 12 punktów. Ostatecznie do zawodów III stopnia za
kwalifikowano 106 uczniów, którzy uzyskali w dwóch czę
ściach zawodów okręgowych co najmniej 72 punktów, a
ich praca zyskała pozytywna opinię recenzentów.
Zawody III stopnia odbyły się w dniach 1-2 kwietnia
2006 r. na terenie Wydziału Biologii Uniwersytetu War
szawskiego. Pierwszego dnia zmagań olimpijskich ucznio
wie zdawali trzygodzinny egzamin pisemny — test
składający się ze 100 pytań, spośród których 90 pytań miało
tylko jedną prawidłową odpowiedź (z pięciu podanych pro
pozycji), wskazanie której dawało 1 punkt; w kolejnych 10
zadaniach, należało wskazać zarówno błędne jak i pra
widłowe odpowiedzi (bezbłędna odpowiedź na każde pyta
nie dawała 5 punktów). W sumie za rozwiązanie całego te
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stu każdy z uczestników mógł otrzymać teoretycznie 140
punktów, a praktycznie 139, ponieważ jedno pytanie zostało
unieważnione. Po trzykrotnym sprawdzeniu testów, nieza
leżnie przez trzech różnych członków Komitetu Głównego
OB, wyłoniono zwycięzców tego etapu zawodów. Pierwsze
miejsce w tym etapie zajął Tomasz Kawenka, uczeń Pani
mgr Tamary Kropiowskiej z IILO w Słupsku, uzyskując
123 punkty. Wyłoniono grapę 42 uczniów, którzy uzyskali
wynik co najmniej 104 punktów i zakwalifikowali się do
eliminacji ustnych. Egzamin testowy okazał się mieć po
równywalną trudność z testami z lat ubiegłych, kiedy gra
niczna liczba punktów była dość wyrównana (w 2005- 97
pkt., w 2004- 106 pkt., w 2003- 107 pkt.). Na uwagę
zasługuje fakt, że wśród 42 najlepszych finalistów znalazło
się aż 5 uczniów z klas drugich.
W niedzielę 2 kwietnia każda z osób zakwalifikowa
nych do części ustnej, musiała zdać egzamin przed trzema
niezależnymi komisjami. Na wstępie uczeń bronił swojej
pracy badawczej, omawiając przeprowadzane przez siebie
badania i wyciągnięte wnioski. Dla oceny uczestnika bardzo
ważne było jasne omówienie uzyskanych wyników i uza
sadnienie celowości podjętej tematyki. Komisja wyróżniła
10 prac badawczych, które były prezentowane w holu
głównym Wydziału Biologii UW, a ich autorzy zostali uho
norowani nagrodami książkowymi ufundowanymi przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Nagrodę specjalną za najlepszą pracę spośród prac
wyróżnionych, zestaw książek fitosocjologicznych PWN
zdobył Sebastian Pinczer uczeń mgr Małgorzaty Kuźmy
z LO w Nowym Sączu. Najlepsze prace badawcze zostaną
wytypowane do Europejskiego Konkursu Młodych Na
ukowców Unii Europejskiej, którego edycją w Polsce zaj
muje się Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.
Kolejnym etapem zawodów ustnych była odpowiedź na
pytania teoretyczne dotyczące biologii komórki, tkanek i
rozwoju (komisja II) oraz biologii wybranych grap organi
zmów, ekologii i ewolucjonizmu (komisja III). Każde pyta
nie rozpoczynało się rozpoznaniem preparatu lub ilustracji
co stanowiło pretekst do szerokiej dyskusji ucznia z człon
kami każdej komisji. W każdej komisji uczeń oceniany był
niezależnie przez każdą z osób pytających. Z egzaminu ust
nego, każdy z uczestników mógł uzyskać maksymalnie 108
punktów.
O zajęciu danej lokaty w zawodach centralnych decydo
wały wyniki z części pisemnej i ustnej. Suma punktów z
obu egzaminów pozwoliła wyłonić laureatów I, II i III stop
nia XXXV Olimpiady Biologicznej, w sumie 25 osób (5 L.
I st., 10 L. II st. i 10 L. III st.). Zwycięzcą tegorocznej Olim
piady Biologicznej został Marcin Ziemniak, IV LO w
Częstochowie, wychowanek Pani mgr Iwony Maludzińskiej, uzyskując 215,5 pkt. Kolejne miejsca zajęli: Prze
mysław Glaza, uczeń Pana mgr Witolda Narlocha z ZSL
w Czersku (212,75 pkt), Agnieszka Kabat, uczennica Pana
mgr Pawła Jaremy z ZSZ w Wałbrzychu (209,95 pkt.),
Magdalena Uzar, uczennica Pani mgr Moniki Kuczyń
skiej z I LO w Dębicy, (207,25 pkt.). Miejsce V zajęła Ka
tarzyna Gumul, uczennica Pani dr Elżbiety Ćwioro z V
LO w Krakowie, uzyskując 206,25 pkt.
Informacje o lokatach, jakie zajęli poszczególni ucznio
wie w tegorocznych zawodach były utajnione do momentu
odczytania protokołu w ostatnim dniu zawodów.
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W pierwszym dniu zawodów najlepsi uczniowie mieli
szanse uczestniczyć w dwóch dodatkowych konkursach.
Pierwszy z nich to Konkurs wiedzy biologicznej odby
wający się w języku angielskim. Ma on formę egzaminu
pisemnego, zawierającego zarówno pytania otwarte jak i za
mknięte pytania testowe. Zwycięzcami tego konkursu zo
stali: Łukasz Paschke, uczeń Pani mgr Małgorzaty
Dembskiej z II LO w Poznaniu (I miejsce), oraz ex equo (II
miejsce): Maurycy Biernat, uczeń mgr Doroty Czyżew
skiej z I LO w Zielonej Górze, Tomasz Kawenka, uczeń
mgr Tamary Kropiowskiej z II LO w Słupsku oraz Piotr
Wysocki, uczeń mgr Hanny Szafrańskiej z III LO w Gdań
sku, którzy wykazali się nie tylko biegłą znajomością języ
ka, ale także terminologii biologicznej. Drugim konkursem
był Konkurs sprawdzający znajomość naszej flory i fau
ny. Zadaniem uczniów było rozpoznanie i określenie możli
wie dokładnej pozycji systematycznej wybranych 40 gatun
ków roślin, zwierząt i grzybów, które prezentowane były na
fotografiach. Uczniowie, którzy zwyciężyli w tym konkur
sie: Magdalena Guńska, uczennica mgr Jagny Dziedzic z
I LO w Nowym Targu i Marcin Ziemniak, uczeń mgr
Iwony Maludzińskiej z IV LO w Częstochowie (I miejsce
ex equó), Natalia Więcław, uczennica mgr Agnieszki No
wak z I LO w Legnicy (II miejsce ex eąuó) oraz Mateusz
Rawlik, uczeń mgr Grażyny Szczepańskiej z II LO w Go
rzowie Wlkp. (III miejsce) wykazali się ogromną wiedzą
wskazującą na ich szerokie zainteresowania przyrodnicze.
Wyniki tych konkursów nie są wliczane do ogólnej klasyfi
kacji, pozwalają nagrodzić uczniów wyróżniających się
wiedzą i umiejętnościami. Najlepsi zawodnicy, którzy brali
udział w konkursie ze znajomości flory i fauny Polski, a tak
że konkursie w języku angielskim otrzymali nagrody ufun
dowane przez Ministerstwo Środowiska, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pearson Education.
W trakcie zawodów dla uczestników i nauczycieli przy
gotowano sesję naukową spotkania ze sponsorami oraz za
jęcia laboratoryjne zorganizowane przez Szkołę Festiwalu
Nauki. Pracownicy naukowi kilku wyższych uczelni, prze
wodniczący i członkowie KOOB wygłosili wykłady przed
stawiające najnowsze doniesienia z różnych dziedzin biolo
gii wzbogacone o wyniki własnych projektów badawczych.
W tym roku prelegentami byli: prof. dr hab. Aleksander
Herczek, prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, prof. dr hab.
Bogusław Wiłkomirski, prof. dr hab. Bogdan Sieliwanowicz, dr Marek Ostrowski, dr Anna-Karina Kaczorowska.
Wykłady spotkały się z ogromnym zainteresowaniem
słuchaczy, często kończyły się pasjonującą dyskusją.
Streszczenia tych prezentacji wzbogacą informacje zawarte
na naszej stronie internetowej.
Uroczyste zakończenie zawodów finałowych XXXV
Olimpiady Biologicznej odbyło się 3 kwietnia 2005 r. w auli
Wydziału Biologii UW. Wszystkich gości, zawodników i
ich opiekunów przywitał przewodniczący KGOB prof. dr
hab. Bronisław Cymborowski. Wiele osób zajmujących
wysokie stanowiska we władzach Uniwersytetu Warszaw
skiego oraz Państwie skierowało słowa podziwu i złożyło
gratulacje młodym talentom. Swoją obecnością zaszczycili
nas między innymi: przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i
Nauki Pani Krystyna Wojda, Dziekan Wydziału Biologii prof. dr hab. Joanna Pijanowska, która objęła honorowym
patronatem zawody finałowe XXXV Olimpiady Biologicz
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nej oraz Prodziekan Wydziału Biologii UW i członek
KGOB Pani dr Bożena Maciejewska.
Poza uroczystymi przemówieniami, zakończenie zawo
dów uświetnił wykład Pana prof. dr hab. Piotra WęgleńskiePrace badawcze wyróżnione w czasie zawodów III
stopnia XXXV Olimpiady Biologicznej
1. Biernat Maurycy, kl. II — „Charakterystyka popu
lacji nadecznika stawowego Spongilla lacustńs w jezio
rze Chycina koło Międzyrzecza”, opiekun pracy mgr D.
Czyżewska - 1 LO, ul. Kilińskiego 7, Zielona Góra;
2 Dopierała Ewa, kl. III — „Allelopatyczne od
działywanie aksamitki rozpierzchłej Tagetes patula na
sałatę siewną Lactuc sativa, maciejkę Matthiola bicomis
oraz owies zwyczajny Avena sativa”, opiekun pracy mgr
Anna Jankowska, ZSz nr 2 im. H. Kołłątaja, al. Wyzwo
lenia 34, Wałbrzych;
3. Kabat Agnieszka, kl. III — ,Jak czynniki fizyczne
i chemiczne środowiska kształtują zespół Aegopodio —
Petasitetum Hybridi R.Tx. 1949 w Parku Krajobrazo
wym Sudetów Wałbrzyskich”, opiekun pracy mgr
Małgorzata Janas, mgr Paweł Jarema, ZSz nr 1 im. I. Pa
derewskiego, I LO im. I. Paderewskiego, ul. Paderew
skiego 17, Wałbrzych;
4. Pinczer Sebastian, kl. III — „Bioróżnorodność mikologiczna lasu piątkowskiego”, opiekun pracy mgr
Małgorzata Kuźma, ZSO nr 1 im. J. Długosza, Nowy
Sącz;
5. Popielski Mateusz, kl. III, — „Wpływ ścieków ko
munalnych na rozwój populacji glonów i sinic w zalewie
Sulejowskim”, opiekun pracy mgr Bogumiła Krupa, I
LO im. B. Chrobrego, al. Kopernika 1, Piotrków Trybu
nalski;
6. Rutkowski Michał, kl. III — „Wpływ wilgotności
powietrza na wylęganie się z jaj wybranych gatunków
owadów z rzędu Phasmodea”, opiekun pracy mgr Elż
bieta Malendowicz, I LO im. B. Prusa, ul. Podwale 16,
Żary;
7. Węgrzynowicz Katarzyna, kl. II — „Wpływ noc
nego bodźca świetlnego na ruchy nyktinastyczne szczawika trójkątnego Oxalis triangidaris", opiekun pracy dr
Elżbieta Ćwioro, V LO im. A. Witkowskiego, ul. Stu
dencka 12, Kraków;
8. Wilczyński Miłosz, kl. III — „Skład gatunkowy
roślin naczyniowych, bezkręgowców i kręgowców w
sztucznych oraz naturalnych, śródpolnych oczkach wod
nych okolic Rzgowa”, opiekun pracy mgr Małgorzata
Tomtała, I LO im. M. Kopernika, ul. Więckowskiego 41,
Łódź;
9. Wysocki Piotr, kl. III — „Udział dżdżownic Lumbricidae w procesach rozkładu warstw gleby, jej prze
wietrzania i użyźniania na podstawie własnych pomia
rów i obserwacji”, opiekun pracy mgr Hanna Szafrańska,
III LO im. Bohaterów Westerplatte, ul. Topolowa 7,
Gdańsk;
10. Zbiorczyk Grzegorz, kl. III, - „Czy u grzybów
może wystąpić hiperwitaminoza? — czyli jak witaminy
wpływają na fermentację alkoholową drożdży piekarni
czych Saccharomyces cerevisiae'\ opiekun pracy mgr
Grzegorz Lorek, I LO, ul. Kurpińskiego 1, Leszno.
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go pt.,,Nowy wspaniały świat biotechnologii” oraz koncert
skrzypcowy stypendystek Krajowego Funduszu na rzecz
Dzieci — Izabeli Bławat i Anny Orlik.

Laureaci I stopnia Olimpiady Biologicznej; od lewej: Marcin
Ziemniak (I miejsce), Przemysław Glaza (II m.), Agnieszka Kabat (III
m.), Magda Uzar (IV m.) oraz Katarzyna Gumul (V m.). Fot. B.
Cymborowski

Podczas odczytywania protokołu, zwycięzcy zawodów
przyjmując gratulacje i zaświadczenia o zajęciu określo
nych lokat w zawodach, otrzymali złote, srebrne i brązowe
medale i wspaniałe nagrody ufundowane przez licznych
sponsorów.
Laureaci otrzymali medale ufundowane z inicjatywy
prof. B. Cymborowskiego przez MEiN, a także nagrody
ufundowane przez Ministerstwo Środowiska, NFOSiGW,
NFOŚ, WWF, WSiP, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena
Eris. Finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez Naro
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nauczyciele laureatów otrzymali nagrody ufundowane
przez NFOSiGW, Wydawnictwo Operon, Wydawnictwo
WSiP oraz Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, a na
uczyciele zdobywców I i II miejsca Pani mgr Iwona Maludzińska nauczycielka zwycięzcy i Pan mgr Witold Narloch — nauczyciel zdobywcy II miejsca — nagrody pienię
żne od Wydawnictwa Operon.
Dla szkoły zwycięzcy — IV LO w Częstochowie - firma
Ecotone ufundowała pełne wyposażenie „olimpijskiej” pra
cowni biologicznej. Szkoły laureatów I stopnia otrzymały
roczną prenumeratą czasopisma Wszechświat, foliogramy
ufundowane przez Nową Erę i pomoce dydaktyczne ufundo
wane przez NFOSiGW i CS Creative Solutions Eduko. Szkoły
pozostałych laureatów zostały nagrodzone przez NFOŚiGW,
Jangar, Ecotone, Nową Erę, PWN. Szkoły wszystkich laure
atów otrzymały roczniki 2002-2005 czasopisma Kosmos wy
dawanego przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Ko
pernika. Szkoły wszystkich zawodników uzyskały bonifikatę
na zakup mikroskopów produkowanych przez firmę Ecotone i
firmy CS — Creative Solutions Eduko.
Z okazji Jubileuszu 35-lecia Olimpiady Biologicznej na
grodami ufundowanymi przez MEiN uhonorowano na
uczycieli, który w ostatnich latach przygotowali najwięcej
laureatów: Panią mgr Barbarę Bukałę, Panią mgr Dorotę
Czyżewską, Panią mgr Barbarę Kieszczyńską, Panią
mgr Małgorzatę Kuźnię, Panią mgr Barbarę Mroczek,
Panią mgr Małgorzatę Tomtałę, Panią mgr Annę
Żdan-Andrelczyk oraz Pana mgr Mariana Piszczka oraz
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zasłużonych członków KOOB: Panią dr Wandę Riedel,
Panią mgr Elżbietę Mazurek, Panią mgr Aleksandrę Ka
sprzak oraz Panią mgr Ewę Czajkę.
Podziękowania dla sponsorów XXXV Olimpiady Bio
logicznej znajdują się na stronie internetowej www.olimpbiol.uw.edu.pl
Jednym z większych wyróżnień, jakie spotyka rokrocz
nie najlepszych olimpijczyków, jest udział naszej kadry w
zawodach międzynarodowych. W lipcu 2006 r. zawody
Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej odbędą się w
Argentynie. Polska będzie reprezentowana przez zdobyw
ców pierwszych czterech miejsc XXXV OB. Wyjazd bę
dzie możliwy dzięki funduszom z MEiN i sponsorom: Fir
mom Ecotone i Eduka oraz Wydawnictwom WSiP i Pearson Education. Laureat V miejsca będzie miał możliwość
uczestnictwa w międzynarodowym obozie naukowym dla
młodzieży w Finlandii.
Sekretarz naukowy KGOB
dr Magda Sobolewska-Łącka

Informacja o Olimpiadzie Biologicznej
Olimpiada Biologiczna to ogólnopolski konkurs dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych
biologią. Aby wziąć udział w zawodach należy samo
dzielnie wykonać pracę badawczą a także wykazać się
wiedzą obejmującą cały zakres nauczania biologii w li
ceum. Zwycięzcy zawodów finałowych zdobywają cen
ne nagrody oraz ocenę celującą na egzaminie matural
nym.
Aktualne informacje i zasady uczestnictwa w zawo
dach Olimpiady Biologicznej znajdują się na stronie:
www.olimpbiol.uw.edu.pl
Sekretarz naukowy KGOB
dr Magda Sobolewska-Łącka
Pracownia Mikroskopii Elektronowej
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Laureaci zawodów ogólnopolskich XXXV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2005/2006
Laureaci I stopnia
LP-

Nazwisko i imię

Okręcj

Nazwa i adres szkoły

klasa opiekun

Zdobyte punkty

1

Ziemniak Marcin

Katowice

IV LO im. H. Sienkiewicza,
NMP 56,42-200 Częstochowa

III

Mgr Iwona Maludzińska

215,5
109,00+106,5

2

Glaza Przemysław

Gdynia

Zespół Szkół Licealnych,
Szkolna 3, 89-650 Czersk

III

Mgr Witold Narloch

212.75
110 + 102,75

3

Kabat Agnieszka
Martyna

Wrocław

ZSZ nr. 1 im. I. Paderewskiego z Oddziałami
Dwujęzycznymi, ul. Paderewskiego 17, 58-301 Wałbrzych

II!

Mgr Paweł Jarema

209.95
109 + 100,95

4

Uzar Magdalena Kinga

Rzeszów

I LO im. Kr. Wł. Jagiełły, Słowackiego 9, 39-200 Dębica

III

Mgr Monika Kuczyńska

207,25
118,00+89,25

5

Gumul Katarzyna

Kraków

V LO im. A. Witkowskiego, Studencka 12, 31-116 Kraków

II

Dr Elżbieta Ćwioro

206,25
111 + 95.25

Laureaci II stopnia
6

Węgrzynowicz
Katarzyna

Kraków

V LO im. A. Witkowskiego, Studencka 12, 31-116 Kraków

II

Dr Elzieta Ćwioro

204,5
113,00+91,5

7

Przybek Joanna
Natalia

Toruń

I LO im. Cypriana Kamila Norwida,
pl. Wolności 9, 85-004 Bydgoszcz

III

Mgr Barbara Izdebska

203,15
119,00+84,15

8

Galińska Bogumiła

Szczecin

II LO im. Mieszka I, H. Pobożnego 2, 70-507 Szczecin

III

Mgr Anna
Żdan-Andrelczyk

201,8

9

Kruczek Kamil

Kraków

ZSO nr 1 im. J. Długosza, Długosza 5, 33-300 Nowy Sącz

III

Mgr Małgorzata Kużma

199,75
109,00+90,75

10

Oszmiana Anna
Dominika

Kielce

ZSzPonadpodst. nr. 2, IV LO im. H Sawickiej,
Radiowa 1,25-314 Kielce

III

Mgr Barbara Bukała

199.35
111,00+88,35

11

Krawczyk Antonina
Olga

Katowice

ZSzO nr. 15, IV LO im. St .Staszica,
pl. Zillingera 1,41-206 Sosnowiec

III

Mgr Dorota Gawron

199,00
109,00+90,00

12

Biernat Maurycy

Zielona
Góra

I LO im. E. Dembowskiego,
Kilińskiego 7,65-508 Zielona Góra

II

Mgr Dorota Czyżewska

198,75
111 + 87,75

13

Chmielewska Joanna
Agnieszka

Lublin

ZSzO nr. 1 im. KEN, II LO,
Kaniowszczyków 9, 24-100 Puławy

III

Mgr Anna Wąsik

198,3
105 + 95.3

14

Aleksiejuk Grzegorz
Michał

Zielona
Góra

Społeczne LO, 11-Listopada 33, 68-200 Żary

II

Mgr Barbara Mroczek

197,6
113 + 84.6

15

Szymczyk Katarzyna

Katowice

II LO im. Stefana Żeromskiego,
Górnicza 17,41-300 Dąbrowa Górnicza

III

Mgr Ewa Tęcza

197,4
114,00+83,4

104 + 97.8

Laureaci III stopnia
16

Kiełbus Monika
Katarzyna

Kielce

ZSzPonadpodst nr. 2, IV LO im. H .Sawickiej,
Radiowa 1, 25-314 Kielce

III

Mgr Barbara Bukała

197.00
104.00 + 93,00

17

Paschke Łukasz

Poznań

II LO im. Gen. J. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej,
ul. Matejki 8/10, 60-766 Poznań

III

Mgr Małgorzata
Dembska

196,90
115,00+81,90
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18

Rutkowski Micha)
Radosław

Zielona
Góra

I LO im. B. Prusa, Podwale 16,68-200 Żary

III

Mgr Elżbieta
Malendowicz

196,75
106,00+90,75

19

Mackiewicz Michał

Katowice

II LO im. M. Konopnickiej,
Głowackiego 6, 40-052 Katowice

III

Dr Jolanta Mol

196,25
107,00+89,25

20

Kawenka Tomasz

Gdynia

ZSzO nr.2 z Oddział. Dwujęzycznymi, II LO im. A.
Mickiewicza, Mickiewicza 32/34, 76-200 Słupsk

III

Mgr Tamara Kropiowska

194,1
123 + 71,10

21

Gniewek Piotr

Lublin

ZSzO, LO im. ONZ, Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj

III

Mgr Barbara Zielińska

193.65
108 + 85.65

22

Rzekiecki Szymon

Wrocław

ZSz nr.14, XIV LO, Brucknera 10, 51-410 Wrocław

III

Mgr Marian Piszczek

193,4
104,00+89,40

23

Lis Marta Agnieszka

Poznań

I LO im. Adama Asnyka, Grodzka 1,62-800 Kalisz

III

Mgr Aldona Pilecka

192,75
108,00+84,75

24

Karbowniczek
Radosław

Kielce

LO im. M. Curie-Skłodowskiej,
Partyzantów 3, 28-500 Kazimierza Wielka

III

Mgr Aleksandra
Kwiecień

192,00
108 + 84

25

Guńska Magdalena

Kraków

ZSzO, I LO im. S. Goszczyńskiego,
Krasińskiego 1, 32-400 Nowy Targ

II

Mgr Jagna Dziedzic

191,85
108 + 83,85

WSPOMNIENIA Z P O D R Ó ŻY
LISTY Z A N T A R K T Y D Y 1
1. KOCIOŁ CZAROWNIC
Wieczorem piętnastego stycznia 1991 roku „Neptunia”
— statek czwartej wyprawy geodynamicznej do Antarktyki
Zachodniej (ryc. 1) zorganizowanej przez Polską Akademię
Nauk, wpłynęła przez wąską gardziel Miechów Neptuna
(Neptune’s Bellows) do laguny we wnętrzu wulkanu Deception (ryc. 2). Rzuciliśmy kotwicę w Zatoce Wielorybników (okładka tył).
Wybuch wulkanu w 1969 roku zniszczył naukową sta
cję brytyjską i znajdującą się obok, nieczynną już wówczas
od lat czterdziestu norweską stację wielorybniczą (ryc. 3-5).
Budynki obu stacji zostały częściowo pogrzebane pod
grubą warstwą popiołów i pokruszonych bomb wulkanicz
nych, które w postaci szerokiego jęzora gruzowo-błotnego
— laharu, spłynęły z Góry Ponda, gdzie ze szczelin otwie
rających się w gwałtownie topniejącym lodzie tryskały fon
tanny rozżarzonej lawy bazaltowej. Z chmury trujących
gorących gazów i popiołów wznoszącej się nad wyspą
opadł drobniejszy pył, który poczernił wieczne lody i dachy
budynków.
W efekcie wybuchu, większość budynków stacyjnych
została zniszczona w takim stopniu, że nie nadawały się one
do zamieszkania, z wyjątkiem dwóch: głównego drewnia
nego budynku stacji brytyjskiej i małego domku (ryc. 6)
wykorzystywanego w latach 1911-1932 przez urzędnika
magistrackiego Korony Brytyjskiej, który pobierał tu opłaty
od każdego wieloryba upolowanego przez Norwegów.
Główny dom bazy brytyjskiej, choć całkiem zrujnowa
ny na parterze, miał na strychu kilka niewielkich pomiesz
czeń, które po usunięciu rumowiska i zniszczonego wypo
sażenia oraz zatkaniu dziur w dachu wybitych bombami

wulkanicznymi, można było nadal użytkować. Tutaj za
mieszkała grupka Holendrów: archeolog, zoolog i botanik.
Dwóch z nich poznałem już przed wielu laty w Arktyce. Ar
cheolog profesor Louwrens Hacąuebord z Groningen, który
uprzednio badał siedemnastowieczne szczątki holender
skich stacji wielorybniczych na Spitsbergenie, tutaj na An
tarktydzie odtwarzał plan zrujnowanej norweskiej stacji
wielorybniczej wykonując niewielkie wykopy. Zoologa
zaś, jeszcze jako studenta, spotkałem w 1962 roku na lo
dowcu Nomebreen pod Górą Kopernika na Spitsbergenie.
Polarne drogi i bezdroża (tytuł mojej książki z 1975 roku o
wyprawach na Spitsbergen) prowadzą jak widać, także z
Arktyki do Antarktyki.
Domek po brytyjskim urzędniku magistrackim zajęła
już po raz trzeci z kolei moja czteroosobowa grupa geolo
giczna. Rozpięliśmy przezroczystą folię plastykową na pu
stych ramach okiennych, uprzątnęliśmy śmietnik pozosta
wiony przez niechlujnych turystów w latach poprzednich,
usunęliśmy górę zlodowaciałego śniegu z podłogi, porąba
liśmy rozrzucone wokół domku, częściowo już zmurszałe
deski, naprawiliśmy żelazny kominek, przeczyściliśmy i
uszczelniliśmy jego dziurawą rurę. Wkrótce zapłonął na
nim ogień, od razu stwarzając atmosferę domową.
Dom był miły, był to jednak dom dziurawy. W dni desz
czowe, a takich tu nie brakowało, kapało z dachu, wicher,
który był częstym gościem na wyspie, wciskał się wszystki
mi szparami siejąc czarnym pyłem wulkanicznym lub na
odmianę białym puchem śnieżnym. Żyć się jednak dało,
mimo że w zupie chrzęścił piasek bazaltowy, a z notatnika
coraz to wysypywałem czarny pył.
Gwoli starszeństwa, w pierwszym pomieszczeniu — z
kominkiem, zamieszkałem ja jako kierownik grupy geolo
gicznej. Moi asystenci, geolodzy— Władek Danowski i Ja
cek Kutyba z Krakowa oraz Randy Keller z Corvallis w Sta

1 Fragmenty przygotowywanej do druku książki o polskich wyprawach antarktycznych z lat 1980-2001.
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Ryc. 1. Położenie polskich stacji antarktycznych PAN: im. H. Arctowskiego (archipelag Szetlandów Południowych, Antarktyka Zachodnia) i
im. A.B. Dobrowolskiego (kontynentalna Antarktyda Wschodnia)

nie Washington nad Oceanem Spokojnym, sporządzili so
bie legowiska w pomieszczeniu sąsiednim, zatykając czym
się dało szczeliny między deskami. Pomagało to jednak tyl
ko w dni bezwietrzne. Któregoś ranka, po silnym całonoc
nym huraganie zachodnim, który usypał zaspy świeżego
śniegu wokół domku, trójka geologów obudziła się pod lo
dowatym białym całunem.
Skok klimatyczny, od Montevideo w pełni lata z tempe
raturami ponad trzydzieści stopni ciepła, do Antarktyki — o
trzydzieści stopni mniej, ciągle jeszcze odczuwałem jako
przeziębienie, łykałem więc i ssałem różne medykamenty.
Była to dolegliwość przejściową której miałem nadzieję
wkrótce się pozbyć w tym bezzarazkowym kraju. Bardziej
mnie natomiast martwiły sprawy męskiego wieku przejś
ciowego — przerost gruczołu krokowego i kamienie w pę
cherzu moczowym jako jego pośredni efekt. Po problemach
zdrowotnych w tym zakresie, jakie nieoczekiwanie obja
wiły mi się w czerwcu poprzedniego roku w czasie konfe

rencji antarktycznej w Brazylii, w wyniku czego znalazłem
się tam w szpitalu uniwersyteckim w Sao Paulo, wie
działem, że będę musiał się poddać operacji i to w
niedługim czasie. Sympatyczny lekarz Americo Sakai —
Japończyk urodzony w Brazylii, objaśnił mi bez ogródek
niebezpieczne skutki, jakie ta dolegliwość może mieć dla
mnie. Gdy powiedziałem mu, że mogę poddać się operacji
dopiero za rok, bo na lato arktyczne 1990 roku mam zapla
nowaną wyprawę z Norwegami na Spitsbergen, a na lato
antarktyczne 1990/91 — ostatnią, czwartą polską wyprawę
geodynamiczną do Antarktyki Zachodniej, pokiwał głową i
powiedział, że to ryzyko. Dał mi jednak odpowiednie
pigułki zmniejszające napięcie mięśni gładkich i zalecił
oszczędzanie się w pracach terenowych oraz ograniczenie
dźwigania ciężarów na wyprawie.
Nie przyznałem się do tego wcale moim miłym kolegom-lekarzom z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotni
czej w Warszawie, którzy w rutynowym badaniu sprawno-
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Ryc. 2. Położenie wulkanicznej Wyspy Deception w archipelagu Szetlandów Południowych, Antarktyka Zachodnia

ściowym nie wykryli u mnie niczego szczególnego, stwier
dzając, że jestem zdolny do wyprawy. Na wyprawie był z
nami lekarz z WIML-u docent Krzysztof Kwarecki, który
już raz ratował mi życie po wypadku na Wyspie Króla Je
rzego w 1978 roku. Miałem nadzieją, że i tym razem, jeśli
coś mi się wydarzy, będę miał fachową opiekę na statku i
nie podejmuję zbyt wielkiego osobistego ryzyka. Zresztą,
kto nie ryzykuje, ten nie ma nic!
Wyprawę z Norwegami na Spitsbergen latem 1990 roku
zniosłem dobrze stosując rygorystyczną dietę pozbawioną
szeregu miłych sercu używek, jak kawa, pieprz, papryka, al
kohol itp. Daleko było mi jednak do dawnej formy fizycz
nej. Teraz natomiast, w pół roku później, już od Montevideo, przy każdym większym wysiłku kamienie w moim pę
cherzu przypominały o swojej egzystencji nieprzyjemnymi
objawami, dobrze znanymi lekarzom-urologom.

Ryc. 3. Wyspa Deception. Zniszczona wybuchem wulkanu w 1969 r.
brytyjska stacja badawcza w Zatoce Wielorybników. Fot. K.
Birkenmajer, 1985 r.

Lat mi przybyło, była to dziewiętnasta wyprawa w trzy
dzieści pięć lat już trwającej mojej epopei polarnej. Starałem
się jak mogłem utrzymać fason, ale nie zawsze mi to wy
chodziło jak należy. Przy wysiadaniu na ląd w Zatoce Wie
lorybników potknąłem się na burcie szalupy okrętowej i

skąpałem się do pasa w lodowatej wodzie morskiej. Szczę
śliwie pogoda była wówczas słoneczna i ubranie szybko
wyschło. Natomiast migawka aparatu fotograficznego, któ
ry wraz ze mną zażył kąpieli, pomimo wysuszenia nie
chciała działać. Musiałem zatem posługiwać się drugim
aparatem, który był dobrze zabezpieczony od przemoknię
cia w plastykowej skrzynce.
Dzień za dniem odwiedzaliśmy teraz różne punkty na
naszej „Wyspie Ułudy”— Wyspie Deception. Zaczęliśmy
od Stożka Perchucia, niewielkiego, ciągle jeszcze gorącego
stożka popiołowego, jaki narósł od 1969 roku w szczelinie
lodowca na Górze Pond. Gorąca woda wyżłobiła obok stoż
ka przepastne jaskinie lodowe, których jednak nie zamierza
liśmy bliżej badać.

Ryc. 4. Wyspa Deception. Widok na Cathedral Crags nad Zatoką
Wielorybników i zniszczoną wybuchem wulkanu w 1969 r. norweską
stację wielorybniczą. Fot. K. Birkenmajer, 1978 r.

Z kolei popłynęliśmy naszym sześcioosobowym ponto
nem gumowym z przyczepnym motorem do Zatoki Wa
hadła (Pendulum Cove), gdzie tryskają gorące źródła po
chodzenia wulkanicznego (ryc. 7). Stąd, po minach nauko
wej stacji chilijskiej, zniszczonej wybuchem w 1969 roku,
weszliśmy na zbocze Góry Chile do zimnej już dzisiaj
szczeliny wulkanicznej wypełnionej czerwoną żużlową
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lawą bazaltową. W szczelinie znajdował się drugorzędny
wulkaniczny stożek pasożytniczy usypany z pokruszonych
porowatych bomb bazaltowych dochodzących pierwotnie
do średnicy półtorametrowej.

Ryc. 5. Wyspa Deception. Zbiorniki na olej wielorybi zachowane w
zniszczonej wybuchem wulkanu w 1969 r. norweskiej stacji
wielorybniczej w Zatoce Wielorybników. Fot. K. Birkenmajer, 1991 r.

Następny rejs pontonem, po dwudniowej przerwie spo
wodowanej śnieżycą odbyliśmy wzdłuż południowego
brzegu laguny do Collins Point. „Odsłaniały się tutaj potoki
szarej lawy trachitowej przekładające się z brekcjami wul
kanicznymi, które wydobyły się prawdopodobnie kilka ty
sięcy lat temu z pierścieniowo w wulkanie przebiegających
szczelin, wkrótce po zapadnięciu się stropu komoiy ogniska
wulkanicznego i wtargnięciu morza do tak powstałej kaldery przez wyrwę Miechów Neptuna.

Ryc. 6. Wyspa Deception. Uszkodzony wybuchem wulkanu w 1969
r. domek „magistracki” nad Zatoką Wielorybników — miejsce
zakwaterowania polskiej grupy geologicznej. Fot. K. Birkenmajer,
1991 r.

Jeszcze ciekawsze struktury wulkaniczne znajdowały
się w otoczeniu wygasłego krateru Irizar, w którego północ
nej części znajduje się letnia naukowa stacja argentyńska,
jedyna z trzech stacji naukowych, która nie uległa zniszcze
niu w czasie wybuchu wulkanu w 1969 roku. Tym razem
stacja ta była niezamieszkała. Na południe od niej, w stro
mych ścianach krateru widoczne były aglomeraty, brekcje
wulkaniczne i lawy najstarszego cyklu wulkanicznego na
szej wyspy, nazwanego stadium przedkalderowym, które
powstały w epoce plejstoceńskiej, około 150.000 lat temu.
Przecinały je cienkie żyły wulkaniczne wykorzystujące
pierścieniowo przebiegające szczeliny powstałe w pierw
szym stadium zapadania się kaldery. Na to nakładały się
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młodsze formacje wulkaniczne cyklów kalderowego i pokalderowego. U podnóża Góry Irizara, szmaragdowa woda
wypełniała kilka niewielkich, świetnie zachowanych krate
rów wulkanicznych, które mogły powstać w wyniku eksplo
zji gazów wulkanicznych w osiemnastym stuleciu (ryc. 8).
Powrót ze stacji argentyńskiej do Zatoki Wielotybników
miał przebieg dramatyczny. Zachodni wiatr, który pojawił
się parę godzin wcześniej, przybrał gwałtownie na sile, w
lagunie szybko narastała krótka stroma fala. Na trawersie z
Collins Point na wybrzeżu południowym do Zatoki Wielo
rybników na wybrzeżu północnym, załamująca się przed
dziobem fala nagle zwaliła się na ponton. W efekcie znaleź
liśmy się w wodzie po biodra. Obawiając się, że nieprzysto
sowany do morskiej kąpieli motor może nagle zgasnąć, przy
pomocy menażek i pustych puszek szybko wyczerpywaliś
my wodę.
Poza zdryfowaniem do najeżonej rafami skalnymi,
wąskiej cieśniny Miechów Neptuna, skąd bylibyśmy wy
dmuchani na otwartą przestrzeń morską Cieśniny Bransfielda, inne niebezpieczeństwo nam w zasadzie nie groziło,
gdyż ponton był niezatapialny. Jego konstrukcja nie była
jednak przystosowana do pływania w warunkach silnego
wiatru i stromej, krótkiej fali. Dziób pontonu za nisko wzno
sił się nad wodą i wskutek tego brał na siebie falę zamiast ją
rozcinać. Motor nasz zaś był bardziej przystosowany do
pływania po jeziorach niż po burzliwych wodach antarktycznych i to on był naszym głównym zmartwieniem.
Szczęśliwie i tym razem, zarówno ponton, jak i motor nas
nie zawiodły. Mokrzy, ale cali i zdrowi powróciliśmy do
magistrackiego domku.
Kolejny rejs pontonem, po kilku dniach przerwy spowo
dowanej śnieżycą zaprowadził nas na pokrytą wulkanicz
nym popiołem plażę pod nieczynnym już pasożytniczym
stożkiem wulkanicznym Casco. Na plaży spoczywał wielki
stalowy zbiornik na olej wielorybi, który został wyrwany z
betonowych fundamentów pod uderzeniem fali powodzio
wej laharu w 1969 roku i zdryfował po wodach laguny aż
tutaj. Stąd weszliśmy na północne zbocza Góry Kirkwooda,
gdzie — według danych z literatury, miały się znajdować
ślady działalności wulkanicznej z połowy dziewiętnastego
wieku. Najciekawsze struktury znaleźliśmy na zboczach
góry, w urwiskach Jeziora Krateru Nefiytowego i w obrębie
suchych kraterów na wschód od jeziora.
W lutym 1842 roku, William H. Smiley, kapitan brytyj
skiego statku polującego na foki na Szetlandach Południo-

Ryc. 7. Wyspa Deception. Kąpiel w gorących źródłach bijących na
wybrzeżu Zatoki Pendulum. Fot. K. Birkenmajer, 1988 r.
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Ryc. 8. Wyspa Deception. Budowa geologiczna południowej ściany wnętrza wulkanicznej kaldery. FG2, FG3— formacje przedkalderowe; d
(FG4) — dajki (późny plejstocen-?wczesny holocen); MF — formacja synkalderowa (holocen); CF1; CF2, CaC, CaE — farmacje pokalderowe
(holocen); lt — zlityfikowany tuf. Według Birkenmajera (1991)

wych, wpłynąwszy do laguny Port Foster zobaczył, że cała
południowa część Wyspy Deception płonęła wybuchami
niewielkich wulkanów, których naliczył aż trzynaście. Do
nald D. Hawkes — znany brytyjski badacz tej wyspy, w
swojej monografii wulkanu opublikowanej w 1961 roku,
potwierdził występowanie bardzo młodych law i pasożytni
czych centrów wulkanicznych na północnych zboczach
Góry Kirkwooda, które mogłyby odpowiadać zaobserwo
wanej przez kapitana Smileya, pierwszej historycznie udo
kumentowanej erupcji wulkanu.
Ani Hawkes, ani żaden z późniejszych badaczy, nie byli
jednak w stanie potwierdzić tej daty. Metody radiometiyczne nie były tutaj przydatne do datowania samej lawy wobec
jej bardzo młodego wieku, pod lawami nie występowały zaś
żadne szczątki organiczne, które mogłyby być datowane
metodą radiowęglową. Nikt także nie próbował zastosować
do datowania law porostów, które na nich od czasu erupcji
się osiedliły.
W tej dziedzinie ja właśnie miałem dobre doświadcze
nie po przebadaniu struktur i law młodego wulkanu na Wy
spie Pingwinów w latach 1978/9. Metoda datowania form
morfologicznych przy pomocy porostów, zwana metodą lichenometryczną, od Lichenes — łacińskiej nazwy poro
stów, oparta jest na pomiarach średnicy pojedynczych, wol
no rosnących zielonych, czarno nakrapianych plech porostu
Rhizocarpon geographicum. Porost ten jest rozpowszech
niony na całym globie ziemskim, zarówno w obu strefach
polarnych, jak i strefach wysokogórskich powyżej granicy
lasu. Tempo wzrostu jego plechy zależy przede wszystkim
od średniej temperatury rocznej — im zimniej tym porost
rośnie wolniej. Na Orkadach Południowych — archipelagu
subantarktycznym, przyrost kolistej plechy wynosi średnio
16 mm na stulecie, na Szetlandach Południowych zaś, które
są znacznie zimniejszym archipelagiem antarktycznym,
tempo tego przyrostu spadało do 13,5 mm na stulecie.
Już w latach poprzednich szukałem mojego porostu na
różnych młodych lawach i kraterach Wyspy Deception, by
określić ich wiek, ale bez rezultatu. Na lawach bazaltowych
narosły różnokolorowe — żółte, pomarańczowe, zielone i
czame porosty o wyszukanych kształtach, ale nie było
wśród nich skromnego, przyrośniętego mocno do podłoża
zielonoczamego liszaju Rhizocarpon geographicum. Naj

widoczniej nie lubił on zasadowych law bazaltowych i siar
kowych wyziewów Hadesu. Był to przecież porost twar
dych, wyszlifowanych przez lodowce wyglądów kwaśnych
skał krystalicznych — granitów i diorytów, a takich skał
głębinowych na Wyspie Deception nie było. W Szetlandach
Południowych trafiał się on z rzadka na blokach bardziej
kwaśnych odmian law andezytowych, ale tych również w
naszym wulkanie brakowało.
Może się jednak znajdzie jakiś blok kwaśniejszej skały
magmowej wyrwany z podłoża wulkanu przez erupcję z
1842 roku? Rozglądam się po okolicy Nefiytowego Krate
ru. W jego południowej ścianie jest wyrwa, którą
wypełniają skamieniałe kaskady czarnej i czerwonej, żużlo
wej lawy bazaltowej, której potok wtargnął do jeziora w
1842 roku. Lawa wylała się z szerokiej na 5-10 m, obecnie
zapełnionej żużlowatą lawą szczeliny przebiegającej sko
sem przez zbocze Góry Kirkwooda na wysokości 100-150
m nad poziomem morza, ciągnącej się na przestrzeni blisko
czterech kilometrów. Na szczelinie tej znajdowało się osiem
małych czerwonawych stożków wulkanicznych przykry
wających niewidoczne już dzisiaj kratery, z których wydo
stały się niegdyś potoki lawy. Trzy dalsze kratery uloko
wały się na znacznie krótszych szczelinach równoległych
do linii głównej— dwa powyżej i jeden poniżej niej. A więc
łącznie jedenaście kraterów, tylko o dwa centra wulkanicz
ne mniej niż naliczone przez kapitana Smileya w 1842 roku.
W polu lawowym najbliższego krateru nad Jeziorem
Nefiytowym wyróżniał się, widoczny z daleka, wielki szary
głaz masywnej lawy andezytowej porysowany przez lo
dowce. Pochodził on z aglomeratów, które powstały w cza
sie erupcji wulkanicznych stadium przedkalderowego, co
najmniej 150.000 lat temu. Jego lawa zaś należała do sta
dium trzeciorzędowego, a może nawet kredowego wulkani
zmu Szetlandów Południowych, którego produkty stano
wiły podłoże wulkanu Deception. Gdyby przed 1842 ro
kiem rosły na nim jakiekolwiek porosty, musiałyby zostać
spalone przez gorącą lawę i gazy w czasie erupcji. A więc,
jeśli na głazie będą rosły moje rizokarpony, ich wiek da mi
minimalny wiek erupcji.
Cierpliwość została nagrodzona: trzy największe koliste
plechy rizokarpona, jakie znalazłem na głazie, miały po 19,
20 i 21 mm średnicy. Przyjmując tempo wzrostu plechy na
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13,5 mm na stulecie, jakie dla sąsiedniej Wyspy Livingstona wyliczył amerykański geolog James Curl, otrzymujemy
jako wartość średnią 148 lat. Zatem, 1991-148 = 1843 rok!
Wynika stąd, że porosty osiedliły się na głazie już w następ
nym roku po erupcji wulkanicznej, gdy pola lawowe
stwardniały i wyziębły w surowym polarnym klimacie wy
spy. Rzadko zdarza się tak duża zgodność teorii naukowej z
praktyką. To niemal “zbyt piękne, by było prawdziwe”.
Miałem jeszcze w planie zbadanie obrzeżenia kaldery w
kilku innych miejscach, gdzie moja interpretacja budowy
geologicznej zasadniczo różniła się od interpretacji przed
stawionej przez Johna Smelliego, geologa Brytyjskiej
Służby Antarktycznej z Cambridge. Nasz ponton i motor
były nadal w doskonałym stanie, zapał badawczy w mojej
grupie jeszcze nie wyziębł. Jednakże okazało się, że wizyta
do Nefiytowego Jeziora była już ostatnią naszą dalszą wy
cieczką w lagunie Port Forster. Przez cały następny tydzień,
począwszy od dwudziestego ósmego stycznia, szalał hura
ganowy wiatr zmieniający kolejno kierunek z północnego
na zachodni, południowy i wschodni, w miarę jak oko cy
klonu przemieszczało się równoleżnikowo między Oce
anem Spokojnym a Półwyspem Antarktycznym. Woda w
lagunie pieniła się krótką stromą falą, drugi brzeg Zatoki
Wielorybników ledwo majaczył w mgiełce drobnych kro
pelek rozpylonej słonej wody. Wicher wirował, mieszał w
kalderze jak wiedźma kopyścią w kotle czarownic.
Korzystając z krótkiego osłabienia sztormu, któregoś
dnia wspięliśmy się na urwisko Katedry u wrót laguny.
Wiatr nie pozwalał jednak na zbliżenie się do jego krawędzi.
Zaczął sypać śnieg, który wkrótce zmienił się w deszcz,
wiatr wykręcił na północny, szybko więc zrezygnowaliśmy
z dalszych wspinaczek. Wicher wciskał się do domku licz
nymi szczelinami i pomimo płonących na kominku szczap
drewnianych nie mogliśmy go ogrzać powyżej pięciu stopni
ciepła.
Wyspa Deception jest atrakcyjnym miejscem zarówno
dla wypraw naukowych, jak dla wycieczek statkiem pasa
żerskim organizowanych przez biura turystyczne. W czasie
naszego dwutygodniowego pobytu było blisko dziesięć ta
kich wizyt. W razie pogody tłumek turystów tłoczył się na
brzegu wędrując do Okna Neptuna, skąd można było podzi
wiać urwiska wąskiego korytarza Miechów Neptuna, pro
wadzącego z otwartego morza do laguny. W tym czasie, do
naszej chatki zaglądali przewodnicy ze statku. Niektórzy z
ciekawości, by zobaczyć co tutaj ci zwariowani geolodzy
robią, inni zwabieni międzynarodową sławą znakomitego
krupniku, produkowanego na nasze odświętne potrzeby
przez Władka Danowskiego na podstawie jego własnej re
ceptury.
Bez żalu opuszczałem Wyspę Deception w dniu drugie
go lutego 1991 roku. W ciągu trzech sezonów badań geolo
gicznych wykonałem tu dobrą robotę naukową, opraco
wałem zupełnie nowy schemat następstwa zjawisk i forma
cji skalnych oraz wyjaśniłem ewolucję strukturalną wulka
nu. Miałem dobrych, odważnych i pełnych entuzjazmu asy
stentów, zainteresowanych pracą w terenie, nie zrażających
się ani złą pogodą, ani też prymitywnymi warunkami byto
wania. Pozostało mi jeszcze kilka punktów terenowych do
sprawdzenia — bo praca naukowa nigdy się nie kończy, ale
na to nie pozwalała piekielna pogoda w tym “Kotle Cza
rownic”. Musi to kiedyś zrobić ktoś inny, bo ja tu już nie
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wrócę. Wiedziałem, że mój trzeci pobyt na wyspie będzie
również ostatnim: do trzech razy sztuka! Czekało mnie jesz
cze kilka tygodni pracy na Wyspie Króla Jerzego i w Cieś
ninie Bransfielda, a czwarta wyprawa geodynamiczna kie
rowana przez profesora Aleksandra Gutercha dobiegała już
końca. Zarazem kończył się pięcioletni plan wypraw polar
nych w ramach narodowego programu badań polarnych
Polskiej Akademii Nauk, finansowanego na mocy uchwały
rządowej sprzed kilku lat. Obawiałem się, że w efekcie
zmian organizacji i zasad finansowania badań naukowych,
jakie zarysowały się już w ubiegłym roku, nasze badania
polarne — jako kosztowne imprezy naukowe prowadzone
daleko od kraju i bez natychmiastowych efektów ekono
micznych, mogą nie znaleźć wystarczającego poparcia
wśród decydentów na szczeblu rządowym. Potrzeby w za
kresie finansowania polskiej nauki były ogromne, w niektó
rych dziedzinach zaległości w tym zakresie w stosunku do
rozwiniętych krajów zachodnich liczyły się w wielu deka
dach. Po co komu narodowy program badań polarnych?
Taki krótkowzroczny, prowincjonalny sposób myślenia,
który coraz to dawał o sobie znać w nieprzemyślanych wy
powiedziach niektórych dziennikarzy i domorosłych polity
ków usiłujących czymś oryginalnym zaznaczyć swoją
obecność w świecie, może nie był jednak powszechny. Jako
przewodniczący Komitetu Badań Polarnych przy Prezy
dium Polskiej Akademii Nauk często spotykałem się bo
wiem ze słowami zachęty dla dalszych polskich badań po
larnych, podziwu i dumy z naszych osiągnięć naukowych
na skalę światową w tym zakresie, uznania dla roli jaką na
arenie międzynarodowej nauki i polityki spełniały nasze
polskie forpoczty badawcze — stacja naukowa w Homsundzie na Spitsbergenie i Stacja im. Henryka Arctowskiego na
Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce Zachodniej.
Opuszczałem Wyspę Deception bez żalu: nie było to
miejsce na urlop wypoczynkowy. Pogoda na wyspie zaw
sze była mama, dni nadających się do pracy w terenie nie
wiele, gwałtowne zmiany ciśnienia i jego efekt — wirujący
huraganowy wiatr, pojawiały się bez ostrzeżenia, co powo
dowało niebezpieczne sytuacje w przypadku rejsów ponto
nem czy łodzią po lagunie. Tego sezonu antarktycznego
byłem ponadto w dość podłej kondycji fizycznej, a na dobit
kę naciągnąłem sobie ścięgno w lewym kolanie i kusztykałem boleśnie przez kilka ostatnich dni pobytu na wyspie.
Statek naszej wyprawy przypłynął o dzień wcześniej niż
to było ustalone. Z niewiadomych dla mnie przyczyn za
stępca kierownika wyprawy, któremu Olek Guterch powie
rzył zaokrętowanie nas na „Neptunię”, wpadł w histeryczny
nastrój, usiłując moją grupę natychmiast wyewakuować na
statek szarąjuż nocą. Wskutek jego nieprzemyślanej decy
zji, wyładowana naszym bagażem szalupa okrętowa
utknęła na mieliźnie w czasie szybko postępującego
odpływu, a w efekcie statek nie tylko nie odpłynął o czwar
tej nad ranem, jak to zaplanowano, ale dopiero następnego
dnia w południe. Po cóż więc było się tak spieszyć?
Jako zdyscyplinowany uczestnik wyprawy, zgodnie —
acz niechętnie i ze skwaszoną miną — poddałem się tym
nieprzemyślanym zarządzeniom. Zwijanie obozu i transport
bagażu łodzią szarą nocą z brzegu na statek uważałem za
przedsięwzięcie niepotrzebne i niebezpieczne, zwłaszcza,
że pogoda była dobra i można z tym było poczekać do świ
tania. Dla świętego spokoju, na statek odesłałem więc
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Władka i Randy’ego, a sam z Jackiem pozostałem na lądzie,
w efekcie nie zmrużywszy oka przez całą dobę.
Oczywiście, uczestnicy wypraw to ludzie, a nie anioły.
Każdy się pomylić może i nie było o co z tego robić sprawy.
Gdyby było jakiekolwiek ryzyko związane z nocną prze
prawą, odmówiłbym wykonania takiego nieprzemyślanego
polecenia. Ponieważ jednak ryzyka nie było, tylko niewy
goda — nie protestowałem przeciw bezsensownym
zarządzeniom. Nie przejąłem się też wcale, gdy ów mało
doświadczony w wyprawach antarktycznych zastępca Gutercha obraził się na mnie, gdy spytałem go co to za cymbał
wydał takie głupie polecenia ewakuacji nocą, bo przecież
chyba nie kierownik wyprawy!
Zresztą, to i tak pewnie diabeł namieszał w tym “Kotle
Czarownic”!

mym został obalony model brytyjski, któiy przewidywał
istnienie w tym obszarze tylko cienkiej, młodej geologicz
nie (kenozoicznej) skorupy ziemskiej. Równocześnie zary
sowało się nowe podejście do problemu struktury, wieku i
genezy strefy rozłamowej (ryftu) Cieśniny Bransfielda, któ
ra oddziela bloki litosferyczne Półwyspu Antarktycznego i
Szetlandów Południowych, będąc obszarem silnej
współczesnej działalności wulkanicznej lądowej i podmor
skiej.
59°

58°W

2. BIAŁY ZELINT
Widziałem ongi mych druhów (och, jakżem się postarzał!)
Gdzie morski nurt huczący krawędziom skał wygrażał;
A huczniej niż ten odmęt, co wiódł z brzegami spór,
Z płaskoci Lukannonu grzmiałfok stugębny chór.
Pieśń o siedliskach lubych w zasiąklu słonych wód,
Pieśń o piaszczystych wydmach, gdzie hasałfoczy lud,
O pląsach przy księżycu, co radowały wzrok,
O brzegach Lukannonu — nim tu wtargnęli łowcyfok!...

(R. Kipling: „Biała foka”; tłum. Józef Birkenmajer)
Minął tydzień od czasu gdy opuściliśmy Kocioł Cza
rownic. Statek wyprawy żeglował teraz na kursie między
Wyspą Deception a Wyspą Słoniową (Elephant Island), co
trzy kwadranse eksplodując pod wodą ładunki trotylu. Po
wstająca wskutek eksplozji fala sejsmiczna rozchodziła się
w skorupie ziemskiej na wszystkie strony, zmieniając pręd
kość, załamując się lub odbijając, a nawet ulegając całkowi
temu wygaszeniu w strefach gwałtownej zmiany charakteru
petrograficznego, czy tektonicznej struktury podłoża. Fala
sejsmiczna była rejestrowana w ciągłym zapisie na pomia
rowych stacjach naszej wyprawy na lądzie — na Półwyspie
Antarktycznym i Szetlandach Południowych, jak też przez
specjalne kuliste sejsmografy denne, tzw. OBS (Ocean-Bottom Seismographs), skonstruowane na Uniwersytecie w
Sapporo w Japonii przez jadącą z nami ekipę profesora Shimamury. Te sejsmografy statek nasz zatapiał na dnie Cieś
niny Bransfielda wzdłuż jej osi między Wyspą Słoniową a
Wyspą Deception.
Tego rodzaju badania sejsmiczne umożliwiały skonstru
owanie modeli głębokiej struktury litosfery antarktycznej,
aż po tzw. strefę Moho (Mohorovićića) oddzielającą skoru
pę od głębiej leżącej strefy płaszcza Ziemi. Polskie badania
w tym zakresie, najdokładniejsze z dotychczas wykona
nych, pozwoliły na stwierdzenie, że skorupa ziemska w An
tarktyce Zachodniej ma kształt klina o grubości 30-32 km
pod Szetlandami Południowymi, wzrastającej do 38-42 km
pod Półwyspem Antarktycznym. Przy takiej grubości w
niższej części skorupy musiały tam występować zmetamorfizowane skały pochodzące z ery paleozoicznej (400-600
min lat), a nawet proterozoicznej (ponad 600 min lat), które
nie są odsłonięte na powierzchni w tym regionie. Tym sa

Ryc. 9. Szetlandy Południowe, położenie Zatoki Króla Jerzego na
Wyspie Króla Jerzego

Po zakończeniu programu głębokiego sondowania sej
smicznego wzdłuż Cieśniny Bransfielda, odebraliśmy z Za
toki Nadziei grupę lądową Maćka Zalewskiego, która pro
wadziła tam rejestracje sejsmiczne ulokowawszy się w po
rzuconej od dawna i częściowo zniszczonej bazie brytyj
skiej. Do mojej grupy dołączył paleontolog Andrzej Gaździcki, z którym mieliśmy udać się do Zatoki Króla Jerzego
(tyc. 9, 10) na wyspie noszącej to samo królewskie imię.
Odwiedziliśmy też Marka Doktora i Antka Tokarskiego,
którzy prowadzili badania sedymentologiczne i tektoniczne
na Wyspie Livingstona w formacji Miers Bluff — morskich
utworach piaskowcowo-łupkowych o niejasnym wieku
geologicznym, prawdopodobnie z pogranicza permu i tria
su. Pomimo zniszczonego huraganem namiotu, obydwaj
koledzy byli w dobrej formie, gnieżdżąc się w częściowo
przez siebie wyremontowanym, zrujnowanym blaszanym
baraku postawionym tam przed wielu laty przez ekspedycję
argentyńską.
Ciśnienie powietrza szło w górę, napływało ciężkie zim
ne powietrze z nad Półwyspu Antarktycznego. Liczyliśmy
zatem na kilka dni pogody. Jeszcze tylko ostatni, dodatko
wy profil sejsmiczny od Zatoki Nadziei na Półwyspie An
tarktycznym do Wyspy Gibbsa w północnej części archipe
lagu Szetlandów i zaczęliśmy wyławiać japońskie sejsmo
grafy denne. Odpowiedni sygnał radiowy zwalniał balast
sejsmografii, który jak szklana bańka wyskakiwał na po
wierzchnię morza, dając o sobie znać sygnałem radiowym i
powtarzającym się błyskiem lampki elektrycznej. Ósmego
lutego w cudownej pogodzie moja pięcioosobowa już teraz
grupa geologiczna lądowała w Zatoce Króla Jerzego nieda
leko ujścia Bystrego Potoku, którego szeroki stożek
napływowy wyraźnie odcinał się od wybrzeża spoza wynu
rzających się z morza skałek Lajkonika.
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Ryc. 10. Południowe wybrzeże Zatoki Króla Jerzego na Wyspie Króla Jerzego. 1 — moreny lodowcowe; 2 — skarpy morfologiczne; 3 — czoło
lodowca. Według K. Birkenmajera (1994)

Okazało się, że mieliśmy już towarzystwo: na krawędzi
Lodowca Polonia widniał wigwamowy namiot typu
“Tony-Pandy”, w którym — jak się później okazało —
mieszkał nasz sympatyczny kolega z Cambridge, paleonto
log Mike Thomson z asystentem.

my się jednak tego dnia dalej, gdyż rozpoczynał się właśnie
przypływ, a przy wysokim stanie wody powrót z Low Head
do obozu musiałby opóźnić się o co najmniej sześć godzin,
aż do kolejnego odpływu.

Ryc. 11. Wyspa Króla Jerzego, Zatoka Polonez: na pierwszym planie
Przylądek Mazurek (bazaltowe lawy wieku kredowego), na dalszym
planie niski przylądek Low Head (po lewej) i strome zbocza Grani
Chopina (po prawej) zbudowane w niższej części z osadów
glacjalnych i glacjalno-morskich wczesnooligoceńskiego zlodowa
cenia Polonez, nadścielonych lawami oligoceńskimi. Fot. K.
Birkenmajer, 1979 r.

Korzystając z pogody, już następnego dnia po założeniu
obozu poszliśmy wzdłuż wybrzeża do ujścia Mętnego Poto
ku przy skałce Lwiego Zadu (Lions Rump), a następnie w
górę przez Lodowiec Orła Białego na Grań Chopina, skąd
zeszliśmy na Przylądek Mazurka (ryc. 11). Po stromych
zboczach i klifach wybrzeża doszliśmy do pionowej żyły
(dajki) bazaltowej, która przecinała całą trzystumetrowej
wysokości ścianę Grani Chopina, nurzając stopę w Zatoce
Poloneza. Władek Danowski założył linę-poręczówkę na
hakach wbitych w szczeliny bazaltowej dajki Chopina, któ
ra blokowała drogę do przylądka Low Head. Nie posunęliś

Ryc. 12. ,3iały Zelint” — albinotyczne szczenię oraz samiec i samica
uchatki kergueleńskiej Arctocephahis gazella gazella w Zatoce Króla
Jerzego na Wyspie Króla Jerzego. Fot. K. Birkenmajer, 1991 r.

Chyba jednak sforsowałem się nadmiernie przy zakład
aniu obozu, a następnie wspinaczką wzdłuż stromego wy
brzeża pod Granią Chopina. Powróciły problemy z pęche
rzem — moja kondycja fizyczna była pod psem. Postano
wiłem więc przez następne dni nieco bardziej się oszczę
dzać, ograniczając badania głównie do wykonania mapy
geologicznej w niezbyt trudnym terenowo obszarze
południowego wybrzeża Zatoki Króla Jerzego.
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Sezon lata antarktycznego powoli dobiegał końca. Z
morza na odpoczynek i okres linienia przybywały uchatki
(okładka). Na przylądku Low Head naliczyłem ich ponad
trzysta, w tym cztery młode, tegoroczne, tutaj urodzone.
Kilkadziesiąt uchatek koczowało też na Rynku Głównym
między wzniesieniami Sukiennic a skałkami Lwiego Zadu.
Tutaj właśnie, nieoczekiwanie napotkałem „Białego Zelinta”, młodego albinotycznego samca uchatki o białożółtym
futerku, ale o czarnych oczach (ryc. 12).
Pierwszy raz widziałem takie dziwo przyrody wśród ty
sięcy uchatek na Szetlandach Południowych, które napoty
kałem począwszy od 1977 roku. Biały Zelint — biała foka z
pięknego opowiadania Rudyarda Kiplinga po tym tytułem,
zamieszczonego w “Drugiej Księdze Dżungli”.
Opowiadanie to, które na polski przełożył mój Ojciec
znałem od dziecka na pamięć. Biały Zelint— młody albinotyczny samiec uchatki z Siewierowostocznej na wyspie
Pawłowski Ostrów na Morzu Beringa w Arktyce, po wielu
wspaniałych podróżach po całym świecie, za Tunelem
Krów Morskich znalazł wreszcie takie bajeczne miejsce,
gdzie nie dotarli jeszcze łowcy fok. Tam właśnie zaprowa
dził swój foczy lud.
Uchatki antarktyczne są już na szczęście od wielu lat
pod całkowitą ochroną. Nie wolno na nie polować.
Począwszy od 1978 roku obserwowałem stały, szybki
wzrost ich liczebności na Wyspie Króla Jerzego. Coraz wię
cej młodych właśnie tutaj się rodziło i wychowywało (ryc.
13). Po cóż więc Biały Zelint pojawił się aż na Antarkty
dzie? Przecież jego siostrom i braciom nic tu już nie zagra
żało!

PARK NARODOWY CZOBE
Inny rozwój cywilizacyjny Afryki pozwolił światu za
chować wspaniałą przyrodę o bogatej florze i faunie od
miennej od żyjącej na innych kontynentach. Przyciąga ona
coraz większą liczbę przyrodników i miłośników tuiystyki
przyrodniczej. Z tego powodu turystyka postrzegana jest w
wielu krajach afrykańskich jako atrakcyjna i perspektywicz
na gałąź gospodarki narodowej. Pojawiają się szeroko za
krojone inwestycje infrastrukturalne (drogi, lotniska) oraz
ośrodki turystyczne. Część z nich lokowana jest w parkach
narodowych, co dla Europejczyka wydaje się być niedo
puszczalne, ale też rozmiary ich są nieporównywalnie więk
sze niż na Starym Kontynencie.

Przykładem może być tytułowy Park, znajdujący się w
północnej części Botswany, znanej jeszcze pod kolonialną
nazwą Beczuany. Pierwsze próby jego powołania odnoszą
się do 1931 r., co poskutkowało w następnym roku
wyłączeniem około 24 tys. km2 z terenów myśliwskich.
Wkrótce zwierzyna była chroniona na 31.600 km2, jednakże
plaga muchy tse-tse uniemożliwiła realizację tej idei. Po
wrócono do niej w 1957 r. i ostatecznie wcielono w życie w
1967 r., ustanawiając pierwszy w Botswanie Chobe Natio
nal Park. Ostateczne granice ustalono w 1980 i 1987 r.,
obejmując nimi 10.566 km2, co lokuje go na drugim miejscu

Ryc. 13. Autor z uchatką

A może to duch mojego przyjaciela Włodka Puchalskie
go — znakomitego reżysera filmów przyrodniczych, które
go pochowaliśmy na lawowym wzgórzu nad Stacją
Arctowskiego przed dwunastu laty — wcielił się w Białego
Zelinta?
Autor jest emerytowanym profesorem zwyczajnym w Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie

Krzysztof B i r k e n m a j e r (Kraków)

Ryc. 2. Słonie Loxodonta africana nad rozlewiskami Czobe.
Fot. Krzysztof R. Mazurski
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Ryc. 3. Antylopy impala Aepyceros melampus w sawannie
drzewiastej. Fot. Krzysztof R. Mazurski

Ryc. 6. Słonie Loxodonta africana u wodopoju przy Czobe.
Fot. Krzysztof R. Mazurski

Ryc. 4. Savanna Lodge — sezonowy ośrodek turystyczny na wyspie
rzeki Czobe. Fot. Krzysztof R. Mazurski

Ryc. 7. Hipopotamy Hipopotamiis amphibius w Czobe.
Fot. Krzysztof R. Mazurski

Ryc. 5. Kolejka do porannego wodopoju. Fot. Krzysztof R. Mazurski

Ryc. 8. Orzeł — król przestworzy. Fot. Krzysztof R. Mazurski

w tym kraju. Park rozciąga się między rzekami Okavango
na zachodzie i Czobe od północy, bagnami Makarikari na
południu i granicą z Zimbabue od wschodu. Rzeką Czobe
przebiega granica z Namibią, wcinającą się tzw. Palcem
(Cyplem) Caprivi ku Zambezi w rejonie Wodospadów
Wiktorii (do których jest z Parku tylko 88 km).
Geograficznie jest to równina akumulacyjna Madenassa
Yeld, powstała w późnym trzeciorzędzie i czwartorzędzie,

wypełniając obniżenie między rozchodzącymi się kratonami kongijskim i kalaharskim. Ku zachodowi obniża się ona
w Depresję Mababe. Warto wspomnieć, że przed 2 min lat
rozciągało się tu wielkie jezioro o powierzchni 60-80 tys.
km2, zasilane przez Czobe i Okavango. Ta pierwsza jest dziś
głównym powodem, przyciągającym wielkie rzesze zwie
rzyny. Rzeka wypływa na Wyżynie Angolskiej i płynąc
jako Kwando ku Zambezi zmienia nazwę na Linyati, potem
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na Ngoma i wreszcie na Czobe. Obfitość wód przez cały rok
jest gwarancją przeżycia w porze suchej, która trwa tu od
końca marca do końca października przy temperaturach
30-35° C. Stąd też kilka innych rzek ma charakter okreso
wy, jak np. Ngwezumba wpływająca do zanikającego jezio
ra w Panwi Zweizwe. Ekotopy są więc tu bardzo zróżnico
wane, należąc do czterech ekosystemów:
— Serondela, w części północno-wschodniej przy Czo
be, obejmuje bujne równiny;
— Błota (Marsh) Savuti, na zachodzie;
— Bagna (Swamp) Linyanti, na północnym zachodzie;
— sawanna kolczasta i krzewiasta, sucha, między po
wyższymi i na południu.
Wśród drzew, poza akacją kolczastą wyróżniają się ba
obaby osiągające do 5 m średnicy i 600-1000 lat. Żyje tu,
zwłaszcza na terenach podmokłych, ponad 450 gatunków
ptactwa. Atrakcją są jednak zwierzęta duże: bawół, różne
gatunki antylop (eland, impala, kudu), hipopotam, żyrafa,
ale przede wszystkim słoń. Jego populacja osiąga najwięk
sze rozmiary osobnicze w Afiyce, zaś liczba - 60 tys. (5,7
szt./km2!) to połowa pogłowia w Botswanie. Stada słoni do
chodzą do 500 szt., w porze wilgotnej oddalające się od
bazy żywieniowej aż do 200 km na południowy wschód.

Stanowią one niezwykle silny magnes dla turystów, zwłasz
cza przy wodopojach, rano i wieczorem.
Park jest najlepiej przystosowany do ruchu turystyczne
go w części północnej, co oznacza istnienie dwóch ośrod
ków recepcyjnych zwanych lodge o wysokim standardzie,
wytyczenie tras objazdu w obrębie tzw. game park (wbrew
pierwszej myśli game nie oznacza gry czy rozrywki, ale
zwierzynę - taki jest angielski!), oraz usługi przewodnickie,
świadczone przez strażników parkowych. Pochodzą oni z
napływowej ludności Bantu, podczas gdy pierwotni miesz
kańcy to Sanowie, inaczej Basarwa lub Buszmeni, ze
pchnięci dalej na zachód, na Kalahari. Pozostałe sześć
ośrodków leży na obrzeżu, podczas gdy fimkcjonująjeszcze
trzy obozowiska kempingowe, dobrze urządzone w grani
cach Parku. Można tu jeździć własnym samochodem po
game parkach, samemu, można z przewodnikiem, ale za
sadą jest niedopuszczanie pojazdów poza wyznaczonymi
miejscami i nie zbliżanie się zbyt blisko do zwierząt. Te są
już przyzwyczajone do ludzi dając okazję do wdzięcznych
ujęć fotograficznych i filmowych. To, wraz z objaśnieniami
przyrodniczymi ze strony strażników, stwarza wspaniałą
okazję do wzbogacenia wiedzy w tym zakresie.
Krzysztof R . M a z u r s k i (Wrocław)
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Szanowny Pan
Prof. dr hab. Jacek Rajchel
Redaktor Naczelny „Wszechświata”
ul. Podwale 1; 31-118 Kraków
Szanowny Panie Profesorze,
Z racji prowadzonych od wielu lat badań terenowych
zmierzających do przedstawienia rozmieszczenia roślin na
czyniowych w Krakowie w postaci kartograficznej i
sporządzenia na tej podstawie listy gatunków wystę
pujących obecnie w granicach miasta, z uwagą przeczytaliś
my interesujący artykuł Pana Prof. dr hab. Eugeniusza Du
biela
„Szata
roślinna
Krakowa”
(Wszechświat
10-12/2005), którego pierwsza część poświęcona jest
przede wszystkim przemianom flory. Nasunęły się nam
przy tym pewne spostrzeżenia dotyczące głównie aktualne
go stanu częstości występowania i rozmieszczenia niektó
rych wymienionych tam roślin. W ciągu ostatnich 26 lat
zgromadziliśmy bogate materiały dokumentacyjne (ponad
250 tys. notowań w 378 kwadratach o powierzchni 1 km’ i
kilka tysięcy arkuszy zielnikowych), które pozwalają na
znacznie dokładniejsze oceny w tym zakresie, w porówna
niu z dotychczasowym stanem wiedzy o współczesnej flo
rze Krakowa. Uwagi nasze w żadnym wypadku nie mają

charakteru polemicznego, ale podyktowane są dobrem Czy
telników, którzy powinni mieć dostęp do najnowszych in
formacji. Wielu z nich bowiem szeroko wykorzystuje
„Wszechświat” do wzbogacania swojej wiedzy przyrodni
czej w nauczaniu, nauce, czy uczestnicząc w olimpiadach
biologicznych i konkursach. Kierując się taką motywacją
podajemy poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia, ograni
czając się przy tym tylko do treści, które tego wymagają.
„Flora okolic Krakowa” autorstwa F. Berdaua, o której
wspomina Autor na s. 271, ukazała się drukiem nie w 1857,
a w 1859 roku. Wymieniona dwukrotnie miejscowość Samborek znajduje się już poza granicami administracyjnymi
miasta, od strony Skawiny. Trudno zaliczyć do „notatek” (s.
271) opracowanie Antoniego Józefa Żmudy, wydane po
śmiertnie dzięki staraniom Profesora Władysława Szafera
(Spraw. Komis. Fizjogr., 53/54: 30-76, 1920) i z tego po
wodu nieukończone. Wykaz liczący 611 taksonów jest po
ważnym wkładem do znajomości flory Krakowa z
przełomu XIX i XX wieku, i ostatnią tak dużą publikacją na
ten temat obok „Floiy synantropijnej Krakowa” H. Trzcińskiej-Tacik (1979). Gdyby nie przedwczesna, tragiczna
śmierć tego uzdolnionego badacza w 1916 r. z pewnością
dysponowalibyśmy krytycznym pod względem systema
tycznym opracowaniem flory miasta i jego okolic.
Niekorzystne zmiany zachodzące we florze Krakowa są
faktem bezspornym, ale nie wszystkie rośliny wymienione
jako wymarłe, rzeczywiście wyginęły. Można je jeszcze
spotkać na pojedynczych stanowiskach w granicach miasta.
Z roślin rodzimych dotyczy to: rosiczki okrągłolistnej Dro-
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sera rotundifolia, żurawiny błotnej Chcycoccus palustris (s.
271) i bobrka trójlistkowego Menyanthes trifoliata (s. 272)
(por. także notatkę R. Kozika „Wszechświat” 4-6/2005 i ar
tykuł T. Stanowskiego, „Przyroda Polska” 9/2003: 16-17)
oraz lipiennika Loesela Liparis loeselii (s. 272). Przęstka
pospolita Hippuris vulgaris zarasta obficie wypełnione
wodą wyrobisko zwane „Bagrem” na Ludwinowie (por.
Wszechświat 10-12/2001). Sasanka otwarta Pulsatilla patens występowała dość licznie na wzgórzu Winnica w Skot
nikach w latach 70-tych XX w„ a jeszcze kilka lat temu
utrzymywało się tam kilka egzemplarzy. Obecność zimowita jesiennego Cochicum autumnale stwierdziliśmy na łące
w Zakrzówku, a w latach 70-tych zbierała go także dr M.
Guzikowa na nieużytkach w obrębie stacji kolejowej Kraków-Nowa Huta. Ostatnio obserwowany był na łące na
Osiedlu Kliny (dr M. Zarzyka-Ryszka, inf. ustna). Wystę
powanie niepozornego, bardzo łatwego do przeoczenia nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum (s. 272)
stwierdziła w 2004 r. na łące w Pychowicach mgr A. M.
Ociepa (inf. ustna).
Z grupy roślin wymienionych jako należące do rzadko
ści (s. 272) należy wyłączyć oczeret jeziorny Schoenoplectus lacustńs i szczaw nadmorski Rumex maritimus, spoty
kane jeszcze dość często. Nierzadka jest także moczarka ka
nadyjska Elodea canadensis, tak w wodach stojących, jak i
płynących (Rudawa), chociaż nie ulega wątpliwości, że na
terenie miasta jest coraz mniej miejsc sprzyjających osiedla
niu się roślin wodnych, błotnych i bagiennych.
Wody Wisły w obrębie miasta są wprawdzie nadal silnie
zanieczyszczone i pozaklasowe (a dawniej także mocno za
solone w wyniku odprowadzaniu do rzeki w górnym biegu
wód pokopalnianych), ale stwierdzenie, że niewiele różnią
się one od ścieków (s. 272) jest chyba idące za daleko. Czy
stość wody w ostatnim czasie uległa pewnej poprawie, o
czym może świadczyć fakt, że Wisła przy ujemnych tempe
raturach pokrywa się lodem, co jeszcze kilkanaście lat temu
nie miało miejsca nawet podczas najtęższych mrozów, oraz
powracające do rzeki życie biologiczne.
Z wymienionych jako rzadko spotykane roślin kseroter
micznych (s. 273) dość często występująjeszcze: pajęcznica
gałęzista Anthericum ramosum, rutewka mniejsza Thalictrum minus, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, pier
wiosnek lekarski Primula veris i bodziszek czerwony Gera
nium sanguineum.
Nie można również zgodzić się z uwagą, że w Krakowie
brak obecnie odpowiednich siedlisk ruderalnych i uznać za
zagrożone, podane przykładowo: serdecznik pospolity Leonurus cardiaca, bieluń dziędzierzawa Datura stramonium
i lulek czarny Hyoscyamus niger (s. 273). Jest wprost prze
ciwnie, wzmożony ruch budowlany jaki nastąpił począwszy
od lat 90. ubiegłego wieku i stała rozbudowa infrastruktury
miejskiej (duże inwestycje drogowe, wyburzenia itp.) stwa
rzają wiele okazji dla osiedlania się na miejscach okresowo
naruszanych wymienionych roślin, przedkładających takie
siedliska, i posiadających obecnie w Krakowie po co naj
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mniej kilkadziesiąt stanowisk. Częsty jest zwłaszcza ser
decznik pospolity na przypłociach, zsynantropizowanych,
zaśmieconych nieużytkach i wysypiskach; bieluń dziędzie
rzawa jest ponadto stale obecna we florze terenów kolejo
wych; ślaz zaniedbany Malva neglecta należy natomiast do
najczęstszych składników flory ruderalnej miasta. Również
kąkol Agrostemma githago (s. 273) w czasie naszych badań
spotykany był jeszcze dość często (ponad 100 notowań) za
równo na polach jak i siedliskach ruderalnych, podobnie jak
nawrot pospolity Lithospermum arvense, ostróżeczka polna
Consolida regalis czy groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus - wszystkie częste również na terenach kolejowych.
Zjawisko ustępowania chwastów polnych w Krakowie
wiąże się głównie z zaniechaniem upraw na gorszych,
piaszczystych glebach i płytkich kamienistych rędzinach, a
na będących jeszcze pod intensywną uprawą żyznych po
lach na glebach lessowych — z używaniem lepiej oczysz
czonego materiału siewnego, ulepszonej agrotechniki i sto
sowaniem środków ochrony roślin.
Z wymienionych jako wymarłe chwastów wapieniolubnych (s. 272) zbierano jeszcze kilkakrotnie w latach 80. XX
w. czyściec roczny Stachys annua i wilczomlecz drobny
Euphorbia exigua (JG). Przewiercień okrągłolistny Bupleurum rotundifolium pojawiał się wielokrotnie na terenach ko
lejowych, gdzie był zawlekany z transportami przewożone
go zboża, w większości pochodzącego z importu.
Włóczydło polne Caucalis platycarpos prawdopodobnie
nie należało w Krakowie do stałych chwastów polnych;
było znalezione tylko jeden raz i w związku z tym uznane za
efemerofit (Trzcińska-Tacik 1979). Trudno bowiem uznać,
aby roślina o tak charakterystycznym wyglądzie mogła zo
stać przeoczona przez wcześniejszych badaczy. Współcześ
nie pojawiała się ona wielokrotnie, ale tylko przejściowo, na
terenach kolejowych (JG). Na kilkunastu stanowiskach w
uprawach zbóż zanotowano jeszcze jaskier polny Ranunculus arvensis, natomiast do dość częstych chwastów na
piaszczystych polach, ugorach i nieużytkach należy farbownik polny Anchusa arvensis, spotykany również na siedlis
kach ruderalnych, nawet w centrum miasta, jak np. na koro
nie wału przeciwpowodziowego Wisły na Ludwinowie, czy
na skwerze między jezdniami przy ul. Daszyńskiego, koło
miejskiej Hali Targowej na Grzegórzkach.
Mamy nadzieję, że nasze uwagi dopełnią ciekawe i
przystępnie napisane informacje o przemianach flory Kra
kowa zestawione przez Autora i zostaną przyjęte życzliwie.
Sprawę i formę udostępnienia ich Czytelnikom pozosta
wiamy wyłącznie uznaniu Pana Profesora.
Z wyrazami szacunku
Janusz Guzik, Anna Pacyna
PS. Sprostowania wymaga literowy błąd w nazwisku
Antoniego Rehmana (s. 270, szpalta prawa, wiersz 9 od
góry).
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Samiec uchatki kergueleńskiej Arctocephalus gazella gazella na Wyspie Króla Jerzego.
Fot. Krzysztof Birkenmajer, 1978 r.
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