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Noc M uzeów
Wzorem ubiegłego roku, Redakcja Pisma Przyrodniczego Wszechświat, we współpracy z Wydziałem Geolo
gii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dołączyła do grona Instytucji
uczestniczących w V Festiwalu Nauki w Krakowie. W bieżącym zeszycie publikujemy artykuły pracowników tego
Wydziału, napisane specjalnie z okazji Festiwalu.
Organizatorami Festiwalu Nauki w Krakowie 2008, który odbywa się w dniach 14-17 maja, jest dwanaście
państwowych wyższych uczelni Krakowa oraz dwa instytuty badawcze, a także inne zaproszone instytucje i pla
cówki konsularne. Koordynatorem Festiwalu jest w bieżącym roku Politechnika Krakowska, a jego tegoroczne
hasło przewodnie, to - „Technika - Środowisko - Zdrowie”. Festiwal jest im prezą popularyzującą osiągnięcia i
dorobek naukowy krakowskiego środowiska akademickiego, zarówno pracowników naukowych, jak i studentów.
Głównym miejscem jego prezentacji będzie — w ramach „Festynu Nauki” — miasteczko namiotowe na płycie
Rynku Głównego. W czasie Festiwalu odbywają się także na terenie wyższych uczelni i w innych miejscach: pre
lekcje, spotkania, panele dyskusyjne, tematyczne wycieczki, występy artystyczne, koncerty, spektakle teatralne,
wystawy plastyczne, a także konkursy tematyczne.
Festiwalowi Nauki w roku 2008 tradycyjnie towarzyszyć będzie, ciesząca się niesłychaną popularnością Noc
Muzeów w Krakowie. W nocy z 16 na 17 maja otwarta będzie dla zwiedzających — za symboliczną złotówkę
— rekordowa liczba 25 krakowskich muzeów i innych instytucji.
Redakcja Wszechświata włączyła się również i w tą wyjątkową imprezę. W bieżącym numerze prezentujemy
artykuł i wybrane zdjęcia z otwartej w dniach 5-18 maja wystawy „Kość i złoto” — początki sztuki egipskiej.
Zostaną na niej zaprezentowane zdjęcia okazów mineralogicznych i paleontologicznych ze zbiorów Muzeum Geo
logicznego Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH i z kolekcji prywatnych, oraz fotogramy z
wykopalisk Polskiej Ekspedycji Archeologicznej w Egipcie w Tell El-Farcha (Delta Nilu). Wystawa ta prezentowa
na będzie na terenie głównego gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej przy alei Mickiewicza 30.
Honorowy patronat nad w ystawą sprawują: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Bogdan Zdrojew
ski, Prezydent M iasta Krakowa — prof. dr hab. Jacek Majchrowski i JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
— prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś.
Redaktor Naczelny
Pisma Przyrodniczego Wszechświat
Prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel
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Jadwiga JARZYNA (Kraków)

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE W GEOFIZYCE OTWOROWEJ I PETROFIZYCE

W prow adzenie
Badania geofizyczne m ają na celu rozpoznanie
struktur geologicznych i ujawnienie własności skał.
Staramy się poznać takie cechy skał, które m ogą okazać
się przydatne przy poszukiwaniu surowców, np. wody
pitnej lub geotermalnej, węglowodorów, węgla, soli,
siarki, rud miedzi itp. M etodami geofizycznymi bada
my także stan środowiska geologicznego z punktu wi
dzenia jego zanieczyszczenia związkami chemicznymi
przedostającymi się pod powierzchnię Ziemi i m igru
jącym i w skałach porowatych i przepuszczalnych. M e
tody geofizyczne wykorzystujemy także do zbadania
i opisania stanu górotworu naruszonego eksploatacją
górniczą, podziem ną i odkrywkową, lub katastrofami,
które są spowodowane niekorzystnymi splotami oko
liczności niezależnych od człowieka, np. wypływem
wody w kopalni soli w Wieliczce. Badania geofizyczne
polegają na pomiarze niektórych parametrów fizycz
nych i odtworzeniu na podstawie tego pomiaru parame
trów petrofizycznych (parametrów skał), które pozwolą
ocenić przydatność wybranych skał do wskazanych po
wyżej celów. Zatem, petrofizyka, czyli nauka badająca
własności fizyczne skał, jest ściśle związana z geofizy
ką, która daje możliwość ich pomiaru.
Niektóre parametry, np. oporność, prędkość fal
sprężystych, czy gęstość objętościowa, dają się bardzo
łatwo mierzyć, nawet w trudnych warunkach otworo
wych. Znajomość fizycznych procesów zachodzących
w skałach podpowiada wiele sposobów pomiarów. Nie
które param etry są jednak bardzo trudne do opisania w
sposób matematyczny, przy pomocy wzorów. Ich wiel
kość zależy od czynników, które trudno jest ująć w licz
bach, sparametryzować. Takie parametry odtwarzamy
najczęściej na podstawie wartości tych „łatwiejszych”
do zmierzenia wielkości. Do tego celu wykorzystujemy
zależności statystyczne. Ale, żeby uzyskane droga sta
tystyczną związki były wiarogodne, zbiory danych m u
szą spełniać wiele warunków. Przede wszystkim jednak,
badacze m uszą wyobrażać sobie postać tych związków,
czyli m uszą wiedzieć, jak sformułować wzór łączący
analizowane wielkości. Nie zawsze znamy wzór, cza
sem tylko intuicyjnie wyczuwamy, że zależność ist
nieje; nie wiemy, jak ona może wyglądać. Takie dane
nazywają się „rozmytymi” (fuzzy data). SSN, narzędzia
matematyczno-informatyczne, które pozw alają dokład
nie odtworzyć jeden parametr na podstawie znajomości
innych, znakomicie nadają się do opracowania takich
danych. Część parametrów fizycznych skał należy do
tej grupy danych.
Sztuczne sieci neuronowe
Sztuczne sieci neuronowe, SSN, są narzędziem in
formatycznym, którego zasada działania jest wzorowa

na na pracy mózgu (Tadeusiewicz 1993', Tadeusiewicz
20 072). M ogą być użyte do przetwarzania i interpretacji
danych geofizycznych dzięki dużej możliwości adapta
cji sieci do rozwiązywanego problemu. W geofizyce
otworowej i petrofizyce SSN są wykorzystywane do
predykcji jednych parametrów na podstawie innych
wielkości (Jarzyna i in. 20 073). Najważniejszą cechą
sieci w tym zastosowaniu jest zdolność rozpoznawania
wzajemnych związków między parametrami na podsta
wie treningu na zadanym zbiorze danych. Rozpoznane
zależności sieć następnie przenosi na podobne zbiory
danych i dzięki temu możliwe jest wyznaczenie poszu
kiwanych wielkości.
Jedną z najpopularniejszych jest nieliniowa sieć —
perceptron wielowarstwowy (Osowski 20004). Posiada
ona 3 rodzaje warstw — wejściową, wyjściową oraz co
najmniej jedną warstwę ukrytą (ryc. 1). Wszystkie neuro
ny w sieci m ają wzajemne połączenia, a sygnał wyjścio
wy jest sumą sygnałów przekazywanych przez neurony
mnożonych przez wagi (1). Każdy neuron posiada nieli
niowy element w postaci funkcji aktywacji, f(x ).
C
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gdzie: yk — sygnał wyjściowy neuronów warstwy wyjściowej,
v. — sygnał wyjściowy neuronów warstwy ukrytej,
— wektor wejściowy, wki<2) — wagi warstwy wyjściowej,
w (1) — wagi warstwy ukrytej.
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Ryc. 1. Schemat sztucznej sieci neuronowej (wg Domina

20 065)
1 Tadeusiewicz, R., 1993. Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wy
dawnicza, Warszawa
2 Tadeusiewicz, R., 2007. Model mózgu do samodzielnych domowych
eksperymentów, Wszechświat, 1.108, nr 10-12
3 Jarzyna J., Opyrchał A., Mozgowoj D., 2007. Sztuczne sieci neurono
we w geofizyce otworowej dla uzupełnienia danych — wybrane przy
kłady, Kwartalnik Geologia AGH, t.4/1
4 Osowski S., 2000. Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Ofi
cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
5 Domina U. 2006. Zastosowanie sieci neuronowych do odtwarzania
elementów profilowań geofizyki otworowej. Praca dyplomowa, Kate
dra Geofizyki, WGGiOŚ, AGH
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Najważniejszym zagadnieniem przy stosowaniu SSN
jest ich uczenie, polegające na prawidłowym doborze
wag. W pracach dotyczących zastosowania SSN w geo
fizyce otworowej i petrofizyce wykorzystano algorytm
nauczania sieci pod nadzorem (z nauczycielem) oraz al
gorytm bez nauczyciela. Uczenie perceptronu z nauczy
cielem wymaga znajomości oczekiwanego sygnału wyj
ściowego. Proces uczenia polega na takiej zmianie wag
podczas każdej iteracji, aby aktualny sygnał na wyjściu
zbliżał się do oczekiwanego. Proces ten, powtarza się do
momentu, gdy różnica pomiędzy sygnałem pożądanym a
aktualnym zostanie zminimalizowana.
W przypadku uczenia wielowarstwowego percep
tronu często używany jest algorytm wstecznej propaga
cji błędu (B a c k P ro p a g a tio n M eto d ) (Osowski, 20004).
Jego podstawą jest m inimalizacja funkcji celu, zdefi
niowanej dla wielu próbek (j = 1,2.. .p) jako:

^ ]=I i=1

(2)

gdzie: yk — aktualne wyjście, dk — oczekiwane wyjście.

M inimalizacja funkcji celu polega na zmianie wag,
która może odbywać się zgodnie ze wzorem (3):
w ( k + 1) = w( k ) + Tjp(w) ■■■
(3)
gdzie: k — numer kolejnej iteracji, t| — współczynnik uczenia,
p(w) — kierunek gradientu w przestrzeni wielowymiaro
wej (Opyrchał 20076).

Określenie p(w) dla warstwy wyjściowej odbywa
się na podstawie znanych wartości wag na wyjściach
neuronów. Dla warstw pozostałych stosuje się wsteczną
propagację błędu. Proces ten powtarzany jest tyle razy
(epok), aby warunek dokładności obliczenia wyjścia
był spełniony. W spółczynnik uczenia kontroluje proces
uczenia sieci. Zbyt mały powoduje niewykorzystanie
możliwości zminimalizowania wartości funkcji celu w
danym kroku i konieczność powtórzenia iteracji, nato
miast zbyt duży może spowodować pominięcie mini
mum funkcji.
Jakie problem y rozw iązujem y z w ykorzystaniem
SSN w geofizyce otworowej i petrofizyce?
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w
geofizyce otworowej i petrofizyce omówimy na przy
kładzie trzech zadań: wyznaczania przepuszczalności,
uzupełnienia brakujących danych oraz wyznaczania litologii.
W y z n a c z a n ie p rz e p u s z c z a ln o ś c i
Przepuszczalność, obok porowatości, należy do pa
rametrów zbiornikowych skał. Pozwalają one ocenić
możliwość gromadzenia w skale wody lub węglowodo
rów, czy też np. radonu wędrującego w Ziemi, wyliczyć
ilość tych mediów oraz, co najważniejsze, oszacować
ich zdolność do poruszania się w przestrzeni porowej
skały.
6 Opyrchał A. 2007. Obliczanie gęstości objętościowej oraz prędkości
fal sprężystych w profilu otworu na podstawie wybranych profilowań
geofizyki otworowej z wykorzystaniem sieci neuronowych. Praca dy
plomowa, Katedra Geofizyki, WGGiOŚ, AGH
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Przepuszczalność pozwala ocenić zdolność skały
do ruchu w niej mediów porowych. Ta zdolność zale
ży przede wszystkim od porowatości efektywnej, czyli
tej, która obejmuje pory połączone między sobą. Jednak
przepuszczalność zależy także od sposobu rozmieszcze
nia porów, od ich przekrojów poprzecznych, krętości.
Nie jest łatwo opisać liczbowo te parametry! Wiemy in
tuicyjnie, że ich wpływ na przepuszczalność jest duży i
że związki są bardzo silne. Ale, nie umiemy ich opisać
liczbowo. Stosowane modele przestrzeni porowej skał
w postaci układów rurek kapilarnych są jedynie przy
bliżeniem rzeczywistych, bardzo skomplikowanych
kształtów porów.
Znamy wiele sposobów wyznaczenia porowatości
skały, czyli stosunku objętości wolnych przestrzeni w
próbce skalnej do jej całej objętości. Porowatość mo
żemy względnie łatwo wyznaczyć w laboratorium, na
próbkach skalnych. Podobnie można postąpić z gę
stością prędkością fal sprężystych, promieniotwór
czością i przepuszczalnością. Mając wyniki oznaczeń
laboratoryjnych utworzymy sztuczną sieć neuronową i
nauczymy j ą jak połączyć przepuszczalność z innymi
parametrami na bazie tych danych. Wyniki badań labo
ratoryjnych w postaci zestawów danych (<5, 8, ly, VP,
p) na wejściu i znanej wartości K na wyjściu są naszym
„nauczycielem” (ryc. 2). Przetestujemy wiele sieci, i
wybierzemy najlepszy wynik. Zdajemy sobie sprawę
z tego, że dużo wolnych przestrzeni w skale — duża
porowatość — oznacza m ałą gęstość, tym m niejszą im
lżejsze medium jest w środku porów. Duża porowatość
oznacza także m ałą prędkość propagacji fali sprężystej.
Zatem, umiemy połączyć parametry łatwe do pomiaru
w otworze z „kapryśnym” parametrem, jakim jest prze
puszczalność.
na W EJŚCIU sieci
wyniki badań
na próbkach skał
porowatość

na W YJŚCIU sieci
wynik badania na
próbkach skał
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Sztuczna sieć neuronowa, pięć neu
ronów na wejściu, jedno wyjście, ile
neuronów ukrytych ? — SSN sama
da odpowiedź
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Ryc. 2. Szkic postępowania przy tworzeniu SSN dla wyznaczania przepusz
czalności na podstawie wyników innych badań laboratoryjnych

Od początku 20. wieku posługujemy się równaniem
Kozeny-Carmana (Plewa, Plewa 19927), które łączy
przepuszczalność z porowatością efektywną oraz krętością kanałów porowych i ich powierzchnią właściwą
oraz kształtem. Wzór ten opracowano na podstawie ba
dań laboratoryjnych, łącząc wyniki oznaczeń porowa
tości i przepuszczalności na próbkach skał. Zależność
ta jest podstawą do zastosowania SSN do wyznaczania
przepuszczalności. Na wejście sieci podajemy wyniki
profilowań, które niosą informację o wymienionych
parametrach. Jesteśmy pewni, choć nie wiemy w po
7 Plewa St., Plewa M. 1992. Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne.
Warszawa
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staci jakich dokładnie formuł, że przepuszczalność jest
związana z tymi wielkościami: opornością, gęstością,
zaileniem, którego wskaźnikiem jest naturalna promie
niotwórczość, prędkością fal sprężystych (ryc. 2).
Jednak, takie postępowanie wymaga pobrania rdzeni
wiertniczych (kawałków skały) w otworze, na zadanej
głębokości. Jest to operacja kosztowna. Nie możemy
opróbować całego otworu, który może mieć kilka km
głębokości. Mamy jednak pomiary geofizyki otworowej
— profilowania oporności, gęstościowe, czy akustyczne,
wykonane w sposób ciągły wzdłuż całego otworu. One
niosą odpowiednią informację i są podstawą wyznacze
nia porowatości, gęstości objętościowej, naturalnej pro
mieniotwórczości, prędkości fali sprężystej, oporności
i innych parametrów w sposób ciągły we wszystkich
punktach pomiarowych. Osobną sprawą jest dopaso
wanie głębokościowe wyników badań laboratoryjnych i
wyników profilowań geofizyki otworowej. Próbki pobie
ramy na znanej dokładnie głębokości. Wartość parametru
fizycznego rejestrowanego podczas ciągłego profilowa
nia jest wynikiem splotu funkcji rozkładu danej wielkości
w ośrodku skalnym, charakterystyki przyrządu pomiaro
wego i warunków pomiaru. Mierzony parametr fizyczny
odzwierciedla uśredniony parametr petrofizyczny. Musi
my je dopasować do siebie. Potrafimy takie zadanie wy
konać bardzo dokładnie (ryc. 3) (Zaus K. 20 048).
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boratoryjnych do pracy z danymi dostarczonymi przez
geofizykę otworową. Na wejście sieci podajemy: poro
watość, gęstość objętościową, intensywność naturalnej
promieniotwórczości, prędkość fal sprężystych i opor
ność. Wyznaczamy przepuszczalność — Kpr.

Ryc. 4. Wyznaczanie przepuszczalności na podstawie profilo
wań geofizyki otworowej we wszystkich punktach głęboko
ściowych. Po lewej — SSN z 7 neuronami na wejściu (różne
profilowania geofizyki otworowej — GRS, GG, DTM, RHOB,
NPHI i wyniki kompleksowej interpretacji — PHI, VSAN), 5
neuronami w warstwie ukrytej i z jednym neuronem na wyj
ściu (Kst). Po prawej — zależność statystyczna między wy
znaczoną przez SSN wartością przepuszczalności — Kst oraz
wartością przepuszczalności zmierzoną na próbkach skał —
K; obliczenia wykonano z użyciem programu Statistica Neural
Networks, 1999 (Zaus 20046)

N a rycinie 4 przedstawiono schemat SSN oraz w y
kres rozrzutu danych uzyskanych z badań laboratoryj
nych, K, i wyników pracy sieci, Kst. Współczynnik de
terminacji R2 jest bardzo wysoki, co oznacza, że przy
pomocy sieci, którą skonstruowaliśmy i nauczyliśmy,
można dokładnie wyznaczyć interesujący nas para
metr.
U z u p e łn ie n ie b ra k u ją c y c h d an y c h

badań laboratoryjnych i wyników ciągłych pomiarów geofizy
ki otworowej w otworze WMA1 w interwale głębokościowym
1528-1545 m. Kpr [mD] — przepuszczalność, Kp [%] — po
rowatość — oba wyniki pochodzą z badań laboratoryjnych.
PHI [%] — porowatość z interpretacji pomiarów geofizyki
otworowej, DTM [ps/m] zmierzony w otworze czas interwało
wy — odwrotność prędkości fali sprężystej (Zaus 20048)

W końcowym etapie prac nad wykorzystaniem
sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania prze
puszczalności w profilu otworu wykorzystujemy sieć
odpowiednio skonfigurowaną i nauczoną na danych la
8 Zaus K. 2004. Doskonalenie metodyki wyznaczania przepuszczalności
skał na podstawie profilowań geofizyki otworowej z wykorzystaniem
sieci neuronowych. Praca dyplomowa, Katedra Geofizyki, WGGiOŚ,
AGH

W dobie oszczędnego gospodarowania nakładami
finansowymi oraz ochrony środowiska, wymuszającej
ograniczenie inwazyjnych działań, jakim i niewątpliwie
jest wiercenie otworów, a także coraz większych m ożli
wości przetwarzania starych danych w celu pozyskania
niezbędnych informacji, często sięgamy po dane archi
walne. Wykorzystujemy je do uzupełnienia bieżących
danych.
Reinterpretacja archiwalnych materiałów geofizycz
nych — sejsmicznych, grawimetrycznych, czy magnetotellurycznych często wymaga wprowadzenia parame
trów charakteryzujących ośrodek skalny. Parametrów
tych dostarczają pomiary geofizyki otworowej. Oprócz
danych współcześnie pozyskiwanych w nowych otwo
rach, sięgamy także po stare wyniki pomiarów. W sta
rych pomiarach często brakuje profilowania akustycz
nego, dostarczającego czasu interwałowego i pośrednio
prędkości fal sprężystych, oraz gęstościowego — bę
dącego źródłem gęstości objętościowej lub pomiary te
są bardzo słabej jakości. Stare pomiary, natomiast m ają
zwykle duży zestaw innych profilowań, np. oporności,
potencjałów polaryzacji naturalnej, czy naturalnej pro
mieniotwórczości. Znaczna część starych profilowań
geofizyki otworowej jest już obecnie przygotowana
w wersji elektronicznej, a wyniki profilowań radio
m etrycznych są przeliczone z impulsów na minutę na
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obecnie obowiązujące jednostki. Zatem, dane te moż
na w pełni wykorzystać do uzupełnienia brakujących,
stosując nowoczesne techniki, np. SSN. Krzywą cza
su interwałowego DT SSN, wyliczoną z użyciem sieci
neuronowej wykorzystano do interpretacji litologicznej
(ryc. 5) oraz do przeliczenia skali czasowej na głęboko
ściową w sejsmice. Na wejściu SSN wykorzystano pro
filowania: gamma, potencjałów polaryzacji naturalnej,
neutronowe, średnicy i głębokość.
czas interw ałow y [fjs/m]
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pomiaru, DT, i odtworzonymi w procesie uczenia, DT
SSN, zmalał nieznacznie, z 95% do 93%, przy zesta
wieniu wyników DT SSN(8) i DT SSN(5), ale podnio
sły się wartości czasów interwałowych w interwale wy
stępowania wapienia (ryc. 5, 6). Z tego powodu uznano,
że model sieci z pięcioma wejściami oraz trzema neuro
nami ukrytymi lepiej odtwarza profilowanie DT.
Do oceny jakości wyników uzyskanych z użyciem
sztucznej sieci neuronowej wykorzystano podstawowe
parametry statystyczne (tab. 1), które obliczono dla od
tworzonych parametrów.
Tabela 1. S ta ty s ty k i re g re s y jn e d la cza su in te rw a ło w e g o D T S SN
w o tw o rze W 4
Statystyka

Wartość
[|js/m]

Średnia DT SSN

200.44

Odchylenie standardowe DT SSN

27.70

Iloraz odchylenia standardowego błędu i zmiennej obliczanej

0.32

Współczynnik korelacji

0.95

Sieci K ohonena — w yznaczanie litologii
[□PHfCSANI)■LIMBoDOLO■CLAY|

(—
—DT — DTSSNj

Ryc. 5. Uproszczone rozwiązanie litologiczne w otworze W 4
dla odcinka głębokości 2110-2440 m. (lewa strona) oraz czas
interwałowy pomierzony, DT, (krzywa czarna) i obliczony
z użyciem SSN (5 neuronów na wejściu), DT SSN, (krzywa
czerwona); PHI — porowatość, SAND, L1ME, DOLO, CLAY
— odpowiednio objętości piaskowca, wapienia, dolomitu i iłu
w skale (Opyrchał 20076)
Sieć z 8 w ejściam i
czas interw ałow y [|is/m ]

Sieć z 5 w ejściam i
czas interw ałow y [^s/m ]

150 190 230 270 310 350

150 190 2 3 0 27 0 310 350

Ryc. 6. Porównanie wyników pracy perceptronów z 8 i 5 neu
ronami na wejściu w otworze W 4, oznaczenia jak na ryc. 5
(Opyrchał 20076)

Aby uzyskać optym alną sieć neuronową można wy
konywać zmiany parametrów wprowadzanych na wej
ście lub dobierać sieci o odpowiedniej liczbie neuronów
(na wejściu i w warstwie ukrytej) (ryc. 6). W otworze
W 4 porównano krzywe czasu interwałowego uzyskane
z użyciem perceptronów z 8 i 5 neuronami na wejściu.
Współczynnik korelacji między wartościami znanymi z

Tryb uczenia SSN bez nauczyciela stosuje się wtedy,
gdy nie jesteśm y w stanie przewidzieć sygnału wyjścio
wego. Ze względu na brak informacji o poprawności
odpowiedzi sieć musi się uczyć poprzez analizę reakcji
na pobudzenia, o których naturze wie mało lub nic. W
trakcie analizy parametry sieci podlegają zmianom, co
nazywamy samoorganizacją. W czasie procesu uczenia
sieci pokazuje się kolejne przykłady sygnałów wejścio
wych, nie podając żadnych informacji o tym, co z tymi
sygnałami należy zrobić. Sieć obserwuje otoczenie i od
biera różne sygnały. Nikt nie określa jednak, jakie zna
czenie m ają pokazujące się obiekty i jakie są pomiędzy
nimi zależności. Sieć na podstawie obserwacji wystę
pujących sygnałów stopniowo sama odkrywa, jakie jest
ich znaczenie i również sama ustala zachodzące między
sygnałami zależności (Mozgowoj 20 079).

Ryc. 7. Szkic samorganizującej się sieci Kohonena wykorzy
stanej do wyznaczania litologii w otworze K-14 w formacji
cechsztyńskiej (Mozgowoj 20079)

Samoorganizującą się sieć Kohonena wykorzystano
do oceny litologii skał. Dane wejściowe pochodziły z
otworów K-14 (grupa ucząca) oraz K -l 1 (grupa testują
ca) na Niżu Polskim, z interwału obejmującego utwory
od soli Na 3 do wapienia cechsztyńskiego C al (ryc. 8).
9 Mozgowoj D. 2007 Ocena możliwości sieci neuronowych do prze
twarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej na przykła
dach z wybranych otworów. Praca dyplomowa, Katedra Geofizyki,
WGGiOŚ, AGH
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Wyniki rekonstrukcji litologii przy użyciu sieci przedsta
wiano w postaci słupków litologicznych i porównano z
wynikami interpretacji uzyskanymi komercyjnym syste
mem interpretacyjnym przez zespół profesjonalistów.

Ryc. 8. Profesjonalne rozwiązanie litologiczno-porowatościowe w otworze K -ll (lewa strona). Z prawej rekonstrukcje z
wykorzystaniem SSN Kohonena przy wielkości map topolo
gicznych (map neuronów) równych odpowiednio: 4 x 4 , 12
x 12 i 20 x 20 neuronów. Kolory oznaczają typy litologiczne:
granatowy — wapień, niebieski — dolomit, bordowy — anhy
dryt, różowy — sól, popielaty — ił

Rozpoznanie litologii uzyskane za pom ocą SSN za
liczamy do interpretacji jakościow ej, wskazującej jedy
nie rodzaj skały w badanym interwale, bez podania ob
jętości poszczególnych elementów składowych, z czym
mamy do czynienia przy kompleksowej interpretacji
systemami geofizycznymi.
Wyniki na rycinie 8 pokazują, że wybranie zbyt m a
łej sieci neuronowej (np. 4 x 4 neurony) może dopro
wadzić do błędnego rozpoznania nowych przypadków
(nie rozpoznano wkładek anhydrytu w soli). Zbyt mała
liczba neuronów w SSN może prowadzić do wchłonię
cia mniej licznego podzbioru danych przez większy w
przypadku, gdy w ym iar mapy topologicznej jest m niej
szy niż ilość oczekiwanych skupisk. W omawianym
przypadku najmniej liczna grupa litologiczna (szary ił
solny), została wykluczona z powodu niewystarczające
go rozmiaru mapy i zbyt małej ilości próbek uczących.
Niewielka ilość próbek spowodowała wytłumienie
reakcji neuronów na przypadki iłu (niewystarczające
zmiany wag neuronów).
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Podsum ow anie
Do najważniejszych cech sieci neuronowych w
przedstawionych zastosowaniach petrofizycznych i
w geofizyce otworowej należy zaliczyć równoległość
przetwarzania, czyli fakt, że obliczenia mogą być pro
wadzone równolegle przez wszystkie neurony. Wtedy
szybkość pracy SSN znacznie przewyższa szybkość ob
liczeń sekwencyjnych. Przy dużej liczbie danych geofi
zyki otworowej, zbieranych zwykle z krokiem 10 cm w
interwale kilku km, duża szybkość przetwarzania jest
bardzo istotna. Sieci są odporne na uszkodzenia i błędy
przekazu między neuronami dzięki dużej liczbie powią
zań międzyneuronowych. Funkcje uszkodzonych neu
ronów przejm ują inne i w efekcie końcowym w działa
niu sieci nie dostrzega się istotnych zaburzeń. Bardzo
ważne jest uczenie przykładami zamiast programowa
nia. Odpowiednią strukturę sieci, najlepiej nadającej
się do rozwiązania problemu, dobiera się często metodą
kolejnych przybliżeń, a następnie przeprowadza się jej
umiejętne uczenie. SSN w ykazują cechy sztucznej inte
ligencji, gdyż na podstawie przykładów potrafią „skoja
rzyć” nabytą wiedzę i użyć j ą do rozwiązania problemu.
Sieci samoorganizujące się wykonują kontrolę nad roz
wiązywanym problemem poprzez samodzielne uczenie
i dobór parametrów.
Praca z SSN w zagadnieniach petrofizycznych i
geofizyki otworowej ujawniła dodatkowo następujące
cechy:
1. SSN z dużą ilością danych na wejściu były naj
bardziej efektywne przy predykcji (odtwarzaniu) para
metrów;
2. większa ilość elementów w warstwie ukrytej do
starczała wyniku lepszej jakości;
3. brak jednolitych danych w zbiorach uczących, te
stujących i tych, które służyły do pracy utworzonej SSN
uniemożliwiał wybór najlepszych rozwiązań;
4. najtrudniejszą okazała się praca w skomplikowa
nych warunkach geologicznych.
Artykuł został przygotowany w ramach działalności sta
tutowej w Katedrze Geofizyki WGGiOŚ A G H w roku 2008.
W pracy wykorzystano materiały i wyniki prac dyplomowych
przygotowanych p o d kierunkiem J. Jarzyny przez dyploman
tów specjalności geofizycznych na WGGiOŚ AGH: Katarzyną
Zaus, Urszulą Dominą, Anną Opyrchal i Dariusza Mozgowoja
Jadwiga Jarzyna, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii
Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki,
e-mail: jarzyna@uci.agh.edu.pl
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JAK ZA POMOCĄ METODY GEORADAROWEJ ODKRYĆ
STARE WYROBISKA I PUSTKI GÓRNICZE?
W stęp
Polska jest krajem o wysoko rozwiniętych trady
cjach górniczych. Przedmiotem szczególnie intensyw
nej eksploatacji w ciągu ostatnich kilkuset lat jest wę
giel kamienny na obszarze Górnego Śląska. Intensywna
eksploatacja rodzi zawsze szereg negatywnych skutków
na powierzchni Ziemi w rejonach górniczych. Efektem
najszybciej obserwowanym jest np. zaburzenie stosun
ków wodnych lub zasolenie wód rzecznych solankami
kopalnianymi, innym może być tworzenie się niecek
osiadania nad wyeksploatowanymi pokładami. Niektóre
negatywne efekty pojawiają się dopiero po kilkudzie
sięciu latach. W warunkach urbanistycznych Górnego
Śląska są to zjawiska szczególnie niebezpieczne, a naj
groźniejszym efektem są zdarzające się co pewien czas
katastrofy budowlane i komunikacyjne. Jedną z hipotez
(później zresztą niepotwierdzonych) badanych podczas
największej w dziejach Polski katastrofy budowlanej —
zawalenia się dachu hali MTK w Chorzowie 28.01.2006
roku (65 ofiar śmiertelnych) — była obecność starej, niepodsadzonej sztolni leżącej bezpośrednio pod obiektem.
W XVIII i XIX wieku, zgodnie z możliwościami
ówczesnej sztuki górniczej, węgiel kamienny wydoby
wano z pokładów leżących bardzo płytko, w szczegól
ności w rejonach wychodni. Wyrobiska wtedy drążone
zabezpieczane były głównie stemplami drewnianymi,
które w miarę upływu czasu ulegały stopniowej degra
dacji, przestając spełniać swoją rolę (czasem w zwię
złych skałach nie stosowano żadnych zabezpieczeń).
Wyrobiska ulegały stopniowemu zaciskaniu, następo
wało również obrywanie się skał stropowych.
Bardzo często stare mapy górnicze z czasów eksplo
atacji nie istnieją i znajomość położenia wyrobisk jest
jedynie przybliżona. Szczególnym zagrożeniem dla po
wierzchni była eksploatacja węgla za pomocą tzw. biedaszybów (częsta, zwłaszcza w okresie międzywojennym),
prowadzona bez żadnej dokumentacji wyrobisk. Eksplo
atowano w ten sposób najpłytsze pokłady węgla, stosując
jedynie najtańszą i najbardziej niezbędną obudowę.
Innym rodzajem starych wyrobisk górniczych mają
cych negatywny wpływ na powierzchnię są stare szyby
kopalniane zaślepione na pewnej głębokości. Ich ist
nienie należy uwzględnić przy planowaniu zabudowy.
Niewskazane jest stawianie budynków nad niezabez
pieczonym szybem lub bezpośrednio obok.
Jednak nie tylko eksploatacja węgla kamiennego
może spowodować szkody górnicze na powierzchni te
renu. Oprócz węgla kamiennego w Polsce wydobywa
się szereg innych kopalin użytecznych.
Jednym z najważniejszych ośrodków górnictwa rud
cynkowo-ołowiowych w Polsce jest Olkusz (z urucho
m ioną w 1974 roku kopalnią „Pomorzany”). Historia
górnictwa olkuskiego sięga XI wieku. Wtedy to Olkusz
otrzymał przydomek „srebrnego miasta”. Wydobywa

no tutaj srebro, z którego bito monety piastowskie. W
XIV wieku zaczęto w okolicach Olkusza wydobywać
rudy ołowiu (głównie galenę). Eksploatacja w tamtych
czasach miała charakter nieuporządkowany. W XVI
wieku zaczęto w kopalniach olkuskich budować sztol
nie. Utrzymanie sztolni w należytym stanie było bardzo
kłopotliwe i kosztowne. Sztolnie często ulegały zaci
skaniu, niszczyły się, powodując również szkody na
powierzchni terenu.
Innym górniczym obszarem, nieco mniej znanym
są okolice Tarnowskich Gór i Bytomia. W rejonie tym
prowadzono przez setki lat intensywną eksploatację
kruszców srebronośnych (jak również towarzyszących
im rud ołowiu). Ślady eksploatacji złóż są tutaj dato
wane na 1000 r. p.n.e. Pierwsze udokumentowane źró
dła dotyczące górnictwa na tych ziemiach pochodzą z
XII wieku. Początkowo system eksploatacji był bardzo
prosty — drążono szyb, od którego odchodziły krótkie
korytarze. W XVI wieku udoskonalono system wydo
bycia— zaczęto drążyć sztolnie, rozpoczęto odwadnia
nie kopalń. Ostatnią kopalnię na tym terenie zamknięto
w 1922 roku. Wyrobiska, które pozostały, tw orząjeden
z największych systemów podziemnych korytarzy na
świecie. Obecnie te zinwentaryzowane liczą ponad 300
km chodników oraz liczne komory, szyby i sztolnie.
Nieznana jest ilość wyrobisk nieudokumentowanych.
Na powierzchni takich właśnie terenów tworzą się
szkody górnicze. Powstają niecki, zapadliska, pękają
drogi. Zabezpieczenie gruntu przed takimi zjawiskami
jest bardzo trudne, ale możliwe pod warunkiem, że zna
na jest w miarę dokładnie lokalizacja pustek. Najczęściej
po zlokalizowaniu pustki podsadza się j ą czyli wykonuje
otwór wiertniczy i pompuje do pustki mieszaninę cemen
tu z pyłami dymnicowymi (tzw. zaczyny wiążące).
Kluczowym problemem jest więc precyzyjna loka
lizacja starego wyrobiska, pustki. Pomocne mogą się tu
okazać metody geofizyki poszukiwawczej. Metody te
bazują na wykrywaniu różnic parametrów fizycznych
ośrodka geologicznego. Każda z metod geofizycznych
jest „wrażliwa” na określoną grupę parametrów. Przy
kładowo: grawimetria bada zmiany gęstości ośrodka,
sejsmika wykrywa różnice parametrów sprężystych,
metoda elektrooporowa— różnice przewodności ośrod
ka, itd. Najczęściej stosowane w Polsce metody do wy
krywania pustek to: mikrograwimetria i metoda elek
trooporowa. Metoda georadarowa, rzadziej stosowana,
potencjalnie może być metodą najbardziej efektywną.
Wszystkie te metody dają możliwości wcześniejszej lo
kalizacji pustki, kiedy działania zabezpieczające m ogą
jeszcze przynieść efekt.
Podstawy m etody georadarowej
Metoda georadarowa należy do grupy metod radiofalowych. Aparatura pomiarowa składa się m.in. z dwu
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anten: nadawczej i odbiorczej. Antena nadawcza emi
tuje w głąb górotworu falę elektromagnetyczną, która
ulega odbiciu, załamaniu i tłumieniu. Najważniejszym
zjawiskiem, z punktu widzenia metody georadarowej,
jest odbicie fali na granicy dwóch ośrodków. Fala od
bita rejestrowana jest przez antenę odbiorczą. Otrzyma
ny obraz (echogram) jest odzwierciedleniem budowy
ośrodka. Z uwagi na duże tłumienie fali elektromagne
tycznej, jak również niewielką moc anteny nadawczej,
zasięg m etody georadarowej nie przekracza kilkudzie
sięciu metrów. Głębokość penetracji zależy również
od warunków geologicznych i wilgotności badanego
ośrodka, a przede wszystkim od częstotliwości zasto
sowanych anten.
Metoda georadarowa ma szereg zalet. Pomiary
georadarowe nie powodują żadnego zniszczenia te
renu. Dzięki temu można wykonywać je na terenach
chronionych (rezerwatach, parkach narodowych), we
wnątrz budynków, badać drogi, pasy startowe lotnisk,
itp. M etoda ta pozwala na natychmiastową, wstępną
ocenę wyników, ju ż w trakcie pomiarów terenowych.
Mimo stosunkowo wysokiego kosztu samej aparatury
georadarowej, pom iar jest bardzo tani, szybki i wydaj
n y Operator jest w stanie wykonać i zinterpretować
kilka kilometrów profilów dziennie. Przy pomocy no
woczesnych georadarów można wykonywać badania
dróg, autostrad i torów kolejowych z prędkością nawet
stokilkadziesiąt kilometrów na godzinę (oczywiście od
bywa się to kosztem rozdzielczości samego pomiaru).
Nowoczesne modele aparatury georadarowej są lekkie,
ergonomiczne, o niewielkich gabarytach.
Metoda georadarowa m a jednak kilka wad. Jakość
zarejestrowanych rezultatów, znacznie bardziej niż w
innych metodach geofizycznych, zależy od poprawnego
doboru parametrów pomiarowych. Dotyczy to przede
wszystkim prawidłowego doboru częstotliwości anten,
wzmocnienia sygnału, parametrów filtrów. Skład mi
neralny warstw przypowierzchniowych ma ogromny
wpływ na zarejestrowany obraz falowy. Georadar jest
również bardzo podatny na rozliczne zakłócenia spo
wodowane np. obecnością budynków, szyn, linii wyso
kiego napięcia i innych metalowych obiektów.
Na jakość zarejestrowanego materiału pomiarowego
największy wpływ m a tłumienie fali elektromagnetycz
nej w ośrodku i stała dielektryczna— najważniejszy pa
rametr ośrodka w metodzie georadarowej.
W spółczynnik tłumienia zależy od przewodności
ośrodka geologicznego. Im przewodność wyższa, tym
tłumienie większe.
Na wielkość tłumienia fali elektromagnetycznej
m ają między innymi wpływ następujące czynniki: skład
mineralny ośrodka, wilgotność ośrodka, porowatość
ośrodka, struktura, tekstura skały.
Do skał o wysokiej przewodności i dużym tłumie
niu możemy zaliczyć antracyty (węgle), siarczki, gliny,
iły i inne. Do skał o najmniejszym tłumieniu fali elek
tromagnetycznej zaliczamy z kolei halit (popularną sól
kamienną), gipsy, anhydryty.
Tłumienie rośnie także wraz ze wzrostem objętości
wody (wilgotności) w ośrodku. Obecność wody w ośrod
ku geologicznym powoduje wzrost przewodności, a za
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razem tłumienia. Oczywiście, im tłumienie w ośrodku
większe, tym mniejszy zasięg głębokościowy pomiaru.
Z punktu widzenia metody georadarowej najważ
niejszym czynnikiem wpływającym na współczynnik
tłumienia ośrodka geologicznego jest częstotliwość fali
elektromagnetycznej propagującej w tym ośrodku.
Im wyższa częstotliwość fali emitowanej w głąb
ośrodka geologicznego, tym mniejsza głębokość pene
tracji, ale za to większa rozdzielczość pomiaru. Zasada
ta ma decydujące znaczenie podczas projektowania po
miarów georadarowych.
Jak już wspomniano, drugim parametrem ośrodka
mającym kluczowe znaczenie dla metody georadaro
wej jest względna stała dielektryczna — przenikalność
dielektryczna ośrodka. Związany jest z nią tzw. współ
czynnik odbicia fali na granicach pomiędzy warstwa
mi. W metodzie georadarowej współczynnik odbicia na
granicy dwóch ośrodków jest tym większy, im większy
jest kontrast stałych dielektrycznych tych ośrodków. Od
wartości współczynnika odbicia zależy bezpośrednio
amplituda fali odbitej. Im kontrast stałych dielektrycz
nych większy, tym anomalia „wyraźniejsza”.
Ponadto wartość stałej dielektrycznej ma decydują
cy wpływ na wartość prędkości propagacji fali elektro
magnetycznej w ośrodku geologicznym.
Wysoki kontrast przenikalności dielektrycznej m oż
na zaobserwować pomiędzy następującymi ośrodkami:
— metal - dowolny ośrodek geologiczny;
— powietrze - dowolny ośrodek geologiczny;
— lód - woda;
— piasek - glina;
— p ia s e k -to rf.
Właśnie do wykrywania granic pomiędzy takimi
ośrodkami metoda georadarowa jest szczególnie dobrze
predysponowana. Metoda ta nadaje się więc szczegól
nie dobrze do wykrywania metalowych obiektów zako
panych w ziemi, pustek w ziemi wypełnionych powie
trzem, określania grubości lodu, itp.
Istnieje kilka sposobów wykonywania pomiarów
georadarowych. Podstawowym wariantem jest tzw.
profilowanie. Podczas profilowania obie anteny są prze
suwane równocześnie wzdłuż wytyczonego profilu. W
ten sposób podczas jednego przejścia zbierana jest cią
gła informacja wzdłuż wytyczonej linii. Istnieją odmia
ny profilowania, np. profilowanie wielokanałowe. Kilka
(rzadziej kilkanaście) anten połączonych w specjalny
sposób zbiera informacje ze znacznie szerszego pasa
terenu. Z jednej strony poprawia to niesłychanie wydaj
ność pomiaru, z drugiej zaś zwiększa koszty aparatury
georadarowej.
Na ryc. 1 pokazano podstawowy sposób wykonywa
nia pomiarów georadarowych — profilowanie. Krótki
impuls elektromagnetyczny jest wysyłany przez antenę
nadawczą georadaru, antena odbiorcza rejestruje falę
odbitą.
Drugim, bardzo ważnym sposobem wykonywania
pom iarów georadarowych jest profilowanie prędkości,
zwane WARR (ang. Wide Angle Reflection and Refractioń) lub CMP (ang. Common M id Point). Służy ono
do obliczenia prędkości fali elektromagnetycznej w
miejscu pomiaru. W metodzie WARR antena nadawcza
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spoczywa nieruchomo w jednym punkcie, natomiast
antena odbiorcza jest od niej odsuwana ze stałą pręd
kością. Refleksy od fali odbitej tworzą na echogramie
charakterystyczną parabolę. Na podstawie parametrów
takiej paraboli można obliczyć prędkość fali elektroma
gnetycznej w miejscu pomiaru. Znajomość prędkości
fali elektromagnetycznej jest niezbędna do obliczenia
skali głębokościowej rejestrowanych echogramów.
jednostka
sterująca

1 7 ,8 0

2 2 ,8 0

2 7 .8 0

3 2 ,8 0

3 7 ,8 0

[s]

Ryc. 2. Pustka poeksploatacyjna w Sierszy. Aparatura
RAMAC/GPR, anteny nieekranowane 200MHz

Ryc. 1. Zasada profilowania georadarowego

Inną odm ianą wykonywania pomiarów radarowych
jest prześwietlanie. Polega ono na umieszczeniu anten z
dwóch stron badanego obiektu. Jedna antena stoi nieru
chomo z jednej strony prześwietlanego obiektu, a druga
przesuwa się z drugiej jego strony. W ten sposób moż
na łatwiej obliczyć bieżącą odległość (niezbędną do
interpretacji) pomiędzy antenami. Przy pomocy anten
wysokoczęstotliwościowych można prześwietlać mury,
ściany, filary mostów, wiaduktów w poszukiwaniu pęk
nięć, szczelin, ubytków. Georadarem można np. badać
wewnętrzną strukturę murów różnych obiektów histo
rycznych (o znacznej niekiedy grubości).
Przykłady ciekawych rejestracji
W dalszej części niniejszej pracy zostaną przed
stawione echogramy zarejestrowane na profilach po
prowadzonych nad starymi wyrobiskami i pustkami
poeksploatacyjnymi. Jako pierwsza zostanie pokazana
pustka poeksploatacyjna z rejonu Sierszy. W rejonie
badań kilkukrotnie występowały przerwania ciągłości
powierzchni spowodowane zapadaniem się terenu, po
wstawały liczne zapadliska.
O budowie geologicznej terenu badań nie ma nieste
ty zbyt wielu użytecznych informacji. Pod powierzchnią
rejonu badań geofizycznych prowadzono eksploatację
pokładu 207 w latach 1808-1852. Ten rejon eksploata
cji został udostępniony wyrobiskami z dwóch płytkich,
bo 26-metrowych szybów Goepel i Aleksander. Do wy
robisk tych nie ma dostępu, nie jest znany ich stan i sto
pień samolikwidacji.

Na ryc. 2 przedstawiono echogram zarejestrowany
na profilu w Sierszy, na prywatnej posesji. Na echo
gramie zaznaczono typową pustkę poeksploatacyjną
na głębokości około 7-9 metrów. Nowo wybudowany
dom w sąsiedztwie tej pustki uległ znacznemu znisz
czeniu. W budynku popękały ściany nośne, a podłoga
na parterze opadła w kierunku pustki. W rejonie tym
wykonywano również badania mikrograwimetryczne.
Ich wynik w całej rozciągłości był zgodny z rezultata
mi badań georadarowych. Obecność pustki została po
twierdzona wierceniem.
Badania wykonano georadarem RAMAC/GPR pro
dukcji szwedzkiej firmy Mala GeoScience. Zastosowa
no anteny nieekranowane (nieosłonięte) o częstotliwo
ści 200 MHz. Anteny o takiej częstotliwości doskonale
nadają się do badań na głębokość około 10 m.
Na następnym echogramie (ryc. 3) zaprezentowano
wyniki zarejestrowane na profilu w pobliżu Olkusza
(naprzeciwko głównej bramy kopalni „Pomorzany”),
nad stosunkowo głęboko położonymi (dla metody georadarowej) starymi wyrobiskami górniczymi. Pomiary
wykonano również georadarem RAMAC/GPR, tym
razem zastosowano anteny nieekranowane o częstotli
wości 50 MHz. Anteny takie, jak już wspomniano, mają
znacznie większy zasięg, ale za to mniejszą rozdziel
czość pomiaru.

1 0 9 ,6

1 2 9 ,6

1 4 9 ,6

1 6 9 ,6

1 8 9 ,6

Ryc. 3. Wyrobiska górnicze w Olkuszu. Aparatura
RAMAC/GPR, anteny nieekranowane 50MHz
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Wyrobiska leżą na znacznie większej głębokości
— 20 m i 28 m pod pow ierzchnią terenu. M ają one
jednak znacznie większy przekrój poprzeczny. Dzięki
temu możliwe było ich wykrycie za pom ocą anten o
częstotliwości 50 MHz. Hiperbole na echogramach są
spowodowane dyfrakcją fali elektromagnetycznej na
granicach wyrobisk.
W rejonie tych pustek powstały na powierzchni
ziemi niewielkie zapadliska, nie stanowiły one jednak
istotnego zagrożenia dla powierzchni, ponieważ znaj
dowały się w rejonie niezurbanizowanym.
Ostatni przykład — to echogram zarejestrowany na
profilu wykonanym w Radzionkowie w pobliżu Tar
nowskich Gór. Rejon ten jest bardzo interesujący z in
nego powodu, stanowi bowiem fragment tzw. obszaru
NATURA 2000 „Podziemia Tamogórsko-Bytomskie”.
Podziemia te, jak ju ż podano we wstępie, to wyrobiska
pozostałe po średniowiecznych kopalniach srebra.
Program Natura 2000, to przyjęty przez Unię Euro
pejską system ochrony zagrożonych siedlisk przyrodni
czych na terenie kontynentu europejskiego. Sieć obsza
rów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochrony
ptaków (ostoi ptasich) i specjalne obszary ostoi siedli
skowych różnych gatunków flory i fauny. Do chwili
obecnej w Polsce ustanowiono 124 obszarów specjalnej
ochrony ptaków oraz 364 obszary ochrony siedlisk.
Jednym z takich terenów jest obszar „Podziemia
Tamogórsko-Bytomskie”. Ma on powierzchnię około
3500 ha. Obejmuje okolice Tarnowskich Gór, Bytomia
i Radzionkowa. Ze względu na wyjątkowe wartości hi
storyczne i zabytkowe, fragmenty podziemi (sztolnia
„Czarnego Pstrąga”) zostały wpisane na Ogólnopolską
Listę Pomników Historii.
Korzystny mikroklimat (stała temperatura, wysoka
wilgotność) panujący w podziemiach sprawił, ze jest to
prawdopodobnie drugie, co do wielkości, zimowisko nie
toperzy w Polsce (po Międzyrzeckim Rejonie Umocnio
nym na Ziemi Lubuskiej), a największe na Górnym Śląsku
i jedno z największych w Europie. Stwierdzono tu wystę
powanie 10 gatunków nietoperzy. Ich liczebność szacuje
się na kilkanaście tysięcy osobników. Obszar ten zamiesz
kiwany jest przez nietoperze także w okresie letnim.
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Na echogramie (ryc. 4) przedstawiono stare wyro
bisko leżące bardzo płytko pod powierzchnią ziemi,
na głębokości około 4 m. Może ono być potencjalnym
siedliskiem chronionych gatunków nietoperzy. Jego
wykrycie może spowodować zmianę kierunku tyczenia
wodociągu na tym terenie.
Profil poprowadzono środkiem jezdni w terenie
zurbanizowanym. Tym razem pomiar wykonano za po
m ocą georadaru RAMAC CU II. Aby zminimalizować
odbicia zakłócające, posłużono się antenami ekranowa
nymi (osłoniętymi) o częstotliwości 250 MHz.
Podsum ow anie
Przeprowadzone prace świadczą o bardzo wysokiej
przydatności metody georadarowej do lokalizacji płyt
kich wyrobisk górniczych i starych pustek poeksplo
atacyjnych. M ożna tak stwierdzić pomimo stosunko
wo niewielkiego zasięgu głębokościowego tej metody.
Metoda georadarowa pozwala na wykrycie pustek do
głębokości około trzydziestu metrów pod powierzchnią
terenu przy zastosowaniu dostępnych dla nas anten o
częstotliwości 50 MHz. Anteny o niższej częstotliwości
umożliwiłyby zwiększenie zasięgu głębokościowego
metody. Należy jednak pamiętać, że anteny georadarowe o niskich częstotliwościach posiadają wprawdzie
bardzo duży zasięg głębokościowy, ale za to bardzo m ałą
rozdzielczość. Tak więc pustki o niewielkich rozmia
rach poprzecznych m ogą pozostać niewykryte. Wykry
cie pustki na głębokości około 20 m pod powierzchnią
terenu powinno być wystarczające do przeprowadzenia
prac zabezpieczających.
Niemożliwe jest przebadanie całego potencjalnie
zagrożonego pustkami terenu, natomiast pojawienie się
pierwszych objawów niestabilności powierzchni (po
wstanie zapadlisk, pęknięć) powinno być sygnałem do
rozpoczęcia badań georadarowych na terenach przyle
głych.
N a zakończenie można dodać, że wykrywanie pu
stek jest jednym z wielu możliwych zastosowań meto
dy georadarowej. Metoda ta świetnie nadaje się do w y
krywania infrastruktury podziemnej (rur, kabli), badań
geologicznych, archeologicznych i innych.
Podziękow ania
Dziękuję kolegom z Katedry Geofizyki WGGiOŚ
AGH za pomoc w wykonywaniu pomiarów georadaro
wych.
Niniejsza praca została wykonana w ramach prac
statutowych Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH w roku
2008.
Wpłynęło: 21.04.2008

2 9 ,1 0

3 9 ,0 7

4 9 ,0 4

5 9 ,0 1

6 8 ,9 7

[ "> ]

Ryc. 4. Wyrobiska górnicze w „Podziemiach TamogórskoBytomskich”. Aparatura RAMAC CU II, anteny ekranowane
250 MHz
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KATEDRA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH WGGIOŚ AGH — BADANIA
NAUKOWE I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Problem atyka naukow o-badaw cza K atedry
Surowców Energetycznych A G H
Tradycje Katedry Surowców Energetycznych (do
2007 r. Zakładu Surowców Energetycznych) sięgają
początków Akademii Górniczej. Wywodzą się z geo
logii stosowanej, której prekursorem był profesor Ka
rol Bohdanowicz — światowej sławy uczony i badacz.
Przez długie lata K atedrą kierowali wybitni profeso
rowie: Adam Tokarski, Stanisław Wdowiarz i Roman
Ney. Obecnie nasza Katedra rozwija kilka wyspecjali
zowanych kierunków kształcenia i badań naukowych w
zakresie geologii i geochemii naftowej oraz geotermii
i odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z ochroną
środowiska.
Problematyka naukowo-badawcza Katedry Su
rowców Energetycznych AGH obejmuje warunki po
wstawania i występowania złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz zagadnienia możliwości eksploatacji
i zagospodarowania energii geotermalnej na obsza
rze Polski. Ta rozległa i interesująca problematyka
uwzględnia specyfikę budowy geologicznej Polski, le
żącej w bardzo szczególnym miejscu — skrzyżowaniu
trzech wielkich prowincji geologiczno-naftowych: sta
rej i młodej platformy Niżu Polskiego oraz prowincji
karpackiej, obejmującej Karpaty fliszowe i zapadlisko
przedkarpackie.
Uwzględniamy również ścisłe powiązania tych zło
żonych zagadnień z racjonalną eksploatacją złóż naf
towych i złóż wód geotermalnych, na tle ekonomiki
surowcowej naszego kraju oraz jego potrzeb wynikają
cych z ochrony środowiska naturalnego.
Prowadzone w Katedrze badania zawierają szerokie
spektrum tematyczne:
— poznawanie warunków powstawania złóż ropy i
gazu, dróg i czasu migracji i akumulacji złóż naftowych
oraz związków pomiędzy węglowodorami w złożach i
ich pierwotnym źródłem pochodzenia w określonych
skałach macierzystych;
— badania geochemiczne dla ustalenia genezy me
tanu w zagłębiach węglowych;
— prospekcja ropo- i gazonośności basenów naf
towych Niżu Polskiego, Karpat i ich przedgórza, przy
zastosowaniu metod numerycznego modelowania sys
temów naftowych;
— poszukiwania i wykorzystanie energii cieplnej
wód geotermalnych;
— opracowania dotyczące warunków występowa
nia i oceny zasobów wód i energii geotermalnej;
— studia techniczno-ekonomiczne i oceny opłacal
ności przedsięwzięć geotermalnych;
— raporty oddziaływania na środowisko inwestycji
geotermalnych i oceny ich efektu ekologicznego;
— opracowania projektów i dokumentacji hydro
geologicznych dla ujęć wód geotermalnych;

— badania modelowe dla określenia zasobów dys
pozycyjnych i zasobów eksploatacyjnych ujęć wód
geotermalnych;
— rozpoznanie możliwości wykorzystania odna
wialnych źródeł energii;
— badania przypowierzchniowych anomalii gazo
wych, co pozwala na bezpośrednie lokalizowanie nie
których złóż w pułapkach, zanim jeszcze rozpocznie się
ich kosztowna penetracja wiertnicza;
— zastosowanie powierzchniowych metod geoche
micznych w ochronie środowiska, poprzez określenie
naturalnego tła i anomalii gazów węglowodorowych, co
ma istotne znaczenie w ustalaniu stopnia zanieczyszcze
nia obszaru substancjami ropopochodnymi, oraz moni
toring naziemnych instalacji naftowych i podziemnych
magazynów gazu.
„Atlas zasobów geoterm alnych na Niżu Polskim ”
— kom pendium inform acji dla naukow ców i
praktyków
Szeroko pojęta tematyka energii geotermalnej nale
ży do podstawowych nurtów badawczych Katedry Su
rowców Energetycznych AGH. Prace w tym zakresie
prowadzone są od lat 1980., co znalazło wyraz m.in. w
licznych publikacjach i opracowaniach. Jest wśród nich
„Atlas wód geotermalnych na Niżu Polskim” (Górecki i
in., 1990), oraz „Atlas zasobów energii geotermalnej na
Niżu Polskim” (Górecki i in., 1995), obejmujący zbior
niki jury dolnej i kredy dolnej. Pracownicy Katedry są
również współautorami dzieła „Atlas o f Geothermal
Resources in Europę” (Hurter and Haenel [eds.], 2002),
wydanego przez Komisję Europejską w 2002 r.
Najnowszym opracowaniem w zakresie geotermii,
jakim Katedra może się poszczycić, jest natomiast
„Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim”
— fundamentalne, dwutomowe dzieło liczące łącznie
ponad 720 stron formatu A-3, wydane w grudniu 2006
r. (Górecki [red.] i in., 2006). Dotyczy ono problematy
ki występowania, wydobywania i wykorzystania wód
geotermalnych na Niżu Polskim. Obszar objęty praco
waniem zajmuje ponad 87% powierzchni kraju (!). Pra
ce nad Atlasem prowadzono na zamówienie Ministra
Środowiska, a sfinansowano ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zespół autorów i realizatorów „Atlasu zasobów geo
termalnych na Niżu Polskim” dla formacji mezozoiku
(część pierwsza) i paleozoiku (część druga) składał się z
blisko czterdziestu osób — pracowników największych
uczelni w Polsce (AGH, Uniwersytetu Warszawskiego,
Politechniki Warszawskiej), pracowników instytucji na
ukowych (Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralny
mi i Energią PAN w Krakowie, Państwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie), przedstawicieli Stowa
rzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, firm pry-

lestiw al Nauki w Krakowie

98

watnych (Eko-Invest S.A. — Geoterm ia Stargard), oraz
praktyków z dziedzin związanych z geotermią. Atlasy
są wspólnym dziełem geologów, hydrogeologów, geofizyków, geochemików, wiertników, ciepłowników, informatyków, automatyków, ekonomistów i prawników.
Zespół pracował pod kierownictwem prof. dr. hab. inż.
Wojciecha Góreckiego — kierownika Katedry Surowców Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska AGH, który jednocześnie pełnił
funkcję redaktora naukowego Atlasów. Pracę Zespołu
koordynował m gr inż. M arek Hajto.

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH
NA NIŻU POLSKIM
A T LA S OF GEO TH ERM A L RESOURCES IN THE P O IISH L O W IA N D S
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Ryc. 1. Okładki „Atlasu zasobów geotermalnych na Niżu
Polskim" (Górecki [red.] i in., 2006)

Atlas stanowi dzieło o wyjątkowej wartości poznawczej, znacznie poszerzając zakres tematyki zawartej we wcześniej dostępnych w Polsce podobnych opracowaniach, takich jak wym ieniony uprzednio „Atlas
wód geotermalnych na Niżu Polskim”, „Atlas zasobów
energii geotermalnej na Niżu Polskim ”, czy też „Atlas
zbiorników wód geotermalnych Małopolski” (Ney
[red.] i in., 2006).
Atlas jest wynikiem kilkunastoletnich badań nad
wykorzystaniem wód i energii geotermalnej zakumulowanych w zbiornikach formacji m ezozoicznej: dolnokredowym, gómojurajskim, środkowojurajskim, dolnojurajskim, gómotriasowym i dolnotriasowym, a także
w zbiornikach formacji paleozoicznej: dolnopermskim,
karbońskim i dewońskim. Opis zasobów tych zbiom ików jest istotnym uzupełnieniem wiedzy na temat krajowych zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim.
Opracowanie powstało z wykorzystaniem najnowszych
technik cyfrowego przetwarzania danych geologicznych i kartografii cyfrowej, dostępnych w Katedrze
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Surowców Energetycznych AGH, oraz zasobów informatycznych, w tym specjalistycznego oprogramowania
firmy Landmark Graphics Corp.
Atlas stanowi kompendium wiedzy m.in. o rozmieszczeniu zbiorników geotermalnych, ich parametrach i
wielkości zasobów na terenie Niżu Polskiego, o zagadnieniach technicznych związanych z poszukiwaniem,
udostępnianiem i eksploatacją wód geotermalnych,
Informacje te będą przydatne zarówno specjalistom
zawodowo zajmującym się geotermią, jak i osobom,
które poszukują podstawowych informacji dotyczących
geotermii. Jest adresowany także do pracowników ad
ministracji państwowej, samorządowej, przedstawicieli
instytucji i prywatnych firm zainteresowanych pozyski
waniem geotermalnej energii cieplnej lub innymi spo
sobami wykorzystania wód geotermalnych.
Zawarte w Atlasie informacje m ogą w znacznym
stopniu ułatwić podejmowanie przez władze samorzą
dowe i prywatnych inwestorów decyzji o planowaniu
przedsięwzięć geotermalnych, ich ewentualnej właści
wej lokalizacji oraz dostosowaniu parametrów tech
nicznych projektów do potrzeb lokalnego rynku cie
płowniczego.
N iezbędną wiedzę m ogą czerpać z Atlasu także
nauczyciele akademiccy i studenci specjalności: Od
nawialne Źródła Energii, Energetyka Niekonwencjo
nalna, Ochrona Środowiska i in. Atlas zawiera m.in.
rozdziały natury ogólnej, przedstawiające m.in. opis
systemów geotermalnych, sposoby zastosowania wód
i energii geotermalnej (np. ciepłownictwo, produkcja
energii elektrycznej, pompy ciepła, rekreacja, lecznic
two) w Polsce i na świecie, stopień ich wykorzystania,
opis działających w Polsce ciepłowniczych instalacji
geotermalnych, klasyfikacje i metody obliczania po
szczególnych rodzajów zasobów energii geotermalnej.
Zagłębiając się w bardziej szczegółowe aspekty, opisa
no techniczne i technologiczne uwarunkowania eksplo
atacji, przesyłu i zatłaczania wód geotermalnych oraz
odbioru ciepła (np. techniki wykonywania wierceń, ich
konstrukcje, infrastrukturę powierzchniową systemów
ciepłowniczych, i in.).
Zarysowano problemy związane z korozją materiałów konstrukcyjnych i wytrącaniem osadów w systernach przesyłowych wód geotermalnych. Podano
niektóre sposoby ograniczania tych zjawisk, jak np.
stosowanie odpowiednich rodzajów stali w elementach
instalacji i in.
Autorzy Atlasu nie ograniczyli się do zagadnień ściśle technicznych. Zwrócono bowiem uwagę także na
inne aspekty związane z pozyskiwaniem wód geotermalnych, jako surowca objętego koncesją geologiczną
oraz prawem geologicznym i górniczym. Opisano uwarunkowania prawne poszukiwania i eksploatacji wód
i energii geotermalnej, przeszkody w rozwoju przedsiębiorczości opartej na energii geotermalnej, czynniki wpływające na opłacalność przedsięwzięć geotermalnych, koszty inwestycyjne, źródła finansowania
projektów geotermalnych dostępne w Polsce i w Unii
Europejskiej. Dokonano również oceny opłacalności
ekonomicznego wykorzystania ciepła wód poszczegól
nych zbiorników w celach ciepłowniczych.

Wszechświat, t. 109, nr 4-6/2008

festiwal Nauki w Krakowie

99

Każdy rozdział Atlasu jest opracowany w języku
polskim i angielskim. Dwujęzyczność jest dodatkową
zaletą także w kontekście zainteresowania wykorzy
staniem polskich zasobów energii i wód geotermalnych
wśród instytucji, przedsiębiorców, banków zagranicz
nych, etc.
Atlas przyczynił się do zweryfikowania i poszerze
nia wiedzy na temat zasobów geotermalnych na Niżu
Polskim. Tym samym pozwoli na bardziej racjonalne
i ekonomicznie uzasadnione projektowanie i rozwój
praktycznego wykorzystania energii geotermalnej w
Polsce. Autorzy i realizatorzy Atlasu m ają nadzieję, że
ich dzieło przyczyni się do wzrostu udziału odnawial
nej, czystej ekologicznie energii geotermalnej w bilan
sie energetycznym Polski.

Ryc. 2. Mapa rozkładu temperatur w stropie utworów triasu
dolnego — jedna ze 150 map zawartych w „Atlasie zasobów
geotermalnych Niżu Polskiego” (Górecki [red.] i in. 2006).
Zbiornik triasu dolnego w niektórych rejonach jest perspekty
wiczny pod względem możliwości występowania wód o tem
peraturach rzędu 100°C

Poszczególne zbiorniki wód geotermalnych zostały
scharakteryzowane m.in. pod kątem ich budowy geolo
gicznej (litologia, stratygrafia, tektonika), zasięgu i głę
bokości zalegania poziomów wodonośnych, ich miąż
szości, temperatur i mineralizacji wód, wydajności ujęć
hydrogeologicznych oraz obliczonych zasobów.
Do konstrukcji map wykorzystano dane pochodzą
ce z 5030 otworów wiertniczych wykonanych w ob
szarze Niżu Polskiego, a zgromadzonych w archiwach
PIG, PGNiG oraz w bazie danych KSE AGH. Spośród
tej liczby otworów, do dalszych analiz wytypowano
2831 otworów, w których stwierdzono zbiorniki wód
geotermalnych. Wyniki analiz zilustrowano za pomocą
zestawu ponad 150 map (m.in. map rozkładu tempera
tur wgłębnych) i blisko 30 przekrojów geologicznych i
hydrogeologicznych.
M IC KA »KXiUł:ŃSKO-lADZKA
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Studia w specjalności G eologii Naftowej
i odnaw ialnych Źródeł Energii oraz działalność
dydaktyczna K atedry Surowców Energetycznych
AGH
Katedra Surowców Energetycznych na Wydziale
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii
Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest je 
dynym w Polsce ośrodkiem kształcenia geologów naf
towych i specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł
energii. Doświadczenie badawczo-naukowe KSE AGH,
oraz nowoczesne wyposażenie komputerowe, laborato
ryjne i aparaturowe, jest w pełni wykorzystywane w
dydaktyce, zapewniając wysoki poziom wykładów i
sprawiając, że studia w specjalności Geologii Naftowej
i Geotermii są atrakcyjne oraz interesujące.

NIECKA WARSZAWSKA
vi

Ryc. 4. Nowa sala komputerowa im. Profesora Adama Tokar
skiego

Ryc. 3. Przekrój geologiczny przez Niż Polski — jeden z wie
lu przekrojów zawartych w .Atlasie zasobów geotermalnych
Niżu Polskiego” (Górecki [red.] i in. 2006)

W celu uatrakcyjnienia formy przekazu informacji i
ułatwienia jej odbioru przez czytelnika, nierzadko niezwiązanego zawodowo z tem atyką poruszaną w Atlasie,
tekst wzbogacono około 90. rysunkami, schematami
(np. instalacji geotermalnych), fotografiami i wieloma
zestawieniami tabelarycznymi.

Katedra Surowców Energetycznych dysponuje opro
gramowaniem wiodących na świecie firm naftowych o
znaczącej wartości naukowej i dydaktycznej. Służy ono
do modelowań i badań procesów geologicznych zacho
dzących w skorupie ziemskiej i procesów generowania
węglowodorów. Znajduje ono także zastosowanie w
badaniach niektórych zagadnień związanych z odna
wialnymi źródłami energii. W 2007 roku uruchomiono
nowoczesną pracownię komputerową im. Prof. Adama
Tokarskiego przeznaczoną do prowadzenia zajęć z za
kresu geologii naftowej i geofizyki.
Kurs przedmiotów ułożony jest w taki sposób, aby
tworzyły one logiczne wątki treściowe zapewniające
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stopniową specjalizację poprzez przechodzenie od ogó
łu do szczegółu. Studenci wprowadzani są początkowo
w specyficzną dziedzinę geologii naftowej, geofizyki i
geotermii, pogłębianą stopniowo zagadnieniami zwią
zanymi z analizą basenów naftowych i geotermalnych, a
w szczególności z kartografią wgłębną, litologią, anali
zą facjalną i petrofizyką formacji naftowych. Jednocze
śnie studenci zaznajamiani są z m etodyką poszukiwań
naftowych i geotermalnych oraz systemami przetwa
rzania danych w geologii naftowej i geotermii. N a tym
tle prezentowane są zagadnienia z geologii naftowej w
aspekcie warunków generowania i migracji węglowo
dorów oraz naftowej inżynierii złożowej, opróbowania,
udostępniania i obliczania zasobów złóż naftowych i
geotermalnych, a także wpływu górnictwa naftowego
na środowisko. Istotna jest również analiza techniczna
i przeróbka surowców naftowych oraz powierzchniowe
metody badań geochemicznych, zarówno w aspekcie
poszukiwań jak i dla monitoringu naftowego.
Specjalność Odnawialne Źródła Energii ma na celu
wykształcenie kadr mogących w sposób fachowy zająć
się przygotowaniem gruntu pod inwestycje związane z
odnawialnymi źródłami energii, oraz zajmować się od
nawialnymi źródłami energii na etapie ich eksploatacji.
Studenci tej specjalności otrzym ują wiedzę z zakresu
energetyki, ze szczególnym naciskiem na odnawialne
źródła energii, ekonomii, nauk przyrodniczych, a także
ekologii. Zapoznają się systemami energetyki słonecz
nej, wiatrowej, geotermalnej, systemami wykorzystują
cymi biomasę oraz energię wód śródlądowych, mórz i
oceanów.

Ryc. 5. Praktyki studenckie na specjalności Odnawialne Źró
dła Energii, wyspa Samso, Dania

W programie znajdują się również przedm ioty trak
tujące o zasobach energetycznych, sposobach racjo
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nalnej gospodarki energią oraz systemach jej przesyłu,
magazynowania i konwersji.
W ramach procesu kształcenia studenci odbywają
praktyki terenowe pozwalające im zapoznać się tak z
odnawialnymi, jak i konwencjonalnymi źródłami ener
gii. Posiadamy szerokie kontakty międzynarodowe,
które rozszerzają wiedzę studentów z zakresu odna
wialnych źródeł energii na świecie.
Wykształcenie kadry inżynierskiej umiejącej w
sposób fachowy określić zasadność ekonomiczną oraz
parametry technologiczne inwestycji energetycznej,
będzie mieć w przyszłości zasadniczy wpływ na stan
infrastruktury energetycznej kraju, która jest podstawą
dobrze funkcjonującej gospodarki.
Wykształcony w tym kierunku przyszły inżynier ma
podstawy do projektowania, wdrażania instalacji OZE
oraz koordynacji i weryfikacji projektów finansowa
nych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej. Może
znaleźć zatrudnienie zarówno w samorządach teryto
rialnych, jak i w instytucjach i organizacjach wykorzy
stujących i koordynujących wdrażanie OZE w kraju i
za granicą.
Wpłynęło 24.04.2008
Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki — Kierownik Katedry
Surowców Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Życie zawodowe związał z przemysłem naftowym,
jest specjalistą w zakresie poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego i wykorzystania wód geotermalnych. W kręgu Jego
zainteresowań znajduje się problematyka dywersyfikacji dostaw
surowców energetycznych oraz problemy ochrony środowiska
związane z odnawialnymi źródłami energii,
e-mail: wgorecki@agh.edu.pl
Dr hab. inż. Beata Kępińska — Katedra Surowców
Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i
Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. Zainteresowania zawodowe związane z zasobami
i możliwościami wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
i na świecie.
e-mail: bkepinska@interia.pl
Mgr inż. Marek Hajto — Katedra Surowców Energetycznych na
Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zainteresowania badawcze
skierowane w stronę problematyki związanej z oceną zasobów
oraz możliwościami wykorzystania energii geotermalnej na skalę
przemysłową,
e-mail: mhajto@agh.edu.pl
Mgr inż. Joanna Ciągło — doktorantka w Katedrze Surowców
Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Zainteresowania naukowe ukierunkowane na rozwój
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności
zagospodarowania energii geotermalnej,
e-mail: joannaciaglo@wp.pl
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FOTOGRAF PRZYRODY A PIKSEL. ODCINEK 1: SZUMY

Wydaje się, że rewolucja cyfrowa przebiega wśród
fotografów przyrody stosunkowo opornie. M oże obco
wanie z przyrodą, wiekową, tysiącletnią, a właściwie
to zm ieniającą się dopiero w skali milionów lat ewo
lucji, może to jest przyczyną jakby niechęci do nowi
nek technicznych. Otrząśnijmy się jednak, czas polubić
piksele. Zauważmy, na przykład, jak nagle znikły tak
łubiane czarne, winylowe płyty gramofonowe, na rzecz
cyfrowych, podziurkowanych płyt CD. Nie pomoże już
nawet obiektyw makro (1:1), którym m ożna było sfo
tografować „muzykę”, szczególnie wysokie tony, jako
wijącą się ścieżkę. A jednak otworki cyfrowe CD/DVD
są obserwowane przez obiektyw, naprawdę. Tyle, że
oświetlenie jest laserowe — światłem spójnym, a to
robi różnicę. Dlatego też jaka szybkość! Sprawdzenie
jednego bitu — dziurka/brak dziurki zajmuje czytniko
wi tak mało czasu, że w ciągu 1/8000 sekundy (kto ma
taką migawkę?) przebiega ich 5 tysięcy.
Czas wrócić do tematu, którym nie będzie kalkula
cja ekonomiczna: fotografia cyfrowa kontra analogowa.
Chociażby dlatego, że nie da się na pieniądze przeliczyć
emocji miłośnika dobrej, ciężkiej średnioformatowej
lustrzanki, który cyfrowego Hasselblata nie kupi, choć
i średni format tanieje. Stało się, z pikselami pozostaje
się tylko pogodzić, polubić i lepiej zrozumieć.
Czy zresztą piksel to taka nowość? Czy filmy nie
miały ziarna? Miały, a kryształy soli srebra pod wzglę
dem pewnej, bardzo ważnej cechy fotografii, są bliskie
cyfrowym pikselom. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi, naj
pierw jednak podkreślmy istniejącą tu jednak różnicę.
Otóż, piksele tworzą idealnie rów ną siatkę, a kryształy
w emulsji fotograficznej miały rozmiary, kształt i ułoże
nie, co najmniej przypadkowe. Niektórzy fotografowie
to lubią, to charakterystyczne ziarno wysokoczułego
filmu. Dotyczy to jednak raczej fotografów artystycz
nych niż przyrodniczych (nie twierdzę, że te grupy są
rozłączne), bo ci ostatni chcą najczęściej coś pokazać, a
nie epatować techniką fotografii.
Tak więc w pikselach mamy ideał geometrii kwa
dratu. Piksele to nie ziarno, w pewnym sensie ziarno,
ale nie w tym najważniejszym. Weźmy nocne zdjęcie
sowy, robione na wysokoczułym filmie. I ta sama sy
tuacja z aparatem cyfrowym. W cyfrówkach też mamy
czułość, nawet jednostka jest ta sama, jakieś ISO. (Zo
stawmy na boku puste naśmiewanie się z analogowców
i nie pytajmy ich gdzie m ają pokrętło zmiany czułości.)
Popatrzmy na oba zdjęcia. Ba, ale jak, czy wydrukować
cyfrowe, czy zeskanować analogowe? Może jednak le
piej profesjonalnie zeskanować negatyw, tak, by ziarno
było dobrze widoczne. Nie trzeba będzie wtedy używać
lupy. Tak więc patrzymy na oba zdjęcia na ekranie m o
nitora i co widzimy. Tak, sowę, sowę też widzimy, ale
jak wygląda głęboko nieostre tło, które powinno być
gładkie, otóż nie jest gładkie, jest ziarniste. Skąd to ziar
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no? Na zdjęciu analogowym z filmu, ale na cyfrowym?
Widać pixele. Dlaczego? Bo każdy jest inny. Gdyby są
siednie piksele granatowego nieba miały dokładnie ten
sam kolor (tak jak powinny mieć) nie widzielibyśmy
żadnych pikseli w ogóle. Ziarno zawsze będzie. Dlacze
go sąsiednie piksele się różnią tam gdzie nie powinny?
Różnią się z powodu szumu.
Czy fotograf analogowy zastanawiał się kiedyś dla
czego filmy wysokoczułe m ają większe ziarno, a niskoczułe mniejsze? Jakaś taka złośliwość przyrody. Jak
miło byłoby mieć 800 ISO z ziarnem jak przy 100 ISO.
Po co wtedy byłoby w ogóle ISO, wszyscy robiliby na
800, albo 1600, a czemu nie na 3200? A jak byłoby za
jasno to dawałoby się filtr szary.
To nie złośliwość przyrody, to brutalna kalkulacja.
Kalkulacja energii. Światło to energia. Jak energii mało,
bo noc, bo ciemny obiektyw, bo krótki czas naświetla
nia — to ziarno musi być duże, żeby złapało na siebie
jak najwięcej światła, żeby zaszła odpowiednia reakcja
chemiczna.
Wróćmy, może już na stałe do pikseli, by przyjrzeć
się szumom. Co to jest szum? Coś takiego, co słychać,
gdy mówi się szszszszszsz. A jak to widać? Jak na oma
wianym nocnym zdjęciu sowy, każdy piksel trochę inny,
pod względem koloru i jasności. Szum jest nieregularny,
nie układa się w żaden wzór, nie można go przewidzieć,
inaczej nie byłby szumem. Wykonajmy (przynajmniej
w wyobraźni) następujące doświadczenie, które wyja
śni dość dogłębnie, co to jest szum, w aspekcie właśnie
fotografii cyfrowej. Bierzemy szklankę wody, najlepiej
kwadratową, żeby przypominała piksel i idziemy z nią na
balkon, gdzie pada deszcz. Za pomocą dłoni (albo kape
lusza, jak w początkach fotografii) odmierzamy czas „na
świetlania”. Wodę naświetlamy deszczem. Czas naświe
tlania zależy od intensywności deszczu. Powiedzmy, że
łapiemy około dziesięciu kropel. Robimy kilka „zdjęć”
przy dokładnie tym samym czasie naświetlania i tym sa
mym „oświetleniu” (tej samej intensywności deszczu).
Jakie będą wyniki? Nasz piksel raz złapie 8 kropel, raz
13, raz 10. Tak samo byłoby gdyby cztery piksele ułożyć
obok siebie, będzie w nich kropel: 11,7, 9,12. Może ktoś
w to nie uwierzy, ale gdyby mieć 10 milionów pikseli (ja
kiś problem?), to niemal w pięciuset pikselach nie będzie
ani jednej kropli, a w jednym będzie może i 30 kropel. To
są różnice, one są szumem.
Szklanka to piksel, a kropla? Kropla to foton. Czy
nam się to podoba czy nie, czy pamiętamy ze szkoły, że
światło ma też naturę cząsteczkową, czy nie pamiętamy,
to tak jest. Światło to fala i to jest powodem, że nawet
jak nas na to stać, bo mamy silny flesz, to i tak poniżej
przysłony 16 niechętnie schodzimy, bo fala zaczyna się
uginać. Ale nie o tym teraz.
Jak intensywny jest deszcz fotonów? W pogodne
południe bardzo intensywny, ale gdy lata sowa, to foto
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ny policzymy w naszych pikselach, co najwyżej na set
ki. Policzmy to. Co pamiętamy ze szkoły? Że długość
fali światła białego, zależnie od koloru, wynosi od 0,4
do 0,8 mikrometra. Światło zielone ma 0,5 mikrometra,
skupmy się więc na nim, żeby łatwiej było obliczać. M i
krometr to jedna tysięczna milimetra, niby bardzo mało,
ale nie aż tak całkiem (stąd uginanie się na brzegach
zbytnio zamkniętej przysłony). W zór jest taki: energia
fotonu = hc/długość fali. M ałe h to stała Plancka; w za
pisie Excelowym, albo kalkulatorowym h=6,6E-34 Js
(dżul razy sekunda). Małe c to prędkość światła c=3E8
m/s. Owe 0,5 mikrom etra to będzie 0,5E-6 m. Po wy
konaniu obliczeń otrzymamy dla energii fotonu świa
tła zielonego wartość 4E-19 J. Co dalej? Weźmy jakieś
źródło fotonów, na przykład żarówkę o mocy 100W.
W ciągu sekundy wysyła ona energię 100J, z czego ja 
kieś 20J to światło (reszta ciepło). Powiedzmy, że czas
migawki mamy 1/1 OOs, w takim czasie nasza żarów
ka wysyła 20 J/100=0,2 J energii, co na liczbę fotonów
przeliczymy wykonując dzielenie 0,2J/4E-19J, co daje
5E17. Słownie to jest pół miliarda miliardów, dużo wię
cej niż 10 kropel w szklance, ale poczekajmy, to nie ko
niec obliczeń. Żarówkę, gdzieś w górach fotografujemy
z odległości 10 kilometrów. Wysyłane przez nią fotony
rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Ile z nich zła
pie obiektyw o ogniskowej 50 mm i jasności 2, którego
średnica „wlotowa” wynosi 2,5 cm? Taką część, jak ą
jest powierzchnia obiektywu w stosunku do powierzch
ni kuli o promieniu 10 km. Geometryczne obliczenia
pokazują że z 5E17 fotonów, do obiektywu trafi 2E5,
czyli 200 tysięcy. Ostry obiektyw skieruje je wszystkie
do jednego piksela, bo żarówka z tej odległości będzie
ju ż tak mała. Co dalej? Około 1/3 światła odbije się od
matrycy i pozostaje 130 tys. fotonów. Dalej filtr barw
ny RGB. Każdy foton ma konkretny kolor. Foton nie
bieski może przypadkiem trafić na filtr czerwony i po
nim. Kolory są trzy, więc średnia efektywność to 33% i
mamy ju ż tylko 40E3. Teraz czas na zamianę fotonów
na elektrony, które ju ż pójdą do wzmacniacza. Matryca
światłoczuła teleskopu H ubble’a ma wydajność 20%.
Z 40 tys. fotonów tylko 8000 wytworzy prąd. Jeżeli w
naszym aparacie mamy wydajność tylko cztery razy
g orszą to zarejestrujemy może aż 2000. Do tysiąca
dojdziemy zauważając jeszcze, że 10 km powietrza, na
wet górskiego, ma sw oją „treść”. Para wodna i aerozole
wchłoną swoje.
Fotony to nie krople, nie możemy oczekiwać, że
łatwo zaobserwujemy kwanty energii. Jednak mamy
liczbę z życia codziennego, tysiąc fotonów to tyle, co
respondentów pytanych o wyższość fotografii cyfrowej
nad analogową (albo o jakieś partie polityczne). Bierze
się tysiąc osób, żeby mieć dokładność 3%, uznawaną
w ankietach za standard. Takie będą i szumy matrycy
naświetlonej światłem jak od naszej, odległej żarówki.
Jasności pikseli różniły się będą o 3%. Przy tym 2,5%
pikseli będzie nawet o 6% jaśniejszych, a 2,5% ciem
niejszych o 6% od średniej, gdyż tak stanowi prawo
wielkich liczb (rozkład normalny).
Jasne, trzeba mieć: jasny obiektyw, stabilizator ob
razu albo statyw (i bardzo spokojne obiekty), albo dużo
światła (na Wenus słońce świeci jaśniej, ale zwykle jest
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zachmurzenie). ALBO .... albo trzeba mieć duże pikse
le. Wracając do szklanki, nic prostszego jak zamienić ją
na miskę. Z 10 kropel na 5 sekund zrobi się kilkaset.
Większość aparatów ma te 6-12 milionów pikse
li na matrycy, te co m ają mniej natychmiast przestają
się sprzedawać. Liczba pikseli to praktycznie jedyny,
szeroko rozpoznawalny parametr aparatów cyfrowych.
A jak jest z wielkością piksela? Czy tym się ktoś inte
resuje? Większość kupujących - nie. Tak zwana klatka
małoobrazkowa (która powstała kiedyś z połączenie
dwóch filmowych kadrów) ma wymiary 24 na 36 mm.
Taką wielkość matrycy pikseli m ają też profesjonalne
i półprofesjonalne cyfrowe lustrzanki. Powiedzmy, dla
uproszczenia, że matryca taka ma 10 milionów pikseli
(10Mpix, 1E7). Jak duży jest więc piksel? Trzeba po
wierzchnię 24x36 mm2 podzielić przez 10 000 000,
wychodzi 0,000086 mm2. Piksel jest kwadratowy, więc
pierwiastek z jego powierzchni to długość boku, dla
tego w profesjonalnej lustrzance piksel ma długość (i
szerokość) 0,01mm. Niewiele z tego wynika, rzecz jest
względna. Ciekawe jak duży piksel m ają inne aparaty
cyfrowe.
Przede wszystkim lustrzanki amatorskie, o matrycy
1,6-krotnie mniejszej (znamy to z przeliczania ognisko
wej na „stare”). Jeżeli matryca jest 1,6-raza mniejsza,
to to oznacza, że każdy bok jest 1,6-raza mniejszy, czyli
jej pole jest 2,5-raza mniejsze. To z kolei oznacza, że
na matrycę, w celu zarejestrowania obrazu, dostaje się
2,5-raza mniej światła. (Aparaty pełnoformatowe są od
tych „1,6” raczej 2,5 niż 1,6-raza droższe.) Właścicieli
amatorskiej lustrzanki pocieszy porównanie z „kompak
tem ”, który ma matrycę pięciokrotnie m niejszą czyli
jej powierzchnia jest 25 razy mniejsza od pełnoformatowej. Z drugiej strony natomiast są aparaty o matrycy
6x6cm, ale maja tę wadę, że nawet w Internecie trudno
znaleźć ich cenę.
A jak się ma do tego liczba pikseli. Z grubsza moż
na powiedzieć, że nijak. N a matrycę o danej wielkości
pada światła tyle, ile pada, czy będzie ono rozłożone na
20, czy na 4 miliony pikseli, to, w pewnym sensie, nie
m a znaczenia. Oczywiście jest kwestia rozdzielczości
przy dużych powiększeniach, ale na przykład, w przy
padku zmniejszania zdjęć celem umieszczenia ich w
Internecie, z punktu widzenia szumów przestaje mieć
znaczenie pierwotna liczba pikseli. Zawsze natomiast
ma znaczenie wielkość matrycy. Przy zmniejszaniu
zdjęcia, np. do 25% sumuje się 16 pikseli. Szumy m a
leją więc 4 razy (pierwiastek z 16), gdyż tak się dzie
je przy obliczaniu średniej. Jest to dokładnie tak, jak
gdyby zwiększyć powierzchnię piksela 16 razy. (W tym
m iejscu odkrywamy p ew n ą dość głęboką prawdę sta
tystyki.)
To co napisano wyżej o szumach to nie cała praw
da. N a przykład producenci sprzętu p iszą że zwiększyli
liczbę pikseli, a mimo to zmniejszyli szumy. Ziarnistość
światła jest ostateczną nie do ominięcia przyczyną szu
mów w aparatach cyfrowych (i analogowych). Zawsze
jednak dodają się szumy elektroniki. Tylko chłodzone
ciekłym azotem matryce astronomów nie m ają prak
tycznie dodatkowych szumów. Elektronikę długo jesz
cze zapewne da się udoskonalać, ale postęp w kwestii
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szumu będzie coraz wolniejszy, gdyż będziemy coraz
bliżej ostatecznej granicy wynikającej ze „statystyki”
fotonów. Oczywistym kierunkiem postępu jest obniżka
ceny dużych matryc. Zejście pod strzechy tzw. zaawan
sowanych amatorów, może i matryc 6x6.
Być może warto jeszcze wyjaśnić nieco sprawę ta
jemniczego ISO. Skrót ten nie znaczy właściwie nic,
znaczy tyle, że czułość mierzy się wg jakiegoś (mię
dzynarodowego) standardu. Jednostka ISO, podobnie
jak DIN, jest jednostką umowną, tyle, że w przeciwień
stwie do niemieckiej, nie jest logarytmiczna i zamiast
prostych 17, 20, 23, 26 DIN dochodzimy szybko do
dziesiątków tysięcy, zaczynając, nie wiedzieć czemu od
100 (rzadko 50) — nie jest to wygodne, ale trudno, ISO
teraz już nikt nie zmieni. Miara taka sama jak przy tra
dycyjnej emulsji, ale zasada zupełnie inna. W aparatach
cyfrowych czułość matrycy zmienia się modyfikując
wzmocnienie milionów elektronicznych wzmacniaczy

103

sygnału z pikseli. W zasadzie czułość (w sensie usta
wionego ISO) nie ma wiele do szumu, tyle, że jak jest
mało fotonów, to używamy wysokiej czułości, a jak jest
jasno, to niskiej. W zasadzie jest to po prostu zbieżność,
a nie zależność przyczynowo — skutkowa. Dla pełni
prawdy trzeba jednak dodać, że szumy elektroniczne
(termiczne) są większe przy większych wzmocnie
niach.
Wpłynęło 10.04.2008

Dr hab. inż. Adam Walanus, profesor na Wydziale Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH jest przyrodnikiem, z
wykształcenia fizykiem, specjalistą w dziedzinie analizy danych,
e-mail: walanus@geol.agh.edu.pl
Dodatkowe informacje dotyczące treści artykułu:
www.adamwalanus.pl/fototechnika.html
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Piotr CHACHUŁA (Andrychów), Anna KUJAWA (Turew)

CHRONIONE, RZADKIE I ZAGROŻONE GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE
WAPIENNIKA W INWAŁDZIE (BESKID MAŁY)
Wapiennik w Inwałdzie zgodnie z zasadami regio
nalizacji geograficznej Kondrackiego (2002) położony
jest w prowincji Karpaty Zachodnie, makroregionie Be
skidy Zachodnie i mezoregionie Beskid Mały. Wapien
nik w Inwałdzie można podzielić na trzy części, tzw.
Wapiennik Dolny, Wapiennik Środkowy i Wapiennik
Górny. Wapiennik Górny od Środkowego oddzielony
jest potokiem, natomiast Wapiennik Środkowy od Dol
nego wąskim, kilkunastometrowym pasem utworów
fliszowych. Wapiennik Górny i Środkowy należą do
osób prywatnych. Wapiennik Dolny, będący własno
ścią Gminy Andrychów, od 21.03.1964 r. ustanowiony
jest decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Krakowie pomnikiem przyrody nieożywionej.
Wapiennik ten leży w granicach Parku Krajobrazo
wego Beskidu Małego, znajduje się 2 km na wschód
od Andrychowa, na 49°51’ szerokości geograficznej
północnej i 19°23’ długości geograficznej wschodniej,
na wysokości 360^100 m n.p.m. Pod względem geolo
gicznym Wapiennik w Inwałdzie znajduje się w obrębie
Karpat fliszowych. Jest jednym z czterech wystąpień
skał węglanowych (wapieni i margli) z tak zwanej se
rii andrychowskiej, będącej ewenementem w polskich
Karpatach. Wapiennik w Inwałdzie stanowi ich najlep
sze odsłonięcie, co decyduje o jego wielkim znaczeniu
naukowym, dydaktycznym i poznawczym. W XIX i

na początku XX wieku wapień w Inwałdzie był inten
sywnie eksploatowany; dopiero po II wojnie światowej
zaprzestano całkowitego wydobycia. Od tego czasu inwałdzki Wapiennik zarastał i był wykorzystywany jako
pastwisko. W późniejszych latach w wyniku naturalnej
sukcesji ekologicznej, na jego obrzeżach pojawiły się
zadrzewienia, a na terenach dobrze nasłonecznionych
stopniowo kształtowała się roślinność ciepłolubna i
wapieniolubna. W waloryzacji przyrodniczej gminy
Andrychów (1997-1998) można przeczytać, że wystę
powanie na niewielkim obszarze cienistych lasów, na
słonecznionych zboczy, wapiennych urwisk i zbiornika
wodnego sprawia, iż spotykamy tu dużą różnorodność
roślin, grzybów i zwierząt. W latach 2005-2007 prze
prowadzono tu badania geologiczne, florystyczne, zoo
logiczne, mikologiczne oraz dotyczące występowania
śluzowców — Myxomycetes. W roku 2007 zostało wy
dane obszerniejsze opracowanie dotyczące wapiennika
„Ścieżka przyrodnicza Wapiennik w Inwałdzie” (Zie
liński i in.).
W okresie od marca 2006 do marca 2007 w Wapien
niku w Inwałdzie przeprowadzono wstępne badania
nad różnorodnością gatunkową grzybów na tym tere
nie, podczas których znaleziono 131 gatunków (106
należących do Basidiomycetes i 25 do Ascomycetes).
Na szczególną uwagę zasługuje występowanie na ob-
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Ryc. 1. Skałka wapienna — pomnik przyrody nieożywionej.
Wapiennik w Inwałdzie, 16.06.2006. Fot. Piotr Chachuła

Obszar o podobnych rozmiarach jak Wapiennik
Górny. Środkiem biegnie droga utwardzona wapieniem
dzieląca obiekt na dwie części. W zachodniej spotkać
m ożna las łęgowy z dominującym wiązem górskim
Ulmus glabra. W runie m.in. rośliny chronione i rzad
kie dla Beskidu Małego, np. wawrzynek wilczełyko
Daphne mezereum, kokorycz pusta Corydalis cava i
dający w iosną silny aromat — czosnek niedźwiedzi Allium ursinum. W tej części Wapiennika 18.06.2006 r.
znaleziono najcenniejszy gatunek — grzybówkę orzęsioną Mycena tenuispinosa J. Favre, której trzy owocniki wyrastały przytwierdzone dyskowatym zakończe
niem trzonu do kory leżącej gałęzi leszczyny pospolitej
Corylus avellana. Na całej powierzchni owocników
widoczne jest „orzęsienie”. Są to wystające dłuższe
bądź krótsze fragmenty strzępek. Grzybówka orzęsiona
jest bardzo drobna, niepozorna i łatwa do przeoczenia.
Stanowisko w Wapienniku jest pierwsze w Polsce. Ga
tunek ten jest rzadki w całej Europie i jego stanowisko
zasługuje na szczególną ochronę.
Po drugiej stronie drogi występuje zupełnie inny
układ roślinności. W tym fragmencie lasu dominuje
jodła pospolita Abies alba z dom ieszką jesionu wynio
słego, wiązu górskiego i grabu zwyczajnego Carpinus
betulus. Pod drzewami, niemal całą powierzchnię zaj
muje płożący się bluszcz pospolity Hedera helix. Odno
towano również obecność kruszczyka szerokolistnego
Epipactis helleborine i kruszczyka rdzawoczerwonego
Epipactis atrorubens.

Ryc. 2. Grzybówka niebieskoszara Mycena pseudocorticola.
Wapiennik w Inwałdzie, 15.08.2006. Fot. Piotr Chachuła

szarze Wapiennika w Inwałdzie gatunków rzadkich i
chronionych oraz gatunku pierwszy raz odnotowanego
na terenie Polski. Poniżej zaprezentowano te gatunki z
uwzględnieniem ich biotopów.
W apiennik G órny
Teren o powierzchni około 0,5 ha z niewielkim,
5-8 m średnicy zbiornikiem wodnym, którego jednym
z brzegów jest pozbawiona roślinności, pionowa, w a
pienna skała. Pozostałe brzegi porośnięte są głównie je 
sionem wyniosłym Fraxinus excelsior, klonem jaw orem
Acer pseudoplatanus oraz w ierzbą kruchą Salix fragilis.
W miejscach pozbawionych drzew rośnie m.in. babka
średnia Plantago media, szałwia okręgowa Salvia verticillata oraz pierwiosnek wyniosły Primula elatior. Na
korze jednej z wierzb zaobserwowano grzybówkę niebieskoszarą Mycena pseudocorticola Kiihner — grzyb
niewielkich rozmiarów (1-1,5 cm) rosnący na korze
wierzby kruchej, około 1,5 m nad ziemią. Stwierdzony
03.06.2006 r. W Polsce bardzo rzadki, znany zaledwie z
kilku współczesnych stanowisk, umieszczony na czer
wonej liście z kategorią zagrożenia V (narażony), czyli
jest to gatunek, który może być zagrożony wymarciem,
jeśli będą nadal działać czynniki zagrożenia.

Ryc. 3. Grzybówka orzęsiona Mycena tenuispinosa.
Wapiennik w Inwałdzie, 18.06.2006. Fot. Piotr Chachuła

W śród grzybów chronionych i rzadkich stwierdzono
następujące gatunki:
— gęstoporek cynobrowy Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. — 03.02.2007 r., na brzegu lasu,
na leżących gałęziach i kłodzie czereśni ptasiej Cerasus
avium. Grzyb ten jest bardzo charakterystyczny dzięki
pomarańczowoczerwonemu zabarwieniu owocnika, bez
zapachu i bez szczególnego smaku. Powoduje białą zgni
liznę drewna drzew liściastych. W Polsce rzadki, umiesz
czony na czerwonej liście z kategorią zagrożenia R;
— grzybieć purpurowozarodnikowy Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.-J. Gilbert — 11.07.2006 r.,
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Ryc. 4. Gęstoporek cynobrowy Pycnoporus cinnabarinus.
Wapiennik w Inwałdzie, 03.02.2007. Fot. Piotr Chachuła

Ryc. 6. Mądziak psi Mutinus caninus. Wapiennik w Inwałdzie,
16.06.2006. Fot. Piotr Chachuła

Ryc. 5. Grzybieć purpurowozarodnikowy Porphyrellus porphyrosporus. Wapiennik w Inwałdzie, 11.07.2006. Fot. Piotr
Chachuła

Ryc. 7. Poroblaszek żółtoczerwony Phylloporus rhodoxanthus.
Wapiennik w Inwałdzie, 06.07.2006. Fot. Piotr Chachuła

odnotowano jeden owocnik na ziemi, u podstawy buka
zwyczajnego Fagus sylvatica. Gatunek bardzo charakte
rystyczny z uwagi na swoją ciem ną barwę i przebarwie
nia miąższu. Nie cieszy się powodzeniem wśród ludno
ści zamieszkującej okoliczne tereny, gdyż nadaje zupie
ciemny kolor, nieprzyjemny zapach i smak. Owocniki
tego gatunku spotkać można od lata do jesieni, w la
sach iglastych i liściastych, częściej w górach. W Polsce
rzadki, umieszczony na czerwonej liście — R;
— mądziak psi Mutinus caninus (Huds.) Fr. (1849)
— 16.06.2006 r., stwierdzono 17 owocników na ziemi.
Jest to grzyb z rodziny sromotnikowatych Phallaceae,
który początkowo ma wygląd wydłużonego białego jaja
częściowo zagłębionego w glebie. Dojrzały zbudowany
jest z wiotkiego, długiego i pustego trzonu zakończonego
główką z ciemnooliwkową masą zarodnikową umiesz
czoną na pomarańczowoczerwonym, jamkowatym pod
łożu. Objęty jest ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. W
ostatnich latach obserwuje się jego ekspansję;
— poroblaszek żółtoczerwony Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. — 06.07.2006 r., znaleziono
sześć owocników na ziemi. Grzyb ten na pierwszy rzut
oka przypomina podgrzybka, jednakże jego hymenofor
składa się nie z drobnych rurek, a z blaszek połączo
nych licznymi poprzecznymi łącznikami. Jest grzybem

mikoryzowym, związanym między innymi z grabem i
bukiem. Należy do rodziny borowikowatych Boletaceae. Rzadki w Polsce, umieszczony na czerwonej liście
(R) i objęty ścisłą ochroną gatunkow ą
— szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk. — 11.07.2006 r., znaleziono
siedem owocników na ziemi. Jest to gatunek bardzo
charakterystyczny z szarobrązowym do szaroczamego
kapeluszem o powierzchni popękanej na grube, ciemne,
odstające, dachówkowato ułożone łuski. Rzadki, ogra
niczony swoim występowaniem głównie do terenów
górskich, umieszczony na czerwonej liście (R) oraz ob
jęty ścisłą ochroną gatunkow ą
— maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps ophioglossoides (Ehrh.) Link — jeden owocnik zaobserwo
wany 11.07.2006 r. Workowiec, pasożyt grzybów pod
ziemnych, co oznacza, że przy wykopywaniu trzonu
podkładki, po sznurach grzybni zawsze dotrzemy do
bulwiastego owocnika grzyba podziemnego z rodzaju
jeleniak Elaphomyces. Rzadko spotykany, umieszczo
ny na czerwonej liście (R). Wśród około 140 gatunków
tego rodzaju znanych z całego globu, tylko 5 pasożytuje
na grzybach. Pozostałe atakują owady i pająki. W Euro
pie znanych jest zaledwie około 20 gatunków z rodzaju
Cordyceps;
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Ryc. 8. Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus.
Wapiennik w Inwałdzie, 11.07.2006. Fot. Piotr Chachuła
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Ryc. 10. Rogowniczka ptasia Onygena corvina. Wapiennik
w Inwałdzie, 11.03.2007. Fot. Piotr Chachuła

Ryc. 11. Stawek w Wapienniku Dolnym, Inwałd. 15.07.2006,
Fot. Piotr Chachuła

Ryc. 9. Maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps ophioglossoides.
Wapiennik w Inwałdzie, 06.07.2006. Fot. Piotr Chachuła

— rogowniczka ptasia Onygena corvina Alb. &
Schwein. — 11.03.2007 r., zaobserwowano kilkanaście
owocników na piórach znajdujących się w wypróchniałym pniaku, gdzie trafiły z oskubanego gołębia będącego
obiadem jastrzębia. Rogowniczki rosną wyłącznie na keratynie — pazurach, rogach i sierści. Jest to rzadki workowiec, w Polsce umieszczony na czerwonej liście (R).
W apiennik Dolny
Obszar o łącznej powierzchni około 2 ha. Bardzo
zróżnicowany pod względem orograficznym, geolo
gicznym i florystycznym. W centralnej części znajduje
się zarastający stawek. W części południowej Wapienni
ka Dolnego napotkać można strome zbocza zbudowane
nie tylko z wapieni, ale również z utworów fliszowych
oraz wyłaniających się miejscami m ylonitów — zielon
kawych skał metamorficznych. Zbocza te porośnięte są
drzewami, takimi jak: jesion wyniosły, klon jawor, cze
reśnia ptasia i brzoza brodawkowata Betula pendula.

Ryc. 12. Buławka rurkowata Clavariadelphus fistulosus.
Wapiennik w Inwałdzie, 07.11.2006. Fot. Piotr Chachuła

Z rzadkich roślin w runie spotkać można goryczuszkę
(goryczkę) orzęsioną Gentianella ciliata i listerę jajo 
w atą Listera ovata. Spośród grzybów rzadkich i chro-
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Ryc. 13. Gwiazdosz frędzelkowany Geastrum fimbriatum.
Wapiennik w Inwałdzie, 10.09.2006. Fot. Piotr Chachuła

Ryc. 16. Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea.
Wapiennik w Inwałdzie, 03.09.2006. Fot. Piotr Chachuła

Ryc. 14. Miseczniczka łodygowa Calyptella capula. Wapien
nik w Inwałdzie, 05.09.2006. Fot. Piotr Chachuła

Ryc. 17. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca. Wapiennik
w Inwałdzie, 23.03.2007. Fot. Piotr Chachuła

Ryc. 15. Smardz stożkowaty Morchella conica. Wapiennik
w Inwałdzie, 29.03.2007. Fot. Piotr Chachuła

nionych dogodne mikrosiedlisko znalazły dla siebie
gatunki takie jak:

— buławka rurkowata Clavariadelphus fistulosus
(Holmsk.: Fr.) Comer — 07.11.2006 r., na leżących
gałęziach jesionu wyniosłego, zaobserwowano owocniki wysokości od 10 do 20 cm, grubości około 5 mm.
Wysmukłe, wąsko maczugowate, cylindryczne, czasa
mi trochę pomarszczone, ze szczytem zaokrąglonym
lub uciętym, w kolorze żółtawobrązowym lub brązo
wawym, wewnątrz puste i cienkościenne. Gatunek ten
jest niejadalny, nie posiada zapachu i smaku. W Polsce
rzadki, umieszczony na czerwonej liście (R);
— gwiazdosz frędzelkowany Geastrum fimbriatum
Fr. — 10.09.2006 r., znaleziono 24 owocniki na ziemi,
u podstawy jesionu wyniosłego. Owocniki tego gatun
ku pojawiają się późnym latem bądź dopiero jesienią.
Początkowo są mało widoczne, bo rozwijają się tuż pod
powierzchnią ziemi, a dopiero po dojrzeniu zarodni
ków osłona zewnętrzna (egzoperydium) pęka i odwija
się w dół wynosząc owocnik nad powierzchnię ziemi i
pokazując tym samym swoje jaśniejsze wnętrze i kuli
stą osłonę wewnętrzną (endoperydium). Podobnie jak i
inne gwiazdosze, g. frędzelkowany jest niejadalny. Ga
tunek objęty ścisłą ochroną, rzadki w Polsce, umiesz
czony na czerwonej liście (R).
Na terenie Wapiennika Dolnego znajdują się rów
nież obszary nieleśne, miejscami mocno przekształcone
przez człowieka. Na jednym z nich dominuje pokrzywa
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zwyczajna Urtica dioica. Na jej rocznym, rozkładają
cym się pędzie znaleziono kilkanaście owocników miseczniczki łodygowej Calyptella capula (Holmsk.: Fr.)
Quel. — zaobserwowanych 05.09.2006 r. Te niepozorne
(4-7 mm), kielichowate owocniki należą do gatunku z
rodziny gąskowatych Tricholomataceae. Miseczniczka
łodygowa znana jest z zaledwie kilku współczesnych
stanowisk, um ieszczona na czerwonej liście (R).
Na granicy lasu kilka-kilkanaście lat temu wysypa
no szlakę. Zajmuje ona około 10 m 2 powierzchni. Obec
nie pokryta jest cienką warstw ą mchów. Tu znaleziono,
29.03.2007, piętnaście owocników smardza stożkowa
tego Morchella conica Pers. o rozmiarach 3 do 12 cm.
To jedne z workowców o największych owocnikach
w tej grupie. Często są mylone z trującą piestrzenicą
kasztanowatą, której główka jest mózgowato pofałdo
wana w odróżnieniu od jam kowatych, wydłużonych
wgłębień (alweoli) smardza stożkowatego. Grzyby te,
podobnie jak wszystkie gatunki z tego rodzaju w Polsce
objęte są ścisłą ochroną. Umieszczony jest również na
czerwonej liście (R).
W niektórych miejscach drogą sukcesji wtórnej wy
kształciły się płaty roślinności o charakterze leśnym z
jesionem wyniosłym, klonem jaworem i brzozą brodawkowatą. Pod tymi drzewami utworzyła się warstwa
mszysta, w której warunki do wzrostu znalazły rzadkie
i chronione gatunki grzybów:
— pochwiak myszaty Volvariella murinella (Quel.)
M.M. M oser — 02.07.2006 r. odnotowano kilkanaście
owocników w małych grupach 2—A oraz pojedynczo na
ziemi. Jest to rzadki gatunek, znany z kilku stanowisk w
Polsce, umieszczony na czerwonej liście (R);
— purchawica olbrzymia Langermannia gigante3(Batsch: Pers.) Rostk. (1839) — 03.09.2006 r., na
ziemi stwierdzono kilkanaście owocników wielkości
arbuza. Jest to bardzo charakterystyczny gatunek two
rzący jedne z największych owocników. Objęty ścisłą
ochroną gatunkową, ale obecnie niezagrożony, znany z
licznych stanowisk.
Na obrzeżach Wapiennika Dolnego znajdują się nie
wielkie wysięki wodne. Na ich brzegach rosną głównie

olsze czarne Alnus glutinosa i wierzby kruche. Złożone
w stos gałęzie olszy czarnej butwiejąc dały doskonałe
podłoże dla rozwoju grzybów z rodzaju Sarcoscypha.
Wiosną, 15.03.2007 r., na gałązkach olszy czarnej zna
leziono 30 owocników czarki austriackiej Sarcoscy
p h a austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. Gatunek ten
do niedawna nie był odróżniany od bliźniaczo podobnej
czarki szkarłatnej S. coccinea, objęty jest ścisłą ochroną
gatunkową.
Podjęte w 2006 roku badania mikologiczne sąpierwszą próbą poznania różnorodności gatunkowej grzybów
wielkoowocnikowych na tym terenie. Ze względu na
efemeryczne (raz na kilka lat) występowanie wielu ga
tunków grzybów, a także na nietrwałość owocników
niektórych gatunków, jednoroczne badania nie oddają
w pełni bogactwa grzybów występujących na tym te
renie. Dla opisania różnorodności gatunkowej grzybów
tego ciekawego obiektu konieczna jest kontynuacja sys
tematycznych badań mikologicznych. Warto też rozsze
rzyć badania o nowe tereny Beskidu Małego. W. Woje
woda (2003) pisze, iż „...w Niemczech Zachodnich do
1991 roku stwierdzono 3515 gatunków Basidiomycetes,
a więc prawie o 1000 gatunków więcej niż w Polsce
w 2003 r. (...), można zatem przypuszczać, że u nas
może występować również około 3500 gatunków podstawczaków...”. Być może niektóre z tych, które jesz
cze w Polsce nie zostały stwierdzone rosną właśnie na
tym terenie, jak podana stąd po raz pierwszy dla Polski
grzybówka orzęsiona.
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Roman KARCZM ARCZUK (Wrocław)

KWITNĄCY BÓB — ZWIASTUJE GŁÓD

Kojarzenie przez naszych przodków tego botanicz
nego fenomenu z częstym niedoborem żywności na
przednówku świadczy o ich bezbłędnej spostrzegaw
czości.
Bób (wyka bób) Vicia fa b a — jednoroczna rośli
na uprawna z rodziny bobowatych (motylkowatych).
Posiada grube, czworokanciaste łodygi, osiągające
wysokość 1 m, oraz duże, eliptyczne liście. Jego ko
rzeń palowy dochodzi do głębokości 110 cm. M oże to
również dotyczyć silnie rozrośniętych korzeni bocz

nych. Trzeba jeszcze przypomnieć, że korzenie roślin
m otylkowatych współżyją z bakteriami brodawkowymi
wiążącymi wolny azot z powietrza. W zbogacają glebę
1 wytwarzają wielkie ilości białka. Kwiaty, przeważnie
białe z czarnymi plamkami na skrzydełkach, są zebrane
w graniaste kwiatostany. Należy dodać, że istnieją rów
nież odmiany o kwiatach żółtych, pomarańczowych i
pstrych. Owocem jest strąk, w którym znajduje się od
2 do 5 spłaszczonych nasion — mlecznobiałych, a w
okresie dojrzałości fioletowoczerwonych.

Wszechświat, t. 109, nr 4-6/2008

Ryc. 1. Kwitnący bób; wg. Max Dalitzsch, Pflanzenbuch mit
in den Text eingedruckten farbigen Abbildungen, EBlingen &
Miinchen (1900), s. 69

Bób należy do bardzo cennych warzyw. W świe
żych niedojrzałych nasionach stwierdzono około 20%
suchej masy, 6% białka, 6-14% węglowodanów, sporo
wapnia, fosforu, magnezu i żelaza, witaminy z grupy
B oraz kwas nikotynowy. Bób nie m a zbyt wysokich
wymagań cieplnych. Nasiona kiełkują już w tempera
turze 3°C, zaś młode siewki znoszą obniżenie tempera
tury do -4°C . Rośliny rozwijają się najlepiej w tempe
raturze 18-22°C. W okresie kiełkowania, wschodów i
kwitnienia wykazują w ielką wrażliwość na suszę. Naj
bardziej odpowiadają im gleby ciężkie i dobrze nawod
nione. Z jednego hektara można zebrać od 5 do 10 ton
bobu. Zbiór do konserwowania i zamrażania odbywa
się wówczas, gdy strąki są dojrzałe, a nasiona w pełni
uformowane.
Na kontynencie europejskim do największych pro
ducentów należą Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania i
Francja. W naszym kraju bób nie odgrywa większej roli.
Przeważnie są spożywane niedojrzałe, zielone nasiona.
Dość duże plantacje powstały nad Zalewem Wiślanym,
na Lubelszczyźnie i w południowej części Polski. Bób
wzbogaca podłoże w substancję organiczną i azot oraz
wydatnie wspomaga działalność drobnoustrojów glebo
wych. Pozostające po zbiorach łodygi, liście i okrywy
strąków stanowią cenną paszę dla zwierząt.
Wartościową rośliną pastew ną spokrewnioną z
bobem jest bobik (bób koński) Vicia faba var. minu
ta. Posiada trochę w yższą łodygę, dłuższe strąki oraz
drobniejsze nasiona o wysokiej zawartości białka. Zużytkowuje się go również w postaci zielonego nawozu.
Pochodzenie bobu nie zostało w pełni wyjaśnione.
Botanik i genetyk rosyjski Nikołaj Wawiłow (1887—
1943) dowodził, że ośrodkiem jego udomowienia i
rozpropagowania była Azja Środkowa. Interesujące
są spostrzeżenia współczesnego badacza angielskie
go Edwarda Hyamsa, który w swej pracy pt. Plants in
the Service o f Man (1971, tłumaczenie polskie 1974)
podchodzi do tego zagadnienia zupełnie odmiennie. W
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Ryc. 2. Bób: kwitnąca roślina, strąk i nasienie; wg. Der Neue
Brockhaus, Erster Band A-E, Leipzig (1936), s. 343

pierwszym rzędzie pisze o resztkach bobu z epoki brą
zu, odkrytych w osiedlach nawodnych Anglii, Szwajca
rii, Lombardii i Sabaudii. Następnie wspomina o osią
gnięciach niemieckiego archeologa amatora Heinricha
Schliemanna i o znalezieniu przez niego skamieniałych
nasion bobu na obszarze penetrowanej Troi. Warto za
znaczyć, że zidentyfikowano je również w grobowcach
faraonów z trzeciego tysiąclecia p.n.e. Ponadto nie bez
znaczenie pozostaje fakt dostrzeżenia w górach Algie
rii bardzo starej rośliny strączkowej Vicia pliniana. Już
rzymski pisarz przyrodniczy Pliniusz Starszy (23-79)
zwrócił uwagę na dziki bób rosnący pospolicie w pół
nocnej Afryce. Potwierdził to swym znaleziskiem w
rejonie Sersou (1900) botanik francuski Louis Charles
Trabut. W konkluzji E. Hyams doszedł do wniosku, że
bób został udomowiony na południowych wybrzeżach
Morza Śródziemnego około 3000 roku p.n.e. Problemem
zainteresował się też profesor Marian Nowiński, autor
wspaniałego dzieła pt. Dzieje upraw i roślin uprawnych
(1970). Według jego opinii odmiany drobnonasienne
pochodzą z górskich terenów Azji, wielkonasienne zaś
z obszaru śródziemnomorskiego.
Warto również wspomnieć o botaniku genewskim
Alphonse de Candolle’u (1806-1893), który w swej pu
blikacji L ’Origine des plantes cultivees (Paryż, 1883)
poinformował nas o niemieckim przyrodniku i lekarzu
w służbie carskiej Rosji, Johannie Jacobie Lerche, pro
wadzącym w latach 1745-1747 badania w perskiej pro
wincji Mazenderan, przylegającej od południa do Morza
Kaspijskiego. Znaleziony tam kwitnący okaz dochodził
do wysokości 15 cm i przypominał bób uprawny. Autor
tak się nim zafascynował, że przesłał go do herbarium
w St. Petersburgu.
Najstarsze nasiona bobu, prawdopodobnie upraw
nego, odkryto niedaleko Nazaretu w Palestynie. Miały
płaski kształt i trwały tam w podłożu już 6500 lat p.n.e.
Podobne eksponaty zarejestrowano w Syrii i na Cyprze.
Były jednak bardziej okrągłe i wykazywały cechy dzi
kiej rośliny. W starożytnym Izraelu, spośród wszystkich
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jadalnych strączkowych, bób cieszył się największym
powodzeniem i stanowił ofiarę sabatową. Szczególnie
ceniono smak niedojrzałych nasion i strąków. Również
w Egipcie zaspokajał potrzeby szerokich rzesz ludności.
Nie dotyczyło to jednak niektórych luminarzy. Historyk
grecki Herodot z Halikam asu (ok. 485^125) oraz Pli
niusz podają, że kapłani nie spożywali go, ponieważ był
przez nich traktowany jako pokarm nieczysty. Najsroższy zakaz obejmował czcicieli Izydy, małżonki i siostry
Ozyrysa. Mimo tych zastrzeżeń mógł być składany w
hołdzie bogom, i w formie posiłku, zmarłym braciom.
„Polem bobu” nazywano miejsce, gdzie następuje odra
dzanie się człowieka po śmierci. Tak samo w Helladzie
wraz z oliw ką i cebulą odgrywał wielką rolę w poży
wieniu plebsu. W Atenach bożek bobu Kyamites był
otaczany niewysłow ioną czcią i głębokim szacunkiem.
Ponadto niektóre tradycyjne obrzędy wymagały nasion
uwielbianej rośliny. Wystarczy dodać, że przed zakoń
czeniem pogrzebu częstowano żałobników potrawami
z bobu. Oprócz tego podczas ślubu składano nowożeń
com dar z bobu. Każde nasienie uosabiało noworodka
męskiego, kontynuatora rodu w przyszłości. Służył
też do egzorcyzmowania domów niepokojonych przez
moce zła. Słynny filozof i m atematyk grecki Pitagoras
(ok. 572-497) głosił, że dusze zmarłych przechodzą w
nasiona bobu. Jednocześnie domagał się zakazu jego
konsumpcji, gdyż miało to prowadzić do upośledzenia
umysłu. Być może zapożyczył tę niechęć od kapłanów
egipskich. Również w antycznym Rzymie bób wysunął
się na czoło warzyw zjadanych przez plebejuszy. Poza
tym zm ielony uzupełniał skład mąki chlebowej. Bota
nik i lekarz Dioskurides Pedanios, działający w Rzymie
czasów Nerona, wspomina też o jego walorach leczni
czych. Jedli go między innymi śpiewacy celem wzmoc
nienia głosu.

Ryc. 3. Suche nasiona bobu ‘Windsor Biały‘. Fot. Magdalena
Mularczyk

Prymat bobu w wyżywieniu ludności Europy Za
chodniej i Środkowej trwał od średniowiecza aż do XVII
stulecia. Następnie zaczął stopniowo ulegać supremacji
prastarych roślin amerykańskich Indian — ziemniaków,
kukurydzy i fasoli.
Chińczycy poznali bób stosunkowo niedawno, bo
dopiero 100 lat p.n.e. Do Państwa Środka dotarł przy
puszczalnie z Azji Zachodniej. Nie przeszkodziło im to
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jednak zająć czołowego miejsca w produkcji świato
wej. Znacznie później bób osiągnął Japonię oraz Indie.
Należy jeszcze przypomnieć, że w XVI wieku dzięki
Hiszpanom trafił do Nowego Świata, gdzie znalazł do
bre warunki, zwłaszcza w Brazylii.

Ryc. 4. Zjadacz bobu włoskiego malarza Annibale Carracciego
(1560-1609)

W ykorzystywanie bobu w celach leczniczych jest
obecnie znikome. Jedynie w medycynie ludowej bywa
sporządzany niekiedy odwar z nasion, który podobno
działa ściągająco i przeciwzapalnie przy biegunkach.
Natom iast nalewki są wykorzystywane do pielęgnowa
nia cery. Niekiedy dostrzegamy też ujemny jego wpływ
na zdrowie człowieka. W krajach śródziemnomorskich
u niektórych ludzi po zjedzeniu surowych lub niedogotowanych nasion pojawia się choroba zwana fawizmem.
W jej przebiegu następuje m.in. podwyższona ciepłota
ciała, krwiomocz, żółtaczka oraz opuchnięcie wątroby.
U nas wymienione schorzenie należy do rzadkości i
dlatego wszelkie obawy są bezzasadne.
Obiekt naszych rozważań znalazł swe odzwiercie
dlenie również w mitach i wierzeniach. Do przykładów
awizowanych w tekście można jeszcze dorzucić kilka
podobnych i nieco innych ciekawostek. Warto podać
czytelnikom do wiadomości, że Szkoci byli przekonani,
iż łodygi bobu służą czarownicom do unoszenia się w
powietrzu. Natomiast uczty bobowe przygotowywane
przez Celtów warunkowały biesiadnikom przychylność
rusałek. Z kolei w mediewalnej Anglii delikwenci przy
łapani na kradzieży bobu z pola podlegali karze śmierci.
Należy poza tym zapamiętać, że z nazwy gatunko
wej bobu — faba, powstały imiona Fabia i Fabian. Od
omawianej rośliny pochodzi też wiele nazwisk Pola
ków, m.in. Bobacz, Bobaczyk, Bobek, Bobeczko, Bobkiewicz, Bobisz, Bobola, Bobolewicz, Bobul.
Ten ważny pokarm pospólstwa utrwalił pięknie na
płótnie z adnotacją „Zjadacz bobu” znakomity malarz
włoski Annibale Carracci (1560-1609)
Wpłynęło 5.02.2008
Dr Roman Karczmarczuk jest emerytowanym nauczycielem.
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Andrzej SAMEK (Kraków)

KRAKEN, LEGENDA I RZECZYWISTOŚĆ

Pierwszą opowieść o wielkich głowonogach znaleźć
można u starożytnych Greków. Jedną z prac Herkulesa,
była walka z hydrą lemeńską, dziewięciogłowym po
tworem, który pustoszył okolice u źródeł rzeki Lemy.
Wygląd hydry przypominał głowonoga, a odrastające
po odcięciu łby były osadzone na giętkich szyjach, któ
re oplatały bohatera w czasie walki. Herakles wraz ze
swym pomocnikiem Jolaosem przypalali pochodniami
miejsca po odciętych łbach i hydra legła martwa.
Poza tą legendą wiadomości jakie podawali o gło
wonogach starożytni pisarze były dość szczegółowe.
Arystoteles pisał: ” .. .U wszystkich mięczaków (głowonogów) głowa mieści się między nogami a brzuchem.
Wszystkie m ają osiem nóg, a każda z nich po dwa rzędy
ssawek. Cechą charakterystyczną sepii, kałamamic m a
łych i kałamamic wielkich są długie macki uzbrojone
na końcach w dwa rzędy chropowatych ssawek. M ac
kami tymi posługują się one do chwytania pokarmu i
niesienia go do ust /.../ Kałamamice zwane wielkimi
są o wiele większe od kałamamic małych, bo niektóre z
nich dosięgają pięciu łokci..
Pliniusz Starszy też pisał o głowonogach w swej
„Naturalis historia”. Zamieścił ciekawą opowieść, któ
rą podobno wcześniej podał w zaginionym rękopisie
Trebiusz Niger. Trebiusz towarzyszył prokonsulowi
Lukullusowi w podróży do Hiszpanii. Otóż w małym
miasteczku Carteia (obecne Rocadillo), leżącym w po
bliżu morza, nad Zatoką Kadyksu, ogromny głowonóg
wychodził co noc z wody i plądrował zbiorniki z ryba
mi. Nie pomagały palisady, które nocny rabuś z łatwo
ścią przekraczał. Wreszcie, pewnej nocy psy wytropiły
głowonoga. Jego ogrom i odrażający zapach przerazi
ły rybaków, którzy jednak po zażartej walce ubili go
trójzębami. Głowę i ramiona przyniesiono Lukulluso
wi, wiedząc, że Rzymianie chętnie jadają ośmiornice.
Głowa była wielkości beczki pojemności 15 amfor (ok.
400 1), a ramiona mierzyły 30 stóp (ok. 10 m). Mimo że
Pliniusz sceptycznie odnosił się do tego opisu, była'to
chyba pierwsza wzmianka o wielkiej kałamamicy.
Około 150 lat później Klaudiusz Elian, w dziele „De
natura animalium”, opisuje podobną historię. Tym ra
zem zdarzenie miało miejsce w mieście portowym Puteoli w Kampanii. 1 tutaj ogromna ośmiornica wędrując
kanałem w nocy dostawała się do miasta i pustoszyła
składy rybne. Opasywała ramionami ogromne gliniane
naczynia z rybami, miażdżąc je i racząc się wędzoną
rybą. Zrozpaczeni kupcy urządzili zasadzkę, blokując
kanał i odcinając ośmiornicy odwrót do m orza
”Toporami i ostrymi nożami obcięli macki ośmiornicy, jak
winobrańcy przycinają pędy, a drwale ociosują przerosłe gałęzie dębu. W ten sposób pozbawili ją mocy i z
niemałym trudem, po wielu zmaganiach zwyciężyli po
twora ...” pisał Elian. Opuszczanie środowiska wodne
go przez głowonogi jest prawdopodobne i było później
obserwowane przez wielu przyrodników.

Dopiero jednak gdy człowiek wyruszył na podbój
mórz i oceanów, opisy ogromnych morskich potworów
zajęły poczesne miejsce zarówno w opisach podróży
świętych, jak i w dziełach opisujących zwierzęta, bestiariuszach. Były wśród nich syreny, mnisi i biskupi
morscy, węże morskie, wieloryby jak wyspy, a także
głowonogi — potworne krakeny. Duńczyk Bartholin
opowiadał, że kraken żywi się tylko raz w roku. Wy
dzielając dziwny zapach gromadzi wokół siebie ryby,
które pożera. Na jego wynurzonym grzbiecie irlandzki
mnich, św. Brandon, który w 545 r. wyruszył na Atlan
tyk w poszukiwaniu raju, odprawiał mszę św. Podobny
przypadek przydarzył się biskupowi Erykowi Falkendorffowi, o czym donosił w liście do papieża w 1520 r.
Szwedzki arcybiskup Olaus Magnus, dziejopis i
kartograf, przebywał jako przeciwnik reformacji, na
wygnaniu w Rzymie. Pisząc w 1555 r. swą „Historia
de gentibus septentrionalibus”, przekonany był także o
ogromnych rozmiarach morskiego potwora. Wspominał
o jego wielkich oczach i twierdził, że „swamfisk”, jak
go nazywał, nigdy nie jest nasycony i żre bez przerwy.
Zarówno w dziele Konrada Gesnera „Historia ani
malium”, jak i w opisie świata Sebastiana Munstera
„Cosmografia universalis”, obu pochodzących z 1550 r.,
znaleźć można wyobrażenia różnych morskich potwo
rów, przypuszczalnie i krakena (ryc. 1).

Ryc. 1. Kraken w dziele Sebastiana Munstera „Cosmographia
universalis”, 1550 r.; archiwum autora

Pierwszym, który próbował opisać zwierzęta żyjące
w otaczającym Norwegię morzu, był Eryk Pontoppidan,
biskup Bergen. Szczególnie interesowały go ogromne
morskie potwory — krakeny. W swym dziele „Norges
naturlige historie” z 1752 r., zebrał na podstawie prze
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prowadzonych rozmów wiele informacji. Przypuszczał,
że zwierzę mogłoby być w ielką rozgwiazdą lub głowonogiem. Także żyjący w tym okresie inny autor, August
Bergen, zestawiając starannie wszystkie informacje z ob
szaru Skandynawii, doszedł do wniosku, że otaczające ją
morze zamieszkuje nieznany, ogromny głowonóg.
Pierwszą jednak inform acją o ataku głowonoga na
człowieka jest rycina, którą wykonał Erik Gam er War
ren w 1707 r. (ryc. 2).

szych materiałów, niestety nie przejawiał krytycyzmu
i naukowej ostrożności. W jego dziele „Histoire naturelle generale et particuliere de M olluscs”, wydanym w
1802 r. w Paryżu, miesza się fantazja z rzeczywistością.
Książka została oceniona negatywnie i wyszydzona, a
autora uznano za kłamcę i błazna. Znajdują się w niej
jednak dokładne rysunki głowonogów (ryc. 3) i opisy
zasługujące na uwagę (ryc. 4).

Ryc. 2. Pierwsze spotkanie człowie
ka z wielka kałamamicą; Warren,
1707; wg. http://commons.wikimedia.org/wiki/cathegory:Architeuthis

Ryc. 4. Nieistniejący wotywny obraz z kaplicy św. Tomasza
w Saint Mało; wg. http://lesvac2nous.skyrock.com/18html

Ryc. 3. Wielka kałamamica, rysunek z dzieła Montforta; ar
chiwum autora

Dociekliwi i sceptyczni naturaliści okresu Oświece
nia ostrożnie odnosili się do tych wiadomości, nie mniej
głowonogi stały się przedmiotem zainteresowania. Je
dynym człowiekiem, który na przełomie XVIII i XIX w.
z prawdziwą p asją poszukiwał wiadomości o morskich
potworach, był Pierre Denys de M ontfort (1766-1820).
Niejednokrotnie dowiadywał się szczegółów z ust na
ocznych świadków, zwłaszcza od kiedy amerykańscy
wielorybnicy założyli stację przetwórstwa wielorybów
w pobliżu Dunkierki. I tak kapitan Benjohnson twier
dził, że w upolowanym kaszalocie znaleziono fragment
ramienia o prawie 11 m długości, z przyssawkami jak
podkowy. Inny kapitan, niejaki Reynolds opowiadał,
że wyłowione w czasie polowania na wieloryby ramię
głowonoga, które jego ludzie wzięli za węża m orskie
go, mierzyło 13 m. M ontfort z zapałem poszukiwał dal-

Ryc. 5. Atak wielkiej kałamamicy na dżonkę, rysunek z dzieła
Montforta; archiwum autora

Do najbardziej interesujących należy historia wo
tywnego obrazu z kaplicy św. Tomasza w Saint Mało
(ryc. 5). Pochodzący z północnej Francji statek, po
załadowaniu u wybrzeży Angoli niewolników i kości
słoniowej, podnosił właśnie kotwicę, kiedy z morskich
głębin wychynął „diabeł m orski” i zaatakował żaglo
wiec. Wijące się ramiona sięgały prawie wierzchołków
masztów. Statek przechylił się na burtę grożąc zatonię
ciem. Załoga rzuciła się z toporami do walki błagając
św. Tomasza o ratunek. W chwilę później potwór zre
zygnował, pozostawiając parę ramion na pokładzie. Po
powrocie marynarze, ofiarowali obraz wotywny, przed
stawiający tę m rożącą krew w żyłach scenę. Obraz nie
istnieje, został wraz z kaplicą zniszczony w czasie ame
rykańskiego nalotu, podczas działań wojennych w Nor
mandii. Jedynym pozostałym dokumentem jest rysunek
w dziele Montforta.
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Ryc. 6. Walka załogi awiza „Alecton”
z kałamamicą; archiwum autora

Wiarygodne również wydaje się drugie opowiada
nie, które Montfort usłyszał od kapitana Jana Magnusa
Densa. Około 1786 r. jego żaglowiec płynął od wyspy
św. Heleny w kierunku przylądka Negro. W pewnej
odległości od wybrzeży Afryki natrafił na ciszę mor
ską. Marynarze, wykorzystując wolny czas, zawiesili
na zewnątrz podesty i zajęli się czyszczeniem kadłuba.
W pewnej chwili ogromny głowonóg ukazał się na po
wierzchni morza, a jego wyposażone w przyssawki ra
miona pochwyciły błyskawicznie dwóch ludzi. Trzeci
marynarz ratował się ucieczką na wanty, ale i tu dosię
gło go ramię potwora, przygniatając do kolumny. Zmarł
następnego dnia w wyniku obrażeń. Rzucono pięć har
punów w kierunku głowonoga, ale nie wypuścił on zdo
byczy i wciągnął żeglarzy w głębiny. Jedno z odciętych
w walce ramion mierzyło 7,5 m. Całkowitą długość na
pastnika kapitan Dens oceniał na 12 m.
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Steenstrup. Długie lata wertował on archiwa i biblioteki
gromadząc informacje dotyczące morskich potworów.
Zebrane fakty przedstawił na posiedzeniu Towarzystwa
Przyrodniczego w Berlinie. Wykazał, że wyłowiony
w 1549 r. w Sundzie potwór opisywany później przez
Rondeleta, Gesnera i Belona, a nazywany „mnichem
morskim”, był zapewne wielkim głowonogiem. Zalazł
nawet w muzeum w Kopenhadze zakonserwowane czę
ści wielkiego kalmara. Pochodziły z XVI w. i opisane
były jako „szczątki morskiego człowieka wyrzucone na
brzeg w pobliżu Óresund za czasów panowania króla
Christiana III”. Wkrótce jednak znalazły się nowe do
wody. W 1853 r. morze wyrzuciło na brzeg w Jutlandii resztki ważącej około 100 kg kałamamicy. Na tej
podstawie w 1857 r. Steenstrup utworzył nowy rodzaj
Architeuthis i opisał naukowo wielką kałamamicę, na
dając jej nazwę Architeuthis monachus. W rok później
wyłowiono w Atlantyku inną wielką kałamamicę i na
zwano ]ą_Architeuthis dux.

Ryc. 8. Walki kaszalota z wielką Ryc. 9. Odciski przyssawek
kałamamicą; wg. http://www. na skórze kaszalota; wg.
unmuseum.org/squid.htm
http://en.wikipedia.org/wikGiant_ squid
p
w >

Ryc. 10. Miejsca pojawienia się kałamamicy Architeuthis dux;
wg. http://en.wikipedia.org/wikGiant_ squid

Ryc. 7. Wciąganie kałamamicy na pokład „Alecton"; wg.
http://en.wikipedia.org/wikGiant_ squid

Montfortowi jednak nie wierzono. Załamany, nie
ukończył swego dzieła o mięczakach, mimo że jako
pierwszy opisał przeszło dwadzieścia gatunków i kilka
rodzajów. Żyjąc w nędzy, wy sprzeda wał później swoje
zbiory, aż wreszcie w 1820 r. znaleziono go martwego
na paryskiej ulicy.
Wielki głowonóg interesował także pisarzy. Her
man Melville w swej powieści „Moby Dick”, wydanej
w 1851 r., opisuje spotkanie wielorybniczego statku z
wielkim morskim potworem. Nie zapomniał o nim i Ju
liusz Veme w swej „20 000 mil podmorskiej żeglugi”, a
także Wiktor Hugo w „Pracownikach morza”.
Upłynęły trzy lata od kiedy Melville wydał swą
książkę, a istnienie potwora zostało potwierdzone na
ukowo. Przyczynił się do tego duński przyrodnik Japetus

Ryc. 11. Kałamamica antarktyczna wyłowiona przez rosyjski
trauler w 1981 r.; wg. http://www.anwers.com/topic/colosallsquid

114
Spotkanie z żyw ą kałam am icą nastąpiło w czte
ry lata później, 30 listopada 1861 r. Francuskie awizo
„Alecton” znajdowało się w pobliżu Teneryfy, kiedy
na morzu zauważono dziwny, podobny o beczki lub
odwróconej szalupy, kształt. Był to głowonóg kolo
ru cegły, o tułowiu prawie sześciometrowej długości,
z licznymi wijącymi się ramionami. W głowie tkwiły
szaroniebieskie oczy jak talerze o przerażającym nie
ruchomym spojrzeniu. Kapitan awiza Frederic Marie
Bouyer postanowił upolować niezwykłe zwierzę (ryc.
6). „Alecton” podszedł bliżej, przygotowano sieć, od
dawano strzały, rzucano harpuny. Kapitan obawiał się
spuścić szalupę, którą potwór, który wydawał się nie
doznawać większych obrażeń, mógłby z łatwością prze
wrócić. W reszcie po trzech godzinach walki, osłabiony
głowonóg zaczął wraz z pianą i krw ią wydzielać śluz o
zapachu piżm a i udało się go wreszcie przyciągnąć do
burty. Zarzucono linę, która ślizgając się po tułowiu za
trzymała się na płetwach, i zamierzano wyciągnąć zdo
bycz na pokład (ryc. 7). Niestety, gdy głowonóg znaj
dował się prawie w całości nad powierzchnią morza,
sieć pod wpływem prawie dwutonowego, jak oceniano
ciężaru, zerwała się. Zwierzę zniknęło w głębinie po
zostawiając tylko koniec tułowia wagi zaledwie 14 kg.
Raport kapitana Bouyer o niezwykłym spotkaniu prze
kazał Francuskiej Akademii Nauk konsul francuski na
Teneryfie, Bartholet. Na cześć kapitana nazwano wów
czas zwierzę Loligo bouyeri.

Ryc. 12. Żywy Architheutis dux u burty statku; wg. http:/www.
extremescince.com/deepcreat6. htm

Wydarzenia, które miały m iejsce u wybrzeży N o
wej Funlandii, głównie w latach 1871-79 przekonały
jednak największych niedowiarków. W 1872 r. morze
wyrzuciło w pobliżu Combę Cove szczątki kałam amicy
o ramionach długości prawie 13 m. W rok później, w
listopadzie 1873 r. żywy głowonóg wpadł na wschod
nim wybrzeżu wyspy w Logie Bay w rybacką sieć. Z
ogromnym wysiłkiem i ze strachem rybacy wyciągnęli
zdobycz na brzeg. Kałamamica, jak się później okazało
m ierzyła około 10 m.

Ryc. 13. Wyłowienie kałamamicy antarktycznej Mesonychoteuthis hamiltoni w 2007 r.; http://www.anwers.com/topic/colosall-squid

Niebezpieczną przygodę przeżył w 1873 r., wraz ze
swym synem Tomem i przyjacielem, rybak Teophile Piccot. Jego łódź zaatakował w pobliżu Great Bell wielki gło
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wonóg. Zwierzę wynurzyło się niespodziewanie z wody i
opasało ramionami łódź, usiłując wciągnąć ją w głębinę.
Młody Tom z dużą przytomnością zaatakował napastnika
toporem odcinając jedno z ramion. Kałamamica wypuści
ła zdobycz i rybacy opuścili niebezpieczne miejsce. Nie
które jednak spotkania z wielkimi głowonogami kończyły
się tragicznie. W maju 1874 r. mały szkuner „Pearl” na
trafił w Zatoce Bengalskiej na ciszę. Żeglarze zauważyli
z odległości pół mili coś, co przypominało wieloryba. Ka
pitan James Floyd, mimo ostrzeżeń załogi, postanowił po
ćwiczyć się w strzelaniu. Jego strzał przypieczętował los
statku. Ogromna kałamamica zaatakowała błyskawicznie,
ramiona grube jak pnie drzewa, opasały statek sięgając
masztów. W kilka sekund potwór wciągnął swe ciało na
pokład, mimo zażartej obrony załogi. Szkuner przechylił
się i zatonął wraz z dwoma członkami załogi. Podobny
wypadek miał miejsce w 1934 r., kiedy duży głowonóg
zaatakował japoński kuter rybacki, który wskutek uszko
dzeń wkrótce zatonął. Interesującą wiadomość przekazał
kapitan tankowca „Brunswick”, który w latach 1932-33
pływał na Pacyfiku. W czasie rejsu z Hawajów na Samoa
statek płynący z prędkością 12 węzłów został zaatakowany
przez ogromną kałamamicę. Zwierzę wyprzedziło statek,
a następnie zaatakowało go, przyczepiając się przyssaw
kami do burty i uderzając w nią rogowym dziobem. Zesuwało się jednak po śliskiej ścianie kadłuba i ostatecznie
zostało rozerwane przez śrubę. Istnieją przypuszczenia, że
kałamamica uznała statek za kaszalota. Walki pomiędzy
kaszalotem a kałamamicą opisywano i ilustrowano wie
lokrotnie (ryc. 8), ale znana jest tylko jedna wiarygodna
relacja załogi wielorybniczego statku rosyjskiego z 1965 r.
Spotkania gigantów pozostawiały jednak ślady w postaci
odcisków przyssawek na skórze waleni (ryc. 9). Ich śred
nice, prawie 20 cm, pozwalały przypuszczać, że rozmiary
wielkich kałamamic mogą być rzeczywiście zaskakująco
duże, mimo że ślady mogły zwiększać się ze wzrostem
zwierzęcia. Do chwili obecnej zanotowano przeszło 300
przypadków znalezienia wielkich kałamamic, przeważnie
w postaci wyrzucanych na brzeg martwych osobników.
Jednym z największych był znaleziony w 1933 r. w po
bliżu Flovers Cove, który mierzył 21,9 m. Opisano wiele,
około 19 gatunków, ale właściwie pewnych jest nie więcej
niż sześć. Najbardziej znane to Architeuthis dux, A. japonica, A. sanctipauli. Za największy i najczęściej spotyka
ny uchodził dotychczas Architeuthis dux. Był też jednym
z lepiej poznanych gatunków olbrzymich głowonogów.
Występuje on na dużych głębokościach, częściej w chłod
nych wodach, rzadziej pojawia w morzach tropikalnych.
Miejsca pojawienia się podano na ryc. 10.
W 1935 r. Robson opisał także nowy rodzaj i jedyny
należący do niego gatunek, Mesonychoteuthis hamil
toni, zwany kałam am icą antarktyczną. Na podstawie
m niejszych osobników przypuszczano, że ten także
może mieć wielkie rozmiary. Pierwszego przeszło czte
rometrowego olbrzyma wyłowił w 1981 r. z głębokości
760 m rosyjski trauler na M orzu Rossa (ryc. 11). Ciągle
jednak oczekiwano na spotkanie z wielkim żywym po
tworem z legendy.
Dopiero rok 2004 przyniósł niezwykłe odkrycia.
Japońskim naukowcom udało się dokonać pierwszych
zdjęć kałam am icy Architeuthis dux w środowisku na
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turalnym, a w grudniu 2004 r. sfilmowano ją w pobliżu
archipelagu Asagawara. Później udało się złowić żywe
go osobnika (ryc. 12).

Ryc. 14. Porównanie rozmiarów; od góry: niemiecki minia
turowy okręt podwodny typu „Seehund” z czasów II Wojny
Światowej, poniżej kałamamica Architeuthis dux, u dołu kałamamica Mesonychoteuthis hamiltoni', opracowanie własne

W latach 2005 i 2007 nastąpiły dalsze odkrycia. W
2005 r. wyłowiono z głębokości 1625 m kałamamicę
antarktyczną Mesonychoteuthis hamiltoni, o wielkości
około 5 m, zaś 22 lutego 2007 r. nowozelandzki statek
rybacki na Morzu Rossa wyłowił przeszło dziesięcio
metrowego przedstawiciela tego gatunku, o masie pra
wie pół tony (ryc. 13). Na podstawie badań uznano, że
jest to obecnie największy, przedstawiciel kałamamic,

większy niż Architeuthis dux. Często nazywana jest
także kałam amicą gigantyczną. Jej długość może do
chodzić do 22 m (ryc. 14). Występuje w morzach ota
czających Antarktydę. Mało jest wiadomości o życiu
tego największego bezkręgowca świata. Dorosłe osob
niki przebywają na głębokości do 2 200 m, młodsze do
1 000 m. Prawdopodobnie polują na szczecioszczękie,
a także inne głowonogi, wykorzystując bioluminescencję. Występuje dymorfizm płciowy, samice są znacznie
większe od samców. Sposób rozmnażania nie jest bliżej
znany, hektokotylus nie występuje u samców.
Są pożywieniem kaszalotów, 77% biomasy znale
zionej w żołądkach tych wielkich ssaków morskich to
Mesonychoteuthis hamiltoni.
Okazało się więc, że wyśmiewany Montfort i uzna
ne za marynarskie bajdy opowiadania o groźnym krakenie nie były w zupełności pozbawione sensu. Ogrom
ne kałamamicę stały się rzeczywistością. Co jeszcze
kryć mogą głębiny oceanu nie wiadomo, ale obecność
olbrzymów o znacznie większych rozmiarach nie jest
wykluczona.
Wpłynęło 28.02.2008

Prof. dr hab. Andrzej Samek pracuje w Katedrze Automatyzacji
Procesów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Kolekcjoner muszli,
e-mail: ansamek@op.pl

Anna FIJARCZYK (Łódź)

PODRÓŻ TAM I Z POWROTEM, CZYLI O POCHODZENIU FAUNY EUROPEJSKIEJ

Czym różni się populacja niedźwiedzia bmnatnego
w północnej Skandynawii od tej w Skandynawii połu
dniowej? Chociaż zdają się być identyczne to przybyły
z dwóch krańców Europy i nie „widziały się” od kil
kudziesięciu tysięcy lat. A jak bliski jest konik wąsacz
z Wielkiej Brytanii temu samemu konikowi wąsaczowi na Ukrainie? Obydwa są dość blisko spokrewnio
ne, zaledwie parę tysięcy lat temu na terenie Bałkanów
przebywał ich wspólny przodek. Wędrówki organi
zmów są jednym z bardziej intrygujących aspektów
w dziejach gatunków, a badania paleontologiczne po
zwalają odkryć niektóre z nich. Epoki lodowcowe były
takimi okresami, które w dużej mierze przyczyniły się
do zmiany lokalizacji wielu roślin i zwierząt. Kopalne
szczątki gatunków ciepłolubnych roślin w miejscach
przykrytych dzisiaj lodem, świadczą o tym, że klimat
na Ziemi podlegał głębokim zmianom.
Oscylacje temperatury, o mniejszym lub większym
zakresie, pojawiały się wielokrotnie i dziś także je ob
serwujemy. W trakcie ostatnich 1,8 min lat lodowiec
czterokrotnie nachodził na teren półkuli północnej i co
fał się z powrotem w kierunku bieguna. Ostatni, najbliż

szy nam taki okres zlodowacenia (glacjał) zakończył się
zaledwie 10 000 lat temu. W ciągu 100 tys. lat lodowiec
przyczynił się do wymarcia i migracji licznych gatun
ków roślin i zwierząt. Jeszcze 18 000 lat temu północną
część Euroazji i Ameryki Północnej pokrywał lądolód.
Potem nastąpiła odwilż, lodowiec zaczął topnieć, nastą
pił ciepły okres (interglacjał) trwający do dziś.
Dzisiejsza różnorodność gatunkowa, jej skład i roz
mieszczenie zostały w bezpośredni sposób uformowane
przez cykle epoki lodowcowej. Wiele gatunków nie zdą
żyło zaadoptować się do nowych warunków i wymarło.
Tak było w przypadku wielkich drapieżników — kopal
nych kotów i hien, dla których miejsca ostoi okazały się
za ciasne. Z kolei dla innych gatunków stały się one im
pulsem do wytworzenia nowych przystosowań. Można
to zaobserwować u gatunków roślin przesuwających się
stopniowo na północ podczas interglacjału. Im dalej na
północ sięga zasięg populacji, tym bardziej zmienia się
jej tolerancja na wahania światła i temperatury. Powsta
wanie nowych adaptacji pozwala nam więc przypusz
czać, że zlodowacenia w pewnym stopniu modelowały
również DNA organizmów.
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Ryc. 1. Drogi wędrówki konika wąsacza z refugium bałkań
skiego po ostatnim zlodowaceniu.

Ryc. 3. Migracje postglacjalne niedźwiedzia brunatnego z pół
wyspu Iberyjskiego oraz rejonu Karpat i Kaukazu

Wiedza o ostatnich zlodowaceniach i związanych z
nimi rewolucjach klimatycznych na Ziemi uświadamia
nam liczne perypetie, jakich fauna europejska musiała
doświadczyć, aby znaleźć się w obecnym m iejscu i sta
nie. „Obserwując” wędrówki różnych populacji po kon
tynencie europejskim, nasuwa się myśl o konieczności
istnienia pew nych refugiów glacjalnych na południu,
czyli terenów schronienia dla wielu gatunków w cza
sie trwania lodowca. Czy jednak możliwe jest dokładne
zbadanie, w jaki sposób poszczególne populacje znala
zły się dziś w konkretnych miejscach w Europie? Jaki
mi metodami możemy sprawdzić którędy przebiegały
ścieżki migracji dla różnych gatunków, czy wybierały
te same trasy, czy podążały zupełnie innymi drogami?

Jednym typem danych pomocnych przy rekonstru
owaniu zmian zasięgów zwierząt w okresie postglacjalnym są dane wykopaliskowe. Skamieniałe szczątki,
oraz pyłki zachowane w łatwych do datowania osadach,
m ogą dostarczyć mnóstwo informacji. Zwłaszcza w
badaniach nad rozmieszczeniem gatunków, granicami
refugiów, czy datowaniem zlodowaceń, takie wiado
mości są nieocenione. Niestety, zapisy dotyczące ostat
niego cyklu klimatycznego są niezwykle ograniczone
i dostępne tylko dla nielicznych taksonów. Poza tym,
wydarzenia z wcześniejszych zlodowaceń nie m uszą się
pokrywać z tymi późniejszymi. Na podstawie analizy
pyłku znajdującego się w pokrywach lodu i osadach
dowiedziono, że grab był dominującym drzewem w
trakcie zeszłego interglacjału, natomiast buk praktycz
nie w ogóle się nie rozprzestrzenił. Obecny interglacjał
pokazuje, że sytuacja jest zgoła odmienna. Kolejnym
problemem staje się wpływ człowieka na bioróżnorodność. Zarówno tysiące lat temu, jak i teraz, człowiek
spowodował skurczenie się populacji wielu dzikich
zwierząt uniemożliwiając tym samym dostęp do licz
nych dowodów.
Innym, dającym ogromne możliwości sposobem
badania struktury populacji, jest skorzystanie z danych
genetycznych. Genomy żyjących populacji zachowały
w sobie pewne ślady wydarzeń epoki lodowcowej. Do
myślając się, jakie to mogły być wydarzenia i jakie m ia
ły konsekwencje dla materiału genetycznego, możemy
wnioskować o przeszłości konkretnych zespołów orga
nizmów. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że obecna
struktura genetyczna większości populacji gatunków
europejskich, jest przede wszystkim uformowana w
wyniku ostatnich zlodowaceń. Podobnie, jak zasięgi
tych organizmów, w dużej mierze wynikają z czwarto
rzędowych wydarzeń.
M etody genetyczne stosowane w filogeografii są
ostatnio niezwykle popularne w badaniu pokrewieństw
filogenetycznych różnych grup ludzkości. Niektóre po
pulacje m ają w swoim genomie charakterystyczne se
kwencje wskazujące na ich wczesną izolację, z kolei
te, które m iały większe możliwości na mieszanie, łą
czą liczne podobieństwa. W dokładnie ten sam sposób
„rozgryza” się zagadkę zwierzęcych migracji. Zasada
takiego przedsięwzięcia polega na zbadaniu DNA osob

Ryc. 2. Hipotetyczne trasy wędrówki jeża europejskiego, za
czynające się w trzech głównych refugiach na południu Eu
ropy.

Rekonstrukcji historii gatunków sięgającej kilku, a
nawet kilkunastu tysięcy lat wstecz, służy nauka zwana
filogeografią. Jest ona bliska innej dziedzinie biologii,
filogenezie, zajmującej się odtwarzaniem drzew gene
alogicznych istniejących na Ziemi organizmów. Podob
nie jak filogeneza bada, w jaki sposób różne gatunki są
ze sobą spokrewnione oraz w którym momencie na
stąpiło ich odseparowanie od wspólnego przodka, tak
samo filogeografia szukając największego podobień
stwa między populacjami, wyznacza szlaki ich wędró
w ek i miejsca rozgałęzień w czasie i przestrzeni.
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ników interesującego nas taksonu spośród populacji
rozprzestrzenionych na całym kontynencie. Oczywiście
im więcej osobników uda się zbadać, oraz im dłuższy
fragment DNA będzie można zanalizować, tym wyni
ki, a zatem również wytyczone szlaki migracji, będą
znacznie dokładniejsze. Jest to często zadanie niemal
niemożliwe do zrealizowania. Dlatego bada się zwykle
jedynie reprezentatywne grupy i bierze pod uwagę krót
kie określone fragmenty DNA. Taka krótka sekwencja
może kodować np. kilka form genu (czyli alleli), któ
re m ogą być zaobserwowane u danego osobnika jako
odmienne wersje ubarwienia skrzydeł, różna długość
czułków, czy inne zakresy tolerancji zasolenia w glebie.
Jednak nie tego typu różnice genetyczne interesują filogenetyków. Najlepszym materiałem na badanie zmien
ności są takie części genomu, które nie kodują żadnych
cech. Pod uwagę brane są nawet zmiany pojedynczych
zasad azotowych w kodzie genetycznym. Takie punkto
we mutacje nie wpłyną na przeżywalność gatunku, ale
są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Skoro jasne się staje, jakiego typu zmian można
oczekiwać w genomie migrujących zwierząt, to od
razu nasuwa się pytanie, co takie zmiany mogło spo
wodować. Jednym z procesów kształtujących DNA jest
dobór naturalny. Selekcja warunkuje powstawanie i
rozpowszechnianie nowych wariantów genów w popu
lacji, prowadząc ostatecznie do pojawiania się adaptacji
i tworzenia nowych gatunków. Może doprowadzić do
wydłużenia czułków, czy zwiększyć tolerancję na za
solenie, ale nie wpłynie na strukturę fragmentów d e 
kodujących w DNA. Zmiany w tych częściach genomu
będą się dziedziczyć i rozprzestrzeniać w populacji w
sposób zupełnie losowy. Na pojawianie się i znikanie
takich mutacji w wędrujących populacjach mogły mieć
natomiast wpływ wszelkie bariery, nowe mosty łączące
kontynenty i wiele innych zjawisk z okresu zlodowa
ceń. Wyobraźmy sobie np. grupę zwierząt przemiesz
czającą się na południe, przed którą pojawiły się nagle
pokryte lodowcem góry. W teoretycznym rozważaniu
przypuśćmy, że wszystkie osobniki skazane są na za
gładę, ponieważ pomimo swojej zmienności nie są w
stanie pokonać wznoszących się przed nimi gór, ani
uciec przed narastającym lodowcem z północy. Może
się jednak okazać, że pewna mała część tej populacji
natknie się na niezam arzniętą jeszcze przełęcz i uda jej
się przedostać na druga stronę. Taka grupa organizmów
zabierze za sobą tylko niewielką część wersji genów,
która stanie się punktem wyjścia dla nowej populacji.
Ten proces nazywany jest efektem „bottleneck”, czy
li efektem szyjki butelki, ponieważ tylko wąski zasób
z dużego zbioru (i dużej zmienności) przeżywa, two
rząc kolejny zbiór. Bardzo podobnym zjawiskiem jest
efekt założyciela. W tym przypadku niewielka grupa
opuszcza pierwotne siedliska i migruje dalej w celu, np.
odnalezienia nowych habitatów, jednak populacja wyj
ściowa nie ginie.
W ten sposób krystalizują się pewne prawdopodob
ne wersje losów genów w czasie zlodowaceń, których
znajomość jest niezbędna w badaniu pokrewieństw. Po
pierwsze, gatunki, których zasięgi ulegały ekspansji
na pusty kontynent, były coraz bardziej jednolite pod

117
względem genetycznym. Efekt założyciela pozbawił
ich pierwotnej różnorodności, najlepiej zachowanej i
charakterystycznej dla refugiów glacjalnych. Drugim
założeniem jest istnienie stref mieszania się popula
cji wędrujących, w których zaobserwuje się wyższą
zmienność alleli niż w populacjach macierzystych. Te
tzw. strefy hybrydowe pojawią się w miejscach, gdzie
dwie grupy przybywające z dwóch odrębnych refugiów
spotykają się i wspólnie krzyżują.

”

_

Populacja 1

Populacja 3

/

Populacja wyjściowa

Ryc. 4. Jakie są losy dwóch genów (zobrazowanych na sche
macie jako dwa paski, jeden szerszy, drugi węższy) i ich alleli
(odmiany alleliczne dwóch genów pokazane jako różne od
cienie koloru niebieskiego i fioletowego) w wyniku działania
„efektu założyciela”? Populacja wyjściowa posiada bogaty
zestaw alleli obydwóch genów. Populacja 1 powstała z trzech
losowo wybranych chromosomów, podobnie jak populacja 3,
posiada znacznie uboższy zestaw odmian genów (po trzy ro
dzaje alleli, niekoniecznie te same). Zestaw alleli w poszcze
gólnych chromosomach również może się zmieniać ze wzglę
du na rekombinację podczas mejozy. W populacji 2 założonej
przez trzy dowolne chromosomy z populacji 1 występują zale
dwie dwie wersje alleliczne genów

W badaniach filogeograficznych dobiera się specy
ficzne sekwencje genetyczne, które z dużą dokładno
ścią wykażą pożądane różnice między osobnikami z
tej samej i z odległych populacji, czyli tzw. markery
genetyczne. Jest kilka takich sekwencji, które charak
teryzują się szczególną zmiennością i ewoluują w geno
mie znacznie szybciej niż pozostałe geny. Łatwiej jest
zlokalizować podobieństwa, czy różnice międzypopulacyjne, kiedy mamy do czynienia ze znacznie więk
szą ilością odmiennych wersji genowych. Liczne frag
menty niekodującego mitochondrialnego DNA (a także
chloroplastowego DNA w przypadku roślin), spełniają
te funkcje. Poza tym w DNA chromosomowym znaj
dują się tzw. fragmenty mikrosatelitame, które również
nie kodują żadnych białek, ale są jedynie krótkimi, wie
lokrotnie powtórzonymi sekwencjami DNA. Liczba
takich powtórzeń różni się pomiędzy osobnikami i pod
lega tym samym losowym procesom ewolucyjnym, co
inne geny. W celu konfrontacji odmiennych genomów
można wykorzystać nie tylko gołe geny, ale również ich
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produkty. Dość często przy tego typu badaniach stosuje
się allozymy, czyli różne formy tego samego enzymu.
Takie wyizolowane białka podlegają tej samej analizie,
co różne allele tego samego genu. Cała sztuka polega
na dobraniu odpowiednich markerów, ponieważ nie są
one uniwersalne dla wszystkich gatunków, np. dla sko
rupiaka allozymy m ogą być lepszym wskaźnikiem po
krewieństwa, natom iast u niedźwiedzia brunatnego, czy
człowieka zastosuje się mitochondrialne DNA.
Mając do dyspozycji precyzyjną metodę wykrywa
nia związków genealogicznych oraz przypuszczenia, co
do procesów genetycznych wywołanych przez zlodo
wacenia, można rozpocząć rekonstrukcję scenariusza z
epoki lodowcowej.
Na Bałkanach populacje wielu badanych gatunków,
w tym jeża europejskiego i niedźwiedzia brunatnego,
okazały się być wyjątkowo zróżnicowane. Dla tego
obszaru, ja k również dla Półwyspu Iberyjskiego oraz
Apenińskiego odnaleziono specyficzne sekwencje w
materiale genetycznym niewystępujące nigdzie indziej,
co świadczy o tym, że zwierzęta zamieszkujące te tere
ny żyły w odosobnieniu od dłuższego czasu. Wszystkie
ślady w skazują na te trzy miejsca jako na główne ostoje
fauny i flory europejskiej podczas glacjału. Jako najbar
dziej na południe wysunięte ziemie w Europie, posia
dały sprzyjające warunki dla organizmów strefy umiar
kowanej. Odnajdujemy tam dzisiaj wyjątkową na skalę
europejskąbioróżnorodność. Część populacji nie wyru
szyła na północ po ustąpieniu lodowca, pozostała w du
żych liczebnościach zachowując oryginalną zmienność,
co na dłuższą metę sprzyjało procesowi specjacji i wy
kształcaniu nowych gatunków. Niewątpliwie ważnym
czynnikiem specjacyjnym w refugiach są góry. Złożone
w swej topografii, zapewniają szereg mikroklimatów, a
tym samym mikrosiedlisk dla organizmów o odmien
nych wymaganiach, np. temperaturowych. Wrotki,
jaszczurki i salamandry przetrwały w górach Hiszpanii
niejedno zlodowacenie dzięki wędrówkom pionowym,
bez konieczności opuszczania refugiów.

Ryc. 5. Konik wąsacz Chorthippusparallelus

Kiedy nastał długo oczekiwany czas odwilży, przed
zwierzętami ścieśnionymi w dużych zagęszczeniach
odkryły się niezagospodarowane nowe siedliska. Kiedy
tylko puściły bariery odgradzające ich ostoje od reszty
świata, populacje natychmiast ruszyły na podbój opu
stoszałego kontynentu podążając za systematycznie
topniejącym lodem. Nastąpił początek powrotu roślin
i zwierząt w m iejsca ich dawnego panowania. Nie
wszystkie taksony ruszyły jednocześnie, kolonizacja
kom plikowała się przez pozostawione jeszcze przez zlo
dowacenie bariery i różne międzygatunkowe interakcje.
Pewna część gatunków wystartowała jako pierwsza,
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kolonizując coraz to rozleglejsze ziemie i w krótkim
czasie zapewniła sobie szeroki zasięg. W ich genomach
obserwuje się gwałtowny spadek różnorodności alleli,
a więc najbardziej na północ wysunięte populacje będą
najbardziej homogeniczne pod względem genetycz
nym. Jest to pierwszy, ale nie jedyny model kolonizacji
przez pionierów. Tam, gdzie ekspansja została zatrzy
mana przez różne przeszkody geograficzne, obecność
innych migrantów lub trudności z odnalezieniem sto
sownych habitatów, organizmy zachowały dużą część
swojej zmienności. Takie populacje migrowały wolno i
na niewielkie odległości.

Ryc. 6. Jeż europejski Erinaceus europeus

Z kolei dla dużych kotów i hien drapieżnych ostoje
okazały się być pułapką. Ich wymarcie tłumaczy się tym,
że nie m iały one odpowiednio dużej przestrzeni jak na
swoje rozmiary ciała i potrzeby. Zredukowane zasięgi
lasów i zarośli w czasie glacjału wynikające z osuszenia
klimatu utrudniały łapanie ofiary, a populacje stłoczo
ne na niewielkich obszarach i krzyżujące się w obrębie
niewielkiej grupy osobników ucierpiały ze względu na
chów wsobny. Kot wielkości żyjącego obecnie jaguara,
i o podobnej historii życiowej, miałby duże problemy z
przetrwaniem na terenie o łącznej powierzchni wyspy
Korsyki i Sardynii. M odele matematyczne dla obszaru
o podobnej wielkości wykazały, że populacja tych dra
pieżników wymarłaby już po 900 latach.
Liczne badania wykryły ścieżki wędrówek zarówno
dla ssaków, ryb, owadów, czy skorupiaków, a także dla
roślin. Nie dla wszystkich taksonów wyznaczanie tras
m etodą genetyczną jest możliwe. Wilki nie zachowały
charakterystycznych śladów w materiale genetycznym,
prawdopodobnie z powodu dużej mobilności tego ga
tunku. Częste wędrówki doprowadziły do zamazania
znaków pierwszej kolonizacji kontynentu i obecnie nie
są one możliwe do odczytania. Populacje nadal m igru
ją, chociaż dostęp do nowych siedlisk jest teraz bardziej
utrudniony. Najwięcej informacji m ożna uzyskać dla
tych gatunków, które po dotarciu do obecnych siedlisk
nie przem ieszczały się już na tyle, aby zamazać cha
rakterystyczne dla swoich populacji cechy genetyczne.
Szeroko zakrojone badania filogeograficzne pozwoliły
wyłonić trzy wzory migracji, które m ożna by przypisać
większości gatunków. Są to modele powstałe w oparciu
o wędrówki niedźwiedzia brunatnego, jeża europejskie
go i konika polnego.
Konik polny Chorthippus parallelus, pospolity na
terenie całej Europy, osiągnął swój zasięg rozprzestrze
niając się praktycznie z jednego miejsca, z okolic Bał
kanów. W szystkie populacje tego owada w niemal całej
północnej części kontynentu łączą liczne podobieństwa
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genotypu. Takie pokrewieństwo wskazywałoby na to,
że półwyspy Iberyjski i Apeniński nie wypuściły swo
ich kolonizatorów, być może z powodu górskich barier,
bądź to ze względu na uprzednie zajęcie tych obszarów
przez imigrantów z Bałkanów. W ten sposób na odle
głych krańcach Europy znalazły się osobniki dość blisko
spokrewnione, których wspólny przodek żył najwyżej
18 000 lat temu. Dla potwierdzenia tak wyznaczone
go szlaku konika polnego, w Alpach i Pirenejach, czyli
tych potencjalnych pierwotnych górskich barierach, są
zlokalizowane strefy hybrydowe pomiędzy bałkański
mi, a odpowiednio apenińskimi i iberyjskimi populacja
mi. Podobnie jak w trzech wymienionych refugiach, w
Turcji i Grecji również odnaleziono unikatowe sekwen
cje jako dowód na istniejące tam ostoje glacjalne.
Inaczej rysuje się sytuacja w przypadku jeża euro
pejskiego Erinaceus europem. Zmienność alleliczna
wygląda inaczej w zachodniej, centralnej i wschodniej
Europie. Jeż więc opanował Europę z trzech miejsc
startowych. Poczynając od Hiszpanii, ruszył na tereny
Francji i Wielkiej Brytanii. Od W łoch podążał w kie
runku Skandynawii przez tereny Danii oraz wzdłuż
wybrzeża Bałtyku na wschód. Ostatecznie z Bałkanów
rozprzestrzenił się po Europie wschodniej. Co ciekawe,
niektóre drzewa zwiększały swój zasięg korzystając z
podobnych szlaków, np. dąb.

Ryc. 7. Niedźwiedź brunatny Ursus arctos

Jeszcze inną wersję migracji reprezentuje niedź
wiedź brunatny Ursus arctos. Pomimo nielicznych już
jego populacji, udało się odtworzyć dwie główne dro
gi migracji tego zwierza. Pierwsza z nich, zachodnia,
rozpoczyna się podobnie jak w przypadku jeża, czyli
w refugium iberyjskim. Ponieważ populacja apenińska
nie wyszła poza granice własnej ostoi, niedźwiedź sko
lonizował Europę środkową, Danię i południową część
Skandynawii korzystając także z drogi zachodniej.
Druga jego populacja ruszyła od strony Karpat, bądź
Kaukazu, kierując się na zachód i na północ aż do Skan
dynawii. W pasie w poprzek dzisiejszej Szwecji i Nor
wegii biegnie strefa hybrydowa, mieszanina osobników
ze wschodu i zachodu. W tym przypadku niedźwiedzie
bałkańskie, podobnie jak włoskie nie wydostały się da
leko poza zasięg własnego refugium.
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Słowniczek
Allele — różne wersje tego samego genu, odpowiedzial
ne za różne odmiany tej samej cechy.
Filogeneza — nauka badająca pokrewieństwa pomiędzy
poszczególnymi organizmami żyjącymi jak i wymarłymi w
celu umiejscowienia ich na wspólnym drzewie rodowym i
określenia ich wspólnych przodków.
Fitogeografia — nauka badająca pokrewieństwa po
między poszczególnymi populacjami tego samego gatunku
i wyznaczenie szlaków migracji dla gatunku poprzez odnaj
dywanie wspólnych przodków i lokalizację tych populacji
na mapie geograficznej.
Głacjał — dość długi w skali dziejów Ziemi okres cha
rakteryzujący się wyjątkowym ochłodzeniem klimatu, pro
wadzącym do powstawania i rozrastania pokryw lodowych
na morzach i kontynentach.
Interglacjal — czas występujący pomiędzy kolejnymi
glacjalami, w którym następuje wyraźny wzrost temperatury
i cofanie się lodowca.
Markery genetyczne — w fitogeografii są to takie se
kwencje DNA, które podlegają losowym procesom genetycz
nym, jak np. efekt założyciela, dzięki czemu są wyznaczni
kami zmian, jakie zachodzą w genomie w trakcie migracji
organizmu.
mtDNA (mitochondrial DNA) — DNA występujący w
mitochondrium komórki, podobnie jak chloroplastowy DNA
(chDNA) nie podlega takim samym zasadom dziedziczenia,
co jądrowy DNA u organizmów rozmnażających się płcio
wo; mtDNA i chDNA dziedziczą się tylko po linii żeńskiej,
więc znajdujące się na nich geny nie są poddane selekcji
naturalnej, ale można w nich zaobserwować losowe zmiany
genetyczne.
ncDNA (noncoding DNA) — niekodujące sekwencje
DNA, czyli fragmenty DNA nie posiadające żadnych funk
cjonalnych genów; nie wpływają na stan organizmu i nie
podlegają doborowi naturalnemu.
Refugium glacjalne — taki obszar na Ziemi, który w
trakcie glacjalu zapewnił wielu gatunkom roślin i zwierząt
dogodne warunki do przetrwania tego niekorzystnego okre
su.
Strefa hybrydowa — miejsce, w którym dominują orga
nizmy będące mieszańcami dwóch populacji tego samego
gatunku wywodzących się z odmiennych refugiów glacjalnych; ich genotyp ma cechy wspólne dla obydwóch populacji.____________________________________________
Te trzy schematy migracji można uznać za uniwer
salne dla większości gatunków lądowych. Nietrudno
przewidzieć, że sytuacja ryb słodkowodnych nie przy
staje do żadnego z wyżej wymienionych przykładów.
Zwierzęta te podążały szlakami dostępnych dla nich
wówczas wód, korzystając również z rozlewisk tworzą
cych się na przedpolach topniejącego lodowca. Znana
jest między innymi trasa klenia Leuciscus cephalus,
który wystartował z Morza Czarnego (jego ówczesnej
ostoi), a dalej podążał wzdłuż dwóch rzek: Dniepru i
Dunaju. Z Dunaju ryba przedostała się kolejnymi cie
kami wodnymi na tereny zachodniej Europy, z kolei po
przez Dniepr opanowała Europę środkowo-wschodnią i
Skandynawię. Potwierdzeniem tak wyznaczonej drogi
jest fakt, że populacje pomiędzy tymi rzekami m ają ce
chy charakterystyczne dla mieszańców.
Postglacjalne wędrówki gatunków mogły nakładać
się w mniejszym lub większym stopniu, ale nie sposób
znaleźć dwie identyczne drogi. Każdy gatunek kierował
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się własnymi preferencjami, jeden szukał wilgotnych
zatorfionych stawów, drugi zadowalał się otwartymi,
suchymi przestrzeniami. Polyommatus coridon, pewien
gatunek m odraszka szeroko rozpowszechniony w Eu
ropie, opanował kontynent w bardzo podobny sposób
co jeż europejski. M igracja od refugium apenińskiego
została bardzo dokładnie zbadana, a wytyczone szla
ki sugerują przemieszczanie się wzdłuż łąk na podło
żu wapiennym, które ten motyl faworyzuje. Ciekawa
sytuacja pojawiła się w trakcie monitorowania szlaku
migracji kiełża Gammarus lacustris na terenie Skan
dynawii. Mały skorupiak dotarł na półwysep dwoma
głównymi drogami, ze wschodu przez Rosję i z połu
dnia przez Szwecję, spotykając się i krzyżując w pół
nocnej jego części. Jednak na zachodnim wybrzeżu
Norwegii są kiełże o zmienności alleli nieprzystającej
do żadnej z tych dwóch populacji. Czy taka populacja
dotarła jed n ą z dostępnych lądowych mostów, czy od
strony morza, a może przetrwała okres zlodowaceń w
niewielkich skandynawskich refugiach, nadal nie zosta
ło to rozstrzygnięte.
Tak jak lodowce cyklicznie pokrywały ziemie Eu
ropy i się cofały, tak zwierzęta uciekały przed nimi i

powracały na dawne siedliska. Taka podróż „tam i z
powrotem ” bardzo silnie wpłynęła na skład, rozmiesz
czenie i liczebność dzisiejszej fauny. Dzięki temu, że
gatunki, które przetrwały okres epoki lodowcowej,
noszą jej piętno zapisane w DNA, możemy odtwarzać
przeszłe wydarzenia z dużą dokładnością. To pozwala
analizować mechanizmy rządzące wędrówkami organi
zmów, a takie informacje m ogą się z kolei przysłużyć
w badaniach współczesnych migracji, chociażby gatun
ków inwazyjnych. Teraz nie dziwi już fakt, że dwie po
pulacje niedźwiedzia brunatnego w Skandynawii m ogą
mieć niezwykle odległych wspólnych przodków, nato
m iast koniki polne z dwóch krańców Europy cieszą się
dość bliskim pokrewieństwem.
Wpłynęło 9.11.2007
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Stanisław ŁAPIŃSKI, Ewelina CHOLEWA

SZOP PRACZ — NOWY DRAPIEŻNIK W POLSKICH LASACH

M iniony wiek obfitował w celowe i przypadko
we introdukcje nowych gatunków roślin i zwierząt na
obszarze Europy. Gatunki obce wchodząc do nowego
środowiska, nie miały wrogów naturalnych, pozbywały
się pasożytów i chorób związanych ze starym środowi
skiem, co niektórym z nich umożliwiło gwałtowną eks
pansję. Inwazyjne gatunki obce rozprzestrzeniając się
stworzyły zagrożenie dla różnorodności biologicznej.
Na skutek zmian w środowisku od kilkunastu lat
obserwuje się zmiany liczebności zwierząt łownych w
Polsce. Zm niejsza się areał występowania pospolitych
gatunków a zwierzyna drobna podlega silnej presji ze
strony drapieżników, również pochodzących z innych
kontynentów. Od niedawna m ożem y dopisać do tej listy
nowego drapieżnika — szopa pracza.
Szop pracz Procyon lotor, przedstawiciel rodziny
Procyonidae, swoim wyglądem, umaszczeniem i budo
w ą przypomina jenota Nyctereutes procyonoides i czę
sto jest z nim mylony. Pod względem wielkości porów
nuje się go do lisa. Szop ma m ocną budowę ciała. Jego
tułów jest krępy, kończyny są pięciopalczaste, podobne
do dłoni ludzkiej. Palce ma długie, ruchliwe, chwytne,
zakończone długimi pazurami, które pom agają mu we
wspinaniu i kopaniu. Głowę ma krótką, szeroką, z krót
kim ostrym pyskiem i dużymi oczami. Uszy, o ostrych
końcach, są szeroko rozstawione, biało obrzeżone i w y

stają z futra. N a twarzy jest wąski, czarny pas przecho
dzący przez oczy i tworzący charakterystyczną maskę.
Policzki są ciemne, a nad oczami widoczne są jasne pa
ski. Umaszczenie grzbietu jest szare z domieszką barwy
brunatno-czamej, brzuch jest jaśniejszy a na puszystym
ogonie widoczne są charakterystyczne czarne pierście
nie.
M asa ciała szopów zmienia się w zależności od pory
roku. W iosną jest niższa, od 4,5 do 8 kg, podczas gdy
jesienią wzrasta nawet o 30%. M ożna to tłumaczyć
tym, że szopy grom adzą tłuszcz, by przetrwać nieko
rzystny dla nich okres jesienno-zimowy. Zapasy zostają
potem zużywane na podtrzymanie procesów życiowych
w trakcie lekkiego snu zimowego, trwającego od 1 do
3 miesięcy.
Szopy są zwierzętami monoestrycznymi, co znaczy,
że ruja występuje u nich tylko raz w roku w okresie
od lutego do marca. Samce łączą się w tym okresie z
wieloma samicami, natomiast samice są monogamiczne. Ciąża trwa 60-63 dni, w miocie rodzą się średnio 4
szczenięta. Są one prawie nagie, niedołężne i ślepe, do
piero w 21-23 dniu zaczynają widzieć. Przez 8 tygodni
samica karmi je wyłącznie mlekiem. Po ukończeniu 5
tygodnia młode próbują wspinać się na drzewa i bardzo
chętnie baw ią się w wodzie. Pierwszą zimę spędzają z
m atką i uczą się zdobywania pokarmu. Młode zwie
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rzęta uzyskują dojrzałość somatyczną w 7-8 miesiącu,
a dojrzałość płciową w 9 miesiącu życia. Szopy żyją
przeważnie od 6 do 16 lat. U 10-11 letnich szopów bar
dzo wyraźnie obniża się płodność, a nawet może wystę
pować niepłodność starcza.
W naturze szop pracz jest samotnikiem, jedynie
samica opiekuje się młodymi przez rok. Wielkość te
rytorium pojedynczych osobników jest zróżnicowa
na i zależy od płci, wieku, liczby osobników, jakości
środowiska, pory roku, stopnia bezpieczeństwa na da
nym obszarze a także od dostępności pokarmu. Samiec
i samica żyją oddzielnie. Terytoria samic są mniejsze,
wynoszą zwykle od 150-200 ha i często się zazębiają,
podczas gdy terytoria samców są oddzielne i oznaczone
wydzielinami zapachowymi. W zależności od płci za
chowanie mające na celu obronę terytorium życiowego
jest różne. Samce są bardziej agresywne w okresie re
produkcyjnym, lub — w przypadku młodszych zwie
rząt — w momencie objęcia nowego terenu. Spory o
terytorium należąjednak do rzadkości. Jeżeli już samce
się spotkają, pom rukują na siebie groźnie, ale do walki
zwykle nie dochodzi. W stresujących, ekstremalnych
sytuacjach szopy w ydają dźwięki — wtedy krzyczą, sy
czą, warczą. Podczas walki przyjm ują także agresywną
postawę, kładą uszy, podnoszą ogon i uderzają nim, po
kazują zęby, wyginają w łuk grzbiet.

Ryc. 1. Szop pracz Procyon lotor i... Ogród Zoologiczny w
Krakowie 17.04.2008. Fot. Stanisław Łapiński

Ryc. 2. ...jego portret. Ogród Zoologiczny w Krakowie
17.04.2008. Fot. Stanisław Łapiński
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Szop pracz jest zwierzęciem wszystkożemym, zdo
bywającym pokarm na lądzie, w wodzie i na drzewach.
Potrafi dopasować się do dostępnej bazy pokarmowej,
co daje mu możliwości przeżycia w różnych środo
wiskach. Z pokarmów zwierzęcych szop często zjada
owady, płazy, jaszczurki, żółwie, raki, żmije, drobne
ssaki, lęgi i jaja ptasie oraz ryby a z pokarmów roślin
nych je jagody, żołędzie, orzechy, jęczmień, słonecznik,
kukurydzę i różne owoce. Szop pracz żywi się również
padliną i odpadkami wygrzebywanymi ze śmieci.
Szop pracz na swoje siedliska wybiera brzegi rzek,
jezior oraz strumieni. Występuje też na terenach błot
nistych i bagiennych. Unika gór, obszarów stepowych
lub pustynnych. Naturalnym biotopem szopa są lasy li
ściaste, zwłaszcza bukowe i dębowe, które są zasobami
żywności. N a schronienia, w których spędza dzień, wy
szukuje spróchniałe pnie drzew, nory w ziemi lub jaski
nie, gniazda dużych ptaków, stosy gałęzi oraz rozpadli
ny, a także budki lęgowe ptaków. Na ziemi porusza się
dość wolno, natomiast świetnie pływa i dobrze wspina
się po drzewach nawet w pełnej ciemności. Szop pro
wadzi nocny tryb życia, ma zdolność widzenia w ciem
nościach.
Pierwotny zasięg występowania szopa pracza to
Ameryka Północna, gdzie do dziś masowo występuje.
Zasiedla on tereny od południowej Kanady przez Stany
Zjednoczone (poza wyjątkiem części Gór Skalistych,
nie występuje na terenach leżących powyżej 2500 m
n.p.m.) i Meksyk, po Panamę. Szop pracz jest także je 
dynym przedstawicielem szopowatych występującym
w stanie dzikim w Europie. Szopy zostały sprowadzone
na nasz kontynent w latach 20 ubiegłego wieku, w celu
hodowli na fermach jako zwierzę futerkowe. Zbiegłe z
ferm osobniki utworzyły wolnożyjące populacje, które
rozprzestrzeniły się w lasach liściastych i mieszanych
Europy Środkowej i Zachodniej. Szopy trafiły też do
Europy wraz ze stacjonującymi w Niemczech wojskami
amerykańskimi. Rodziny żołnierzy hodowały je jako
maskotki. Pojedyncze egzemplarze wydostały się na
wolność i rozpoczęły zasiedlanie nowych terenów.
Oprócz osobników uciekających z ferm, do środo
wiska naturalnego dostawały się też zwierzęta wypusz
czane celowo. Pierwsze zamierzone wsiedlenia szopa
pracza miały miejsce w Niemczech na początku lat 30.
a rok 1934 przyjmuje się jako datę pierwszej udanej
introdukcji tego gatunku w Europie. Zwierzęta zaakli
matyzowały się bardzo dobrze i zaczęły rozmnażać.
Do 1958 roku szop pozostawał na niewielkim obszarze
zasiedlonym od chwili pierwszej introdukcji. Szybki
wzrost populacji zaobserwowano od 1960 roku. Przed
rokiem 1970 liczebność populacji wynosiła 20.000 a w
1972 była już szacowana na 40 000 osobników. Uznaje
się, że od 1980 roku większość wschodniej i zachodniej
części Niemiec, została skolonizowanych przez szopy.
W ten sposób Niemcy stały się głównym ośrodkiem
rozprzestrzeniania się szopa pracza w Europie zachod
niej i centralnej. Udane introdukcje szopów miały też
miejsce w Rosji w okolicach Sankt Petersburga pomię
dzy rokiem 1929 a 1955. Szopa wypuszczono też na
wolność w Estonii w 1950 roku a także na Białorusi,
gdzie w 1954 roku osiedlono 128 osobników w dolinie
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rzeki Prypeci. W połowie roku 1930 zaobserwowano
pierwsze dzikie szopy w Finlandii, w 1943 na Łotwie i
w 1945 roku w Polsce.
Początkowo liczebność szopów nie była wysoka, ale
gatunek ten szybko przystosował się do europejskich
warunków. Średniorocznie szopy przesuwają granicę
zajmowanego obszaru o 40 km, a na pewnych terenach
nawet do 120 km. Z centrum Niem iec rozprzestrzeniały
się one we wszystkich kierunkach. W latach 1959-1969
szop objął tereny po zachodnią granicę byłego NRD,
by w okresie 1970-1984 rozszerzyć zasięg występowa
nia w kierunku Holandii, Francji, Szwajcarii, Austrii i
prawdopodobnie Czechosłowacji. Aktualny zasięg wy
stępowania szopa pracza w Europie obejmuje Niemcy,
Francję, Holandię, Luksemburg, Belgię, Szwajcarię,
Austrię, Węgry, Jugosławię, Białoruś oraz Polskę.
Szop w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno.
Jednak dokładny czas jego przybycia jest trudny do pre
cyzyjnego określenia. Pierwsze opublikowane informa
cje na temat jego występowania w naszym kraju poja
wiły się w latach 50., a kolejne doniesienia o obecności
szopa w Polsce pojawiały się sporadyczne. Do końca
lat 80. XX w, szop pracz był obserwowany w Polsce
na 12 stanowiskach w warunkach naturalnych. Spo
śród wymienionych w tej liczbie stwierdzeń, w sześciu
przypadkach dotyczyło to zwierząt zbiegłych z hodowli
i zaobserwowanych w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
Pozostałe informacje odnosiły się do szopów o bliżej
nieznanym pochodzeniu, wyjąwszy stanowiska na Po
jezierzu M azurskim. Lasy tego regionu były jedynym
m iejscem w kraju, gdzie dokonano masowej introdukcji
szopów. W 1945 roku wypuszczono tam na wolność 100
osobników pochodzących z ośrodka hodowlanego pod
Morągiem. W ostatnich latach liczebność tego zwierzę
cia w naszym kraju zwiększyła się do tego stopnia, że
na mocy rozporządzenia M inistra Środowiska z 2004 r
został on wpisany na listę zwierząt łownych z okresem
polowań od 1 lipca do 31 marca, a na terenach gdzie
występują głuszce i cietrzewie, przez cały rok.
Szopom praczom sprzyja w naszym kraju klimat
oraz warunki siedliskowe podobne do panujących na
obszarze jego naturalnego występowania. W Polsce
obserwowano go głównie na terenach leśnych. Były to
przede wszystkim lasy liściaste i m ieszane znajdujące
się w pobliżu wód, terenów bagiennych i podmokłych.
N a takim właśnie terenie leży Park Narodowy „Ujście
Warty” — jedna z największych ostoi ptaków wodnych
w Europie. Pierwsze pojedyncze obserwacje szopów
na tym obszarze pochodzą z połowy lat 90., a wzrost
populacji stał się zauważalny dopiero w ostatnich la
tach, co potwierdza liczba bezpośrednich obserwacji i
ślady obecności w Parku i okolicznych lasach. Z punktu
widzenia ekologii, szopy w PN „Ujście Warty” można
uznać za groźne, ponieważ teren ten jest ostoją zagro
żonych wyginięciem ptaków, które stają się jednym ze
składników diety szopów.
Dane Polskiego Związku Łowieckiego informu
ją, że na terenie wszystkich okręgów łowieckich, po
inwentaryzacji przeprowadzonej w sezonie 2005/06
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stwierdzono 866 szopów, a w sezonie 2006/07 było ich
1101. Pozwalają one na szacunkową ocenę liczebności
i dynamiki zmian populacji szopów praczy na terenie
Polski. N a tej podstawie, można stwierdzić, że 80%
populacji zamieszkuje tereny północno-zachodniej Pol
ski, a jej liczebność na tym terenie wzrosła w przecią
gu roku o około 30%. N a pozostałym obszarze kraju
liczebność tego gatunku nie uległa dużym zmianom,
przy niewielkiej tendencji przesuwania się zasięgu wy
stępowania bardziej na wschód. Pomimo wzrostu licz
by odstrzelonych osobników z 13 w sezonie 2005/06 do
35 w sezonie 2006/07, można mówić o zdecydowanie
za słabej presji łowieckiej w stosunku do możliwości
rozrodczych i migracyjnych szopów oraz oczekiwać
zwiększenia się liczebności i zasięgu występowania
tego gatunku w Polsce.
Od jakiegoś czasu stało się modne trzymanie szo
pów praczy w domu. Jednak często potencjalni właści
ciele nie zdają sobie sprawy z trudności na jakie mogą
napotkać. Niestety, gdy okazuje się, że zwierzątko jest
uciążliwe dla domowników, ludzie próbują się go po
zbyć sprzedając go na przykład na aukcji internetowej
lub oddają do ogrodów zoologicznych. Czasem, gdy
to się nie uda (obecnie ogrody zoologiczne niechętnie
przyjm ują nowe szopy) właściciele decydują się na po
rzucenie zwierzęcia. Ofiarą takiego właśnie porzucenia
mógł być osobnik znaleziony w lutym 2007 na klatce
schodowej jednej z kamienic w centrum Piotrkowa Try
bunalskiego. Pomijając etyczną stronę porzucenia zwie
rzęcia, oraz fakt łamania obowiązującego u nas zakazu
wypuszczania obcych gatunków, działania takie mogą
stać się dodatkowym źródłem zasilającym wolnożyjącą
populację i przyczynić się do szybszej ekspansji tego
gatunku.
Szop pracz jest groźnym drapieżnikiem szybko przy
stosowującym się do otoczenia. Jest on zwierzęciem
wszystkożemym. Poluje w lasach, ale również w zaro
ślach nadrzecznych, na obrzeżach rzek i cieków wod
nych. Doskonale wspina się po drzewach jak również jest
świetnym pływakiem. To wszystko czynni go bardziej
wszechstronnym niż większość europejskich drapieżni
ków. Biorąc pod uwagę coraz częstsze informacje o za
obserwowaniu szopów, można z pewnością stwierdzić,
iż gatunek ten ma się w naszym kraju dobrze, stwarzając
jednocześnie coraz większą presję drapieżniczą lub kon
kurencję dla przedstawicieli rodzimej fauny.
Wpłynęło 6.03.2008
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PASOŻYTY — ZAPOMNIANI AKTORZY TEATRU ŻYCIA

Życie na Ziemi w swej istocie wydaje się być proza
icznie proste: znaleźć miejsce i sposób eksploatowania
niezbędnych zasobów, następnie część z nich przezna
czyć na produkcję potomstwa. Wszystko to po to, by
propagować swoje geny w następnych pokoleniach.
Kto lepiej, bardziej wydajnie stosuje się do tej zasa
dy, przeżywa. Rodzaj niszy czy zasobów nie odgrywa
większego znaczenia — tak długo jak m ogą być wy
korzystane, wcześniej czy później znajdzie się chętny
do ich pozyskania. Rośliny korzystają z energii słonecz
nej, roślinożercy z roślin, drapieżnicy z roślinożerców.
Pasożyty natomiast można znaleźć na każdym z tych
szczebli, bo dla nich każda żywa istota jest potencjalną
niszą ekologiczną i zasobem do eksploatacji. Pozostają
niedoceniane — mimo, że prawdopodobnie są najbar
dziej rozpowszechnionym sposobem życia wśród orga
nizmów żywych. A rola, jak ą odgrywają w teatrze życia
wciąż zdumiewa i zaskakuje.
Pasożyty nie kojarzą się z niczym przyjemnym — i
słusznie. Są przecież organizmami cudzożywnymi, któ
re czerpią korzyść ze swoich gospodarzy, powodując
jednocześnie ich szkodę.
Na przykład, niektóre owady składają jaja w ciała
wciąż żyjących ofiar. Ma to służyć zaopatrzeniu nowowyklutych larw w świeże pożywienie. Takie bezlitosne
owady nazywa się parazytoidami, a infekcja zwykle
kończy się śmiercią ich gospodarzy. Co więcej, pewien
amerykański gatunek osy Cotesia congregata posuwa
się jeszcze dalej. Jej ofiarą jest gąsienica zawisaka ty
toniowego Manduca sexta. Gdy jaja pasożyta dostają
się do ciała gospodarza, są narażone na atak jego sys
temu odpornościowego, jak każda obca substancja,
wirus czy bakteria. Odpowiedź immunologiczna bywa
tak silna, że może nawet uśmiercić rozwijające się jaja
pasożyta. Jaja są najwrażliwsze tuż po złożeniu, gdy
same jeszcze nie wykształciły żadnych sposobów walki
z układem odpornościowym gospodarza. Co więc robi
zapobiegliwa mama? Wraz z jajami, wstrzykuje w ciało
ofiary specjalnego wirusa. Dzięki temu system immu
nologiczny ofiary jest osłabiony w alką z nowym pato
genem, dzięki czemu jaja osy dostają czas na to, by się
rozwinąć. Po około dwóch tygodniach wirus ginie, ale
to wystarczy, by z jaj mogły się w przyszłości wykluć
larwy — całe i zdrowe. Po zawiązaniu kokonów roz
winą się z nich osobniki dorosłe i cykl się powtórzy.
Skąd jednak w ciele osy wziął się wirus, którego może
później wstrzyknąć w ciało swej ofiary?
Odpowiedź na to pytanie bardzo zaskoczyła biolo
gów — DNA wirusa jest integralnie związane z jądro
wym materiałem genetycznym osy! Takie wirusy nazy
wamy polydnawirusami. Nazywa się je tak dlatego, że
ich materiał genetyczny jest podzielony — pewna jego
partia jest częścią jądrowego DNA gospodarza, a inna
znajduje się w specjalnych komórkach w postaci luź
nych drobin i segmentów.

Te luźne fragmenty to pro-wirusy, formy nieaktyw
ne wirusa, które w takiej postaci nie wyrządzają osie
żadnej szkody. Jednak w chwili, gdy dostaną się do cia
ła gąsienicy, przechodzą w formę aktywną i potrafią być
bardzo uciążliwe dla swojego nowego gospodarza. I
mimo, że ostatecznie giną, ich DNA zostaje przekazane
kolejnym pokoleniom w jądrowym DNA potomstwa,
które wykluje się z jaj. Zawisak tytoniowy nie ma szans
— siła złego na jednego...
Pasożyty i bioróżnorodność
Pasożyty m ogą wpływać nie tylko na historie poje
dynczych populacji czy gatunków, ale również całych
ekosystemów. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego,
jak ważnym m ogą być one czynnikiem kształtowania
różnorodności biologicznej. Szczególnie, gdy warunki
środowiskowe ulegają znacznemu pogorszeniu.
Francuski zespół naukowy z Lyonu pod wodzą pro
fesora Bouletreau przeprowadził w latach dziewięć
dziesiątych ciekawy eksperyment. Obiektem ich badań
była bardzo popularna wśród genetyków muszka owo
cowa Drosophila melanogaster, oraz podobny do niej
gatunek Drosophila simulans. Oprócz morfologicznego
podobieństwa, muszki dzielą również pasożyta — nomen-omen osę — parazytoida — Leptopilina boulardi.
W warunkach laboratoryjnych umieszczono w jed 
nym pomieszczeniu taką samą liczbę osobników obu
gatunków muszek. Przy optymalnej dla ich rozwo
ju temperaturze 25°C D. melanogaster w ciągu 8 ty
godni wyparła drugi gatunek muszki. Jednak, gdy do
początkowego układu dodano wymienionego pasożyta,
ustabilizowała się między gatunkami muszek swoista
równowaga, która pozwoliła na ich trwałe współwystępowanie. Wyniki okazały się jeszcze bardziej zaska
kujące, gdy obniżono temperaturę otoczenia do 22°C,
co miało symulować pogorszone warunki środowisko
we. I tak, jak w układzie bez pasożyta, D. melanoga
ster niezmiennie wypierała drugi gatunek muszki, tak
w przypadku obecności pasożyta, gatunek D. simulans
całkowicie wyeliminował D. melanogasteń Taki układ
współwystępujących gatunków muszek i ich pasożyta
znaleziono w Tunezji, a badania laboratoryjne wyka
zały kluczową rolę odgrywaną przez pasożyta w takim
układzie.
Dzięki pasożytom różnorodność biologiczna może
zostać zwiększona, ale również zmniejszona, gdy dzia
łają one destabilizująco na lokalne populacje. Pasożyty
są szczególnym zagrożeniem dla bioróżnorodności w
przypadku tzw. gatunków inwazyjnych, czyli takich,
które szybko się rozprzestrzeniają nawet w nowych
siedliskach, wypierając gatunki naturalne dla danego
ekosystemu. Z jednej strony pasożyty m ogą stanowić
zaporę dla gatunków obcych, nieodpornych na nowe
patogeny, w przeciwieństwie do gatunków osiadłych.

124
Zdarza się jednak, że to nowe gatunki zostają zawleczo
ne do nowych siedlisk z pasożytem, na którego dawno
zdążyły się uodpornić, a który może przetrzebić natywne gatunki, które nie m iały z nim do tej pory styczno
ści. Wówczas gatunki inwazyjne m ają jeszcze większą
przewagę nad gospodarzami.
Właśnie taka sytuacja miała miejsce podczas kolo
nizacji Nowego Świata przez Europejczyków. Choć ci
ostatni dysponowali im ponującą bronią, zbrojami i jazdą
konną, to byliby bezradni wobec przytłaczającej prze
wagi liczebnej tubylców, gdyby na ratunek nie przybyły
im: ospa prawdziwa, odra, grypa, tyfus czy dżuma. Jak
podają źródła, sama ospa zabiła prawie 25% całej po
pulacji Azteków i ponad 75% Inków — w tym królów
i żołnierzy, wprowadzając jednocześnie wewnętrzny
chaos i zamieszanie. Jak widać, nawet patogeny m ogą
kształtować historię.
K olorow y św iat zw ierząt
U wielu gatunków zwierząt samice w ykazują prefe
rencje w stosunku do partnerów rozrodczych posiada
jących określone ornamenty. W ten sposób napędzają
wyścig ewolucyjny w stronę ekstrawaganckich ozdób.
W ciąż nie jest jednak jasne, dlaczego samice wybierają
właśnie takie cechy a nie inne. Istnieje wiele niewykluczających się hipotez wyjaśniających tę zagadkę — w
jednej z nich kluczow ą rolę odgrywają pasożyty.
W 1982 roku W illiam Hamilton i Marlene Zuk opu
blikowali w Science przełomowy artykuł wyjaśniają
cy istnienie przesadzonych ornamentów i jaskrawych
kolorów u ptaków. Zasugerowali oni, że mogły one
powstać, by samce mogły pokazać samicom, że... są
wolne od pasożytów! Chodzi o sw oistą reklamę genów
odporności pożądanych przez samicę dla swojego po
tomstwa. Ich hipoteza była oparta na następujących za
łożeniach:
1) pełna ekspresja drugorzędowych cech płciowych
(takich jak kosztowne ornamenty, kolor upierzenia) jest
zależna od wigoru i kondycji osobnika;
2) żywiciele nieprzerwanie ko-ewoluują z pasożyta
mi w ciągłym wyścigu zbrojeń, tworząc bardziej odpor
ne genotypy przeciwko nim;
3) pasożyty maja negatywny wpływ na dostosowa
nie swojego gospodarza.
Jeżeli te założenia są spełnione, można oczekiwać
pewnych następstw, np. samice powinny wybierać sam
ce o eksponowanych ornamentach, bo takie samce nie
posiadają pasożytów lub posiadają ich niewiele.
Hipoteza przewiduje też, że u gatunków szczegól
nie narażonych na zapasożycenie, dobór płciowy powi
nien doprowadzić do wykształcenia szczególnych cech
świadczących o kondycji osobnika. Takie cechy pozwa
lałyby samicom na lepsze szacowanie zapasożycenia
samca — taką cechą może być jaskrawość barwy upie
rzenia, intensywność czerwieni dzioba, itp. Tak więc za
tymi szczególnymi preferencjami samic, powinien stać
wybór dobrych genów — w tym przypadku genów od
porności na pasożyty.
Już artykuł Hamiltona i Zuk dostarczył imponujące
go materiału dowodowego przychylnego ich hipotezie.
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Jednak na przestrzeni lat naukowcy jeszcze bardziej ją
umocnili, mimo, że w szczegółach była ona modyfiko
wana. Ważne jest, że reguła ta, nie dotyczy tylko pta
ków i ich upierzenia, ale również innych gromad zwie
rząt, ja k płazy czy gady. Stała się uniwersalnym — choć
nie jedynym — wyjaśnieniem zachwycającej i bardzo
kolorystycznej różnorodności wokół nas.
Dw a oblicza sym biozy
„Sym bioza” jest w naukach przyrodniczych bardzo
popularnym terminem. Wbrew częstym nieporozumie
niom, oznacza formę ścisłego współżycia dwóch niespokrewnionych organizmów. Może być ono zarówno
korzystne dla obu stron — takie jak współpraca bakterii
azotowych i roślin motylkowych — jak i szkodliwe dla
przynajmniej jednej z nich, jak w przypadku pasożytnictwa. Skrajności te to dwa oblicza symbiozy. Nieza
leżnie od charakteru oddziaływania, może ono zaowo
cować ciekawymi innowacjami.
Lynn Margulis, amerykańska mikrobiolog, zapropo
nowała w latach 70. tzw. endosymbiotyczną teorię po
wstania mitochondriów i chloroplastów. Twierdziła ona,
że chloroplasty (niewielkie organelle u roślin, kluczowe
dla procesu fotosyntezy) i mitochondria (jeszcze m niej
sze organelle komórkowe, niezbędne w oddychaniu
tlenowym) powstały w wyniku wchłonięcia przodków
dzisiejszych bakterii przez inne organizmy. Z początku
oba gatunki — bakterii i gospodarza — były autono
miczne, jednak z biegiem czasu symbionty stały się nie
odzowne dla swego żywiciela, tak więc dziś znamy je
tylko w postaci organelli komórkowych. Takie trwałe i
w efekcie korzystne połączenie początkowo dwóch ob
cych organizmów nazwano endosymbiozą. Na poparcie
tej dość kontrowersyjnej tezy Margulis wyłożyła wie
le przekonujących danych, tak, że dziś jest to szeroko
przyjęta koncepcja.
N ikt nie m a wątpliwości, co do korzystnego współ
działania organelli komórkowych i ich gospodarzy
— praktycznie wszystkie organizmy żywe posiadające
jądro komórkowe maja również mitochondria. Nie ist
nieje taka roślina, która nie posiadałaby chloroplastów.
M itochondria nie tylko um ożliwiają nam oddychanie
tlenowe, ale również pozw alają efektywnie produkować
i wykorzystywać energię; miały wpływ na powstanie
złożonego życia na Ziemi; odegrały istotną rolę w ewo
lucji płci oraz są nieodłączną częścią procesu starzenia
się. Bez chloroplastów i procesu fotosyntezy na Ziemi
prawdopodobnie nigdy nie powstałby tlen w ilościach
większych niż ułamki procenta objętości atmosfery.
Jak to się jednak stało, że organizmy, które później
stały się mitochondriami i chloroplastami, w ogóle
wniknęły do swoich gospodarzy? Jak to się stało, że
utrzymały się przy życiu mimo to? Coraz więcej prac
sugeruje, że wiele organizmów, które znamy jako mutualistyczne, u swych początków były... pasożytami!
Jest wiele cech łączących pasożyty z symbiontami,
które przem awiają na korzyść powyższego stwierdze
nia. Często zarówno pasożyty, jak i symbionty, stosują
podobne strategie ucieczki przed strawieniem przez go
spodarza (zmiana receptorów błonowych, zahamowanie
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fuzji z lizosomem, odporność na trawienie lizozymem),
jak i utrzymania się w jego organizmie (ucieczka do cytoplazmy, modyfikacja błony w celu pobierania cząste
czek pokarmowych). Również u współczesnych gatun
ków można zaobserwować łatwość, z jaką możliwa jest
przemiana z pasożyta w symbionta i na odwrót.
W mikoryzie między grzybem a cebulą, ten pierw
szy dostarcza cebuli związki fosforu, natomiast cebula
zaopatruje grzyba w związki pokarmowe, głównie cu
kry. Dzieje się tak, dopóki populacja cebuli nie staje się
przegęszczona, wówczas grzyb zagarnia cały fosfor dla
siebie wciąż pobierając cukry od cebuli, zmniejszając w
ten sposób jej żywotność.
Eksperyment na amebie Amoeba proteus i śmier
telnej dla niej bakterii wykazał, że zaledwie po 200
(początkowo selekcjonowanych ze względu na prze
żywające osobniki) pokoleniach, ameby zainfekowane
bakterią miały się świetnie, natomiast ginęły przy pró
bie usunięcia „pasożyta” . Tak więc wcześniej śmiertel
ny organizm stał się obligatoryjnym mutualistą.
Jak widzimy, nie tak wiele dzieli pasożyty od symbiontów, ich śmiertelnych właściwości od zbawiennego
wpływu na życie swego gospodarza. Czy mogą czymś
jeszcze zaskoczyć?
Powstanie płci
Czasem wydaje się, że zadaniem nauki jest poka
zanie, że rzeczy i zjawiska dla nas w pełni naturalne i
oczywiste wcale takimi nie są. Dokładnie tak stało się w
przypadku dociekań nad powstaniem płci.
Choć dla nas istnienie dwóch płci — samic i samców
— wydaje się być czymś intuicyjnym, biologom ewolu
cyjnym fakt ten spędzał (i nadal spędza!) sen z powiek.
Rzecz w tym, że rozmnażanie płciowe, w porównaniu
z bezpłciowym jest zjawiskiem bardzo rozrzutnym i
kosztownym. Pomijając czas i inwestycje związane ze
znalezieniem i przywabieniem właściwego partnera,
każdy organizm rozmnażający się płciowo przekazuje
o połowę mniej swoich genów w każdym potomku, w
porównaniu z organizmami bezpłciowymi.
Otóż, dzięki rozmnażaniu bezpłciowemu i tworze
niu własnych klonów, przekazywane jest zawsze 100%
genów do następnego pokolenia (ryc. 1). Natomiast w
przypadku rozmnażania płciowego rodzice przekazują
każdemu potomkowi tylko połowę swoich genów, przez
co jest ono mniej efektywne z genetycznego punktu wi
dzenia w porównaniu z rozmnażaniem bezpłciowym
(ryc. 2).
Niemniej z popularności rozmnażania płciowego
wśród organizmów żywych wynika, że płeć musi rów
noważyć poważne straty genetyczne i energetyczne.
Dość intuicyjnie, rozmnażanie płciowe daje korzyść
zmienności (rekombinacji) genetycznej. Pomaga to w
usunięciu lub złagodzeniu już powstałych mutacji (w
organizmach bezpłciowych raz powstała mutacja jest
powielana przez następne pokolenia) oraz zwiększa
prawdopodobieństwo wytworzenia korzystnego geno
typu potomstwa w zmieniających się warunkach śro
dowiskowych. Ktoś może argumentować, że warunki
środowiskowe bardzo rzadko zm ieniają się w sposób
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diametralny z pokolenia na pokolenie. Czy nie byłoby
więc korzystniejsze przekazanie w całości genów, które
już się sprawdziły w danym środowisku, zamiast, jak w
rosyjskiej ruletce, liczyć na traf szczęścia, że zrekombinowane potomstwo poradzi sobie lepiej niż jego ro
dzice?
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Ryc. 1. Schemat rozmnażania bezpłciowego. Organizm wyj
ściowy (P) przekazuje potomstwu 100% swoich genów (kolor
czarny). Po dwóch pokoleniach (F I, F2) następuje sześciokrot
ne powiększenie puli genetycznej organizmu wyjściowego.
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Ryc. 2. Schemat rozmnażania płciowego. Organizm wyjścio
wy (P) przekazuje potomstwu 50% swoich genów, a jego po
tomstwo 50% swoich (kolor czarny). Po dwóch pokoleniach
(FI, F2) następuje dwukrotne powiększenie puli genetycznej
organizmu wyjściowego.

Naturalnie, warunki klimatyczne czy geograficz
ne nie zmienią się z pokolenia na pokolenie — nie w
przypadku większości roślin czy zwierząt. Natomiast
istnieje czynnik środowiskowy, który na pewno się w
tym czasie zmieni — są to pasożyty. Ich cykl życiowy
jest bez wyjątku krótszy od pokolenia ich żywiciela. Z
każdym pokoleniem starają się one lepiej przystoso
wać do genotypu gospodarza, by tym łatwiej go infe
kować i eksploatować. W środowisku pełnym pasoży
tów organizmy bezpłciowe są bez szans. To innowacja
i zmienność genetyczna stają się najlepszą bronią przed
pasożytami, które napędzają ten ewolucyjny wyścig. I
choć płeć posiada też inne zalety, to dziś nikt już nie ma
wątpliwości, że powstała ona w dużej mierze z powodu
tych nieprzyjemnych współtowarzyszy.
Pasożytem na zdrowie
Wiemy już, że pasożyty mogą być szkodliwe w bar
dzo wyrafinowany sposób, że m ają wpływ na bioróżnorodność, na intensywność i ekspozycję cech płciowych
u zwierząt, że były kluczowe przy powstaniu mitochondriów, chloroplastów i płci. Czy m ogąjednak w jakikol
wiek sposób przysłużyć się człowiekowi w dzisiejszych
czasach? Przewrotność pasożytów nie zna granic — a
ich zastosowanie można dziś znaleźć nawet w medycy
nie. I nie mam tu na myśli upuszczanie krwi przy użyciu
pijawek lekarskich — sprawa jest dużo poważniejsza,
bo dotyczy chorób XXI wieku, jak astma, alergia i cały
wachlarz chorób autoimmunizacyjnych jak, np. stward
nienie rozsiane.
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Od lat zauważano związek między zwiększoną po
datnością na pasożyty i m niejszą zachorowalnością
na alergie i astmę. Z początku związek nie był jasny
— wiadomo było, że częściej na te ostatnie zapadały
dzieci i dorośli z wysoko rozwiniętych krajów niż z kra
jó w rozwijających się. Później zauważono, że różnica
w zachorowalności występuję nawet w ramach jednego
kraju, ale między ludźmi m ieszkającymi w mieście i na
wsi. Niezależnie, czy to była Gambia czy Niemcy, dzie
ci z m iast dużo częściej były alergikami, niż te ze wsi.
Porównywano m iędzy tymi grupami wszelkie różnice
w sposobie żywienia i w ekspozycji na alergeny, ale nie
znaleziono niczego, co mogło powodować tak uderza
jące różnice. A ż w końcu skupiono się na pasożytach
jelitow ych i to był strzał w dziesiątkę. Do dnia dzisiej
szego setki zespołów badawczych próbuje rozpracować
mechanizmy immuno-biochemiczne odpowiedzialne
za tę zaskakującą zależność. I choć wciąż nie są one
w zupełności poznane, wiele już można powiedzieć o
przyczynach zbawiennego wpływu pasożytów na prze
ciwdziałanie chorobom autoimmunizacyjnym.
G łów ną przyczyną zwiększonej zachorowalności na
alergie, astmę i choroby autoimmunizacyjne jest nadreaktywność naszego układu odpornościowego. Przez
brak bodźców stymulujących nasz układ immunolo
giczny do działania, reaguje on agresywnie na czynniki,
które normalnie powinny być zignorowane — drobiny
kurzu, pyłki traw. W przeszłości, jako gatunek, w zasa
dzie bez przerwy byliśm y narażeni na działanie różnego
rodzaju patogenów i pasożytów. Wraz z postępem m e
dycyny i polepszeniem warunków sanitarnych zosta
liśmy ich praktycznie pozbawieni — stąd zaostrzenie
reakcji obronnych naszego organizmu wobec zwykle
neutralnych substancji.
Pasożyty nie tylko sp raw iają że nasz układ im m u
nologiczny je s t czym ś „zajęty” , ale również w pewien
sposób go uspokajają. Tak jak w przypadku jaj osyparazytoida, każdy pasożyt skazany na dłuższe prze
bywanie w ciele swego żyw iciela — a tym samym
narażony na działanie jego system u odpornościow e
go — by przeżyć, m usi osłabić odpowiedź im m uno
logiczną. Tak więc ci ludzie, którzy są zainfekowani
pasożytam i lub tacy, co byli zainfekowani w dzieciń
stwie, m ają trw ale w yciszoną odporność im m unolo
giczną. Dzięki tem u w zasadzie nie chorują na alergie
i zw iązaną z nim i astmę.

Dzisiejsza m edycyna idzie dużo dalej, niż proste
znajdowanie takich zależności. Znane są już próby uży
cia pasożytów jako lekarstwa na choroby autoimmu
nizacyjne. Użyto do tego dwóch rodzajów pasożytów
przewodu pokarmowego — włosogłówki świńskiej Trichuris suis i tęgoryjca amerykańskiego Necator americanus. Wybrano je dlatego, że nie powodują uciążli
w ych skutków ubocznych, które mogłyby przeważyć
pozytywny wpływ pasożyta. Choć znajdą się tacy,
którym trudno będzie w to uwierzyć, wyniki badań są
zadziwiające i zachęcające jednocześnie. Ustąpienie
objawów choroby nastąpiła u około 50% pacjentów
chorujących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i
u ponad 70% pacjentów cierpiących na chorobę Leśniakowskiego-Crohna (w obu przypadkach jest to uciążli
we, autoimmunizacyjne zapalenie jelita). Tak więc, kto
wie, czy to właśnie pasożyty nie okażą się remedium na
trawiące ludzkość choroby XXI wieku?
Na zakończenie

«: II '

Pasożyty w ydają się być wszechobecne. Nie są
one obce żadnemu organizmowi żywemu. Co więcej,
większość wszystkich gatunków jakie znamy na świe
cie — to pasożyty. Tworzą skomplikowane interakcje,
zaskakują przemyślnymi przystosowaniami do swoich
mikro-środowisk i żywicieli. A tak naprawdę walczą
o to samo, co całe życie na Ziemi — o przetrwanie i
skuteczną propagację swoich genów. Wszystkie inne
przewroty ewolucyjne — te, opisane tutaj i wiele in
nych — sąjedynie tego skutkiem ubocznym. Może czas
zmienić opinię o nich? Bo gdzie bylibyśmy teraz, gdy
by w procesie ewolucji nigdy nie powstały pasożyty?
Jedno jest pewne — świat wówczas wyglądałby zupeł
nie inaczej.
Wpłynęło 15.02.2008
Katarzyna Kulma jest studentką IV roku biologii w Uniwersytecie
Jagiellońskim. Współpracuje z Zakładem Ekologii Populacyjnej
Instytutu Nauk o Środowisku. Obecnie w ramach wymiany
SOCRATES/ERASMUS wykonuje projekty badawcze w Szwecji
we współpracy z Animal Ecology Department, Uppsala
Universitet. Interesuje się ekologią ewolucyjną i behawioralną.
Jest pasjonatką podróży oraz wycieczek górskich, jak również
literatury klasycznej i fantastyczno-naukowej,
e-mail: katarzyna.kulma@gmail.com

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 mówie
nia i pisania o rzeczach nowych i trudnych w sposób przystępny i zrozumiały. Zdobycie tej umiejętności wy
m aga odpowiedniego 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 2008 roku
artykuł w czasopiśmie W szechświat. Zostanie przyznana Nagroda w wysokości 1000 PLN za pierwsze miejsce
w konkursie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym zeszycie W szechświata w m arcu 2009 roku.
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
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PALENIE TYTONIU A PROKREACJA

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO pra
wie miliard mężczyzn i 250 milionów kobiet to nało
gowi palacze. To poważny problem, bowiem palenie
papierosów jest przyczyną wielu chorób. Palenie ty
toniu zmniejsza też szansę na posiadanie zdrowego
potomstwa i to nie tylko wówczas, gdy matka pali w
czasie ciąży, ale również w przypadku palenia w okre
sie poprzedzającym ciążę przez obydwoje przyszłych
rodziców.
U palących kobiet synteza hormonów płciowych
jest niższa niż u niepalących. Poziom estrogenów - 17beta-estradiolu i estronu w fazie lutealnej cyklu mie
siączkowego jest mniejszy o około 30%. Przyczyną
powyższych zmian jest hamowanie przez alkaloidy
nikotynowe steroidogenezy jajnikowej na skutek ha
mowania aktywności aromatazy - enzymu biorącego
udział w tym procesie i hydroksylacji sterydów w wą
trobie, co w piśmiennictwie przedmiotu określane jest
jako „wypalanie estrogenów”. Spada też poziom hor
monu gonadotropowego przysadki LH, a w surowicy
krwi zwiększa się poziom prolaktyny i wazopresyny.
Wazopresyna przez obkurczanie naczyń wewnętrznej
warstwy osłonki pęcherzyka jajnikowego zmniejsza
dostępność gonadotropin do wnętrza pęcherzyków.
Palenie tytoniu przez kobiety zaburza oogenezę i
dojrzewanie komórki jajowej oraz wpływa negatyw
nie na żywotność gamet. Obecne w dymie tytonio
wym policykliczne węglowodory aromatyczne działa
j ą bezpośrednio na komórki ziarniste i oocyty. Z kolei
kotynina, bezpośredni metabolit nikotyny, wnika do
komórki jajowej, łączy się w niej z białkami nie tylko
cytoplazmy, ale i jądra. Przypuszcza się też, że działa
ona synergistycznie z wolnymi rodnikami dymu tyto
niowego obniżając żywotność komórki jajowej. Skład
niki dymu tytoniowego zaburzają również funkcję ja 
jowodu — transport jaja do jam y macicy i zmniejszają
prawdopodobieństwo zapłodnienia jaja nawet w czasie
prawidłowego cyklu miesiączkowego w porównaniu do
kobiet niepalących.
Przejawem niekorzystnego wpływu palenia tytoniu
na płodność kobiet jest, między innymi zwiększone ry
zyko występowania nieprawidłowego umiejscowienia
łożyska (przodujące). U kobiet palących mniej niż 20
papierosów dziennie przypadłość ta jest częstsza o 25%
w porównaniu do niepalących, a wśród kobiet wypala
jących 20 i więcej papierosów na dzień aż o 92%. W
obu wymienionych grupach palących jest także większe
ryzyko oddzielenia się prawidłowo usadowionego łoży
ska, odpowiednio o 23% i 86%. U palaczek częstsze są
przypadki krwawienia z dróg rodnych w okresie ciąży i
przedwczesne pęknięcie błon płodowych.
Metaanaliza Castles i wsp., uwzględniająca bada
nia z lat 1966/95, odnosząca się do związku palenia
tytoniu w ciąży z wymienionymi powyżej powikłania
mi wykazała 1,58 razy częstsze przodowanie łożyska

u palaczek, 1,62 razy częstsze odklejanie się łożyska i
1,77 razy częstsze pękanie pęcherza płodowego przed
terminem niż u kobiet niepalących (często powodowa
ne przez zakażenie płynu owodniowego). Mechanizmy
wywołujące przedstawione zaburzenia ciąży, związane
są ze zwężeniem naczyń krwionośnych i niedotlenie
niem krwi, co może być przyczyną migracji łożyska do
miejsca bogato unaczynionego.
Również ryzyko samoistnego poronienia wśród pa
lących ciężarnych jest o 30-70% wyższe w porównaniu
do niepalących. Wśród ogółu kobiet, które poroniły, aż
41% stanowiły kobiety palące a 28% niepalące. Uczeni
podają, że wśród kobiet palących przez całą ciążę rodzi
ło przedwcześnie 9% a wśród kobiet niepalących 5%.
Procent kobiet rodzących przedwcześnie, które zaprze
stały palenia tytoniu na początku ciąży, wynosił 6,7%.
Za pierwsze doniesienie o szkodliwości palenia ty
toniu w okresie ciąży, wyrażające się przedwczesnym
porodem, przyjmuje się badania Simpsona z 1957 roku.
Autor w populacji 7499 kobiet palących papierosy zaob
serwował dwukrotnie wyższy odsetek przedwczesnych
porodów, skorelowany z liczbą wypalanych papierosów.
Zgodnie z ustaleniami Komitetu Ekspertów Światowej
Organizacji Zdrowia do wcześniaków zalicza się nowo
rodki urodzone przed 37 tygodniem życia płodowego.
Największa liczba dzieci urodzonych przedwcześnie
przez palące matki przychodzi na świat między 28 a 34
tygodniem ciąży, a więc w czasie szczególnie ważnym
dla rozwoju i życia dziecka.
Płody są szczególnymi ofiarami nałogu palenia pa
pierosów. Problem jest wciąż aktualny, bowiem mimo
rosnącej mody na niepalenie, co trzecia ciężarna Polka
pali papierosy, a wiele spośród tych, które na okres cią
ży zrezygnowały z nałogu, nadal pozostaje pod wpły
wem ekspozycji na dym tytoniowy.
Niekorzystny wpływ palenia tytoniu na przebieg
ciąży oraz na rozwój płodu przejawia się nie tylko
wspomnianym wzrostem liczby poronień i przedwcze
snych porodów, ale również znamiennym wzrostem
przypadków hipotrofii płodu, a także m niejszą urodzeniową masą ciała i znamiennie większą umieralnością
okołoporodową noworodków.
Przyczyną hipotrofii płodu, określanej jako opóź
nienie wewnątrzmaciczne rozwoju płodu, jest przede
wszystkim biologiczna aktywność związków obecnych
w dymie tytoniowym. Ryzyko hipotrofii wzrasta wraz z
liczbą wypalanych papierosów i waha się od 1,8 u matek
wypalających kilka na dzień do 5,49 u palących około
20 i więcej papierosów na dzień. Szczególnie duże ry
zyko występuje u palaczek — pierwiastek — 4,5 i u
kobiet rodzących po 35 roku życia — 9,0. Hipotrofia
może być związana nie tylko z liczbą wypalanych pa
pierosów, ale też z ilością zawartych w nich substancji
toksycznych.
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Zahamowanie wewnątrzmaciczne rozwoju płodu i
mniejsza masa urodzeniowa noworodka wynikać może
z niedostatecznej ilości białek ustrojowych, tworzących
zarówno nowe komórki organizmu jak i jego układ im
m unologiczny (albumin, gammaglobulin i immunoglobulin). Niski poziom białek we krwi matek palących,
a co za tym idzie zbyt mała ich ilość do prawidłowego
wzrostu płodu, może być wynikiem obniżonego łaknie
nia u palaczek, bowiem zwiększenie kaloryczności po
karmu dla palących ciężarnych w III trymestrze ciąży
zmniejsza niedobory m asy ciała noworodków. Opóź
niony wzrost płodu ujawnia się najczęściej po 20-22
tygodniu ciąży. W związku z niższą m asą urodzeniową
noworodków (od 100 do 470g) m atek palących tytoń
obserwuje się opóźnienie rozwoju w stosunku do wieku
ciążowego płodu, takich narządów jak: płuca, mózg i
układ sercowo-naczyniowy.
Z danych obszernej literatury przedm iotu wynika,
że palenie tytoniu w czasie ciąży wpływa na rozwój
wewnątrzmaciczny płodu i jego masę urodzeniową po
przez: 1 — tlenek węgla, 2 — nikotynę, 3 — związki
kadmu, 4— inne jego składniki, takie jak: cyjanowodór,
estry, aldehydy i ketony.
Podstawą prawidłowego rozwoju płodu jest odpo
wiedni do zapotrzebowania dostęp tlenu. Tlenek węgla
jest jednym z najgroźniejszych składników dymu ty
toniowego — powoduje niedotlenienie płodu, wzma
ga hipoksję na poziomie komórkowym. Należy tutaj
zauważyć, że powinowactwo hemoglobiny płodowej
(HbF) do CO jest znacznie większe aniżeli hemoglobi
ny osoby dorosłej (HbA).
Stężenie tlenku węgla we krwi matki po wypaleniu
papierosa obniża się wyraźnie dopiero po około 5 go
dzinach, zaś hipoksja płodu utrzymuje się jeszcze dłu
żej z powodu niewydolności płodowych mechanizmów
detoksykacyjnych.
Ilość HbCO we krwi ciężarnej kobiety po wypaleniu
papierosa wynosi 6-8 % a we krwi pępowinowej jest o
10-15% większe i spada do poziomu wyjściowego dopie
ro po 12 godzinach. Aby podkreślić negatywny wpływ CO
dodajmy, że 9% HbCO może być ekwiwalentem zmniej
szenia nawet o 40% płodowego przepływu krwi.
Niewątpliwa hipoksja płodu wg Ginsberga i Myers ’a jest przede wszystkim wynikiem często powtarza
jących się okresów niedotlenienia krwi matki na sku
tek gwałtownych wzrostów zawartości HbACO w jej
krwi po wypalaniu kolejnych papierosów, co w efekcie
zmniejsza transport tlenu poprzez łożysko. N a niedo
tlenienie płodu, po wypaleniu przez matkę papierosa,
w skazują zwiększone ruchy oddechowe i słabsze ruchy
płodu odczuwane przez matkę.
Tlenek węgla zaburza bilans żelazowy, i matki, i
płodu. Związek ten blokuje nie tylko funkcję hemoglo
biny jako przenośnika tlenu, ale także wszystkie inne
związki zawierające w swej cząsteczce żelazo, to jest:
mioglobinę, cytochromy, oksydazę cytochrom ową i katalazę. Ciężarne, palące kobiety po 27 tygodniach ciąży
w ponad 70% zalicza się do grupy ryzyka wystąpienia
subklinicznych niedoborów żelaza w postaci niedobo
rów ferrytyny. M ożna więc powiedzieć, że płód pali
razem z matką.
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Kolejnym składnikiem dymu tytoniowego silnie
wpływającym na zahamowanie rozwoju płodu u palą
cych kobiet jest nikotyna. W pływ nikotyny na hipotrofię noworodków udowodniono w badaniach laborato
ryjnych na szczurach. Potomstwo matek szczurzych w
wyniku podania im nikotyny charakteryzowało się nie
tylko m niejszą m asą ciała, ale także m niejszą średnicą
głowy i opóźnieniem kostnienia czaszki.
Nikotyna szybko przechodzi przez łożysko. Stwier
dza się ją w płynie owodniowym i krążeniu płodowym
na takim samym poziomie jak we krwi matki. Średni
czas trwania nikotyny w organizmie matki wynosi około
1 godziny, ale okres jej eliminacji z płodu jest dłuższy.
Można więc powiedzieć, że płód nie tylko pali razem z
matką, ale że wypala nawet więcej papierosów niż mat
ka. Nikotyna stymuluje rdzeń nadnerczy i podwzgórze
matki do zwiększonego wyrzutu amin katecholowych,
które wywołują zwężenie naczyń krwionośnych i wzrost
oporu naczyniowego, ograniczając przepływ krwi przez
różne narządy organizmu, w tym i przez łożysko. Niko
tyna zmniejsza produkcję prostacykliny przez komórki
śródbłonka naczyń pępowinowych i zwiększa agregację
płytek krwi, co również znacznie ogranicza przepływ
krwi przez macicę, naczynia pępowinowe i upośledza
krążenie w przestrzeniach międzykosmkowych (po wy
paleniu 1 papierosa obniża się ono na 15 minut ze 105 do
83 ml/min). W surowicy kobiet palących wzrasta synteza
prostaglandyny E2(PGE2) odpowiedzialnej za homeosta
zę krążenia łożyskowego oraz inicjację skurczów macicy
i przedwczesnej akcji porodowej.
Badania histologiczne łożysk kobiet palących ujaw
niają zmiany naczyniowe w postaci obrzęku i zwłók
nienia przydanki. W ścianie małych tętnic i tętniczek
występują ogniska martwicze i zwapnienia. W wyniku
tych zmian objętość tętnic zmniejsza się o 16% a żył o
11%. Stwierdza się znaczne zubożenie naczyń włosowa
tych a nawet obszary beznaczyniowe. W grupie kobiet
palących 10 papierosów na dzień zmiany w układzie
łożyskowego krążenia wystąpiły w 43% preparatach a
w grupie wypalających ponad 10 papierosów/dzień w
64%. Zm iany w krążeniu krwi płodów matek palących
m ogą być przyczyną nie tylko hipotrofii, ale i obumar
cia płodu. Harrison i wsp. stwierdzili nie tylko m niejszą
masę urodzeniową noworodków matek palących, ale
też mniejszy obwód główek i m niejszą długość nowo
rodków. Autorzy ci jednakże nie odnotowali różnic w
grubości tłuszczowej tkanki podskórnej w porównaniu
do noworodków matek niepalących. Stąd wniosek, że
mniejsza m asa ciała noworodków palaczek jest wyni
kiem mniejszej masy mięśniowej i tkanki szkieletowej.
Niedobór m asy ciała noworodków skorelowany jest ze
stężeniem we krwi palących matek kotyniny. Jest ona
jednym z 97 produktów przemiany nikotyny, uznaje się,
że najbardziej trwałym, gdyż pozostaje w organizmie
ok. 2 do 4 dni.
Zapisy kardiotorakogralii płodowej dostarczają do
wodów, że nikotyna w II trymestrze ciąży działa nasen
nie na płód i znacznie ogranicza jego ruchy oddechowe.
Istotne znaczenie dla rozwoju płodu ma zawarty w
tytoniu kadm. Jeden papieros zawiera go w granicach
0,82-3,67 |ig. Kozielec i wsp. podają, że wypalenie 20
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sztuk papierosów na dzień przyczynia się do wchłonię
cia do organizmu około 1-2 mg tego pierwiastka. Wśród
palących ciężarnych stwierdzono wzrost ilości kadmu
we krwi żylnej o 59% a we krwi łożyskowej o 39%, w
porównaniu do grupy matek niepalących. Wprawdzie
kadm nie przechodzi przez łożysko, ale jest w nim ku
mulowany i pod jego wpływem łożysko zmienia swoja
strukturę, co może doprowadzić nawet do obumarcia
płodu i poronienia. W badaniach in vitro stwierdzono,
że kadm wzmaga napięcie mięśni macicy, co również
nie jest bez znaczenia dla donoszenia ciąży.
O wpływie kadmu na płód świadczą badania Spiczewicza i Laudańskiego, którzy stwierdzili statystycz
nie wyższą zawartość tego pierwiastka u wszystkich
kobiet rodzących przedwcześnie. Organizm człowieka
nie posiada skutecznych mechanizmów detoksykujących kadm. Jednakże zabezpiecza się przed jego tok
sycznym działaniem przez tworzenie kompleksów z
małocząsteczkowym białkiem — mctalotionciną, obec
ną w narządach wewnętrznych organizmu.
Przypuszcza się, że opóźnienie wzrostu płodu po
wodują również znajdujące się w dymie tytoniowym
cyjanki. Związki te unieczynniane są na drodze wiąza
nia się z aminokwasami, dlatego też może dochodzić
do współzawodnictwa między zapotrzebowaniem pło
du na aminokwasy a metabolizmem cyjanków. Związ
ki cyjanku zawarte w dymie tytoniowym upośledzają
również metabolizm oksydacyjny płodu. Produktem
unieczynniania cyjanku jest tiocyjanek, który działa
hipotensyjnie, rzadziej u palaczek występuje zatrucie
ciążowe (gestoza).
Istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowy
wzrost masy płodu jest nie tylko maciczno-łożyskowy
i pępowinowy przepływ krwi, ale też obniżony poziom
glukoneogenezy oraz poziom i aktywność płodowej in
suliny. Mc Garry i Andrews stwierdzili, że palenie tyto
niu przez ciężarne ogranicza u nich poziom witaminy
B. Również poziom witaminy C we krwi kobiet ciężarnych-palących jest statystycznie znamiennie niższy od
stężenia w surowicy krwi kobiet niepalących i tym niż
szy im więcej wypalają papierosów.
W ocenie wpływu palenia na masę urodzeniową no
worodka pomocny jest tzw. wskaźnik łożyskowy, tj. sto
sunek masy łożyska do masy płodu. W odpowiedzi na
działanie dymu tytoniowego działa mechanizm adapta
cyjny, wyrażający się wzrostem masy łożyska kosztem
masy płodu. Stwierdzono, że wraz z liczbą wypalanych
papierosów przez ciężarne matki wskaźnik ten wzrasta.
Nieburg i wsp. po przeanalizowaniu 113 tysięcy uro
dzeń w USA i Kanadzie, z uwzględnieniem wskaźnika
łożyskowego stwierdzili, że w 21-39% przypadków
niższa masa urodzeniową spowodowana była wyłącz
nie paleniem tytoniu w okresie ciąży. Szacuje się, że
palenie w ciąży, corocznie na świecie jest przyczyną 32
do 61 tysięcy urodzeń dzieci z hipotrofią i niską m asą
ciała — m niejszą niż 2500 gramów.
Zarówno niedożywienie wewnątrzmaciczne płodu,
jak i wcześniactwo, wpływa na zwiększoną umieral
ność okołoporodową. Śmiertelność noworodków ko
biet palących około 10 papierosów/dzień jest niemal o
100% większa niż potomstwa matek niepalących.
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Czynnikiem wpływającym na masę urodzeniową
noworodków, poza paleniem tytoniu, ma wpływ: masa
ciała matki, rasa, wiek matki, zarówno poniżej 17 lat i
powyżej 35 lat, cukrzyca matki, alkoholizm, płeć nowo
rodka, łożysko przodujące, wielowodzie i małowodzie,
wrodzona różyczka, kiła, wady rozwojowe płodu.
Negatywny wpływ palenia tytoniu przez kobiety w
ciąży na zdrowie ich potomstwa nie ustaje z momentem
porodu. Palenie skraca okres laktacji. Nikotyna prze
chodzi do mleka a z nim do organizmu noworodka i nie
mowlęcia, stwierdza się jej obecność w surowicy krwi i
moczu dzieci karmionych przez matki palące papierosy.
Zdarza się, że dzieci palaczek rodzą się z tzw. zespo
łem ponikotynowym, częściej zdarza się też u nich ze
spół nagłej śmierci łóżeczkowej. U noworodków matek
palących stwierdza się częściej wady rozwojowe, 3 x
częściej występuje ryzyko wargi zajęczej i rozszczepu
podniebienia, niż u matek niepalących. Częściej wystę
pują wady narządu słuchu, wzroku, kośćca (opóźniony
okres kostnienia), układu moczopłciowego, wady serca
i cewy nerwowej (wodogłowie).
Dzieci urodzone przedwcześnie lub w stanie opóź
nionego rozwoju wewnątrzmacicznego nawet w wieku
późniejszym wykazują zwiększoną podatność na cho
roby układu krążenia i cukrzycę insulinoniezależną.
Znacznie jest też podwyższone ryzyko infekcji górnych
i dolnych dróg oddechowych, wystąpienia astmy i za
palenia ucha. Dzieci matek palących w ciąży wykazują
większy wskaźnik zachorowalności a nawet śmiertel
ności, szczególnie do 5 roku życia. Według Di Franza i wsp. palenie papierosów jest co roku przyczyną
1900-4000 zgonów dzieci z powodu wrodzonych wad
a 14-26 tysięcy noworodków wymaga leczenia na od
działach intensywnej terapii.
U dzieci palaczek stwierdza się też deficyt rozwo
ju sfery uczuciowej i opóźnienie o około 3-5 miesię
cy rozwoju umysłowego. Narażenie na najmniejsze
nawet dawki nikotyny wpływa u nich na obniżenie
pewnych zdolności poznawczych, włączając w to czy
tanie, zdolności matematyczne, myślenie logiczne oraz
wnioskowanie. Niższa jest również ich sprawność fi
zyczna. U dzieci, których matki paliły w ciąży ponad
20 papierosów dziennie, częściej występują zaburzenia
behawioralne. Interesująca jest zależność, że u przed
wcześnie urodzonych dzieci matek palących w czasie
ciąży mniejsza jest częstotliwość występowania nabytej
niewydolności oddechowej. Szacuje się, że dojrzałość
płuc noworodków tych matek jest około 1 tygodnia peł
niejsza, niż dzieci o tej samej masie urodzeniowej ko
biet niepalących. Przypisuje się ten fakt mechanizmom
adaptacyjnym płodów do stresu hipoksyjnego.
W efektach odległych, palenie tytoniu przez kobiety
w ciąży rozpatrywane jest w aspekcie ryzyka zachoro
wania potomstwa na nowotwory. Dym tytoniowy zawie
ra przecież policykliczne, aromatyczne węglowodory,
aminy aromatyczne, związki nitrozowe oraz radioelementy. Składniki te mogą w różnym stopniu przecho
dzić przez barierę łożyskową. W moczu noworodków
palaczek stwierdzono metabolity nitrozaminy (NNK).
W badaniach in vitro ustalono, że łożysko, naczynia
pępowinowe, płuca i wątroba poronionych płodów są
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w stanie metabolizować karcynogen dymu papieroso
wego — benzopiren do potencjalnie karcynogennych
metabolitów, mogących reagować z DNA i tworzyć z
nim addukty. Badania na zwierzętach laboratoryjnych
sugerują, że narażenie ciężarnych samic na nitrozaminy
indukuje nowotwory u ich potomstwa. Po zaaplikowa
niu dootrzewnowym N N K samicom myszy stwierdzono
zw iększoną częstotliwość nowotworów płuc i wątroby.
Po podaniu podskórnym N N K chomikom nowotwory
wystąpiły u 70% potomstwa; były to guzy układu odde
chowego, nadnerczy, trzustki i wątroby.
Stwierdzono, że niektóre substancje wzm acniają
karcynogenność NNK, np. alkohol, który często towa
rzyszy palącym matkom, zwiększa liczbę nowotworów
u potomstwa zwierząt laboratoryjnych. Podobne efekty
stwierdzono po chlorowych dwufenylach.
Badania epidemiologiczne nie odpowiadają jed 
noznacznie na pytanie o wpływ dymu tytoniowego na
rozwój nowotworów u potomstwa matek palących.
Podczas, gdy jedni stwierdzają brak wpływu palenia na
potomstwo, inni, że jest on nieznaczny. W badaniach na
populacji kanadyjskiej stwierdzono ryzyko niewielkie
(RR=1,3) zaś w badaniach w Wielkiej Brytanii ryzyko
kształtowało się na wyższym poziomie (RR=2,47). U
dzieci matek palących czynnie i biernie istnieje ryzyko
wystąpienia nowotworów CUN. Interesująca jest zależ
ność, że czynne palenie przez matki w ciągu pierwszych
5 tygodni ciąży dawało ryzyko RR=1,5; u narażonych na
regularne, bierne palenie w czasie wczesnej ciąży ryzyko
wynosiło 1,8, a narażonych w okresie późnej ciąży 1,7.
Jednym z bardziej kontrowersyjnych czynników ry
zyka patologii i matki i płodu jest bierne palenie tytoniu
przez kobiety w ciąży. Stężenie niektórych substancji
toksycznych w bocznym strumieniu dymu tytoniowego
(BS) jest wyższe niż w strumieniu głównym (GS), który
wdycha osoba paląca. I tak stężenie tlenku węgla w bocz
nym strumieniu jest 5 razy wyższe, amoniaku i lotnych
N-nitrozoamin jest 100 razy wyższe, a formaldehydu
około 50 razy niż w strumieniu głównym. Poziom kotyniny — markeru palenia — w surowicy u palących ak
tywnie wynosi powyżej 25 ng/ml, ale u palących biernie
również jest wysoki, gdyż wynosi 14-25 ng/ml.
Za pierwsze przekonywujące doniesienie o szkodli
wym wpływie biernej ekspozycji kobiet ciężarnych na
dym tytoniowy przyjmuje się badania zespołu MacMahona z roku 1966, a badania Underwooda z 1967 roku
dowiodły, że średnia masa urodzeniową noworodków,
których tylko ojcowie palili je st mniejsza o 42 g. Inni
autorzy odnotowują niższą od 33 do 470 g masę nowo
rodków, których matki przebywały w atmosferze dymu
tytoniowego. M asa ciała noworodków gwałtownie
spadała w przypadku, gdy ojcowie wypalali 40 i wię
cej papierosów w obecności ciężarnych kobiet. Bierne
palenie przez kobiety ciężarne jest też przyczyną przed
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wczesnych porodów, to jest przed 37 tygodniem ciąży.
Wskaźniki występowania porodu przedwczesnego w
grupie kobiet eksponowanych na dym tytoniowy Hanke
i wsp. ocenili na 6,2% i w grupie kobiet nieeksponowanych 4,8%. Wyniki badań na zwierzętach wyraźnie
w skazują na negatywny wpływ środowiskowej ekspo
zycji na dym tytoniowy. U zwierząt eksponowanych na
nikotynę ustalono niższy poziom progesteronu — hor
m onu odpowiedzialnego za utrzymanie ciąży. Są też
dane, że nikotyna może zaburzać transport jaja płodo
w ego i jego implantację w macicy — powodować łoży
sko przodujące i przedwczesne oddzielenie się łożyska
nawet prawidłowo ustawionego.
Przebywanie noworodków 2 razy dziennie tylko
przez 1 godzinę w atmosferze dymu tytoniowego po
woduje obecność nikotyny i kotyniny w ślinie w ilości
350 ng/mg. Różnice statystyczne z grupę niemowląt nie
eksponowanych na inhalację dymu kształtowały się na
poziom ie p < 0,001.
Jak już wspomniano na wstępie, przyczyną zabu
rzeń procesu rozrodu może być palenie tytoniu nie tyl
ko przez kobiety — przyszłe matki, ale również przez
ojców, bowiem nałóg ten indukuje zmiany patologicz
ne także i w męskim układzie rozrodczym. U palących
m ężczyzn w wieku do 50 roku życia maleje objętość
ejakulatu i obniża się jakość nasienia, zmniejsza się bo
wiem liczba plemników i ich ruchliwość a także zdol
ność penetracji do komórki jajowej. Substancje zawarte
w dymie tytoniowym działają toksycznie na męskie
komórki rozrodcze, a nieprawidłowości morfologiczne
plem ników są tym większe, im większa jest liczba wy
palanych w ciągu dnia papierosów.
Obronę przeciwutleniającą zapewnia plemnikom
plazm a nasienia. U palaczy potencjał przeciwutleniający plazm y jest niewystarczający dla unieczynnienia
wolnych rodników tlenowych. Metabolizm kotyniny
modyfikuje przeciwutleniacze plazmy, zmniejsza ilość
witam iny C. Podanie witaminy C zwiększa ruchliwość
plemników i zmniejsza częstotliwość uszkodzeń chro
m osom ów i fragmentacji DNA.
Toksyczny wpływ palenia tytoniu na plemniki przy
czynia się do wzrostu częstości poronień i śmiertelno
ści okołoporodowej noworodków. Wykazano także,
iż częstość wad wrodzonych u noworodków jest tym
większa, im więcej papierosów w ypalają ojcowie. W
skrajnych przypadkach palenie tytoniu może być nawet
przyczyną dystrofii jąder.
Wpłynęło 2.01.2008

Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk pracuje w Zakładzie Fizjologii
Zwierząt Instytutu Biologii UMCS w Lublinie,
e-mail: aneta_uw@wp.pl
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KAMIENIE WSCHODU, CZ. II — TURKUS, MALACHIT, AMAZONIT

T u rk u s
C uA 16[(OH)2 |P O J4 x 4H20 — uwodniony fosforan
glinu i miedzi
To jeden z najstarszych kamieni ozdobnych znanych
człowiekowi. Dla okultystów jego niebieska barwa była
symbolem nieba i pogody ducha człowieka szczęśliwe
go, a związane z tym kamieniem oddziaływania ezote
ryczne miały dodawać odwagi właścicielowi w podej
mowaniu przedsięwzięć i zapewniać ostateczny sukces
owych działań. Termin turkus wywodzi się od średnio
wiecznej nazwy Turcji (franc. Turąuois). Pliniusz Star
szy zwał go callais, co miało znaczyć „piękny kamień”.
I dzisiaj również jako synonimu używa się nazwy kałait. Określa się go też terminami „kamień z Synaju”,
lazurowy szpat, kamień arabski. W języku rosyjskim
znany jest jako biriuza.
Turkus krystalizuje w układzie trójskośnym. Nad
zwyczaj rzadko tworzy kryształy o pokroju włóknistym
lub słupkowym, zwykle występuje w skupieniach zbi
tych i skrytokrystalicznych, a także w postaci naskorupień, nacieków i konkrecji. Ma doskonałą lub wyraźną
łupliwość. Przełam muszlowy. Twardość 5-6° w skali
Mohsa, gęstość zmienna 2,6—2,9 g/cm3, połysk szklisty
lub woskowy, jest nieprzezroczysty. W świetle prze
chodzącym wykazuje słaby pleochroizm w odcieniach
niebieskich, a w przypadku domieszki żelaza — zielon
kawych.

Ryc. 1. Turkus, Itaca Peak, Arizona, USA (z kolekcji Katedry
Mineralogii, Petrografii i Geochemii, AGH). Fot. S. Kono
packi

Jak wspomniano, barwa turkusu jest niebieska (ryc.
1), niekiedy z odcieniem zielonym. Czynnikami barwią
cymi są jony miedzi, budujące strukturę tego minerału,
natomiast domieszkowe jony żelaza nadają dodatkowy
odcień zielonkawy. Uwaga! barwa turkusu jest nietrwa
ła. w temperaturze ok. 250°C kamień traci pierwotne
zabarwienie i staje się zielony. Ponieważ turkusy są

bardzo porowate, dlatego niekorzystny wpływ na efekt
barwy mogą mieć nawet wszelkiego rodzaju tłuszcze,
w tym pot, także niektóre kosmetyki. Zaleca się zatem
przy myciu rąk zdejmować biżuterię z turkusami, a tak
że przechowywać ją w umiarkowanej temperaturze (z
dala od miejsc o zbyt dużym nasłonecznieniu) oraz w
średniej wilgotności powietrza.

r
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Ryc. 2. Korale z turkusu synajskiego. (własność J. Dumańskiej). Fot. S. Konopacki

Turkusy chętnie stosowane są w wyrobach jubiler
skich, głównie w oczkach pierścionków i kolczyków,
ale też w większych elementach, np. brosz, korali (ryc.
2). W zdobnictwie wykorzystuje się też polewy turkuso
we wraz ze skałą otaczającą (tzw. matryca turkusowa).
Kamienie te obrabiane są przeważnie szlifem gładkim,
a z uwagi na słabą przezroczystość stosuje się niskie kaboszony. Niekiedy dodatkowo na powierzchni takiego
kamienia wprowadza się ryty wklęsłe. Starożytne tur
kusy pokryte znakami alfabetu arabskiego lub perskie
go pełniły rolę swoistych talizmanów.
Chociaż ojczyzną turkusu jest Bliski Wschód (Iran,
Półwysep Synaj), to kamień ten wysoko ceniły również
cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu, a także plemio
na indiańskie obu Ameryk. Wśród społeczności przedkolumbijskiej Mezoameryki (Meksyk) turkus był nie
tylko cennym klejnotem, ale przede wszystkim kamieniem-symbolem życia. Wierzono, że spada na Ziemię z
niebios wraz z poranną rosą.
Najstarsze, znane od prawie 2 tys. lat, kopalnie
turkusu znajdują się w górach Ali-M irsa-Kuh koło
Maden w okręgu Nishapur (Iran). Równie stare wy
robiska zlokalizowane są na Synaju, skąd te piękne
kamienie trafiały do Egiptu. Tysiące niewolników pra
cowało przy ich wydobywaniu. Ludzie W schodu wy
soko cenili wszystkie kamienie o barwie niebieskiej,
którą przyrównywano do błękitu nieba. Należały tu
m.in. turkus i amazonit (skaleń potasowy). Kamienie
te rywalizowały z równie cennym zielonym jadeitem .
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W Chinach turkus używano do w yrobu figurek lub na
czyń zw iązanych z kultem religijnym . Chociaż Biblia
nie w ym ienia go z nazwy wiadom o, że był używany
w obrzędach religijnych. Najbardziej kochali turkusy
Persowie. Od nich zainteresowanie tymi kamieniami
przejęli Arabowie. To oni przywieźli do Europy pierw 
sze okazy turkusów, które szybko zdobyły uznanie. I u
nas kam ień ten cieszył się rów nież sympatią. Wyrazem
tego je st znaleziony w grobie we W łocławku pastorał
arcybiskupa M acieja z Golańczy, który wzdłuż trzonu
wysadzany jest turkusam i. Pastorałem tym m iał bi
skup M aciej błogosławić wojska Łokietka przed bitw ą
pod Płowcami. Turkusami ozdabiano rękojeści broni,
tarcze, buławy, jak również biskupie pastorały. Ka
mienie te były obecne w wielu wyrobach w m agnac
kich skarbcach. Jako niezbyt kosztowne, były noszone
także przez mniej zamożne damy.
K am ień ten znalazł sw oje m iejsce i w legendach.
Twierdzono, że to w łaśnie turkus, spośród w szystkich
kam ieni, je st najw iększym przyjacielem człow ieka.
O prócz w łasności leczniczych m iał ponoć przynosić
szczęście i dobrobyt. Był ulubionym am uletem je ź d ź 
ców. M iał ich chronić od nieszczęśliw ych wypadków
i zapew nić opanow anie w najbardziej niebezpiecz
nych m om entach. Często uprzęże końskie przyozda
biano turkusam i, by zw ierzętom daw ały siłę, w ytrzy
m ałość na trudy w ojenne oraz w ierność swem u panu.
Po zw ycięstw ie pod W iedniem król Jan III Sobieski
przyw iózł, jak o trofea, w iele uprzęży i rzędów koń
skich zdobionych niebieskim i kam ieniam i. W dw u
setną rocznicę odsieczy w iedeńskiej zorganizow ano
w Sukiennicach w K rakowie w ystaw ę pam iątek z
tego okresu. O prócz rzędów i siodeł bogato zdobio
nych rubinam i i turkusam i, były też kontusze, w któ 
rych guzy i pasy zaw ierały w spom niane kam ienie.
O becnie pam iątki te m ożna oglądać w Skarbcu K a
tedralnym na W awelu oraz w zbiorach M uzeum XX
C zartoryskich w Krakowie.
Uważa się, że turkus wpływa leczniczo na chore
oczy, daje możność jasnowidzenia i zapewnia ciche,
głębokie oraz trwałe szczęście rodzinne. Przetrwało
przekonanie, że kto z m iłością nosi turkus wierząc w
jego m agiczną siłę oddziaływania, ten osiągnie suk
ces w sprawach materialnych, a bieda i głód nigdy nie
naw iedzą jego domu. Twierdzono, że spośród drogich
kamieni turkus jest największym przyjacielem czło
wieka. W Turcji ryto na tym kam ieniu sury z Koranu i
uważano taki amulet za potężną broń przed złym losem
lub atakiem wrogów. Bogaci Turcy nosili na turbanie
turkus w otoczeniu trzech pereł. Do dnia dzisiejszego to
najbardziej ulubiony kamień Wschodu.
Obecnie przem ysłow e nagrom adzenia turkusu zna
ne są w USA, Chinach, m niejsze zasobowo złoża w y
stępują m.in. w: Australii, Chile, Peru, WNP. W Polsce
spotyka się je na Dolnym Śląsku, m.in. w: Grabinie
k. Świdnicy, Gozdnie k. Złotoryi, Dom anowicach,
Pustkow ie W ilczkowskim. M inerały te są produktem
krystalizacji z niskotem peraturow ych roztw orów p e
netrujących skały otaczające (m.in. łupki kwarcytowe) siecią szczelin i spękań. Utw ory te zasobne były
w fosfor, cynk, miedź.
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M alachit
C u2[(0 H )2|C 0 3] — uwodniony węglan miedzi
Nazwa wywodzi się z greckiego malache — malwa,
ślaz, bo wyglądem przypomina barwę liści tej rośliny
lub od słowa malakos — miękki, bo i twardość tego
kamienia nie jest duża 3,5-4° w skali Mohsa. W języku
łacińskim istniał termin malachus.
M alachit — minerał z grupy węglanów, uwodniony
węglan miedzi. W przyrodzie występuje dość pospo
licie, zawsze tam, gdzie blisko powierzchni znajduje
się choćby niewielka ilość rud miedzi. Tworzy się w
wyniku działania wód podziemnych, zawierających
bezwodnik kwasu węglowego, na minerały Cu. Współw ystępująz nim inne minerały strefy wietrzenia, m.in.
azuryt i kupryt. Nadzwyczaj rzadko malachit tworzy
drobne kryształki o pokroju igiełkowym lub słupko
wym, zwykle występuje w formie zbitych, ziemistych,
włóknistych skupień lub naskorupień oraz nacieków.
Przyjmuje też formy skupień nerko waty ch, graniastych,
kulistych (ryc. 3). Bywa tak, że tworzy duże nagroma
dzenia w formie brył lub tafli. W Muzeum Instytutu
Górniczego w Sankt Petersburgu znajduje się potężny
blok uralskiego malachitu, ważący ponad 1,5 tony.
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Ryc. 3. Nerkowate skupienia malachitu z Capata, Katanga,
Kongo (z kolekcji Katedry Mineralogii, Petrografii i Geoche
mii, AGH). Fot. S. Konopacki

Barwa tego kamienia obejmuje całą gamę zieleni,
od jasno- do ciemnozielonej, niekiedy też z odcieniem
niebieskim. To barwa odradzającej się przyrody, sym
bol życia i nadziei. Pomimo niskiej twardości kamień
ten charakteryzuje się doskonałą zdolnością przyjmo
wania poleru, ujawniając ciekawe rysunki wzorów i
deseni, zwykle koncentrycznych pierścieni barwnych.
Najbardziej cenioną odm ianą jest malachit „oczkowy”
i m alachit „pawie oko”. Kamienie te posiadają stosun
kowo w ysoką gęstość 3,60—4,05 g/cm3 (uzależnioną
od obecnych w nich domieszek). Są kruche, nieprze
zroczyste do przeświecających, o połysku szklistym do
diamentowego.
M alachit należy strzec przed wilgocią, gdyż traci
swe żywe barwy. Promienie słoneczne działają na niego
dobroczynnie, podkreślając soczystą zieleń i aksamitny,
jedw abisty połysk.
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Największe na świecie złoża tego minerału znajdują
się w Afryce Środkowej (Zair) i w Rosji (przede wszyst
kim na Uralu). Mówi się, że jest to kamień prawdziwie
rosyjski, gdyż wielkie jego złoża rozsławiły ten kraj na
cały świat. Intensywność, oryginalność oraz rozmaitość
odcieni i deseni nadaje wyrobom z malachitu niepowta
rzalne piękno. Przypuszcza się, że największe ich na
gromadzenie spotkać można w zbiorach petersburskie
go Ermitażu. Obok drobnych wyrobów sztuki złotniczej
i jubilerskiej, znajdują się i większe eksponaty, m.in.:
wazy, stoły, a nawet elementy okładzinowe ścian tzw.
Sali Malachitowej. Malachit wystraja również wnętrze
soboru św. Izaaka w Sankt Petersburgu. Z uralskiego
malachitu wykonane są: stół, świecznik i waza, przed
mioty znajdujące się w skarbcu państwowym Francji.
Już od dawnych czasów malachit był znanym, choć
niezbyt wysoko cenionym kamieniem ozdobnym. Był
uważany za “niedorozwinięty” turkus i też w wielu re
gionach Azji Mniejszej popyt na wyroby malachitowe
nie był zbyt duży. Podobny status „miernego” surowca
miał też w czasach biblijnych, stąd w Starym Testamen
cie pojawia się tylko jedna wzmianka o nim w Księdze
Izajasza: Oto j a osadzę twoje kamienie na malachicie i
fundam enty twoje na szafirach. (Iz 54,11).
Najczęściej wykonywano z niego ozdoby, lub
amulety. Był też poszukiwanym środkiem leczniczym.
Najstarszy wisiorek malachitowy z Szanidar w Iranie
liczy 10 500 lat, niewiele młodsze wyroby z malachitu
znaleziono w Jerychu. Znaleziska malachitu z obszaru
źródłowego Tygrysu datuje się na ok. 9000 lat. Kamień
ten służył przede wszystkim do wytwarzania farby (tzw.
zieleni malachitowej), a także szczególnego barwnika
do podkreślania oprawy oczu oraz włosów. Sprzyjały
temu cechy fizyczne kamienia, jak wspomniana wy
żej niska twardość, kruchość, a także urabialność (do
bra ścieralność oraz łatwość cięcia i polerowania). W
owych czasach duże ilości malachitu pozyskiwano w
kopalniach egipskich, drążonych na wzgórzach między
Suezem a Synajem, a także w kopalniach należących do
króla Salomona, położonych koło Eljatu nad Morzem
Czerwonym. W Egipcie od IV w. p.n.e. malachit wcie
rano w powierzchnię steatytowych naczyń, uzyskując
po wypaleniu zieloną lub niebieską polewę. W tym sa
mym czasie znalazł zastosowanie jako ruda miedzi (sta
nowi ok. 57% Cu) i surowiec do produkcji brązu.
W starożytności malachitem ozdabiano okazalsze
budowle. Przykładowo, ściany świątyni Diany w Efezie
(Grecja) wyłożone są tym kamieniem, a kolumny mala
chitowe zdobią meczet Hagia Sofia (Mądrość Boża) w
Konstantynopolu (Turcja). W owych czasach wierzono,
że kamień ten zapewnia powodzenie w miłości i szczę
ście. Ulubioną formą talizmanu był pierścień z dwoma
wężami. Klejnot ten miał strzec przed depresjami i ata
kami złych mocy. Uważano, że ucisza tęsknotę serca
i strzeże od niebezpieczeństw. Wierzono, że kto pije
wino z malachitowego pucharu, jest obdarzony szcze
gólną łaską. Serce jego staje się mężne, a umysł zdolny
do rozwiązywania najtrudniejszych problemów.
W średniowiecznej Europie malachit stosowano
dość często, jednak n iejako kamień ozdobny, ale głów
nie do celów leczniczych. Miał pomagać kobietom przy
porodzie, a noszony na piersiach dawał obfitość mleka
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karmiącym matkom. Sproszkowany i zmieszany z m le
kiem tworzył miksturę na ból serca i kolkę, zmieszany z
miodem leczył rany i powstrzymywał krwotoki, a zm ie
szany z wodą był lekarstwem przeciwko zatruciom.
Dużo większe znaczenie jako kamień ozdobny miał
w sztuce Chin dynastii Ming (1368-1644) i w sztuce
Indii. Użyto go m.in. do wystroju wnętrza świątyni w
Tadż Mahal (1630-1652). Tam też stosowany był po
wszechnie do wykonywania drobnych przedmiotów
kultu religijnego oraz wyrobów codziennego użytku.
Także obecnie malachit jest poszukiwanym i ce
nionym kamieniem ozdobnym. Miękkość i doskonała
łatwość uzyskania poleru uczyniła zeń jeden z ulubio
nych materiałów rzeźbiarskich. Pozwalając się ciąć na
różnej wielkości plastry i płyty kamień ten jest chętnie
wykorzystywany do wyrobu drobnej galanterii kamien
nej (ryc. 4), elementów wystroju architektonicznego
budowli itp. Jak w przeszłości tak i obecnie z malachitu
wykonuje się różne drobne ozdoby w postaci wisior
ków, brosz, gemm i talizmanów, a także większe przed
mioty, jak przybory do pisania, popielniczki, szkatułki
na biżuterię, itd.
&
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Ryc. 4. Nosorożec z malachitu (z kolekcji J. Szczerby).
Fot. S. Konopacki

W Polsce niewielkie skupienia malachitu znane
są z Kielecczyzny (Miedzianka, M iedziana Góra) i z
okolic Lubina. Najstarsze wzmianki o kieleckim m ala
chicie pojaw iają się w dokumentach lustracyjnych sta
rostwa chęcińskiego z 1563 r. Przy opisie Miedzianki
podano: „ W tej górze kruszec miedziowy bardzo dobry,
srebra w nim mało, lazur przy nim bardzo kosztowny i
zielenica bardzo cudowna” . Jak w owym opisie czyta
my, m alachitowi z Miedzianki towarzyszył lazur (czyt.
azuryt), który już w średniowieczu był poszukiwanym
surowcem do produkcji farby mineralnej — lazuru. Z
owego azurytu wyrabiano też różne przedmioty, m.in.
stoliki. O jednym z nich pisze Gabriel Rączyński, sta
rosta chęciński z czasów króla Jana III Sobieskiego,
że Stefan Bidziński przesłał go w darze papieżowi In
nocentemu XI. Płyty z polskiego malachitu wydoby
wane w Górach Świętokrzyskich zdobiły pokoje króla
Stanisława Augusta. W nieco większych skupieniach
oba te minerały znajdowane były w obrębie utworów
węglanowych, m.in. w łomie dolomitu w Rędzinach k.
Kowar (Dolny Śląsk).
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A m azonit
K[AlSi30 8] — glinokrzemian potasu
To, obok turkusu, kam ień znany i wysoko cenio
ny jeszcze w zamierzchłych czasach, o czym świad
czą liczne znaleziska archeologiczne. Najstarsze źró
dła łączą go z rejonem Nilgiri na południu Indii, skąd
przez M ezopotamię docierał do krajów basenu Morza
Śródziemnego. W kręgu kultury hinduskiej, a także
egipskiej, to kam ień symbolizujący odwagę, a nawet
heroizm. Według m itologii greckiej Am-a-zon — to
kobieta-wojownik, przedstawicielka plemienia Scytów
zamieszkującego stepy na północ od Morza Czarnego.
Jeszcze dzisiaj uważa się, że amazonka to kobieta silnej
postury, agresywna, zaborcza, zdecydowana.
Od 1879 r. w naukach mineralogicznych funkcjonuje
nazwa amazonit, na określenie zielonej, niebieskozielonej lub zielononiebieskiej odmiany mikroklinu (ryc. 5),
będącego trój skośną modyfikacją skalenia potasowego.
Źródłosłów tej nazwy nie jest do końca znany i jedno
znaczny; pochodzi bądź od rzeki Amazonki, nad którą
bezpośrednio jednak kamień ten nie występuje, bądź od
papug z rodzaju Amazona, których zielone upierzenie
przypomina barwę tego minerału. Niezależnie jednak
od podstawy logistycznej, etymologia nazwy łączy ten
kamień z dorzeczem najdłuższej w świecie rzeki Am a
zonki w Brazylii, stąd też zamiennie na jego określenie
używano terminu kamień amazoński (Amazon Stone)
bądź amazoński jad (.Amazon Jade) (czyt. żad). Jak po
dają legendy brazylijskie, zamieszkujący tereny basenu
Amazonki Indianie obdarowywali każdego przybysza
wyrobami z zielonego kamienia. Przypuszczalnie nie
był to jednak amazonit sensu stricto, ale nefryt, gdyż
jak wspomniano w bezpośredniej bliskości Amazonki
kamień ten nie występuje.

Ryc. 5. Amazonit, Samarkanda, Uzbekistan (z kolekcji
W. Heflika). Fot. S. Konopacki

Amazonit krystalizuje w układzie trój skośnym, tw o
rząc gruboziarniste agregaty lub oddzielne duże krysz
tały wykształcone w postaci spłaszczonych tabliczek,
wykazujących doskonałą łupliwość w dwóch wzajem 
nie prostopadłych do siebie kierunkach. Najefektowniej
wykształcone okazy w ystępują w szczotkach krysta
licznych.
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Zazwyczaj amazonit poprzerastany jest różnej gru
bości żyłkami pertytowymi, wypełnionymi białym albitem — Na[AlSi30 8]. Forma tych wrostków (żyłek) jest
wyraźnie wydłużona, „sznurowa”, robakowata (dłu
gość od 1-2 do 30 mm, szerokość od ułamków mm do
3 mm). Kierunkowość ich ułożenia daje równoległą mi
krostrukturę amazonitu. Żyłki te stanowią do 40% obj.
składu mineralnego tego kamienia.
Pod mikroskopem typowy amazonit przedstawia
agregat albitowo-mikroklinowy (charakterystyczna siat
ka polisyntetycznych zbliźniaczeń mikroklinu). Wrostki
albitowe układają się zgodnie do jednej z dwóch płasz
czyzn zbliźniaczeń mikroklinu lub nieco ukośnie (pod
kątem 45°). Spotykane są również wrostki albitu o nie
regularnych, postrzępionych kształtach a także osobni
ki K-skalenia (młodsza generacja), kwarcu, minerałów
nieprzezroczystych, apatytu, muskowitu.
Twardość amazonitu jest dość wysoka i wynosi
6-6,5° w skali Mohsa; gęstość 2,56-2,58 g/cm3. Jest
to minerał nieprzezroczysty, w cienkich płytkach lek
ko przeświecający. Najbardziej charakterystyczną jego
cechą jest barwa zielona, w różnych tonacjach od jasnodo ciemnozielonej, szmaragdowozielonej, a także niebieskozielona, wyjątkowo niebieska. Barwa ta uwarun
kowana jest defektami jego struktury wewnętrznej oraz
domieszkami izomorficznymi, np. Fe3+ (niebieska), Pb2+
(zielona), itp. Przy podgrzaniu do 300-500°C kamień
traci sw ą naturalną barwę, a naświetlanie promieniami
X może częściowo ją przywrócić. Amazonit wyglądem
przypomina niekiedy turkus lub jad (sodową odmianę
piroksenu — jadeit NaAlSi3Og, bądź skałę amfibolow ą — nefryt), jednakże różnią się one zasadniczo pod
względem chemicznym oraz parametrów fizycznych, w
tym własności optycznych, stąd obecnie identyfikacja
tych kamieni nie stwarza większych problemów.
Amazonit jest zaliczany do grupy kamieni jubilerskoozdobnych i jako taki obrabiany jest zazwyczaj formą ni
skiego bądź średniego kaboszonu. Był ulubionym surow
cem starożytnych Egipcjan, zarówno do wyrobu ozdób
jak i drobnych elementów architektonicznych budowli.
W trakcie eksploracji grobu faraona Tutenchamona (XIV
w. p.n.e.) znaleziono amazonitowe korale i amulety. W
XVII wieku w Rosji amazonit był kamieniem bardzo
modnym, a jednocześnie ogólnie dostępnym. W owym
czasie bowiem napotkano duże jego ilości w pegmatytach Gór Ilmeńskich (płd. Ural). Jak świadczą badania,
służył do wyrobu blatów stołów, szkatułek, tabakierek,
szczególnie popularnych w XVIII i XIX wieku. Do na
szych czasów zachowały się liczne przedmioty i frag
menty dekoracyjne wykonane z amazonitu ilmeńskiego,
które podziwiać można w Muzeum Ermitaż w Sankt
Petersburgu. Współcześnie bywa stosowany do wyrobu
drobnej biżuterii (kolczyki, broszki, wisiorki, branso
letki, korale, oczka do pierścionków itp.) oraz różnych
przedmiotów artystycznych. W trakcie jego obróbki bar
dzo ważna jest płaszczyzna cięcia, prostopadle do uło
żenia wrostków pertytowych, co daje ciekawą fakturę i
rysunek układających się deseni. Jest to minerał wysoko
ceniony i poszukiwany przez kolekcjonerów.
Amazonity związane są genetycznie z granitami i
ich pegmatytami. Tworzą się w procesach autometaso-
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matycznych i hydrotermalnych w wyniku amazonityzacji różowego mikroklinu lub pod wpływem późnych,
kwaśnych lub alkalicznych (sodowych) roztworów.
Możliwe jest też pierwotne powstanie amazonitu w wy
niku krystalizacji zielonego mikroklinu bezpośrednio ze
stopu magmowego w formacji alkaliczno-granitowej.
Amazonit, zwłaszcza o wysokich walorach ozdob
nych, należy do minerałów rzadkich. Największe jego
wystąpienia, dostarczające kamienia o wartości jubiler
skiej, znajdują się w Rosji (Ural, półwysep Kola) oraz
w USA (głównie w stanach Kolorado i Wirginia, a także
Pensylwania i Dakota). Największe kryształy amazonitu
pochodzą z Miass w Górach Ilmeńskich na Uralu, gdzie
osiągają długość dochodzącą do 1 m. W przeciwień
stwie do nich, okazy z USA nie przekraczają 40—45 cm.
Minerał ten znany jest ponadto z: Brazylii, Meksyku,
Kanady, Madagaskaru, RPA, Zimbabwe, Mozambiku,
Namibii, Tanzanii, Kenii i Indii. Spotykany jest także w
Australii, a na terenie Europy w Niemczech, Włoszech,
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Norwegii i Czechach. W Polsce występuje sporadycz
nie w drażach pegmatytowych masywów granitoidowych Karkonoszy (okolice Cieplic i Szklarskiej Poręby
Górnej), Strzegom-Sobótki, Żulowej (rejon Burgrabic i
Sławniowic) oraz Strzelina. Średnica napotykanych tam
okazów nie przekracza jednakże kilku centymetrów.
Wpłynęło 27.09.2007
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e-mail: natkan@uci.agh.edu.pl, dumanska@uci.agh.edu.pl.
Mgr Barbara Szczepanowicz jest pracownikiem naukowotechnicznym Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
e-mail: bszczepanowicz@tlen.pl
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50-LECIE STACJI NAUKOWEJ PAN IM. STANISŁAWA SIEDLECKIEGO
NA SPITSBERGENIE

W 1956 r. Polska Akademia Nauk podjęła się uczest
nictwa w III. Międzynarodowym Roku Geofizycznym
(1957-1958). Przewodniczącym Polskiego Komitetu
Naukowego III. MRG został wybitny fizyk prof. Hen
ryk Niewodniczański, jego sekretarzem naukowym
prof. Stefan Manczarski.
III. MRG był kontynuacją dwóch poprzednich ogól
noświatowych imprez naukowych, jakim były I. Rok
Polarny (1882-1883) i II. Rok Polarny (1932-1933).
Wskutek braku państwowości, Polska nie mogła party
cypować w I. Roku Polarnym, jednakże polscy naukow
cy — zesłańcy na Syberię po powstaniu styczniowym
(1863-1864), Aleksander Czekanowski i jego uczeń,
Jan Czerski, znakomicie przyczynili się w tym czasie
do zbadania wschodniej Syberii, odkrywając nieznane
przedtem łańcuchy górskie i rozpoznając ich budowę
geologiczną, a kierując ekspedycjami naukowymi fi
nansowanymi przez Akademię Nauk w Petersburgu.
Po drugiej stronie globu, geolog-geofizyk dr Henryk
Arctowski, jako naukowy kierownik słynnej belgijskiej
wyprawy antarktycznej (1897-1899) na statku Belgica,
dowodzonym przez Adriena de Gerlache de Gomery, oraz Antoni Bolesław Dobrowolski (członek zało
gi statku), wnieśli wielki wkład do nauki światowej,
zwłaszcza w dziedzinie meteorologii, klimatologii oraz
badań śniegu i lodu. Przez badaczy brytyjskich Arctow
ski został uznany za ojca geologii antarktycznej.

Po I. wojnie światowej, Arctowski — jako profesor
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Dobro
wolski — jako światowy już wówczas autorytet w spra
wach śniegu i lodu, później dyrektor Państwowego In
stytutu Meteorologicznego, włączyli się do organizacji
polskiego udziału w II. Roku Polarnym (1932-1933).
Jako miejsce pierwszej wyprawy polarnej pod polskim
sztandarem wybrano arktyczny archipelag Svalbard.
Latem 1932 r. na Wyspę Niedźwiedzią (Bjomóya)
udała się 5-osobowa wyprawa pod kierunkiem Szwaj
cara dr. Jeana Lugeona, ówczesnego dyrektora Pań
stwowego Instytutu Meteorologicznego w Warszawie.
Na zimę w meteorologicznej stacji norweskiej Tunheim
pozostało trzech uczestników wyprawy: Czesław Cent
kiewicz (jako kierownik), Władysław Łysakowski i
Stanisław Siedlecki. Wyprawa ta prowadziła badania w
zakresie meteorologii, radiacji słonecznej, geomagnety
zmu, zorzy polarnej i radiotrzasków atmosferycznych, a
dzięki popularnym publikacjom Centkiewicza zyskała
szeroki oddźwięk w społeczeństwie polskim.
Siedlecki — najmłodszy uczestnik wyprawy II.
Roku Polarnego na Wyspę Niedźwiedzią, był wówczas
dopiero studentem fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
natomiast był już znany jako wyróżniający się taternik.
On i jego przyjaciel — prezes Warszawskiego Oddziału
Klubu Wysokogórskiego Polskiego Towarzystwa Ta
trzańskiego Stefan Bemadzikiewicz (jako kierownik)
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podjęli się w 1934 r. organizacji 7-osobowej wyprawy
letniej do Ziemi Torella (Torell Land) w południowym
Spitsbergenie. W czasie tej wyprawy geodeci Wojsko
wego Instytutu Geograficznego w Warszawie, Sylwe
ster Zagraj ski i Antoni Zawadzki, wykonali triangulację i znakom itą mapę topograficzną w skali 1 : 50 000,
tego wówczas prawie nieznanego obszaru, zaś geolog
dr Stefan Zbigniew Różycki na tym właśnie podkładzie
wykonał mapę geologiczną i przygotował monografię
(wydrukowaną w 1959 r.), uważaną za jeden z kam ie
ni milowych w poznaniu geologii Svalbardu. Wyprawa
wprowadziła wiele nowych nazw geograficznych, jak:
Góry Piłsudskiego (Pilsudskiijella), Góra Kopernika
(Kopemikusfjellet), Góra Marii Curie-Skłodowskiej
(Curie-Sklodowskałjellet), i in., a Norweski Instytut
Polarny (Norsk Polarinstitutt), w uznaniu jej zasług dla
poznania Spitsbergenu, szereg szczytów i lodowców w
Ziemi Torella nazwał od uczestników wyprawy.
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skich wypraw III MRG. W wyprawie tej brał też udział
dr Alfred Jahn, którego rola jako organizatora badań
geomorfologicznych na Spitsbergenie w czasie III.
M RG była nie do przecenienia.
W 1938 r. S. Bemadzikiewicz kierował 4-osobową
wyprawą glacjologiczno-geomorfologiczną do Kaffióyra w cieśninie Forlandsundet, w Ziemi Oskara II (NW
Spitsbergen). Z jej uczestników, zapisał się w nauce
monograficznym opracowaniem lodowców rejonu Kaffióyra (opublikowanym w 1960 r.) późniejszy profesor
i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Mieczysław Kli
maszewski. Rejon Kaffióyra w wiele lat później stał się
obszarem działania Uniwersytetu Toruńskiego, który
posiada tam obecnie w łasną stację naukową.

Ryc. 2. Rekonesans 1956 r.: w drodze do fiordu Hornsund na
Spitsbergenie. Od lewej: S. Siedlecki, K. Birkenmajer, M. Ku
czyński

Niestety w 1939 roku, Bemadzikiewicz i jego towa
rzysz po zdobyciu dziewiczego wówczas szczytu Nanda
Devi East, zginęli w lawinie na Tirsuli w Himalajach
***

Ryc. 1. Archipelag Svalbard

Warto prześledzić dalsze losy Stanisława Siedlec
kiego i jego działalność polarną w latach przed II w ojną
światową:
— w 1936 r. Siedlecki wraz z S. Bemadzikiewiczem
i Konstantym Jodko-Narkiewiczem, dokonał przejścia
z saniami nansenowskimi Spitsbergenu wzdłuż, od Sórkapp na południu do Verlegenhuken na północy, na tra
sie lodowej liczącej ponad 800 km;
— w 1937 r. — Siedlecki w ziął udział w polskiej
wyprawie do Grenlandii Zachodniej, kierowanej przez
ucznia prof. Arctowskiego — dra Aleksandra Kosibę,
który odegrał później wybitną rolę jako glacjolog pol

Lata II wojny światowej, 1939-1945, były tragiczne
także dla polskich badaczy polarnych:
— prof. H. Arctowskiego, uczestnika Międzyna
rodowego Kongresu Meteorologii w 1939 r., wybuch
wojny zastał w Waszyngtonie, gdzie pozostał on aż do
śmierci;
— za granicą pozostał także dr R udolf Wilczek, bo
tanik polskiej wyprawy grenlandzkiej z 1937 r.;
— dr Antoni Gaweł, geolog-petrograf wyprawy
grenlandzkiej, został wraz z innymi pracownikami na
ukowymi Krakowa podstępnie aresztowany przez ge
stapo w osławionej „Sonderaktion Krakau” 6. listopada
1939 r. i zesłany do obozu koncentracyjnego w Sach
senhausen. Szczęśliwie, po upadku III. Rzeszy mógł
on powrócić do Krakowa, gdzie został kierownikiem
Zakładu Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego;
— w czasie działań wojennych zginął Sylwester Za
graj ski.
W latach poprzedzających III. MRG, kilku uczest
ników polskich wypraw polarnych zyskało nowe do
świadczenia i stanowiska, które umożliwiły im aktywne
włączenie się do organizacji wypraw na Spitsbergen w
latach 1957-1958:
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— Czesław Centkiewicz stał się znanym autorem
(wraz ze swą żoną Aliną) książek popularyzujących w
społeczeństwie polskim i za granicą odkrycia i badania
w krajach polarnych;
— Stefan Zbigniew Różycki został profesorem
Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem PAN. Jego
działalność naukowa objęła teraz także geologię czwar
torzędu. Niestety jego geologiczne zbiory spitsbergeńskie z 1934 r. uległy zniszczeniu w czasie powstania
warszawskiego;
— Aleksander Kosiba został profesorem Uniwersy
tetu Wrocławskiego, gdzie zorganizował Zakład Mete
orologii i Klimatologii;
— Alfred Jahn po habilitacji z rozprawy o zjawi
skach strefy peryglacjalnej Grenlandii, został profe
sorem Uniwersytetu Lubelskiego, później zaś — Uni
wersytetu Wrocławskiego, gdzie zorganizował prężny
ośrodek badań geomorfologicznych i peryglacjalnych.
Został on później rektorem tego uniwersytetu;
— profesorowie: Bronisław Halicki, Mieczysław
Klimaszewski i Ludwik Sawicki — uczestnicy wypra
wy spitsbergeńskiej w 1938 r. — zajęli wybitne pozycje
w nauce polskiej;
— Stanisław Siedlecki w czasie okupacj i niemieckiej
uzyskał magisterium z geologii na tajnym Uniwersyte
cie Warszawskim. Po przywróceniu zajęć na Uniwersy
tecie Jagiellońskim w 1945 r. został tam asystentem, a
następnie, po uzyskaniu doktoratu, adiunktem w Zakła
dzie Geologii UJ, kierowanym przez wybitnego geolo
ga karpackiego prof. Mariana Książkiewicza.

Ryc. 3. Fiord Homsund. Widok z Zatoki Gęsi (Gashamna) na
łańcuch górski Sofiekammen (890-925 m n.p.m.) utworzony
z silnie sfałdowanych wapieni i dolomitów kambru. Fot. K.
Birkenmajer

Tutaj właśnie, w Zakładzie Geologii UJ, poznałem
bliżej Siedleckiego — dla przyjaciół Siasia— jako jego
student, później zaś jako asystent tego Zakładu. Konty
nuując tradycję tatrzańsko-alpinistyczną mojego stryja
Wincentego, z Siasiem i jego kolegami zacząłem też
uprawiać wspinaczki tatrzańskie.
Decyzja PAN z 1956 r., o przystąpieniu Polski do
III. MRG miała historyczne znaczenie dla nauki pol
skiej, dopiero co dźwigającej się z ruin, jakie w naszym
kraju pozostawiła II. wojna światowa. Należy tu pod
kreślić wielkie zasługi kierownictwa PAN, a zwłaszcza
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jego ówczesnego sekretarza naukowego prof. Henryka
Jabłońskiego. Przewodniczącym Podkomisji Wypraw,
która miała zorganizować jedną wyprawę polarną i
jedną wyprawę równikową — został prof. S. Z. Różyc
ki. Kierownikiem wyprawy polarnej mianowano doc.
Stanisława Siedleckiego, wyprawy zaś równikowej (do
Wietnamu) — mgr. Romana Teisseyre’a.

Ryc. 4. Fiord Homsund: widok na lodowiec Paierlbreen i łań
cuch górski Luciatoppen (950 m n.p.m.) — Luciakammen
utworzony z silnie sfałdowanych wapieni i dolomitów ordowiku. Fot. K. Birkenmajer

Jeżeli chodzi o wyprawę polarną — w grę wchodził
archipelag Svalbard, gdzie polska działalność naukowa
i odkrywcza liczyła już wówczas blisko ćwierćwiecze.
Kraj nasz był sygnatariuszem Traktatu Spitsbergeńskiego z 1920 r., który dawał nam możność prowadzenia
badań bez konieczności uzyskiwania wiz. W iosną 1956
r. na spotkanie organizacyjne III. MRG w Oslo udała się
zatem delegacja PAN w składzie: prof. S. Z. Różycki i
doc. S. Siedlecki, uzyskując tam aprobatę dla naszych
planów zbudowania stacji naukowej we fiordzie Hom 
sund w południowym Spitsbergenie.
W sierpniu 1956 r. PAN wysłała na Spitsbergen 5osobową wyprawę rekonesansową która miała wybrać
miejsce na budowę Stacji Naukowej PAN, jak też roz
poznać obszary nadające się do badań glacjologicznych,
geomorfologicznych i geologicznych. W wyprawie tej,
którą kierował doc. S. Siedlecki wzięli udział: inż. arch.
Maciej Kuczyński — jako przewidywany kierownik
techniczno-organizacyjny wypraw, mgr inż. arch. Jerzy
Piotrowski przewidywany na projektanta i kierownika
budowy domu bazowego, meteorolog mgr Stanisław
Rafałowski i geolog mgr Krzysztof Birkenmajer. Z wy
jątkiem meteorologa, wszyscy pozostali znali się bardzo
dobrze z działalności wysokogórskiej, czy badań jaskiń
tatrzańskich. Łączyła ich przyjaźń, która była elemen
tem niezbędnym w czasie przygotowania i realizacji tak
trudnego przedsięwzięcia, jakim było zorganizowanie
w ciągu zaledwie jednego roku naukowej wyprawy po
larnej i zbudowanie Stacji Naukowej na Spitsbergenie.
Grupa rekonesansowa udała się ze sprzętem osobi
stym i biwakowym pociągiem przez Niemcy i Szwecję
do Narviku, a następnie autobusem do Tromsó w północ
nej Norwegii. Tutaj zakupiono łódź z zaburtowym moto
rem, paliwo i niezbędną żywność. W Tromsó znakomitą
pomocą służył nam Fritz Óien — przyjaciel Siedleckie
go, niegdyś norweski telegrafista na Wyspie Niedźwie
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dziej w czasie polskiej wyprawy 1932-1933, a w czasie
II. wojny światowej meteorolog-gubemator Wyspy Jan
May en na północnym Atlantyku— jedynego norweskie
go terytorium nie okupowanego przez Niemców.
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i Hansa m iały się później stać obiektami wieloletnich
polskich badań glacjologicznych.

Ryc. 6: Stacja Naukowa PAN im. S. Siedleckiego w Zatoce
Białego Niedźwiedzia (Homsund, Spitsbergen), po renowacji.
Fot. K. Birkenmajer

Ryc. 5. Homsundtind (1431 m n.p.m.) — najpiękniejsza góra
południowego Spitsbergenu we fiordzie Homsund, utworzona
z silnie sfałdowanych wapieni i dolomitów ordowiku. Fot. K.
Birkenmajer

Statek turystyczny „Lyngen” zabrał nas z Tromsó do
Longyearbyen, gdzie gościny udzielił nam gubernator
Svalbardu Rónning Tónnessen. Jego statek „Nordsyssel” zawiózł nas do Zatoki Białego Niedźwiedzia (Isbjóm ham na) na północnym wybrzeżu fiordu Homsund.
Nazwa tej zatoki pochodzi od imienia statku austriackiej
ekspedycji I. Roku Polarnego „Isbjóm ”, która tu roz
poczęła słynne badania polarne zwieńczone odkryciem
Ziemi Franciszka-Józefa. U nasady Przylądka Wilczka
(Wilczekodden), którego nazwa pochodzi od hr. Hansa
Wilczka — kierownika tej części wyprawy austriackiej,
rozbiliśmy obóz namiotowy.
Z kolei spenetrowaliśmy łodzią wybrzeża fiordu
Homsund, zwracając specjalną uwagę na Zatokę Gęsi
(Gashamna), skąd w 1936 r. Siedlecki z dwoma to
warzyszami wystartował do Południowego Przylądka
(Sórkapp), by potem zawrócić na północ i przejść Spits
bergen wzdłuż. Zatoka okazała się jednak zbyt płytka
dla kotwiczenia statków i przewidywanego na rok przy
szły wyładunku ciężkiego sprzętu wyprawy. Zdecydo
waliśmy zatem, że Stacja zostanie zbudowana w Zatoce
Białego Niedźwiedzia, na nadmorskim tarasie, na wy
sokości około 8 m nad poziomem morza.
Teraz w czwórkę, pozostawiwszy w obozie nam io
towym Rafałowskiego, zaopatrzonego w broń m yśliw
ską na wypadek spotkania z niedźwiedziem polarnym,
obeszliśmy wybrzeże aż po traperską chatkę w Hyttevika na zachodzie. Następnie przetrawersowaliśmy Lo
dowiec Werenskiolda (Werenskiodbreen) od jego czoła
aż po pole firnowe, schodząc następnie przez przełęcz
(nazwaną później Przełęczą Kosiby) oraz lodowce Tuybreen i Hansbreen do obozu. Lodowce Werenskiolda

W drodze powrotnej ze Spitsbergenu, na kilka dni
zatrzymaliśmy się w Oslo, gdzie poinformowaliśmy o
naszych zadaniach naukowych i organizacyjnych dy
rektora Norweskiego Instytutu Polarnego prof. Haralda
U. Sverdrupa i jego zastępcę — późniejszego dyrektora
instytutu — dra Andersa K. Orvina.
N a przełomie 1956/1957 roku ustalono zadania na
ukowe oraz listę uczestników wyprawy zimowej i let
niej, dokonano zakupu niezbędnej aparatury naukowej i
sprzętu wyprawowego, żywności, itd. Zaprojektowany
przez J. Piotrowskiego budynek stacji został zbudowany
w Warszawie, a następnie rozebrany na ponumerowa
ne części i spakowany do transportu statkiem z Gdyni
na Spitsbergen. Koncepcja organizacyjna wypraw III.
MRG, funkcja Stacji Naukowej i wszelkie inne sprawy
związane z badaniami na Spitsbergenie pozostawały
oczywiście w gestii Stanisława Siedleckiego.
Wreszcie 25 czerwca 1957 r. wyprawa wyruszyła
z Gdyni na okręcie hydrograficznym marynarki wo
jennej OH „Bałtyk”, dowodzonym przez por. Janusza
Rutkowskiego. Natychmiast po wylądowaniu w Isbjom ham na rozpoczął się wyładunek z OH „Bałtyk” i
założenie obozu namiotowego, z kolei — po przybyciu
drugiego statku wyprawy, S/S „Ustka” — także cięż
kiego sprzętu, prefabrykowanych elementów budynku
stacji i paliwa.
Stacja, w budowie której uczestniczyli wszyscy człon
kowie wyprawy, jak też załogi OH „Bałtyk” i S/S „Ustka”,
znalazła się pod dachem już w połowie sierpnia. Wprowa
dziło się do niej 10 polarników, którzy pod dowództwem
Siedleckiego mieli tu pozostać na zimowanie, aż do przy
bycia drugiej letniej wyprawy III. MRG w 1958 r.
Badania III. MRG (1957-1958) i jego przedłużenia
w postaci Międzynarodowej W spółpracy Geofizycznej
(M W G: 1959-1960) objęły, wraz z rekonesansem (1956
r.) i dodatkową w ypraw ą (1962 r.), 6 wypraw letnich i
jedno zimowanie. W 1960 stacja polska w Homsundzie
była gospodarzem naukowych wycieczek na Spitsber
gen Międzynarodowego Kongresu Geologicznego z
Kopenhagi i Międzynarodowego Kongresu Geograficz
nego ze Sztokholmu.
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Po roku 1960 Polska Stacja w Homsundzie została
oddana pod opiekę Norweskiemu Instytutowi Polar
nemu i Gubernatorowi Svalbardu, przerywając swoją
działalność aż do 1970 r. W tym czasie Polacy poja
wiali się w niej natomiast jako uczestnicy norweskich
i polsko-brytyjskich wypraw naukowych. Dopiero w
1970 r., dzięki inicjatywie doc. Stanisława Baranow
skiego, glacjologa z Uniwersytetu Wrocławskiego,
który w czasie III. MRG-MWG (1957-1960) działał w
Homsundzie w grupie prof. Kosiby, oraz spędził tam
zimę 1957/1958, a przy istotnej współpracy Instytutu
Geofizyki PAN (Warszawa) i Morskiego Instytutu Ry
backiego (Gdynia), wznowiono wyprawy letnie, a od
1978 r. — wyprawy całoroczne. Odtąd Polska Stacja
Naukowa w Homsundzie, wchodząca w skład Zakładu
Geofizyki Polarnej i Morskiej Instytutu Geofizyki PAN,
pracuje już bez przerwy.
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pracownicy Norsk Polarinstitutt służyli nam pom ocą a
prof. Anatol Heintz i jego córka dr Natascha Heintz z
Muzeum Paleontologicznego Uniwersytetu w Oslo także
i gościną w swoim domu na Blommenholm koło Oslo;

Ryc. 8. S. Siedlecki (z prawej) i autor artykułu w Zatoce Bia
łego Niedźwiedzia (Homsund, Spitsbergen), 1957 r. Fot. Wł.
Puchalski
Ryc. 7. Skalnica Saxifraga oppositifolia na tundrze Zatoki
Białego Niedźwiedzia (Homsund, Spitsbergen). Fot. K. Bir
kenmajer

Spośród 10 polarników, którzy zimowali w stacji
w 1957/1958 r. żyje ju ż tylko kilku, w tym dr Sewe
ryn Maciej Zalewski — wieloletni kierownik Stacji
w Homsundzie, a także organizator i kierownik wielu
wypraw antarktycznych PAN. Twórca Stacji Naukowej
PAN w Homsundzie prof. Stanisław Siedlecki, hono
rowy członek Komitetu Badań Polarnych PAN, odzna
czony przez PAN Medalem Kopernika, zmarł w 2002
roku w wieku blisko 90 lat i został pochowany w Łodzi
— miejscu swego ostatniego zamieszkania.
Z okazji 50-lecia zbudowania Stacji Naukowej PAN
we fiordzie Homsund na Spitsbergenie, uczestnicy Sesji
Jubileuszowej w Pałacu Staszica w dn. 3 grudnia, 2007
r. wystąpili jednom yślnie z wnioskiem do Prezydium
PAN o nadanie Stacji imienia Stanisława Siedleckiego.
Jako prowadzący Sesję, z wdzięcznością wspo
mniałem także naszych norweskich przyjaciół, którym
w czasie III. MRG-MWG — zawdzięczaliśmy mądre
rady, ułatwienia w pracy na Spitsbergenie i pomoc w
razie potrzeby:
— od 1960 r. aż do przejścia na emeryturę, dyrek
torem Norsk Polarinstitutt był zmarły w 2006 r. dr Tore
Gjelsvik, geolog, w czasie wojny sekretarz Hjemmefronten — norweskiego ruchu oporu, którego PAN obdarzyła
swoim najwyższym odznaczeniem — Medalem Koper
nika. Z jego następcami na stanowisku dyrektora Norsk
Polarinstitutt, którymi byli cand. real. Odd Rogne i prof.
01av Orheim, stacja nasza współpracowała przez wiele
lat. Oceanograf orlogs-kapt. Kaare Z. Lundquist i inni

— zim ą 1957/1958 członkiem polskiej wyprawy
stał się Norweg Lars Fasting, od tego czasu nasz wielo
letni przyjaciel.
Z kolejnymi gubernatorami Svalbardu Stacja nasza
utrzymuje ścisłe kontakty, a jej programy naukowe od
wielu lat mają charakter międzynarodowy.
Stacja Homsund ma ogromne zasługi naukowe w
skali polskiej i światowej. W surowych warunkach po
larnych, kształtują się tutaj charaktery młodych adep
tów nauki, którzy na podstawie zebranych przez siebie
materiałów, uzyskują stopnie naukowe. Od czasu III.
MRG-MWG reprezentują oni bardzo liczną grupę pol
skich badaczy polarnych, bez których nie byłaby m ożli
wa polska ekspansja naukowa w inne obszary polarne,
takie jak Grenlandia, Arktyka Kanadyjska, czy Alaska,
a przede wszystkim Antarktyka. Uważam, że bez wy
praw III. MRG-MWG, bez stacji w Homsundzie i jej
twórcy — prof. Stanisława Siedleckiego, nie byłoby
polskich stacji antarktycznych im. A. B. Dobrowolskie
go (1959) i im. H. Arctowskiego (1977).
Z okazji pięknego Jubileuszu 50-lecia Polskiej Nauko
wej Stacji Polarnej PAN w Homsundzie na Spitsbergernie, złożyłem całej załodze Zakładu Geofizyki Polarnej i
Morskiej Instytutu Geofizyki PAN — gospodarzowi Sta
cji, reprezentowanemu przez jego obecnego kierownika
dra Piotra Głowackiego, oraz poprzedniego kierownika
dra S. Macieja Zalewskiego, jak też członkom wyprawy
2007/2008, zimującej obecnie na Stacji w Homsundzie
— moje serdeczne gratulacje i życzenia: 100 lat!
Autor je st honorowym przewodniczącym Komitetu Badań
Polarnych PAN
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DROBIAZGI

Stanow isko błyskoporka podkorow ego ln on otu s
obliąuus (Pers.: Fr.) Piłat na grabie zw yczajnym
C arpinus betulus L.
Błyskoporek podkorowy lnonotus obliąuus zalicza
ny jest do rodziny szczeciniakowatych Hymenochaetaceae, rzędu szczeciniakowców Hymenochaetales i
klasy grzybów podstawkowych Basidiomycetes. Znany
jest także jako w łóknouszek ukośny, huba ukośna, czar
na huba brzozowa, czyr brzozy, czaga, huba skośnorurkowa.
Występuje w Ameryce Północnej, Azji oraz w Eu
ropie. Spotykany w różnych typach lasów, parkach, zadrzewieniach przydrożnych i na pojedynczo rosnących
drzewach. Jest pasożytem drzew liściastych, powodują
cym rozległą zgniliznę drewna typu białego, prowadzą
cym do przedwczesnego zamierania porażonych drzew.
Głównym żywicielem błyskoporka podkorowego są
różne gatunki brzóz Betula. Częściej spotykany tak
że na buku Fagus i olszy Alnus. Ponadto odnotowano
jego występowanie na klonach Acer, jarzębie Sorbus,
grabie Carpinus, osice Populus tremula, dębach Quercus, jesionie Fraxinus, orzechu Juglans, chmielograbie
Ostry a. W starszych publikacjach podawany był z wią
zów Ulmus, jednak okazało się, że notowania te odno
szą się do innego przedstawiciela rodzaju błyskoporek
- lnonotus ulmicola.
W Polsce błyskoporek podkorowy jest jedynym ga
tunkiem grzyba podlegającym prawnej ochronie czę
ściowej. Znajduje się na krajowej czerwonej liście grzy
bów, w pierwszym wydaniu z 1986 roku umieszczony
w kategorii o nieokreślonym zagrożeniu (I). W następ
nych wydaniach, w drugim (1992) i trzecim (2006), w
wyższej kategorii zagrożenia — rzadki (R). Znalazł się
również na dwóch, z trzech istniejących w Polsce, re
gionalnych czerwonych listach grzybów — Górnego
Śląska i Gór Świętokrzyskich — w tej samej kategorii
zagrożenia jak na liście ogólnopolskiej.
Grzyb występuje w dwóch stadiach. Bardziej znana
jest forma płonna (wegetatywna), m ająca kształt niere
gularnych guzów, na powierzchni drobno spękanych i
czarnych jak węgiel, wewnątrz zbudowanych z twardej,
zbitej grzybni koloru cynamonowobrązowego do żółtobrązowego. Przyrastając przez wiele lat m ogą osiągać
wielkość kilkudziesięciu cm średnicy i masę kilku, a
nawet kilkunastu kilogramów. Owocniki wytwarzające
zarodniki podstawkowe są jednoroczne, nietrwałe, w
postaci resupinatów — cienkich brązowych powłoczek
z hym enoforem rurkowym o srebrzyście lśniących po
rach; w yrastają pod k o rą z reguły już martwych, sto
jących, jak i leżących drzew. Pojaw iają się w pobliżu
form płonnych (guzów) osiągając niekiedy znaczne
rozmiary, do kilku metrów długości i kilkudziesięciu
cm szerokości.
Na Syberii, w Karelii oraz niektórych krajach sło
wiańskich, owocniki płonne /. obliąuus wykorzy
stywane są w m edycynie naturalnej. Odpowiednio

przyrządzony wyciąg stosowany jest w chorobach no
wotworowych, przy stwardnieniu rozsianym, żylakach,
przy bólach jelit, nadkwasocie, owrzodzeniach żołąd
ka i dwunastnicy, chorobach śledziony i wątroby. Ze
wnętrznie zalecane w zapaleniu jam y ustnej oraz narzą
dów rodnych. W krajach byłego ZSRR produkuje się z
nich kilka preparatów, wśród nich Befungin i Binczagę,
jako zagęszczone ekstrakty tego grzyba. Oprócz poten
cjalnych właściwości przeciwnowotworowych (zawie
ra substancje cytostatyczne z grupy triterpenów, głów
nie inotodiol i obliquol), wskazuje się na jego dodatnie
oddziaływanie na centralny układ nerwowy, na procesy
przemiany materii, na wzrost odporności organizmu na
infekcje. Stosowanie wodnych wyciągów zmniejsza
cierpienia chorych na nowotwory, polepsza apetyt, nie
są one jednak radykalnym środkiem leczenia nowotwo
rów złośliwych, zastosowane w początkowym stadium
choroby m ogą hamować jej rozwój. W Finlandii, pod
czas II wojny światowej, z owocników płonnych pro
dukowano substytut herbaty, który sprzedawano pod
handlową nazw ą Tikkatea (ang. „Woodpecker tea”). W
niektórych rejonach Syberii do dzisiaj pije się zamiast
herbaty napar przygotowany z owocników wegetatyw
nych błyskoporka podkorowego.

Ryc. 1. Miejsce występowania błyskoporka podkorowego
lnonotus obliąuus na grabie zwyczajnym Carpinus betulus
w lasach Nadleśnictwa Grójec. Fot. J. Piętka

Od kilku lat autorzy dokumentują stanowiska tego
grzyba w Polsce. Dotychczas, w centralnej części kra
ju, stwierdzony został w wielu miejscach na brzozach i
tylko w jednym przypadku na innym żywicielu — olszy
czarnej w Kampinoskim Parku Narodowym. W grudniu
2007 r. znaleziono nowe stanowisko błyskoporka pod
korowego w Polsce na rzadko podawanym żywicielu grabie zwyczajnym. Stanowisko znajduje się na terenie
Nadleśnictwa Grójec, w leśnictwie Skuły, oddz. 108, na
wschód od zabudowań wsi Kamionka (powiat Grodzisk
Mazowiecki, gmina Żabia Wola) i ok. 100 m na połu
dniowy-zachód od rezerwatu „Skulskie Dęby”. Według
podziału fizyczno-geograficznego stanowisko zloka
lizowane jest na Wysoczyźnie Rawskiej zaliczanej do
W zniesień Południowomazowieckich. Stanowisko (N
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51°59,007E 20°36,79’) zlokalizowane jest w średniowiekowym drzewostanie dębowym z domieszką olszy
czarnej, topoli osiki i brzozy brodawkowatej w górnym
piętrze; w dolnym piętrze rośnie grab (ryc. 1). Średnie
wartości pierśnic (średnic pni na wysokości 1,3 m) wy
nosiły dla dębu szypułkowego, olszy czarnej i osiki od
powiednio: 38, 30 i 28 cm, natomiast dla grabu 14 cm.
W podszycie pojedynczo występowała kruszyna. Jeden
owocnik płonny błyskoporka podkorowego (ryc. 2) o
nieregularnie wydłużonym kształcie, o wymiarach 10
cm długości i ok. 4 cm średnicy, stwierdzono na pniu
żywego graba zwyczajnego Carpinus betulus o pierśnicy 13 cm; owocnik wyrastał na wysokości 1,2 m, od
strony zachodniej pnia (15.12.2007, leg. A. Szczepkow
ski, WAML 307).
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stanie przeżyć zimy w warunkach naturalnych, lecz
m ogą rozwijać się w akwariach z podgrzewaną wodą.

Ryc. 1. Hirshmanniella sp. Ryc. 2. Hirshmanniella sp.
— głowa samicy; długość — ogon samicy; długość okookoło 0,2-0,3 mm. Fot. W. ło 0,2-0,3 mm. Fot. W. KamKamkowski
kowski

Ryc. 2. Płonny owocnik błyskoporka podkorowego Inonotus
obliąuus na pniu graba zwyczajnego Carpinus betulus. Fot. A.
Szczepkowski

Poszukiwania w pobliżu odnalezionego stanowiska
(na obszarze kilku ha), innych drzew z owocnikami
błyskoporka nie przyniosły rezultatów, mimo że wy
stępowały tu również brzozy, najczęstszy żywiciel tego
grzyba. Podczas lustracji stwierdzono występowanie
kilku gatunków grzybów niezbyt często notowanych
w naszym kraju, m.in. czyrenia bukowego Phellinus
nigricans na grabie, czyrenia osikowego Phellinus tremulae, włochatkę jasn ą Coriolopsis trogii i jamczatkę
wielkoporową Datronia mollis na topoli osice.
Andrzej S z c z e p k o w s k i, Jacek P ię tk a (Warszawa)

Im portow ane rośliny akw ariow e jako źródło
przenikania egzotycznych gatunków nicieni
Z uwagi na wzmożony obrót materiałem roślinnym
szereg gatunków organizmów pasożytujących na rośli
nach ulega zawleczeniu na obszary, na których, jak dotąd,
nie były one notowane. Wraz z roślinami akwariowymi
importowanymi do Europy z krajów nieeuropejskich
m ogą przenikać różne gatunki nicieni — pasożytów
roślin wyższych. Niektóre polskie firmy zajmujące się
produkcją i obrotem roślinami akwariowymi sprowa
dzają materiał rozmnożeniowy tych roślin, głównie z
krajów Azji Południowej lub Południowo-Wschodniej.
Nicienie występujące na tych roślinach nie są u nas w

W Polsce jak dotąd nie prowadzono badań nad nematofauną roślin akwariowych obcego pochodzenia,
mimo, że ich wyniki mogą być przedmiotem zaintere
sowania ze strony faunistów i przyrodników.
Badania takie podjęło Centralne Laboratorium
Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennic
twa, przeprowadzając analizy nematologiczne próbek
roślin akwariowych importowanych do Polski z Taj
landii, Sigapuru, Malezji i Izraela. Wszystkie te próbki
zostały pobrane przez inspektorów Oddziału Granicz
nego WIORiN w Międzynarodowym Porcie Lotniczym
Warszawa-Okęcie.
Podczas powyższych badań przeprowadzono ana
lizę 136 próbek roślin akwariowych importowanych
do Polski. W 10 próbkach (7,35%) wykryto nicienie
— pasożyty roślin wyższych z rodziny Pratylenchidae (tab. 1). W 5 próbkach (3,67 %) wykryto nicienie
z rodzaju Hirshmanniella, inne niż //. gracilis, uważa
ne za organizmy kwarantannowe zgodnie z przepisami
fitosanitarnymi Unii Europejskiej (gatunek H. gracilis
występuje w Europie, w tym w Polsce, gdzie rozwija
się na różnych roślinach wodnych nie wywołując szkód
gospodarczych). Stwierdzono je w przesyłkach bliżej
nieokreślonych roślin akwariowych z Singapuru (brak
danych nt. gatunku roślin), oraz roślin z rodzajów Vallisneria (kraje pochodzenia Singapur i Tajlandia) i Cryptoryne (kraj pochodzenia Singapur). Na porażonych
roślinach nie zaobserwowano widocznych objawów
porażenia.
W trzech próbkach (2,21%) wykryto nicienie z ro
dzaju Pratylenchus (Pratylenchus sp. i P. cojfeae na bli
żej nieokreślonych roślinach akwariowych z Tajlandii,
oraz P. subranjani na roślinach z rodzaju Echinodores
z Malezji). W trzech próbkach (2.27%) stwierdzono
występowanie nicieni z rodzaju Radopholus. Udało
się stwierdzić, że gatunki należą do grupy „similis”,
wykluczono jednak kwarantannowy gatunek R. simi
lis. Oznaczenie do gatunku nicieni w obrębie tej gru
py jest bardzo trudne w przypadku materiału ze strefy
tropikalnej z uwagi na znaczne podobieństwo między
poszczególnymi gatunkami i brak dostatecznie dokład

142

Wszechświat, t. 109, nr 4-6/2008

nych opisów wielu z nich. W jednej próbce porażonej
przez Radopholus sp. stwierdzono występowanie także
Pratylenchus subranjani. N a korzeniach roślin porażo
nych przez Radopholus spp. stwierdzono występowanie
drobnych, brązowych skorkowaceń.
Tabela 1. Nicienie z rodziny Pratytenchidae stwierdzone w
próbkach roślin akwariowych importowanych do Polski w latach
2006-2007.
Rok
Liczba próbek badanych
Hirshmanniella spp.

2006

2007

Razem

78

58

136

1

4

5

Pratylenchus spp.

1

0

1

Pratylenchus coffeae

1

0

1

Pratylenchus subranjani

0

1

1

Radopholus spp. (grupa simils)

0

3

3

Liczba próbek porażonych

3

7

10

Procent próbek porażonych

3,84

12,07

7,35

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że ni
cienie z rodziny Pratylenchidae zostały stwierdzone
tylko w niewielkim procencie przesyłek roślin akwario
wych importowanych do Polski w latach 2006-2007.
Na terytorium naszego kraju nicienie te mogłyby rozwi
jać się przede wszystkim na roślinach akwariowych ro
snących w akwariach z tropikalnymi gatunkami rybek
(a tym samym z podgrzewaną wodą). Ponadto możliwy
jest ich rozwój na materiale roślinnym uprawianym w
firmach zajmujących się produkcją roślin akwariowych
w oparciu o importowany m ateriał rozmnożeniowy.
Jakkolwiek, trudno przewidzieć czy byłyby one w sta
nie wywołać tam jakiekolwiek straty gospodarcze. W
przypadku przeniknięcia tych nicieni do zbiorników
wodnych na terytorium Polski (stawy, jeziora, rzeki),
nicienie te prawdopodobnie mogły rozwijać się na ro
ślinach wodnych, lecz jest mało prawdopodobne, aby
były one w stanie tam przezimować.
Witold K a rn k o w s k i (Toruń),
Alexander Y. R y ss (Sankt Petersburg)

Rybka „candiru” — enigm atyczny pasożyt
człow ieka
Emitowany przez Polsat serial m edyczny „Chirur
dzy” przypomniał m ałą rybkę „candiru”, która zwykle
pasożytuje na skrzelach dużych ryb, a przypadkowo
może również atakować człowieka. Budzi ona wielki
strach, nawet większy niż pirania, wśród tubylców, tu
rystów czy też marines, zmuszonych ukrywać się dłuż
szy czas w wodzie. Nazwa potoczna „candiru” obej
muje kilka gatunków sumików: Yandellia cirrhoza, V.
balzani, V. beccari, V. sanguinea .
Ten egzotyczny pasożyt żyje w wodach dorzecza
Amazonki oraz Orinoko; osiąga od 2 do 6 cm długo
ści, około 3 mm średnicy. Jest pozbawiony pigmentu,
przejrzysty lub lekko żółty, bez łusek a przez to słabo
widoczny we wodzie. Posiada 2 pary wąsików, oraz

ostre wyrostki na pokrywach skrzelowych, skierowane
ku tyłowi. Nie m a płetwy tłuszczowej; bytuje na dnie
zbiornika, zagrzebany w piasku lub w mule. Niektórzy
autorzy uw ażają że odżywia się m artw ą m aterią orga
niczną. Jest ślepy, poszukując ryb wyczuwa niewielkie
prądy wody opuszczające skrzela większych ryb. Rów
nocześnie rejestruje śladowe ilości mocznika, który jest
wydalany przez skrzela. W nika pod uniesione pokrywy
skrzelowe i przy pom ocy szczękowych ostrych zębów
wświdrowuje się w tkankę skrzeli. Tutaj pobiera krew,
nasyca się w ciągu 2 minut i porzuca rybę. „Candiru”
może przypadkowo zaatakować człowieka, który ką
piąc się wydala mocz. Ryba wyczuwając mocznik pły
nie do źródła wydalanego m oczu i wkręca się do cewki
moczowej człowieka. Proces ten jest bardzo bolesny.
Natychmiastowe wyrwanie ryby może być skuteczne,
powoduje jednak jeszcze większy ból, bo ostre wyrost
ki pokryw skrzelowych rozrywają tkanki cewki moczo
wej. Samodzielnie rybka ta nie może się wycofać, bo
przeszkadzają wspomniane wyrostki, tak więc skazana
jest na śmierć z powodu braku tlenu. Usunięcie „candi
ru” jest możliwe tylko przy pomocy chirurga. Niekie
dy skuteczne jest picie soku z drzewa jagua — Genipa
americana. Sok cytrynowy z zielonych owoców jagua
wypijany z gorącą herbatą rozpuszcza szkielet ryby i
pozwala po kilku godzinach na wydalenie resztek ryby
z moczem. Środek ten jest również używany przez uro
logów do rozpuszczania kamieni nerkowych.

Ryc. 1. Yandellia cirrhosa - głowa od strony brzusznej oraz
pokrój ciała (wg Lins, 1945)

Opisana biologia nie potwierdza pasożytnictwa
„candiru” w stosunku do człowieka. Sumiki są paso
żytami chwilowymi ryb pobierając krew, jeżeli jednak
odżyw iają się tylko śluzem, czy też substancjami orga
nicznymi znalezionymi na skrzelach, wtedy ich sposób
życia m ożna określić jako komensalizm. Być może
każdy z wymienionych gatunków ma nieco odmienną
biologię.
Najczęściej pasożytami są organizmy stojące filo
genetycznie niżej niż ich żywiciele. Rzadko zdarza się
pasożytowanie, gdy żywiciel i pasożyt należą do jednej
gromady. W śród kręgowców właściwie nie ma paso
żytów. Pasożytnictwo nielicznych przedstawicieli, jak
minóg, śluzica, czy „candiru” — w stosunku do czło
wieka, nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów
układu pasożyt — żywiciel, zwłaszcza warunku, że
współżycie nie powoduje śmierci żadnego z nich.
Anna P e try s z a k , Paweł N o s a l (Kraków)
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N IEŚM IER TELN E R O ŚLIN Y
Pewne rośliny w trakcie ewolucji wykształciły cechy
tak bardzo niezwykłe, jak przystosowawczo bezcenne.
Niemalże na co dzień spotykamy się z roślinami o wege
tatywnym sposobie rozmnażania i zwykliśmy nie zauwa
żać w nich ani odrobiny osobliwości. Co takiego mogło
by zadziwiać w perzu, konwalii, czy w turzycach?
Gatunki te stanowią istotny element flor i determinują
w sposób znaczący właściwości otaczającej nas szaty ro
ślinnej. Wśród nich odnaleźć możemy nierzadko rośliny,
które od wielu wieków cieszyły się zastosowaniem prak
tycznym. Kozłka lekarskiego Valeriana officinalis stoso
wano jako roślinę leczniczą już w starożytnym Rzymie i
Grecji. W Średniowieczu lebiodce pospolitej Origanum
vulgare, czyli roślinie znanej powszechnie jako oregano,
przypisywano moc ochrony przed czaram i. Natomiast
Syneriusz twierdził, że lubczyk ogrodowy Levisticum officinale „...w ielkie i znamienne skutki czyni w małżeń
stwie, rozterki i niezgody w nim równa”.
Omawiane rośliny m ają znaczenie nie tylko dla etnobotaników1jako przedmiot badań, ale również są intere
sujące dla biologów. Powróćmy jednak do tego drugiego
aspektu związanego z omawianym zagadnieniem.
Rośliny rozmnażające się wegetatywnie określamy
mianem klonalnych. Bardzo często roślina klonalna
składa się z pewnej liczby jednostek - ramet (np. perz),
choć może również roślina klonalna być rośliną jednopędową (tulipan). Często ramety są jednostkami poten
cjalnie niezależnymi (da się je policzyć).
C him era i różnorodność genetyczna
Przez długi czas badacze sądzili, że rośliny klonalne cechuje monotonia genetyczna. Udowodniono jed
nak, że pewna liczba gatunków klonalnych odznacza
się znaczną różnorodnością genetyczną. Do takich ga
tunków zaliczyć możemy osikę Populus tremula, czy
turzycę tęgą Carex bigelowii. Wykazano, że populacja
gatunku klonalnego może być bardzo podobna pod
względem zmienności do poziomu reprezentowanego
przez populacje gatunków unitarnych. Źródłem zróżni
cowania populacji gatunków klonalnych, oprócz repro
dukcji generatywnej, są mutacje somatyczne.
Mutacje somatyczne m ogą prowadzić do pojawie
nia się chimer. Chimera jest osobnikiem lub jego czę
śc ią która nie jest genetycznie jednorodna. Chimery
pojawiają się gdy mutacja wystąpi w rosnącej tkance.
Sztuczne chimery powstają w wyniku szczepienia ro
ślin. U zwierząt ze zjawiskiem chimery spotykamy się
znacznie rzadziej.
Do ciekawych wniosków doprowadziły badaczy
studia nad trzcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigejos. Trzcinnik jest rośliną klonalną, u której wyższą
różnorodność genetyczną stwierdzono na siedliskach
zanieczyszczonych metalami ciężkimi i ściekami. Niż
sze zróżnicowanie genetyczne zidentyfikowano w lesie
i w ogrodzie botanicznym. Wyjaśnienia tego zjawiska
poszukuje się w ograniczeniu konkurencji międzyga1

Etnobotanika — dziedzina, która zajmuje się wpływem roślin na
kształtowanie się kultury.

tunkowej na obszarach poddanych silnemu stresowi
środowiskowemu, co miałoby sprzyjać współbytowaniu osobników tego samego gatunku.
Form y wzrostu
U roślin klonalych wyróżnia się dwie formy wzrostu:
kępowa (np. u niektórych turzyc) i rozłogowa (repre
zentowana m.in. przez poziomkę). Różnica polega na
tym, że w pierwszym przypadku jednostki znajdują się
bardzo blisko siebie, podczas gdy w drugiej sytuacji są
rozmieszczone w pewnej odległości. Wykształcaniu się
formy kępowej sprzyjają krótkie międzywęźla i częste
rozgałęzienia. Rośliny takie dążą do całkowitego wy
pełnienia zajętej przestrzeni. Formę rozłogową cechują
długie międzywęźla, czego konsekwencją jest niezbyt
zwarte pokrycie stosunkowo dużej powierzchni.
Przem ijająca jednom yślność — o integracji
ram et
Chcąc szerzej omówić zjawiska związane z rośli
nami klonalnymi trzeba wyjaśnić pojęcie genetu. Otóż
przez genet rozumiemy organizm powstały z jednej zy
goty. Za genet uznany może zostać osobnik unitarny,
osobnik wielopędowy, jak też fizjologicznie odrębne
rośliny o tym samym genotypie. Jeśli rozdzielimy ra
mety, to choć będą fizycznie odrębne, to i tak stanowić
będą jeden genet (chyba, że wcześniej miały miejsce
mutacje somatyczne).
Łączność pomiędzy rametami może zostać zerwana
w wyniku działania czynników mechanicznych, między
innymi, przez działalność roślinożerców i wpływ części
podziemnych innych roślin. Także zjawiska następują
ce w samej roślinie m ogą zmniejszać jej integralność.
Początek dezintegracji zwiastuje utrata zdolności prze
mieszczania substancji odżywczych między rametami.
Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy organizm osiąga
nadmierne rozmiary. Odnawianie następuje najczęściej
na peryferiach genetu, a w części centralnej dominuje
obumieranie . W konsekwencji dochodzi do przerwania
ciągłości między rametami.
Wydaje się, że trwałe genety, cechują grubsze kłącza
oraz krótsze międzywęźla. W takich genetach odnawia
nie jest sprawne a luki po częściach obumarłych szybko
wypełniają się.
Stwierdzano, że słaba integralność morfologiczna w
połączeniu ze zdolnością fragmentów kłączy do prze
mieszczania (np. za pośrednictwem zwierząt) skutkuje
znacznymi zdolnościami kolonizacyjnymi.
Wyróżnia się dwa wzorce integralności klonów:
IPU — dystrybucja asymilatów przeprowadzana
jest w sposób regularny w całym klonie,
IPUS — struktura klonu jest segmentowa; poszcze
gólne grupy ramet powiązane są silnymi zależnościami
fizjologicznymi. Może to być czynnikiem ułatwiającym
dezintegrację klonu.
Często genety ulegają dezintegracji w wyniku której
powstają jednostki, złożone z więcej niż jednej ramety.
Niektóre rośliny (reprezentujące wzorzec IPUS) cechuje
ten właśnie wzorzec dezintegracji.
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W iek klonów — starsze od Im perium
R zym skiego
Poszczególne klony m ogą osiągać znaczny wiek.
Znane są przypadki, gdzie klon orlicy pospolitej Pteridium aąuilinum osiągnął wiek 1400 lat, a jakże delikat
nie wyglądająca konwalia m ajowa C om allaria majalis
osiągnęła wiek 670 lat. Klony kostrzewy czerwonej Festuca rubra m ogą funkcjonować nawet przez 1000 lat.
C ały ekosystem zbu dow any na fundam encie
jedn ego osobnika

ry zbiorowiska roślinnego. Zatem ich wpływ na funk
cjonowanie ekosystemu nie rzadko jest bardzo wydat
ny. Za przykład niech posłużą trzcinowiska. W tych
zbiorowiskach dominuje trzcina Phragmites australis,
a jako ich zasadniczy komponent ogrywa bardzo ważną
rolę w cyklach sukcesyjnych (lądowacenie zbiorników
wodnych). Trzcinowiskom towarzyszą liczne gatunki
zwierząt. W taki sposób względnie mała ilość osobni
ków (genetów), choć obejmująca ogrom ną ilość ramet,
warunkuje istnienie rozległych ekosystemów.
K rzysztof S ta n is ła w s k i

W łaściwości roślin klonalnych sprawiają, że m ogą
one odgrywać doniosłą rolę w determinowaniu struktu

WSZECHŚW1A T

Potrzeba rozwijania nauki.

W roku ubiegłym 1907 były uroczyście obchodzone dwa
jubileusze naukowe: piędziesiąta rocznica założenia Towarzy
stwa chemicznego Francyi i czterdziesta rocznica Towarzystwa
chemicznego niemieckiego. Jedna i druga uroczystość odbyła
się w sposób jedynie dla ciał naukowych właściwy, jednej i dru
giej bowiem część główną stanowiły odczyty, przedstawiające
rozwój nauki w okresie czasu przez działalność stowarzyszenia
zajętym, na którego tle mówcy rzucili obraz zasługi czynów, do
konanych przez członków towarzystwa. Imponujący to obraz,
cześć i podziw wzbudza we wszystkich narodach, w naszym,
niestety, ponadto i przykre uczucie zazdrości. Kiedyż przyjdzie i
dla nas taka chwila upragniona, w której z dumą będziemy mo
gli światu całemu pokazać dożynki naszej pracy? Dużo jeszcze
upłynąć musi czasu, niejedno pokolenie zejść musi do mogi
ły, zanim urzeczywistnią się podobne marzenia. Ażeby jednak
urzeczywistnić się mogły w ogóle, pamiętać nam trzeba na każ
dym kroku o dwu prawdach zasadniczych, które przypominać
należałoby jaknajczęściej, jeżeli pragniemy, żeby i nasze imię
znalazło się w spisie narodów tworzących postęp i cywilizacyę,
a mianowicie:
1. Że tylko na tej drodze znaleść można wiecznotrwałe zdo
bycze, na której końcu przyświeca wielki i czysty ideał.
2. Że najpełniejsza nawet świadomość powszechnego,
ogólno-ludzkiego charakteru nauki nie była dla narodów przo
dujących przeszkodą do pilnego strzeżenia swoich właściwości
narodowych i wyciskania ich piętna na swoim dorobku umy
słowym.
Chciałbym, żeby czytelnicy tego pisma, oprócz zadowolenia
ciekawości naukowej, mogli jeszcze razem ze mną z krótkiego
streszczenia ustępu z dziejów chemii na tle historyi dwu towa
rzystw chemicznych wysnuć wniosek, że i z niewielkiemi zaso
bami rozpoczęta praca zbiorowa, jeżeli je j towarzyszy uznanie
i poparcie ogółu, jeżeli nadto prowadzona jest wytrwale przez
czas dłuższy, może przynieść piękne i pełne treści owoce. O
te dwie rzeczy — o wytrwałość pracowników i o zrozumienie
przez ogół dążeń oderwanych od codziennej praktyki życia
— dotychczas jeszcze u nas bardzo trudno. Tem ważniejsze są
dla nas odpowiednie przykłady.
B. Znatow icz. Dwa jubileusze. W szechśw iat 1908, 27, 305 (17 V)

Mowa małp, kotów, psów, ptaków i owadów

Rodzaj mowy, którym się małpy posługują, je st czemś wię
cej niż szeregiem razem połączonych głosów westchnieniowych; niektóre zaś gatunki rozporządzają nawet dość bogatą
w wyrazy mową. Niektóre małpy posiadają w swej mowie da
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leko wyższą i bardziej rozwiniętą fonetykę, niż inne indywidua.
Garner zauważył także u nich słabe modyfikacye tego same
go głosu; a również je st bardzo prawdopodobne, że tak samo
sens i znaczenie tych głosów w oznaczony sposób mogą mo
dyfikować. Godne je s t uwagi, że dwa indywidua małpie różne
go gatunku uczą się nawzajem swych języków, przynajmniej
wśród pewnych okoliczności, chociaż rzadko próbują wyrażać
się mową innego gatunku, lecz każdy gatunek odpowiada w
swoim języku. Garner raz zauważył, że pewna kapucynka płaksa wydala dwa głosy, które właściwie należały do mowy kapucynki białolicej. Zdziwił się więc, gdy to usłyszał i przypuszczał
początkowo, że te wyrazy są wspólne mowom obu gatunków,
lecz pokazało się, że kapucynka płaksa przez 4 lata mieszkała
wspólnie z kapucynka białolicą w jednej klatce, gdzie nauczyła
się tych słów.
Znamionami, charakteryzującemi głosy małp jako mowę, są
następujące:
Głosy wydawane przez małpy są dowolne, poprzednio roz
ważone i artykułowane. Zawsze są skierowane do pewnych
indywiduów z tym zamiarem, aby być zrozumianym. Małpy
wskazują swem postępowaniem i sposobem przedstawienia,
że mniemania, które chcą zapomocą głosu wyrazić, są świado
me. Po powiedzeniu czegoś, robią pauzę i oczekują odpowie
dzi, a jeśli nie otrzymają, powtarzają często te same wyrazy. Po
największej części patrzą na tego, do którego mówią; nie wy
dają zaś głosów, je śli są same lub czemś zajęte, — lecz tylko
wtedy, jeżeli ktoś (małpa czy człowiek), kto je może rozumieć,
je s t obecny. Rozumieją głosy innych małp własnego gatunku i
odpowiadają im znanemi wyrazami. Również rozumieją dźwię
ki, je ś li są naśladowane czyto przez człowieka, czy fonografem
lub innym instrumentem, co wskazuje, że one, porozumiewając
się, mogą się kierować, wyłącznie dźwiękami, a nie znakami,
gestami lub jakim wpływem psychicznym.
Ten sam głos oznacza u nich tę sarnę rzecz, a na niego
różne małpy tego samego gatunku w ten sam sposób odpowia
dają. Wydają głosy narządem głosu, a modulują je zapomocą
zębów, warg i języka tak ja k człowiek.
Badania więc Garnera wykazują, że mowa małp, przynajm
niej niektórych gatunków, bezsprzecznie posiada cechy mowy
ludzkiej. A że stopień rozwoju mowy zależny jest przedewszystkiem od inteligencyi, nic też dziwnego, że mowa ta je s t mniej
rozwinięta, niż ludzi choćby na najniższym stopniu kultury bę
dących.
W podobny sposób, ja k Garner postępował z małpami, t. j.
zapomocą fonografu, możnaby zbadać i stopień rozwoju mowy
u innych zwierząt. Prób takich jednak, o ile mi wiadomo, nikt
jeszcze nie przedsiębrał. Jednak już z doświadczenia, a osobli
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wie ci, którzy mają większą styczność z naturą lub przebywają
na wsi, mogą powiedzieć, że zwierzęta nie trudno rozumieć.
Wieśniak naprzykład doskonale zna szczekanie psa, który
strzeże jego obejścia. Z modulacyj, szybkości i ilości szczeka
nia potrafi wywnioskować, czy nadchodzi znajomy, czy obcy,
nawet często odróżnia żyda od chłopa; w nocy znowu pozna,
czy ktoś tylko przechodzi koło zagrody, czy też kręci się w złym
zamiarze. Istnieją też różne nazwy na rozmaite wydawanie gło
sów psa, świadczące o rozmaitości ich znaczeń. Powiadamy:
pies szczeka, warczę, ujada — lub wyje, skomle i t. p.
Zwierzęta domowe a z tych pies i kot, zdaje się, najbogat
szą mają mowę ze wszystkich ssących — poza małpami. Wiel
ką tu rolę odgrywa długie pożycie, osobliwie psa, z człowie
kiem; pies domowy bezsprzecznie intelektualnie wyżej stoi od
swych dzikich pobratymców. On poznaje i rozumie głos swego
pana, pojmuje różnice, jakie dźwiękowi pod wpływem różnych
afektów się nadaje, on zapamiętywa i odróżnia całą liczbę róż
nych rozkazów.
Marshall przyznaje wyższość kotowi i powiada: „Nie chcę
mówić o jego (t.j. kota) dąsaniu się i warczeniu, chociaż i te
są pełne wyrazu; ale jak niezwykle rozmaitem jest jego miau
czenie, którego znaczenie w poszczególnych przypadkach
każdy łatwo zrozumie. Kot odpowiada także, jeśli się go woła,
i to w zupełnie szczególny sposób. U psów nie zauważyłem
nigdy niczego podobnego. A następnie bez końca różnorodne
głosy wydawane nocą w porze godowej. Wycie zaś psa zo
staje wyciem, ja k powiadają Bergmann i Leuckart, czy to gdy
akompaniuje graniu trąbki, czy też gdy bywa melancholicznie
pobudzony pełnią księżyca’’.
Również mowa kota zapomocą znaków jest znacznie bo
gatszą niż psa. Czegóż nie mówią — pyta Marshall — ruchy i
sposób trzymania ogona? Ogon je st prawdziwym indykatorem
duszy kociej.
Zarzuciłbym tu jednak Marshallowi nieznajomość psa
przedewszystkiem wiejskiego lub myśliwskiego. Możliwie, że
zna on tylko pieski miejskie, pokojowe, które mało szczekają
lub wyją, ale to nie ich wina, bo im szczekać zakazano. Zga
dzam się z Marshallem co do bogactwa mowy kociej, ale wyż
szość bym przyznał psu, zwłaszcza, że za tem przemawiają
na korzyść ostatniego jego bezporównania wyższe zdolności
umysłowe.
Co dotyczę szczekania, to nie je st ono tak jednorodnem
i bezwyrazowem, jak sobie Marshall wyobraża. Uderzającą
przecież jest różnorodność modulacyj w szczekaniu. Po głosie
poznać można znajomego psa podobnie ja k człowieka. U kota
zaś ani u innych zwierząt nie mogłem tego zauważyć.
Wprawdzie wycie psa zdaje się nam bezmyślnem, ja k to
powiada Bergmann i Leuckart — lecz pochodzi to stąd, że my
dotychczas znaczenia i powodu jego nie poznaliśmy. Zresztą
wycie psa, mojem zdaniem, nie należy do zakresu mowy; wy
pływa ono raczej z pobudek uczuciowych i je st jakiemś zawo
dzeniem.
Na poparcie, że kot posiada bogatszą mowę od psa, Mar
shall przytacza różnorodność głosów wydawanych nocą w po
rze godowej. Głosów tych jednak nie można uważać za rodzaj
mowy, Ja nazwałbym je pewnego rodzaju śpiewem, mającym
cel seksualny, t. j. służącym do pozyskania samicy. A że tak
jest, najlepszy dowód, że te jękliwe, podobne do płaczu dziec
ka głosy wydają koty jedynie w tej właśnie porze. Możnaby je
po równać ze śpiewem niektórych gatunków gibbonów, wyjca,
myszy amerykańskiej, Hesperomys cognatus, lub z rykiem
albo pobekiwaniem wydawanem w czasie rui niektórych prze
żuwaczy.
Dźwięki, wydawane przez ptaki, są pod wielu względa
mi podobne do mowy ludzkiej. Wszystkie osobniki, należące
do pewnego gatunku, wydają instynktowo te same głosy dla
oznaczenia swych uczuć i wrażeń; gatunki zaś śpiewające,
rzeczywistego śpiewu, a nawet i wabienia uczą się od swoich rodziców i starszych. Dźwięki te, ja k to wykazał Barrington,
„nie są tak samo wrodzone tym ptakom, ja k język nie je s t wro
dzony człowiekowi”. Pierwsze próby śpiewania „podobne są
do bełkotania niemowląt”. Młode samce ćwiczą się w śpiewie
zwykle przez dziesięć do jedenastu miesięcy. W pierwszych ich
próbach zaledwie zdołalibyśmy odkryć jakiekolwiek wskazówki
przyszłego śpiewu, lecz w miarę wzrastania i rozwoju całego
organizmu, wydają coraz wprawniej dźwięki, noszące już na
sobie cechy przyszłych melodyj.
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Mało się zajmowano dotychczas głosami ptaków jako
mową, traktowano je raczej ze stanowiska muzyki. Przedew
szystkiem jednak służą one do porozumiewania się i do wyra
żania rozmaitych uczuć, jak np. bólu, obawy gniewu, tryumfu, a
nawet radości. Niekiedy ptaki używają śpiewu do odstraszenia
nieprzyjaciół; tak sobie tłumaczyć musimy syczenie niektórych
gniazdowników, kiedy się ktokolwiek do ich gniazda zbliża.
Niektóre ptaki towarzyskie używają głosu do nawoływania się,
a kiedy gromadnie przelatują z drzewa na drzewo, zapomocą
świergotania utrzymują stado w łączności. Kiedy stado dzikich
gęsi lub innych ptaków wędrownych przelatuje, słyszeć można
częste okrzyki wygłaszane na czele stada, którym odpowiadają
podobne odgłosy straży tylnej.
Niektóre dźwięki służą jako ostrzeżenie przed niebezpie
czeństwem i rozumiane bywają nie tylko przez ten sam gatu
nek ale i przez inne. Kogut pieje w tryumfie a koliber świergoce
nad zwyciężonym współzawodnikiem.
Sześć do siedmiu różnych głosów można zauważyć u kura
domowego. Kogut kwocze na kurę, a kwoka na kurczęta, gdy
znajdzie jakiś przysmak. Kwoka wodząca kurczęta wydaje stale
jeden głos, mający na celu utrzymywanie kurcząt w skupieniu;
gdy zaś zauważy coś zagrażającego, np. jastrzębia lub wronę,
wydaje przeciągły, lekki głos, na który kurczęta natychmiast się
kryją pod je j skrzydła. Podobny sygnał ostrzegawczy wydaje
kogut, wodzący kury. Zawodzący głos wydaje kura, kiedy szuka
miejsca, gdzieby zniosła jaje; zupełnie inny wydaje, kiedy już
jaje zniesie: „powtarza kilkakrotnie ten sam ton a nakoniec sykstę wyższą i wytrzymuje ją ja k może najdłużej; widocznie wy
raża przez to swą radość. Dzienne pianie koguta ma na celu,
zdaje się, podniecanie kur; Darwin uważa je za wyraz tryumfu.
Jakie zaś jest znaczenie piania do świtu, jest niewiadome.
Największą skalę tonową posiadają, zdaje się, papugi. One
mogą naśladować prawie wszystkie dźwięki razem wzięte, ja 
kie inne ptaki wydają, a zarazem głosy ludzkie w najwyższych
i najniższych tonach. Oprócz tego naśladują wiele szmerów
jak rznięcie piły, skrzyp drzwi, gwizd wiatru. Również i wśród
naszych ptaków istnieją naśladowcy mowy ludzkiej, jak szpak,
sroka, kruk i inne. Te ostatnie jednak tylko chowane w domu i
umyślnie tresowane wyuczają się niektórych wyrazów. W do
skonałości naśladowania odgrywa wielką rolę język, który w
tym celu tresujący podcinają.
Gadania papug, szpak, czy srok nie możemy jednakże
nazwać ich mową, gdyż ono nie służy im do porozumiewania
się wzajemnego, je st tylko bezmyślnem prawie powtarzaniem
tego, czego ich nauczono. Jeśli zaś nie bezmyślnem, ja k nie
którzy autorowie chcą tego, to przynajmniej naśladowanie to
nie ma żadnego znaczenia, jak powiedziałem, w porozumiewa
niu się ich między sobą. Z powyższego jednak nie wynika, aby
te ptaki nie miały swej rodzinnej mowy. Garner przeprowadzał
badania nie tylko nad mową małp, ale także, oddając się z za
pałem myśliwstwu, starał się poznać, znaczenie niektórych gło
sów ptaków. Powiada, że przez dokładną obserwacyę doszedł
do tego, iż potrafił podać, gdzie rozproszona gromadka znowu
się zbierze. Wywnioskowywał to z wołania jednego indywidu
um i odpowiadania innych. Zawsze w stadzie ptaków odnajdo
wał przewodnika, który z pewnego miejsca nawoływał, a reszta
ptaków, ustawicznie wołając, gromadziła się koło niego. Od kie
dy Garner zaobserwował tę okoliczność, zawsze udawało mu
się, szczególnie koło wieczora, odnaleść znowu gromadę.
Pewien jego znajomy tak dokładnie znał głosy ptaków,
zwłaszcza domowych a niektórych także dzikich, że umiał je
doskonale naśladować. Dwa razy potrafił stado wron w błąd
wprowadzić i zatrzymać, naśladując głos ich przewódcy.
Ciekawe głosy wydaje makolągwa (Fringiila cannabina).
Obok porozumiewawczych i śpiewu o charakterze seksualnym
wydaje jeszcze trzeciego rodzaju głosy, których nie można za
liczyć ani do pierwszego ani do drugiego gatunku, nazwałbym
je „zawodzeniem”. Wydają go makolągwy, zdaje się, wyłącz
nie, gdy zostaną pokrzywdzone, naprzykład kiedy im zabiorą
pisklęta, jaja lub uszkodzą gniazdo. Zawodzenie poprzedzają
najpierw głosy alarmujące jednego osobnika z pary; natych
miast lub wkrótce nadlatuje drugi osobnik i oboje, usiadłszy na
szczycie drzewa, odpowiadają sobie anty fonicznie melodyjnie
smętnym głosem, prawie rozczulającym. Podobnego rodzaju
głosów u innych ptaków nie zauważyłem. Makolągwy zawodzą,
zwłaszcza, je śli im się zabierze pisklęta, kilka dni, a nawet i
dłużej, zazwyczaj w pobliżu miejsca wypadku, ja k kochająca
matka nad grobem dziecka.
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Wrony, sokoły, wróble, jaskółki poprzestają na krzykach
alarmujących, a gdy krzywdziciel im umknie z oczu, zapomina
ją o nieszczęściu i rozlatują się wkrótce.
Bardzo często obserwowałem wróble. Jeżeli w stodole,
w której się wróble gnieżdżą, w porze, kiedy już są pisklęta,
wróbel, przynosząc pokarm, zauważy kogoś obecnego — na
tychmiast wydaje głos ostrzegawczy, lekki i przeciągły, nieco
podobny do głosu kwoki, ostrzegającej kurczęta, tylko pierwszy
jest w wyższym tonie. Po wydaniu takiego głosu, w tej chwili
pisklęta się uciszają — zwyczajnie bowiem świergocą. — Jeśli
obecny kot czy chłopak zaczyna wdrapywać się do gniazda,
które się znajduje wysoko na krokwiach, a stary wróbel zmiar
kuje, że psotnikowi miejsce gniazda je st znane, wówczas wsz
czyna alarm i wkrótce do stodoły zlatuje się więcej wróbli i bez
ustanku, fruwając w pobliżu, wołają „dzyń - dzyń".
Bardzo charakterystyczne są głosy sejmikowe, kiedy to
wróble osiadłszy hurmą drzewa, łagodnie szczebioczą. Inaczej
brzmią głosy dwu kłócących się wróbli.
Charakterystyczny również głos wydaje wrona, ścigana
przez jastrzębia; jestto głos nie silny, ochrypły, urywany, co
jakiś czas się powtarzający, przypominający głośne stękanie
człowieka ciężko chorego.
Wrony wydają kilka głosów różnych od siebie. Najczęstszem jest zwykłe krakanie radosne w locie lub też w spoczyn
ku. Inaczej znowu brzmią głosy stada wron, kiedy to obsiadają
wieczorami wierzchołki drzew, zawzięcie się kłócąc o dogod
niejsze miejsca.
Porozumiewanie się ptaków, zdaje się, polega nie tylko na
wydawaniu głosów. Prawdopodobnie istnieje także porozu
miewanie się znakowe, przynajmniej u niektórych gatunków,
zwłaszcza u ptaków prawie lub wcale niewydających głosów.
Mam na myśli bocianów i ich sejmiki.
Wiadomo, że bociany, zanim odlecą do ciepłych krajów,
zbierają się w powietrzu w większe gromady, pewien czas krą
żą nad okolicą i odbywszy wśród siebie przegląd, niezdolnych
do długiego lotu zostawiają, same zaś odlatują; następnie po
drodze co jakiś czas wybierają przywódcę, który nie tylko ma
wskazywać drogę, ale także ułatwiać lot słabszym towarzy
szom przez rozbijanie powietrza.
To wszystko wymaga pewnego sposobu porozumiewania
się; a że bociany w tych wypadkach głosu nie używają, zatem
wymiana myśli zapewne odbywa się zapomocą jakichś zna
ków.
Podobne narady i wybory odbywają i żórawie, te jednak po
rozumiewają się w locie „krukaniem”.
Wśród ptaków istnieje grupa śpiewających, które się tem
odznaczają, że wydają dwa rodzaje głosów; jedne służą do po
rozumiewania się, ja k i u reszty ptaków, inne zaś, mające cha
rakter płciowy, stanowią śpiew. Popisują się nim samce w porze
parzenia się dla pozyskania lub podniecenia samicy.
Między temi głosami istnieje zasadnicza różnica. Pierwsze
stanowią jeden głos melodyjny, bez przerwy, u różnych gatun
ków rozmaicie długo brzmiący. Drugiego rodzaju głosy są interjekcyjne, najczęściej ostrzegawcze, alarmowe lub sygnałowe.
Wśród wyższych kręgowców mało je st zwierząt, któreby
nie wydawały głosów; pomiędzy zaś gadami je st ich liczba po
kaźna. Prawie że do niemych można zaliczyć jaszczurki i węże;
wydają one bowiem mniej lub więcej głośne syczenie, i to tylko
zaskoczone; wyrażają w ten sposób swój gniew. Tylko nocni
pobratymce jaszczurek krokodyle i gekony są w stanie wyda
wać głośne, pełne tonu dźwięki. Żółwie i aligatory odzywają się
donośnym gwizdem w porze lęgowej.
Niżej stojące płazy, zdaje się, są pod względem głosu le
piej wyposażone. Lecz i ich głosy mają raczej cel płciowy, niż
porozumiewawczy. Dlatego też tylko samce posiadają dobrze
rozwinięte narządy głosu. Donośnem rzekotaniem odzywa się
samiec żabki drzewnej (Hyla arborea). W okolicach obfitują
cych w żaby zielone (Rana esculenta), dają się słyszeć, na
wet z bardzo daleka ich koncerty, zwłaszcza w ciepłe wieczory
wiosenne. Znany je st również z jednostajnego, jękliwego głosu
kumak (Bombinator igneus). Najdonioślej odzywa się północ
noamerykańska Rana mugens.
Zanim przejdziemy do mowy zwierząt bezkręgowych, chciał
bym powiedzieć, z jakiego stanowiska, zdaniem mojem, należy
w ogólności traktować członkonogi. Należy je raczej uważać
za równorzędne z kręgowcami a nie za niżej uorganizowane.
Sąto dwie najdalsze gałęzi drzewa genealogicznego, które się
rozwinęły z głównego pnia (jakichś robaków) w dwa różne, każ
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dy w swoim rodzaju doskonałe typy. Członkonogi i kręgowce
zasadniczo różnią się od siebie; i ja k pewne fakty (złożona bu
dowa oczu, wrażenie na promienie pozafioletowe) wskazują,
należy przypuścić, że świat zupełnie inaczej się przedstawia
członkonogom niż kręgowcom. Z drugiej strony można prze
prowadzić pewną analogię między obu typami, świadczącą o
ich równorzędności. Owady odpowiadałyby ssącym, niektóre
zaś gatunki owadów społecznie żyjących — niektórym gatun
kom naczelnych (Primates). U błonkoskrzydłych, zwłaszcza
uspołecznionych, daje się stwierdzić wysoka inteligencya.
Za równorzędnem stanowiskiem z kręgowcami przemawia
również władza porozumiewania się, którą posiada bardzo wie
le owadów, różne gatunki w różnym stopniu, podobnie jak ssą
ce. Można nawet przypuścić, że z czasem badania stwierdzą
wysoko rozwiniętą władzę porozumiewania się u społecznie
żyjących owadów, podobnie ja k to istnieje u społecznie żyją
cych ssaków (człowieka). Inną jednak jest rzeczą, czy porozu
miewanie się odbywa zapomocą głosu, czy też w inny sposób;
podobnie ja k niewiadomo, czy dźwięki przez nie wydawane,
służą do porozumiewania się jedynie.
Prawie u wszystkich gatunków tylko samce posiadają zdol
ność wydawania głosów lub dźwięków instrumentalnych, co
wskazuje, że charakter ich je s t przeważnie płciowy. Najlepiej
wyposażonemi w organy muzyczne są owady z rzędu prostoskrzydłych (Ortboptera).
Danvin pisze, że „świerkanie pasikoników (Locustidae) jest
niekiedy tak doniosłe, że rozchodzi się na milę ang. w około.
Wszyscy badacze zgadzają się, że służy ono do podniecania i
nawoływania samic. Dostrzeżono także, że samiec szarańczy
wędrownej (Oedipoda migratoria), kiedy je s t złączony z sami
cą, świerka z gniewu I zazdrości, jeżeli się inny samiec zbliży.
Świerszcz domowy, spłoszony w nocy, daje świerkaniem znać
swym towarzyszom o grożącem niebezpieczeństwie. ”
Każda z trzech rodzin wyżej wspomnianego rzędu w inny
sposób produkuje dźwięki. Świerszczowate (Achetidae) pocie
rają pokrywami o siebie raz jedną, drugi raz drugą, z których
obie są jednakowo zbudowane; u pasikoników (Locustidae)
przeciwległe pokrywy różnią się w budowie i tylko lewem skrzy
dłem poruszają, ja k smyczkiem, po prawem; u szarańczaków
(Acridiidae) dźwięki powstają znowu w inny sposób i nie są tak
ostre i donośne, ja k w dwu poprzednich rodzinach; owady te
pocierają o pokrywy udem tylnej pary odnóży na przemian raz
jednem, drugi raz drugiem. Błonkówki również wydają pewien
ton brzęczący. Pszczoły w gniewie ten ton zniżają i wzmacnia

ją-

Narządami muzycznemi są także obdarzone niektóre ga
tunki tęgoskrzydłych (Coleoptera); u jednych gatunków tylko
samce wydają dźwięki u innych także i samice, jak u kołatka
(Anobium tessellatum). Doubleday opisuje, że parę razy ob
serwował, ja k samica tego ostatniego pukać poczynała i ja k w
godzinę lub we dwie znajdowała się już w towarzystwie samca,
a pewnego razu pukaniem swem przywołała nawet kilku sam
ców. Samiec poświętnika (Ateuchus) świerszczy, żeby dodać
samicy ochoty do pracy; świerszczy także, kiedy się ona oddali
i je s t o nią niespokojny.
Jak więc widzimy, głosy i tony instrumentalne wyżej wspo
mnianych owadów służą najczęściej do porozumiewania się
dwu płci, niekiedy do wyrażania uczuć.
Porozumiewanie się na większą skalę może istnieć tylko
u towarzysko żyjących, szczególnie uspołecznionych owadów,
więc u mrówek, pszczół, os, trzmieli i termitów. U mrówek i
pszczół stwierdzono, że porozumiewają się zapomocą doty
kania: czułkami. Jest również możliwe porozumiewanie się ich
zapomocą głosu; być może, i że wydają tony tak wysokie lub
nizkie, że dla naszego słuchu są nieuchwytne, tembardziej, że
przekonano się, iż i oko ich spostrzega barwy, których my nie
widzimy.
Z powyższego wynika, że mowa nie je s t przywilejem jedy
nie człowieka, ja k przyjmują powszechnie, ale obdarzone nią
są zwierzęta kręgowe, które również ja k i człowiek posługują
się głosem, wydawanym aparatem oddechowym. U najwyż
szych kręgowców t. j. małp, przynajmniej niektórych, mowa jest
nawet dość daleko rozwinięta i zbliża się do mowy ludów, na
najniższym stopniu kultury stojących.
U niższych ssących mowa redukuje się do porozumiewania
się zapomocą głosów interjekcyjnych i ma charakter płciowy.
Bogactwo głosów zależy od rozwoju inteligencyi i sposobu ży
cia danego gatunku: towarzyskiego, czy też osobnikowego.
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U ptaków podobne zachodzą stosunki. Tylko jak u najwyż
szych ssących glos interjekcyjny rozwinął się w słowa, służą
ce do porozumiewania się w życiu codziennem, tak znowu u
ptaków śpiewających głos, również interjekcyjny, jednak nieco
innego rodzaju, pod wpływem doboru płciowego, rozwinął się w
innym kierunku i odgrywa rolę w życiu płciowem.
Niektóre gady, płazy i ryby wydają I głosy prawie wyłącznie
w porze godowej.
U członkonogów porozumiewanie się istnieje prawie w tym
zakresie, co i u kręgowych, z wyjątkiem człowieka. Odbywa
się ono również zapomocą głosu, jednak u niektórych tylko
gatunków głosu naturalnego, najczęściej zapomocą dźwięków
sztucznych, instrumentalnych.
Golański J. O m owie zw ierząt (z szeczegóinem uw zględnieniem mowy
małp w edług G arnera). W szechśw iat 1908, 27, 218 i 235 (4 i 11 IV)

Śpiączka

Zdaje się, że w kwestyi terapii strasznej choroby, szalejącej
obecnie w całej Afryce międzyzwrotnikowej, osiągnięto wresz
cie zdobycze nadzwyczaj doniosłe. Od 1904 r. lekarz w kolo
niach angielskich, dr. W. Thomas, próbuje stosowania nowego
środka natury arszenikowej, atoksylu; próby te, aczkolwiek
jeszcze nie rozstrzygające, były jednak na tyle pomyślne, że
zachęciły do dalszych poszukiwań. Dr. Koch niedawno rozpo
czął na wielką skalę stosowanie nowego środka na murzynach
w Ugandzie. Zaczął on przytem od drobiazgowych badań nad
zwyczajami i warunkami życia owej śmiercionośnej muchy,
Glossina palpalis, wkrótce też odkrył, że od tego gatunku z ro
dzaju Glossina roi się na terytoryum niemieckiem, że jednakże
gatunek ten przekłada wyspy nad ląd stały, a z wysp lokuje
się chętnie na niezamieszkanych, służących za schronisko
krokodylom i nosorożcom. Muchy lubią miejsca i nadbrzeżne,
pokryte rzadkiemi zaroślami obok których przytem w wodzie
rośnie j „ambatch" (gatunek rodzaju Aeschynomene L,). Ponie
waż Glossina palpalis żywi się świeżą krwią, którą musi mieć
co 2 -3 dni, więc trzeba było wyciągnąć wniosek, że tylko kro
kodyle mogą je j tym muchom dostarczać. Dr. Koch polecił za
tem owe zwierzęta zabijać lub chwytać żywemi; później chował
on nawet młode krokodyle, aby używać ich do licznych swoich
badań.
Ponieważ śpiączka nieznana jest w dzielnicy niemieckiej
Munsa, więc Koch udał się do Ugandy, gdzie choroba ta, jak
wiadomo, grasuje w sposób okropny. Badania swe uczony nie
miecki zaczął od wysp Sesse (na jeziorze Wiktorya Njansa).
Choroba śpiączki, poczyniła na tym archipelagu spustosze
nia straszne, ilość ludności, która cztery lata temu, dosięgała
30000, spadła dzisiaj, ja k utrzymują misyonarze do 12000 i nie
przestaje gwałtownie spadać w dalszym ciągu. Epidemia j sze
rzy się głównie wśród mężczyzn w sile wieku, dlatego ludność
niektórych miejscowości składa się wyłącznie z kobiet i dzieci.
Na południu archipelagu znajduje się nawet grupa wysp, kie
dyś bardzo zaludniona, dziś zupełnie bezludna. Wieś, licząca
dawniej przeszło 200 mieszkańców, dziś posiada ich zaledwie
55, a z tych ostatnich — 17-u je st ju ż dotkniętych chorobą. Zba
danie mieszkańców wysp Sesse, żyjących jeszcze, wykazało
zresztą, że 60-70% choruje na śpiączkę. Zapóżno ju ż było
na zapobieganie, należało próbować leczyć albo co najmniej
ograniczyć chorobę do osób najbardziej dotkniętych. Atoksyl
nie zawiódł nadziei w nim pokładanych. W sprawozdaniu z 5
list, 1906 r. dr. Koch komunikuje, że trzy tygodnie wystarczyły
do poprawienia położenia niektórych chorych, którzyby bez le
czenia z pewnością zakończyli życie; zdaniem Kocha, wszelka
wątpliwość w kwestyi skuteczności atoksylu w walce przeciwko
śpiączce jest obecnie wyłączona. Wiadomości o skutecznem
leczeniu dr. Kocha szybko się rozpowszechniła wśród ludów
afrykańskich, zamieszkujących terytoryum, dotknięte choro
bą, i zewsząd zaczęły napływać do uczonego badacza liczne
rzesze, żądające porady. Spostrzeżenia, na których opiera się
powyższe sprawozdanie, złożone rządowi niemieckiemu, obej
mują około 1000 wypadków.
L H (H orw itz) Badania nad śpiączką (m isye naukow e R. Kocha i G.
Martina). W szechśw iat 1908, 27, 271 (26 IV)

Totemy na Fidżi

Ciekawy przyczynek do historyi totemizmu na wyspach
Fidżi stanowi rozprawa P. de Marzana, ogłoszona w r. 1907
w czasopiśmie „Anthropos”. Na wyspach tych, — mówi ten

autor,— istnieją dwa gatunki totemów: jedne z nich nazwaćby
można pierwszorzędnemi, głównemi, inne zaś — drugorzędnemi. Pierwsze są przedewszystkiem znacznie starożytniejsze i
sięgają, zdaje się, najdawniejszych momentów istnienia szcze
pów; obyczaj zabrania wszelkiego ich niszczenia lub pozbawia
nia życia; drugie natomiast, pochodzenia późniejszego, mogą
być używane jako pokarm, lecz nie bez pewnego, specyalnego
ceremoniału. Totem główny jest u każdego szczepu podwójny,
t. j. składa się z rośliny i zwierzęcia. Przed rozproszeniem się
szczepów, czyli wówczas, gdy wszystkie one zamieszkiwały
jeszcze zbocza góry Nakauwadra, każdy szczep posiadał na
obszarze swej siedziby własne drzewo— totem, któremu cześć
oddawał; później, w miarę rozpraszania się gromad, każda z
nich zabierała ze sobą czczoną roślinę i sadziła ją w obrębie
nowej „yawu” t. j. nowej siedziby. Totem — zwierzę, mniej już
ważne od totema — drzewa, znajdowane było z łatwością na
miejscu nowego osiedlenia. Co dotyczę totemów drugorzęd
nych, to każdy szczep może ich posiadać dwa, trzy lub więcej,
gdyż stanowią je przeważnie rośliny i zwierzęta najpożytecz
niejsze. Poszanowanie totemów głównych je st i dziś jeszcze
bardzo wielkie, szczególniej u szczepów, zamieszkujących w
głębi lądu; wymówienie nazwy totema obcego pociąga tu za
sobą zapłacenie kary temu szczepowi, który mu cześć oddaje;
tu również utrzymał się jeszcze obyczaj wróżenia o przyszło
ści na podstawie wyglądu lub zachowania się totema. Np. roz
powszechnione jest mniemanie, że zwierzę-totem zjawia się
przed urodzeniem dziecka i zachowaniem swem wyrokuje o
jego życiu lub śmierci; z wyglądu totema wnioskują również o
szczęśliwem lub nieszczęśliwem pożyciu kojarzącej się pary, o
powodzeniu wyprawy wojennej, polowania, połowu i t. p. We
dług wierzeń, totem towarzyszy członkom szczepu wszędzie,
gdziekolwiek który z nich się osiedli, np. mieszkańcy Nabukawezi twierdzą, że drzewo „kumu” nie rosło dawniej u nich,
lecz gdy kobieta z rodu Wunakumu wyszła za mężczyznę z ich
szczepu i zamieszkała u męża ,— drzewo czczone przez je j ród
niemal natychmiast wyrosło w wiosce. Dowodem zespolenia,
jakie istnieje między poszczególnemi szczepami a ich głównym
totemem, — totemem rośliną, — jest nazwa „kai”, znacząca w
języku szczepów zachodnich „drzewo”, a dodawana do nazw
szczepowych, np. kai Wanakuma, kai Bau i t. p. Oznacza to
nadto, że każdy szczep pojmuje się, jako wielkie rozgałęzione
drzewo.
K. Stołyhwo. C iekaw y przyczynek do historyi totem izm u na w yspach
Fidżi. Wszechświat 1908, 27, 333 (24 V)

Am atorzy twórcam i astronomii

Sarkastyczne przysłowie: „Ne sutor ultra crepidam” nie tyl
ko że pełne jest złośliwości, ale nadto musi dopuszczać bar
dzo wiele wyjątków. Dzieje się to dlatego, że człowiek często,
będąc niezadowolonym z obranego sobie zawodu, uprawia z
zamiłowaniem, odpowiadającem wrodzonym skłonnościom,
tę lub inną gałąź sztuki lub nauki. Myśl, nieznajdująca w po
bliżu oparcia, biegnie ku wyżynom, dającym odpowiedniejszy
pokarm dla ducha. Wobec nieumiejętnie obranego zawodu,
dającego jedynie podstawę bytu, wrodzone skłonności wcze
śniej czy później biorą górę, skąd wynika, że szew c nie zawsze
pilnuje tylko kopyta.
Mamy najlepsze tego dowody w historyi astronomii i śmiało
utrzymywać możemy, że większość wiadomości astronomicz
nych, które dziś posiadamy, zawdzięczamy miłośnikom tej „kró
lowej nauk", lub też takim uczonym, którzy zaczęli swe studya
jako miłośnicy i dopiero znacznie później stali się astronomami
zawodowymi. Wiemy, że Kopernik był kanonikiem i lekarzem, a
pomimo tego najgenialniejszym astronomem, który „wstrzymał
słońce, ruszył ziemię". Kepler, będąc teologiem, stwarza znane
prawa mechaniki niebieskiej. Pomiędzy jezuitami znajdujemy
takie nazwiska jak: Secchi, Rosa, Seadgreeves, Ferrari, Perry,
Denza, Braun, Fengi; proboszcz Fabricius pierwszy spostrzega
plamy na słońcu, a proboszcz Dórffel pierwszy określa rzeczy
wistą drogą komet. W młodości swej teologię studyowali: astro
nom francuski Flammarion, dalej Littrow starszy, Bradley, Challis, Cacciatorre, Lacaill, Pape. Muzykiem był Herszel, odkrywca
Uranusa, muzykiem był też Szymon Mayer, zwany Mariusem.
W młodości swojej Bessel i Baily byli subiektami handlowymi;
pierwszy — największy później astronom niemiecki, drugi—za
służony prezes „Royal astronomical Society”. Leverrier był
tylko poborcą, a jednak z uchyleń Uranusa odkrył zapomocą
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rachunku planetę Neptuna, którego dopiero znacznie później
zobaczył przez teleskop Galie.
Zegarmistrzami byli: amerykanin W. C. Bond i dwaj astro
nomowie duńscy: Hansen i Schiellarup. Tycho Brahe, Burnbam
i Henderson z zawodu uprawiali adwokaturę. Nasmyth, będąc
fabrykantem, robił obserwacye nad księżycem. Kupiec bławatny Groombridge czynił spostrzeżenia nad gwiazdami stalemi.
Fabrykant papieru Warren de la Rue pierwszy zastosował
fotografię do astronomii. Kupiec żelaza Swift odkrywa liczne
komety. Nauczyciel domowy Lambert zostaje członkiem aka
demii berlińskiej. Właściciele księgarni Engelmann i Klein znani
są w literaturze astronomicznej. Lekarzami oprócz Kopernika,
byli: Fabricius, Lansberg, Olbers, Oppolzer, którego znany je st
„kanon zaćmień”, dalej South, mierzący gwiazdy podwójne,
Dawes i Gruithuisen, chirurg połowy. U nas posiadał naukowo
czynne własne obserwatoryum astronomiczne lekarz wolnopraktykujący w Płońsku, Jędrzejewicz.
Farmacja może też poszczycić się Schwabem, który odkrył
okres plam słonecznych, a Brewster i Wilson byli aptekarza
mi, ostatni był profesorem astronomii w Glasgowie. Heweliusz,
Carrington, Lassel, Krieger, będąc właścicielami browarów, po
robili wiele nowych spostrzeżeń: Heweliusz osadza na niebie
Tarczę Sobieskiego, Lassel odkrywa księżyce Neptuna, Uranusa (Aryela i Umbryela), Saturna (Hyperyona) i wiele mgławic.
Malarstwo uprawiali Lahire i Goldschmidt.
Pedagogią zajmowali się Madier, Heis, Delambre, a We
ber, jako nauczyciel ludowy (w młodości pasterz bydła) zna
ny je st jako spostrzegacz plam na słońcu i obserwator gwiazd
zmiennych. Falb, z początku czeladnik krawiecki, później teo
log, zostaje astronomem i meteorologiem, przepowiadaczem
(niefortunnym) pogody. Amerykański astronom, stolarz Hall,
odkrywa księżyce Marsa; Bruhns ślusarz zostaje dyrektorem
obserwatorium astronomicznego w Lipsku. Oficer artyleryi i
rolnik Bogusławski obejmuje stanowisko dyrektora obserwa
toryum we Wrocławiu. Dębowski ziemianin mierzy odległości
gwiazd podwójnych. Wieśniak Arnold odkrywa kometę 1682
roku, a inny wieśniak Palitzsch oznacza okres zmienności Algola. Nie usiłując wyliczyć tu wszystkich miłośników astronomii,
zasłużonych w dziejach nauki o niebie, nadmieniamy, że historya notuje i kobiety, jako kapłanki Uranii. Już w V-tym wieku Hypatia zajmowała się astronomią, przechodząc zaś do czasów
nowszych widzimy, że Karolina Herschel wraz z bratem swoim
Wilhelmem robiła obliczenia astronomiczne, a sama znalazła
kilka nowych komet i kilkanaście mgławic. Maria Cunitz ogła
sza nowe tablice astronomiczne. Pani Lepaute przez lat 10
rachowała efemerydy paryskie, a wraz z astronomem Clairaut
obliczała zwichnięcia komety Halleja. Pani Pierry wykładała
astronomię z katedry w Paryżu. Agnieszka, Teresa i Magdalena
Manfredi, siostry astronoma Eustachego, długi czas rachowały
efemerydy bolońskie. Krystyna, żona Tychona Brahego, poma
gała mężowi w zajęciach obserwacyjnych. Marya Eimert z mę
żem I. H. Mullerem zajmowała się astronomią. Żona naszego
Heweliusza pomagała w pracy astronomicznej swemu mężowi.
Księżna Puzynina zapewne dobrze znała astronomię, podług
słów J. K. Steczkowskiego, kiedy ją do tego stopnia polubiła,
że nie szczędziła znacznych kosztów na założenie obsenvatoryum w Wilnie i zaopatrzenie go narzędziami, jak naówczas
bardzo kosztownemi. Rzadki to bardzo przykład ofiarności pry
watnej u nas na cele czysto naukowe.
Inaczej pod tym względem ma się Ameryka, tam mecena
sowie astronomii występują w znacznej liczbie, albo zakładają
własnym kosztem nowe obserwatorya, albo wspomagają już
istniejące przez ofiarowanie drogich przyrządów lub też wydają
dzieła naukowe astronomów, zwykle ludzi niezamożnych, któ
rych dzieła więc inaczej nie mogłyby ujrzeć światła dziennego.
Obywatel amerykański James Lick znacznym kosztem buduje
znane pod tą nazwą obserwatoryum Yerkes w odległości 75 mil
od Chicago stawia dostrzegalnie, której 40-to calowy teleskop
daje powiększenie dochodzące do 3750 razy, a w razie sprzy
jających warunków atmosferycznych i więcej. Dudley buduje
obserwatoryum astronomiczne w Albany, Laws w Kolumbii,
pani Morrison w Glasgowie, dalej Mitchell, Longworth i Kilgour

Wszechświat, t. 109, nr 4-6/2008
w Cincinnati na górze Lovkont. Wielu amerykanów poświęcało
duże kapitały na organizacyę wypraw naukowych (zaćmienia
słońca), do nich należą: Carnegie, Vanderbilt, Rockefeller, Mills,
Crocker, Hooker i wielu innych. Z europejczyków, protektorów
gwiazdziarstwa, zauważymy: braci Sina budujących obserwa
toryum w Atenach, d-ra Remeisa w Bambergu, dalej Newall
ofiarowuje uniwersytetowi w Cambridge 25-cio calowy teleskop,
Thompson 26-cio calowy astrograf w Greenwich, a Lassel dla
tegoż obserwatoryum 24-ro calowy refraktor, baron Rothschild
zasila dostrzegalnie wiedeńską 15-to calowym ekwatoryałem,
Kuffner buduje w Wiedniu obserwatoryum prywatne z 10-cio
calowym teleskopem. Treiti zapisuje na cele nauki 2 200 000
koron, z których pewna część idzie na cele astronomii.
„U nas inaczej”. Może, dumni posiadaniem najgenialniej
szego z astronomów, Kopernika, sądzimy, że naród polski już
swoje odrobił, sława tego męża pozwala nam już spać spo
kojnie, myślimy może: niechaj inne narodowości wystawia
ją swoich Koperników, my ju ż to zrobiliśmy. To jednak byłby
co najmniej dziwny sposób myślenia. Nauka żyje, doskonalić
się musi, i dziś nie jesteśmy w stanie utrzymywać, ażeby już
wszystko było nam znane z niezbitą pewnością. Przecież niewykształceni tylko tak utrzymywali już za czasów Ptolemeusza.
„Trzeba z żywymi naprzód iść”. Dobrze, ale powiedzą nam,
skąd wziąć na to odpowiednich środków, przecież chcąc w myśl
dzisiejszych wymagań nauki zaopatrzyć w niezbędne przyrzą
dy obserwatoryum astronomiczne, to na to trzeba milionów, a
przynajmniej setek tysięcy rubli, a potrzebniejszych rzeczy je st
bardzo dużo i naród nasz je st ubogi. Naród, który może sobie
pozwalać na wiele wesołych zbytków, naród, który na sam tylko
alkohol wydaje 32 miliony rubli corocznie, nie je st chyba tak
bardzo ubogi. Odetnijmy tylko te 2 miliony, a zbudujemy za nie
dostrzegalnie, której pozazdrości nam nawet Ameryka.
Do tego jednak potrzeba większego uświadomienia, po
trzeba szkół w ogóle, szkół, w których astronomia byłaby na
leżycie wykładana. Czyż potrzeba tu dowodzić znaczenia wy
chowawczego astronomii? Przypomnijmy tylko słowa jednego
z niedawno mianowanych nieśmiertelnych, Henryka Poincarego, że „gwiazdy ślą nam nie tylko owo światło widzialne i grube,
które wpada do naszych oczu cielesnych, lecz również światło
niezrównanie subtelniejsze, które oświeca umysł nasz”. Ten
sam Poincare mówi: „Być może, że gwiazdy nawet pouczą nas
kiedyś co do życia; wydaje się to snem bezmyślnym i bynajm
niej nie widzę, ja k mógłby się on urzeczywistnić? Czyż jednak
przed stu laty chemia gwiazd nie wydawałaby się marzeniem
bezmyślnem?”. Krzewienie zdrowych pojęć wśród szerokiego
ogółu to jedyna potężna broń przeciw masie zabobonów i prze
sądów, których nie są pozbawione nawet warstwy tak zwane
inteligentne. I niedziw, astronomia u nas traktowana jest bar
dzo po macoszemu. Dowodem tego choćby ostatnia wystawa
przyrodnicza, na której nie udzielono nawet skromnego kącika
tej „królowej nauk”, w którym mogłaby być oglądana i podzi
wiana. Nie zapominajmy przecież, że „do pojmowania przyrody
uzdolniła umysł nasz astronomia, że pod ustawicznie zachmurzonem i pozbawionem gwiazd niebem sama nawet „ziemia
byłaby dla nas wiecznie niepojęta”.
Zanim jednak nastąpi pewne uświadomienie, o którem mó
wiliśmy, pożądanemby było założenie u nas towarzystwa astro
nomicznego ściśle naukowego lub też towarzystwa miłośni
ków i protektorów astronomii. Mielibyśmy wówczas instytucyę
wyraźnie dążącą do obalenia przesądów i zabobonów, mieli
byśmy pewną ilość pracowników poważnych na niwie dotąd
leżącej ugorem, mielibyśmy może swoje efemerydy, a może
nawet wiekopomne dzieło Mikołaja Kopernika: „O obrotach ciał
niebieskich,” będąc dziś zupełnie wyczerpane, doczekałoby
się nowego wydania, bo jeżeli filolodzy myślą o zapomnianych
poetach i prozaikach, to obowiązkiem przyrodników myśleć o
niezapomnianych mężach nauki.
F. P rzypkow ski. M iłośnicy i protektorow ie astronom ii. W szechśw iat
1908, 27, 387 (21 VI)

oprać. Jerzy G. Y e tu la n i (Kraków)
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Poczynając od bieżącego roku będziemy drukować na łamach Pisma Przyrodniczego Wszechświat wybrane
prace badawcze uczestników kolejnych Olimpiad Biologicznych, którzy zakwalifikowali się do polskich finałów
Konkursu Prac Młodych Naukowców UE. Prace te będą drukowane w form ie przygotowanej przez uczestników
Olimpiady, zgodnie z regulaminem Konkursu.
Prezentowana praca Pawła Maryniaka została wyróżniona podczas etapu centralnego XXXVI Olimpiady Bio
logicznej w roku szkolnym 2006/2007; w samej Olimpiadzie je j autor zajął VII miejsce. W tegorocznej XXXVII
Olimpiadzie Paweł Maryniak zajął X V I miejsce, a prezentowana praca zdobyła jedną z trzech pierwszych nagród
w polskich finałach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Wszystkie te trzy prace, nagrodzone
I nagrodą, będą decyzją Polskiego Komitetu Konkursu reprezentowały Polskę podczas Finałów Europejskich w
Kopenhadze.

Paweł MARYNIAK (Prudnik)

SZYBKOŚĆ UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA UKŁADU OBIEKTÓW
W PRZESTRZENI U KARACZANA MADAGASKARSKIEGO GROMPHADORHINA
PORTENTOSA SCHAUM, 1853 W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI

Streszczenie
Doświadczenie zostało przeprowadzone w maju
2004 r. Badano samce i samice karaczana madagaskarskiego Gromphadorhina portentosa. Celem doświad
czenia było sprawdzenie, czy i jak szybko karaczany
potrafią się uczyć pokonywania prostego labiryntu w
zależności od płci. Badania trwały 5 dni, po trzy próby
dziennie dla każdego osobnika. N a podstawie otrzyma
nych wyników stwierdzono, że czas przejścia labiryntu
w miarę przebiegu doświadczenia zmniejszał się (średni
czas przejścia wszystkich karaczanów pierwszego dnia
wynosił 311 s, a ostatniego 101 s), a także wykazano
różnice między płciami (średni czas przejścia samców
pierwszego dnia wynosił 354 s, a ostatniego już 55 s; u
samic pierwszego dnia — 268 s, ostatniego — 148 s).
Wyniki wskazują na to, że karaczany uczą się stosunko
wo szybko, samce szybciej niż samice, co najprawdo
podobniej związane jest z terytorializmem samców.
W stęp
Celem przeprowadzonego doświadczenia było
sprawdzenie, czy i jak szybko karaczany madagaskarskie m ogą nauczyć się odszukiwania drogi w labiryncie
i kojarzenia tego z bodźcem apetytywnym w postaci po
karmu. Na pomysł jego przeprowadzenia wpadłem po
tym, jak pewnym czasie hodowli karaczanów zauwa
żyłem ich ciekawe zachowania. Codziennie wieczorem
wymieniałem pokarm na świeży, dolewałem wody do
miseczki na wodę. Po wymianie pokarmu i dolaniu
wody zazwyczaj spryskiwałem całe insektarium w odą
aby utrzymać wymaganą wilgotność. Po pewnym cza
sie zauważyłem, że po spryskaniu większość karacza
nów hodowanych w danym pojemniku zaczęła wyraź
nie podążać w kierunku miseczek. Oznaczałoby to, że

karaczany skojarzyły bodziec obojętny (spryskanie) z
bodźcem apetytywnym (pokarm i woda) i dodatkowo
pamiętały jego położenie. Zaobserwowałem także, że
karaczany w nowym środowisku są bardzo ostrożne,
poruszają się powoli badając otoczenie czułkami. Układ
przedmiotów w insektarium był przez dłuższy czas nie
zmienny. Zmierzając ku miseczkom karaczany prawie
wcale nie używały czułków, aby wykrywać przeszko
dy, poruszając się przy tym bardzo sprawnie i szybko.
Samce, które przejawiają terytorializm, wybierają sobie
miejsce, często na wzniesieniu, przy którym jednocze
śnie znajduje się ich kryjówka, w której mogą scho
wać się w razie zagrożenia. Zauważyłem, że i w tym
przypadku samce bezbłędnie i szybko do nich trafiają.
Wszystkie karaczany w razie zagrożenia znajdowały
schronienie w bardzo szybkim tempie. Moje obser
wacje wskazywały na to, że karaczany m ogą kojarzyć
bodźce i odpowiednio na nie reagować, a także potrafią
zapamiętywać układ przeszkód i to zainspirowało mnie,
aby sprawdzić doświadczalnie, czy i jak takie zjawisko
u nich zachodzi.
M ateriał
Systematyka:
Królestwo: zwierzęta Animałia
Podkrólestwo: wielokomórkowce Metazoa
Typ: stawonogi Arthropoda
Podtyp: tchawkowce właściwe Eutracheata
Gromada: owady Insecta
Podgromada: owady skrzydlate Pterygogenea
Rząd: karaczany Błattodea
Rodzina: Błaberidae
Gatunek: karaczan madagaskarski Gromphadorhina
portentosa
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Karaczan madagaskarski w warunkach naturalnych
zamieszkuje wilgotne tropikalne lasy Madagaskaru,
gdzie bytuje na poziomie runa leśnego. Odżywia się
opadłymi z drzew owocami, często przejrzałymi i lek
ko sfermentowanymi. Jest to duży, grzbietobrzusznie
spłaszczony, bezskrzydły owad o długości do 8 cm,
o barwie ciała od jasnego brązu do czerni. Głowa jest
schowana pod wysuniętym do przodu dużym przedpleczem, u samic (ryc. 1) gładkim, u samców (ryc. 2)
wyposażonych w chitynowe wyrostki. Aparat gębowy
typu gryzącego. N a goleniach odnóży krocznych po
siadają twarde kolce. Samice są większe i szersze od
samców, samce m ają bardziej orzęsione czułki. Prowa
dzą nocny tryb życia. Są jajożyworodne; samica aż do
wyklucia młodych nosi kokony jaj (ooteki) w odwłoku.
Przechodzą rozwój złożony z przeobrażeniem niezupeł
nym. Karaczany te z powodzeniem hoduję i rozmnażam
w insektariach.

Ryc. 1. Samiec karaczana madagaskarskiego Gromphadorhina
portentosa. Fot. Paweł Maryniak
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m ocując w nim pionow e ściany z kartonu (ryc. 3, 4).
W szystkie ściany w yłożyłem folią alum iniową, po
której karaczany nie m ogłyby wychodzić z labiryntu,
co zm uszało je do poruszania się w yłącznie po dnie
pudła. D no było w ysypane cienką w arstw ą torfu ko
kosow ego, który był m ieszany po każdej skończonej
próbie, aby warunki eksperym entalne dla każdego
karaczana były identyczne. N a końcu drogi za k aż
dym razem um ieszczony był świeży kaw ałek jabłka,
stanow iący nagrodę za każdorazow e przejście całego
labiryntu. Każdy karaczan przed rozpoczęciem do
św iadczenia nie był karm iony przez 3 dni, aby w yw o
łać u niego głód i zm usić do wzm ożonej aktywności,
m ającej na celu znalezienia pokarm u. W zm acniało to
też siłę tego bodźca. K ażdy karaczan przechodził po
trzy próby dziennie bez odstępów czasowych przez
pięć dni. Po dojściu do pokarm u karaczan m iał czas
na chw ilow e żerow anie (ok. 30 sekund), po czym był
z pow rotem przenoszony na początek labiryntu. Po
je g o przejściu po raz trzeci karaczan m ógł posilić się
dłużej niż zw ykle, około 2 minut. To niew iele, zw a
żyw szy na to, że w norm alnych w arunkach karaczany
nad pokarm em spędzają naw et do 10 minut. M ierzo
no czas stoperem od przekroczenia pewnej linii tuż
za m iejscem startu, kiedy karaczan przekroczył ją
w całości, do m om entu dotknięcia jabłka narządami
gębow ym i (konkretnie głaszczkam i szczękowym i),
którym i karaczany badają pokarm, po czym natych
m iast zaczynają żerowanie. K araczany prow adzą
nocny tryb życia, za dnia są bardzo mało aktywne.
Dlatego pó ł godziny przed wpuszczaniem karacza
nów każdego w ieczoru gaszono światło, aby im ito
w ać nadejście nocy. Po upływ ie tego czasu przeno
szono karaczany w losowej kolejności z insektarium
do labiryntu i przeprow adzano na nich próby. Całe
dośw iadczenie trw ało 5 dni.

Ryc. 3. Budowa labiryntu
Ryc. 2. Samica karaczana madagaskarskiego Gromphadorhina
portentosa. Fot. Paweł Maryniak

M etody
B adania zostały przeprow adzone w m aju 2004 r.
W dośw iadczeniu użyto sam ców i sam ic w stadium
im aginalnym , czyli po ostatniej w ylince i dojrzałych
płciow o, w ięc w m niej więcej jednym wieku. Przed
rozpoczęciem dośw iadczenia każdy karaczan na
podstaw ie różnic w budow ie m orfologicznej został
opisany w celu łatwej identyfikacji poszczególnego
osobnika. K artonow e pudło o w ym iarach 32x23x12
cm (dł./szer./w ys.) przerobiłem na prosty labirynt,

W doświadczeniu badano:
— czas jednorazowego przejścia labiryntu przez
każdego karaczana;
— średni dzienny czas przejścia trzech prób przez
każdego karaczana;
— średni dzienny czas przejścia trzech prób przez
samce;
— średni dzienny czas przejścia trzech prób przez
samice;
— średni czas przejścia każdej próby dla samców;
— średni czas przejścia każdej próby dla samic;
— średni czas przejścia każdej próby dla obu płci;
— średni czas przejścia każdej próby dla wszyst
kich karaczanów.
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Ryc. 4. Samica karaczana madagaskarskiego Gromphadorhina
portentosa w labiryncie. Fot. Paweł Maryniak

Dyskusja
Na podstawie otrzymanych wyników można stwier
dzić, że u karaczana madagaskarskiego może zachodzić
zjawisko uczenia się i zapamiętywania układu przeszkód
w przestrzeni (średnia przejścia pierwszego dnia wszyst
kich karaczanów wynosiła 311 s, a ostatniego już 101 s).
Ponadto samce uczą się wyraźnie szybciej niż samice
(średni czas przejścia pierwszego dnia samców wynosił
354 s, a ostatniego 55 s, podczas gdy u samic pierwsze
go dnia średnia tego czasu wynosiła 268 s, a ostatniego
148 s; samce więc zmniejszyły swój czas sześciokrotnie,
podczas gdy samice prawie dwukrotnie). Rozwiązania
problemu, dlaczego tak się dzieje, doszukuję się w za
chowaniu karaczanów w normalnych warunkach. Samce
przejawiają spory terytorializm. Znajdują własne teryto
rium, a na nim pewne obiekty, których pilnują. Między
nimi zawsze znajduje się bezpieczne miejsce, w którym
karaczan chowa się w razie zagrożenia. W razie przy
bycia intruza, innego samca, zaciekle bronią swojego
terytorium. O wiele łatwiej bronią się w miejscu, które
lepiej znają, niż w zupełnie nowym, i między innymi
dlatego zdecydowanie więcej walk wygrywają samce,
które się bronią. Rzadkością jest pokonanie właściciela
terytorium, zdarza się to najczęściej wtedy, gdy jest on
stary, chory, uszkodzony (podczas walk bywa, że zostają
uszkodzone czułki, a czasem nawet kończyny), lub kiedy
intruz jest wyraźnie większy i silniejszy. Zapamiętywanie
układu obiektów jest więc bardzo pomocne przy obronie
zajętego terenu. Posiadanie terytorium, oprócz ułatwio
nego dostępu do pokarmu, zwiększa możliwości repro
dukcyjne samca. Samce w ciągu swojego życia mogą
kopulować wielokrotnie z różnymi samicami, dzięki
czemu mogą przekazywać swe cechy kolejnym pokole
niom. Samiec, który ma duże terytorium, może zapłodnić
o wiele więcej samic niż taki, który w ogóle go nie po
siada. Jego potomstwo ma większe szanse na znalezienie
terytorium i jego skuteczną obronę, dzięki czemu może
odnieść sukces reprodukcyjny. Samce, które nie potra
fią zdobyć terytorium, zapłodnią o wiele mniej samic i
będą konkurencyjnie pokonywane przez osobniki potra
fiące między innymi lepiej zapamiętywać układ obiek
tów. Samice nie muszą walczyć o terytoria. Przebywają
na terytoriach samców, z którymi często kopulują. Jeżeli
jednak obszar, w obrębie którego poruszają się, jest stały,
umiejętność szybkiego schowania się w przypadku ataku
drapieżnika jest konieczna. Zapamiętywanie przez nie
układu obiektów i rozmieszczenie kryjówek przydaje się
więc i jest wykorzystywane, choć w mniejszym stopniu
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niż u samców. Pierwszy dzień doświadczenia był dniem
tzw. habituacji. Karaczany, nie znając nowego położenia,
musiały dobrze poznać środowisko, w którym się gwał
townie znalazły. Dlatego też czasy przejść pierwszego
dnia były bardzo duże w porównaniu z dniami następny
mi. Nie można więc było mówić o uczeniu się już pierw
szego dnia, co najwyżej o oswajaniu się z labiryntem i
powolnym kojarzeniu tego z sytuacją nie niebezpieczną
ale wręcz przeciwnie — z nagrodą w postaci jedzenia
(karaczany były wygłodzone, co dodatkowo podnosiło
atrakcyjność pokarmu). Pierwszego dnia doświadczenia
owady po wpuszczeniu do labiryntu zachowywały się
najczęściej bardzo ostrożnie, posuwały się naprzód po
woli, badając dokładnie otoczenie czułkami. Zauważy
łem, że obie płcie już drugiego dnia robiły mniej przerw
na czyszczenie się i badanie otoczenia, w następnych nie
robiły ich prawie wcale. Stopniowo też coraz sprawniej
szły właściwą drogą do pokarmu, coraz rzadziej się za
trzymując. Widać to na czasach ich przejść, które stop
niowo maleją (np. u samca nr 1 średnia dnia pierwszego
wynosiła 651 s, drugiego 107 s, trzeciego 71 s, czwartego
już 33 s, u samicy nr 1 średnia dnia pierwszego wynosiła
328 s, drugiego 263 s, trzeciego 199 s, czwartego 82 s).
Piątego dnia u większości karaczanów średni czas trzech
prób nie był najmniejszy, wzrastał nieco ponad średnią
dnia trzeciego czy czwartego. Podejrzewam, że dzia
ło się tak z powodu obniżonej motywacji karaczanów
spowodowanej tym, że ich głód był częściowo nasyco
ny pokarmem z poprzednich dni. Krótki czas żerowania
musiał wystarczyć, aby zmniejszyć atrakcyjność pokar
mu. Jednak jeśli wziąć pod uwagę średnie dzienne czasy
przejścia samców i samic jednocześnie, maleją one wraz
z upływem dni aż do piątego (kolejno: 311 s, 169 s, 143 s,
108 s, 101 s). Podobnie ma się sprawa ze średnimi czasa
mi dziennymi samych samic (kolejno: 268 s, 259 s, 226 s,
188 s, 148 s). U samców czas ten piątego dnia jest więk
szy niż dnia czwartego (dzień czwarty — 0:28, dzień pią
ty — 0:55). Wskazywałoby to na to, że samce szybciej
gasiły swój głód, co spowodowało mniejsze zaintereso
wanie pokarmem. W mojej hodowli obserwuję, że samce
w rzeczywistości jedzą wyraźnie mniej niż samice, które
bardzo często są zapłodnione i inkubują ootekę z jajami
w odwłoku, co wymaga większych nakładów energii,
a tym samym większej ilości pobieranego pożywienia.

W yniki

dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

Ryc. 5. Średni dzienny czas przejść labiryntu przez wszystkie
karaczany
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dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

Ryc. 6. Średni dzienny czas przejść labiryntu przez samce i
samice

D alsze dośw iadczenia

450

Zainspirowany wynikami badania porównującego
szybkość uczenia się i zapamiętywania układu obiektów
w przestrzeni u samców i samic karaczana madagaskarskiego postanowiłem dokładniej przyjrzeć się zależno
ści między ich płcią a orientacją w terenie o mniejszej i
większej ilości szczegółów. Wyniki dalszych badań po
zwoliły na uzupełnienie w niosków wysnutych w pierw
szym doświadczeniu i dostarczyć nowych argumentów
je potwierdzających.
Metody, które zastosowałem, nie różniły się od po
przednich, poza konstrukcją dwóch nowych labiryntów:
mniej (ryc. 7) i bardziej (ryc. 8) skomplikowanego w
stosunku do labiryntu pierwotnego. Użyłem też innych
osobników (po 10 do każdego labiryntu), aby uniknąć
możliwości zapamiętania wyglądu labiryntu lub ich habituacji do niego.

X

283 s). Zauważalna jest też mniejsza różnica pomiędzy
samcami i samicami w przypadku mniej skomplikowa
nego labiryntu. M oże to świadczyć o tym, że na małych
terytoriach (na jakich w naturze i hodowli przebywają
samice) samice zapam iętują układ przedmiotów równie
dobrze jak samce, co pozwala na szybkie znajdywanie
schronienia w razie ataku drapieżnika. W przypadku
labiryntu bardziej skomplikowanego różnica między
samcami a samicami jest mniejsza niż w doświadcze
niu pierwotnym. Świadczyć to może o tym, że samce
m iały zbyt mało czasu, żeby zapamiętać rozkład ścian
labiryntu lub był on zbyt skomplikowany. Mimo, iż w
warunkach naturalnych ilość, rozmiar i rozmieszczenie
przedmiotów może być jeszcze bardziej różnorodne,
samiec m a w takich warunkach więcej czasu na dokład
ne zbadanie i zapamiętanie ich układu.

dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

Ryc. 9. Średni dzienny czas przejść labiryntu przez samce i
samice w labiryncie mniej skomplikowanym

X

CD
Ryc. 7. Labirynt mniej skomplikowany

CD
Ryc. 8. Labirynt bardziej
skomplikowany

Otrzymane wyniki pokazują że zarówno w przy
padku mniej, jak i bardziej skomplikowanego labiryn
tu samce zapam iętują drogę do pokarm u szybciej niż
samice (mniej skomplikowany labirynt: samce w dniu
pierwszym 115 s, a w ostatnim 43 s, samice w dniu
pierwszym 141 s, a w ostatnim 81 s; bardziej skompli
kowany labirynt: samce w dniu pierwszym 441 s, ostat
nim 222 s, samice w dniu pierwszym 420 s, ostatnim

dzień 1

dzień 2

dzień 3

dzień 4

dzień 5

Ryc. 10. Średni dzienny czas przejść labiryntu przez samce i
samice w labiryncie bardziej skomplikowanym

W momencie wykonywania prezentowanej pracy Paweł
Maryniak był uczniem III klasy Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku. Obecnie jest
uczniem III klasy, o profilu biologiczno-chemicznym, w I Liceum
Ogólnokształcym „Carolinum” im. Jana III Sobieskiego w Nysie.
Interesuje się głównie biologią i medycyną. Jest stypendystą
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (www.fundusz.org).
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NOC MUZEÓW
Remigiusz MOLENDA, Robert SŁABOŃSKI (Kraków)

WYSTAWA „KOŚĆ I ZŁOTO” — POCZĄTKI SZTUKI EGIPSKIEJ

FOTOGRAMY OKAZÓW MINERALOGICZNYCH I PALEONTOLOGICZNYCH
ZE ZBIORÓW MUZEUM GEOLOGICZNEGO WGGiOŚ AGH I KOLEKCJI PRYWATNYCH

W ystawa w M uzeum G eologicznym AGH na „Noc
M uzeów w K rakowie” z 16 na 17 maja 2008 r.
Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofi
zyki i Ochrony Środowiska Akademii Gómiczo-Hutniczej w Krakowie przygotowało wystawę „Kość i
złoto”, która będzie prezentowana w gmachu głównym
AGH w dniach 5-18.05.2008 roku. Bezpośrednim im
pulsem do podjęcia prac nad tą ekspozycją była chęć
zaprezentowania rezultatów prac wykopaliskowych
prowadzonych w Egipcie i wkładu Akademii GórniczoHutniczej w te przedsięwzięcia. Już w trakcie pierw
szych rozmów na temat możliwości przygotowania
ekspozycji zaproponowaliśmy, aby ukazać współpracę
archeologów z geologami i geologów z archeologami.
Fotograf ekspedycji archeologicznej — Robert Słaboński, współpracuje od 2007 roku z Muzeum Geologicz
nym nad przygotowaniem zdjęć do albumu „Minerały,
skamieniałości, skały” . Posiadając dużą ilość fotogra
mów, wykonanych w większości przez jednego autora,

Ryc. 1. Kompozycja wykonana z amoni
tów Quenstedtoceras mariae (d’Orbigny).
Jura środkowa — kelowej. Riazań, Rosja.
60x60x40 mm. Fot. R. Słaboński

opracowaliśmy scenariusz wystawy i przygotowaliśmy
możliwości jej eksponowania. Z pozoru dwie różne
dziedziny nauki i wykonywanej działalności okazały
się mieć tak wiele wspólnych elementów, że aż wyda
je się dziwne, że nie dostrzegaliśmy tego do tej pory.
Tak ogromne przedsięwzięcie nie byłoby możliwe do
zrealizowania gdybyśmy nie mieli możliwości wyko
rzystania wcześniej przygotowanych materiałów: m.in.
fotogramów z wystawy „Kość i złoto” prezentowanych
uprzednio w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
oraz zdjęć i fotogramów okazów mineralogicznych i
paleontologicznych wykonanych w związku z pracami
wydawniczymi nad albumem „Minerały, skamieniało
ści, skały”. Znaczący wkład finansowy Jego Magnifi
cencji prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia, Rektora
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Wydzia
łu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta
Krakowa, oraz wcześniejszych donatorów, pozwoliły
na zaprezentowanie ponad 140 wielkoformatowych fo
togramów na powierzchni około 800 m2.

Ryc. 2. Amonit Quenstedtoceras henrici
R. Douville, komory powietrzne zmineralizowane pirytem, częściowo zachowana
muszla. Jura środkowa — kelowej. Łu
ków. 170x120x90 mm. Fot. R. Słaboński

Ryc. 3. Trylobit Crotalocephalus sp. Dewon. Atchana koło Alnif, Maroko. 90 mm,
okaz 120x80x60 mm. Fot. R. Słaboński
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Ryc. 4. Turmalin czarny (szórl) z cha
rakterystycznymi wzdłużnymi zbrużdżeniami. Pakistan. 100x55x40 mm. Fot. R.
Słaboński

Ryc. 5. Fragment zbliźniaczeń w labradorycie. Dolina Sahatany, prow. Antananarivo,
Madagaskar. Fot. 50x70 mm. Fot. R. Mo
lenda

Ryc. 6. Kwarc dymny o tzw. szyszkowym
wykształceniu pokryty drobnymi krysz
tałkami dolomitu. Baia Sprie, Transylwa
nia (Siedmiogród), Rumunia. 110x90x60
mm. Z kolekcji Janusza Gradowskiego.
Fot. R. Słaboński

ODKRYCIA W TELL EL-FARCHA (DELTA NILU)
POCZĄTKI SZTUKI EGIPSKIEJ Z WYKOPALISK POLSKIEJ EKSPEDYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W EGIPCIE
W ykopaliska polskiej ekspedycji archeologicznej
w Tell E l-Farcha w delcie Nilu
Tell el-Fareha, to kompleks osadniczy we W schod
niej Delcie Nilu, leżący na szlaku handlowym prow a
dzącym z Egiptu do Palestyny. Czas jego rozkwitu trwał
od okresu predynastycznego do początków Starego
Państwa (3 500-2 500 r. p.n.e.). Badania prowadzone
równolegle na terenie osady i cmentarzysku przyniosły
doniosłe odkrycia związane z początkami starożytnego
państwa egipskiego.
W ykopaliska w Tell el-Farcha trw ąjąjuż dziesięć se
zonów. Prowadzi je Polska Ekspedycja do Wschodniej
Delty Nilu, tworzona przez Instytut Archeologii Uni
wersytetu Jagiellońskiego i M uzeum Archeologiczne w
Poznaniu, we współpracy z Centrum Archeologii Śród
ziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracami
od początku kierują M arek Chłodnicki i K rzysztof Ciałowicz. W ciągu minionych sezonów badań w pracach
wzięło udział łącznie 86 osób: archeologów i studen
tów archeologii, a także specjalistów z innych dziedzin:
geologów, antropologów, archeobotaników i archeozoologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
M uzeum Archeologicznego w Poznaniu, M uzeum Ślą
skiego w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama M ickiewicza
w Poznaniu, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w
Warszawie i Poznaniu, BIAX Consult w Zaandam oraz
Fundacji Patrimonium w Poznaniu. Uzyskane rezultaty
są więc wynikiem wysiłku wielu osób i to one są auto
rami odniesionego sukcesu.

Ryc 8. Grób nr 55 — prace w toku. Fot. R. Słaboński

Niem al od samego początku badań wiadomym było,
że naukowa wartość stanowiska jest ogromna i umoż
liwia zupełnie nowe spojrzenie na procesy prowadzą
ce do powstania cywilizacji faraońskiej. Odnalezione
budowle (m.in. zespół pałacowo-świątynny, kompleks
najstarszych w Egipcie browarów) i zabytki ruchome,
nie m ają w większości żadnych analogii we wczesnej
architekturze i sztuce egipskiej, a odkrycia dokonane
w ciągu ostatnich sezonów (2006-2007) można, bez
nadmiernej przesady, nazwać sensacyjnymi. Unikalny
pod względem artystycznym depozyt figurek z kłów hi
popotama, a zwłaszcza najstarsze egipskie złote figury
ukazujące przedhistorycznego władcę, i jego syna-na-
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Ryc. 7. Wykopaliska na komie wschodnim. Fot. R. Słaboński

stępcę, wzbudziły ogromne zainteresowanie specjali
stów i mediów na całym świecie.

Ryc. 12. Przedmioty z depozytu po wydobyciu z naczynia.
Fot. R. Słaboński
Ryc. 9. Obrzędowy
krzemienny, dł. 33
Fot. R. Słaboński

nóż Ryc. 10. Dukumentacja: rycm. sowanie krzemiennego noża.
Fot. R. Słaboński

Ryc. 11. Cześć depozytu wyjęta z naczynia. Fot. R. Słaboński

Konieczność zaprezentowania najważniejszych re
zultatów badań i najbardziej spektakularnych odkryć
wydaje się w tej sytuacji zrozumiała. Ponieważ nie
ma możliwości sprowadzenia do Polski oryginalnych
przedmiotów, postanowiliśmy zaprezentować nasze
dokonania przy pomocy zdjęć. Ukazują one nie tylko
najważniejsze z odkrytych przez nas zabytków, ale tak
że sposób prowadzenia prac wykopaliskowych, doku
mentacyjnych czy konserwatorskich.

Ryc. 13. Karlica. Kieł hipopotama,wys.3,3cm. Paleta w kształ
cie ryby (tilapia). Szaroglaz, dl. 8,7cm. szer. 4,4cm. Fot. R.
Słaboński
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Ryc. 14. Najstarszy wizerunek następcy tronu (ok. 3200-3100
p.n.e.). Fragment postaci. Złoto. Wysokość około 31 cm. Oczy
z lapis-lazuli. Fot. R. Słaboński

Słowa wdzięczności należą się też licznym instytu
cjom naukowym i firmom wspierającym nas finansowo
i organizacyjnie w kolejnych kampaniach wykopalisko
wych. Są to przede wszystkim: M inisterstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (dawniej Komitet Badań N a
ukowych), Polska Akadem ia Umiejętności, Poznańskie
Towarzystwo Prehistoryczne, Fundacja Patrimonium,
Akadem ia Górniczo-Hutnicza, oraz wiele innych.
O wystawie
— Przygotowana wystawa j est pod wieloma wzglę
dami unikalna i nowatorska:

W

s p o m n i e n i a

NA JEZIORZE INLE
Wyjazd do Birmy nie był przypadkiem. Od dawna
bowiem intrygowały mnie nazwy Mandalay czy Irrawady. Przygotowując kolejną „wyprawę” do Azji południowo-wschodniej wybór padł na Birmę — kraj, który
zachował swój pierwotny charakter „dzięki” wielolet
nim rządom wojskowych. Przed trzema laty zniesiono
wymóg obowiązkowej wymiany 200 USD na osobę po
niewiarygodnie niekorzystnym kursie oraz po trosze
zliberalizowano rynek usług turystycznych, co pozwala
na pew ną swobodę wyboru obiektu na trasie wycieczki.
Szereg terenów w Birmie jest niedostępnych dla tury
styki ze względu na trwające wciąż potyczki z niepo
kornymi ludami zamieszkującymi Związek Birmański
(od pewnego czasu nazywanego Związkiem Myanmaru). Popularnymi miejscami odwiedzanymi w tym kraju
są: stolica Yangon, Bago, Golden Rock (świątynia na
skale), rejon jeziora Inie, Mandalaj z okolicą, zabytko
wy rejon Bagan oraz kilka ośrodków nadmorskich nad
Zatoką B engalską i nad M orzem Andamańskim. Tury
stów w Birmie jest niewielu, trochę zorganizowanych
grup i nieliczni — indywidualni. Ja, oraz moja żona, na

— skala przedsięwzięcia, pomimo oszczędnych
kosztów, odpowiada wysokobudżetowym wystawom;
— gmach główny AGH w dniach 5-18.05.2008 r.
będzie pełnił funkcję salonu wystawowego, choć nie
był przewidywany do pełnienia takiej roli;
— ogólnodostępna ekspozycja (wstęp wolny) nie
ograniczy możliwości funkcjonowania budynku;
— fotogramy okazów mineralogicznych i paleon
tologicznych wykonano nowoczesnymi metodami, ale
bez ingerencji graficznych w ich kolorystykę i przed
staw ianą treść;
— prezentowane zdjęcia można porównać z orygi
nalnymi okazami eksponowanymi w gablotach wysta
wowych M uzeum Geologicznego;
— ukazano techniki wykonywania zdjęć;
— wielkość fotogramów (od 50x70 cm po 100x 150
cm) umożliwia zaprezentowanie szczegółów trudnych
do zauważenia przy normalnej obserwacji eksponatów;
— prezentacje multimedialne (slajdy, filmy) zwró
cą uwagę na nowe możliwości ekspozycyjne;
— dokonano interdyscyplinarnego połączenia wy
staw i przedstawianej w nich problematyki;
— w części archeologicznej prezentowane jest sen
sacyjne odkrycie depozytu figurek wykonanych z kłów
hipopotama i złotych figur władcy i jego syna-następcy,
pochodzących z okresu predynastycznego w Egipcie.
W ystaw a tow arzyszy K rakow skiem u F estiw alo
wi N auki i je s t sp ecjaln ą ekspozycją przygotow aną
na „N oc M uzeów w K rakow ie” — z 16 na 17 m aja
2008 r.
R obert Słaboński — archeolog, fotografik; Kraków

z

p o d r ó ż y

leżymy właśnie do tych indywidualnych podróżników.
Po uzyskaniu wiz birmańskich w Bangkoku wczesnym
rankiem wyjechaliśmy na lotnisko i polecieli do Yangonu. Tam przy wyjściu z hali przylotowej oczekiwali
taksówkarze. Wzięliśmy taksówkę na spółkę z Niemką,
która wybierała się do tego samego hotelu. Przysiadł
się agent turystyczny, który oferował dwutygodniowy
przejazd taksów ką po Birmie w cenie: po 180 USD od
osoby przy trójce podróżujących i 500 USD za dwójkę.
Niem ka nie reflektowała na tę usługę, my zaś um ówiliś
my się na negocjacje w biurze agencji turystycznej po
odpoczynku w hotelu. Dwutygodniowa podróż rozpla
nowana przez naszego „tour — operatora” wyglądała
logicznie, choć przebiegała w odwrotnym kierunku niż
ja j ą zaplanowałem: Yangon — Bago — świątyna na
skale Golden Rock — jezioro Inie — Mandalaj — Mt.
Popa — Bagan -— Yangon.
„Bramą” jeziora Inie jest miasteczko Nyaungshwe, przed wjazdem do którego należy wnieść opłatę za
wstęp do „parku krajobrazowego” w wysokości 3 USD
od osoby. Miejscowość leży nad kanałem doprowadza
jącym do jeziora. Współrzędne geograficzne tej m iej
scowości: 96°04’35” długości wschodniej i 20°28’20”
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szerokości północnej. Na przystani oczekuje wiele ło
dzi „długorufowych” (z silnikiem pozarufowym z śrubą
umieszczoną na długim wale napędowym, umożliwiają
cym sprawne manewrowanie na płytkich wodach), pa
sażerowie siedzą rzędem jeden za drugim. Łódź zabiera
oprócz sternika i przewodnika maksymalnie czterech
pasażerów. „Nasza” łódź należała do firmy turystycznej
organizującej naszą podróż, wycieczka łodzią po jezio
rze opłacona była w „pakiecie” przejazdu taksówką po
Birmie.

wiosłowe lub rzadziej motorowe. Płaskodenne łodzie są
konstruowane na miejscu, a prowadzą je nawet kilku
letnie dzieci. Bambus w stałym kontakcie z wodą gnije
i rozpada się, z tego powodu domy trzeba odbudowy
wać co trzy lata. W takim przedsięwzięciu uczestniczą
wszyscy mieszkańcy danej wioski, więc domy, nawet
kilkupiętrowe powstają w ciągu kilku dni.

r

Ryc. 2. Rybak usiłuje „nakryć” dużą rybę koszem. Fot. W. Biedrzycki

Ryc. 3. Wydobywanie wodorostów z dna jeziora. Fot. W. Bie
drzycki
Ryc. 1. Szkic orientacyjny jeziora Inie przetworzony z prze
wodnika Azja Południowo-Wschodnia, Wyd. Pascal, BielskoBiała, 2004

Jezioro leży na wschodzie środkowej części kraju,
w południowo-zachodnim krańcu stanu Shan, śródgórskiej kotlinie na wysokości 1328 m n.p.m. Rozciąga się
w kierunku południkowym, tak jak otaczające je góry o
wysokości 1500 do 1800 m n.p.m. Długość jeziora Inie
wynosi 22 km, w najszerszym miejscu brzegi oddalo
ne są zaledwie o kilka kilometrów. Większa część po
wierzchni jeziora jest zarośnięta szuwarami, zachodni
błotnisty brzeg przechodzi w trzęsawiska. Zarówno w
części porośniętej sitowiem, jak i na „czystej” wodzie
postawiono kilkanaście wiosek, na które składają się
bambusowe domy zbudowane na palach, zamieszkałych
przez niezwykle pracowity lud Intha. Mieszkańcy tych
wiosek zajm ują się rybołówstwem, „uprawą jeziora”,
handlem i rzemiosłem (głównie artystycznym). Jezioro
jest bardzo płytkie, jego głębokość rzadko przekracza
2 metry. Na sztucznie utworzonych wyspach zbudowa
no świątynie, szkoły z boiskami (te w czasie deszczów
monsunowych najczęściej znajdują się pod wodą), skle
py czy warsztaty (często całe manufaktury) rzemieślni
cze. Wioski złożone z osiedli domów, często wielopię
trowych tworzą ulice, po których poruszają się łodzie

Ryc. 4. Osnowę z wodorostów pokrywa się warstwą żyznego
mułu. Fot. W. Biedrzycki

Osobliwością jeziora Inie są „pływające ogrody”,
stąd wspomniana wcześniej uprawa jeziora. Rolnicy z
danej wioski pracowicie wydobywają z dna jeziora wo
dorosty, następnie wykonują z nich osnowę przymoco
w aną do dna jeziora bambusowymi tyczkami. W dalszej
kolejności nakładają na te osnowę warstwę żyznego
mułu, również wydobytego z dna jeziora. Na tak przy
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gotowanych grządkach o szerokości ok. 2 m i długości
od kilku do kilkunastu metrów sadzą pomidory, ogór
ki, sałatę, fasolę i mnóstwo kwiatów. Podlewanie tych
grządek jest niejako automatyczne, wystarczy fala wy
wołana przejazdem łodzi motorowej. Sposób łowienia
ryb jest również osobliwy. Na większe ryby „poluje” się
przy pom ocy kosza wyplatanego z bambusa i ościenia.
Rybak po wypatrzeniu „grubej” ryby stara się ja nakryć
koszem o wysokości ok. 2,5 m. Gdy ta pierwsza czyn
ność udaje się, łowca stara się ugodzić rybę ościeniem.
Jest to sztuka wymagająca nie lada umiejętności, gdyż
ryba miotając się wzbija muł zalegający dno jeziora, co
skutecznie ogranicza widoczność. Trafienie ryby oście
niem w takich warunkach należy do zjawisk losowych,
stąd duże ryby na targach osiągają w miarę wysokie
ceny. Małe rybki łowi się za pom ocą sieci rozciągniętej
z dwu łódek. Tych ryb jest na rynku pod dostatkiem.
W szuwarach i okolicznych drzewach gniazdują liczne
tutaj ptaki wodne, do których należą: czaple siwe, długoszpony czy warzęchy.

Ryc. 5. N a „pływających ogrodach” uprawia się warzywa i ...
kwiaty. Fot. W. Biedrzycki
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Ryc. 7. Bambusowe domy posadowione na palach.
Fot. W. Biedrzycki

Ponieważ samo jezioro i obserwacja życia na nim
stanowi nie lada atrakcję dla przebywających w Birmie
turystów, kilkudniowy pobyt nad nim lub w jego okolicy
jest włączony do wszystkich oferowanych programówturystycznych. Tak więc mieszkańcy wiosek na palach
zajm ujący się handlem i rzemiosłem liczą na zyski w
kontaktach z turystami. N a jeziorze wytwarza się biżu
terię srebrną z kamieniami szlachetnymi występującymi
w Birmie: rubinami i szafirami. Liczne warsztaty tkac
kie w ytw arzają tkaniny jedwabne i bawełniane. Ostat
nio nawet stało się modne wśród turystów nabywanie
odzieży z włókien lotosu, konkurujących delikatnością
tkaniny z rogożą. Ponieważ pozyskiwanie tych włókien
jest bardzo pracochłonne, tkaniny z lotosu znacznie biją
ceną nawet najdelikatniejsze tkaniny jedwabne. Oczy
wiście wytwarza się tutaj mnóstwo pamiątek o charak
terze regionalnym czy religijnym z drewna, kamienia
czy innych materiałów (np. papieru wytwarzanego z
pulpy morwowej). Do pamiątek regionalnych można
zaliczyć przyrządy do palenia opium, na przykład faj
ki czy precyzyjne wagi. Sprzedaż pamiątek najczęściej
odbywa się z łódek przybijających do burt motorówek
przewożących turystów.
Wojciech B i e d r z y c k i, Kraków

Gallotia sp. — endemiczna jaszczurka
z Wysp Kanaryjskich

Ryc. 6. Handel na jeziorze Inie, w tle świątynia buddyjska z
„lasem” białych stup. Fot. W. Biedrzycki

N a jeziorze odbywają się co pięć dni targi, za każ
dym razem w innej wiosce. M isterium kolejności tar
gów w poszczególnych wioskach jest znane jedynie ich
organizatorom i m ieszkańcom okolicznych gór, którzy
przybywają licznie w charakterze, ju ż to sprzedających
albo kupujących, przy użyciu dwukołowych wozów za
przężonych w woły.

Turystów odwiedzających Wyspy Kanaryjskie ude
rza bogata flora tych wysp. W nikliwego obserwatora
zadziwia natom iast bardzo uboga fauna. Na Wyspach
Kanaryjskich, które leżą w stosunkowo niewielkiej
odległości od zachodniego wybrzeża Afryki, nie wy
stępują węże, skorpiony i żółwie. Jedynymi rodzimy
mi ssakami sprzed okresu kolonizacji były nietoperze.
Bezpośrednią przyczyną takiego stanu jest fakt, że w y
spy te nigdy nie były połączone lądowym pomostem z
kontynentem afrykańskim. Nawet w okresie najwięk
szych zlodowaceń od kontynentu afrykańskiego dzielił
je kilkudziesięciokilometrowy dystans. Wiele roślin i
zwierząt dotarło tutaj w niezwykły sposób, bardzo trud
ny do jednoznacznego ustalenia.
Proces tworzenia Wysp Kanaryjskich miał począ
tek ponad 20 min lat temu. Jedną z najmłodszych wysp
jest Teneryfa. Zaczęła powstawać 8 do 12 min lat temu.
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Jeszcze przed około 3 min lat były to trzy odrębne
wyspy, ale w wyniku silnej działalności wulkanicznej
zostały połączone w jedną wyspę. Znajduje się na niej
stożek wulkaniczny o wysokości 3718 m n.p.m.

Ryc. 1. Bardzo pospolita na Teneryfie jaszczurka kanaryjska
Gallotia galloti. Fot. W. Mączka

Turysta, który przybył na Teneryfę nie tylko po to by
kąpać się Atlantyku, spacerować wzdłuż pięknych plaż,
czy oglądać niezwykłe krajobrazy zza szyb autokaru, czy
też wypożyczonego samochodu, lecz także w celu obser
wacji przyrody, gdy wybierze się na pieszą wycieczkę nie
wątpliwie zwróci uwagę na jaszczurkę kanaryjską Gallotia galloti. Jaszczurka ta jest bardzo pospolita w różnych
otwartych, nasłonecznionych środowiskach. Preferuje
tereny kamieniste pokryte niską krzaczastą roślinnością.
Można ją również bardzo często zauważyć na kamieni
stych ścianach tarasów, zbudowanych w celu utworzenia
odpowiednich poletek do uprawy roślin. Znacznie rza
dziej występuje w terenach zalesionych; tu pojawia się na
drogach, przecinkach i terenach pozbawionych wysokiej
roślinności. Można ją spotkać w charakterystycznych dla
niej biotopach zarówno na poziomie morza, jak i na wy
sokości 3000 m n.p.m. Jaszczurka ta jest aktywna przez
cały rok, w ciągu dnia jej największa aktywność przypada
na godziny południowe. Gatunek ten z powodzeniem był
introdukowany na inne wyspy archipelagu.
Gallotia galloti z powodzeniem bywa hodowana w
terrariach. Dość łatwo się rozmnaża w niewoli. Samice
znosząjajka raz lub dwa razy w roku. W jednym znie
sieniu jest od dwu do dziewięciu jaj. Wymaga obszerne
go terrarium i temperatury około 40°C w dzień i około
20-25°C w nocy.
Jaszczurki rodzaju Gallotia to endemity; występują
tylko na Wyspach Kanaryjskich. Wyróżnia się obecnie
pięć żyjących gatunków tej jaszczurki. Jedna z najwięk
szych — Gallotia simonyi machadoi, której długość
dochodzi do 60 cm, występuje tylko na wyspie El Hiero. Jest on gatunkiem wymierającym. Według przybli
żonych ocen kilka lat temu na wolności żyło zaledwie
1000-1600 osobników tego gatunku. Podjęte zostały
udane próby reintrodukcji tego bardzo rzadkiego gada
do naturalnego środowiska. Na wyspie El Hiero powsta
ła stacja hodowlana, gdzie w odpowiednich terrariach
prowadzone są badania nad jej rozmnażaniem. Samica
składa 5-13 jaj w okresie od początku lipca do końca
sierpnia. Wylęganie małych jaszczurek następuje po in
kubacji w temperaturze 28-29°C po około 61 dniach.
Niestety, w lutym 2007 roku część stacji badawczej
została zniszczona w wyniku gwałtownego osunięcia
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gruntu, które było wynikiem obfitych opadów. W czasie
tej katastrofy zginęło blisko 60% populacji jaszczurek
hodowanych w tej stacji.
Na wyspie Gran Canaria występuje gatunek Gallo
tia stehlini. Rozmiarami i wyglądem zewnętrznym do
równuje jaszczurce Gallotia simonyi machadoi, ale jest
jaszczurką pospolitą i nie grozi jej wyginięcie.
Wszystkie jaszczurki rodzaju Gallotia są wszystkożeme. Żywią się zarówno pokarmem roślinnym, jak i
drobnymi bezkręgowcami. Udział pokarmu roślinne
go w diecie tych jaszczurek zmienia się w zależności
od pory roku. Szacuje się, że pokarm roślinny stanowi
50-60% ich pożywienia. Na Teneryfie, tam gdzie jasz
czurki Gallotia galloti występują w dużych ilościach,
traktowane sąjako szkodniki, ponieważ niszczą uprawy
i często są tępione w bezwzględny sposób. W winni
cach i sadach odławia się je do pułapek lub niszczy za
pom ocą środków chemicznych. Ponieważ bardzo lubią
banany i pomidory, właśnie te dwa owoce stanowią
przynętę w pułapkach, w których są odławiane.

Ryc. 2. Teneryfa — typowy biotop jaszczurki Gallotia galloti',
luty 2008. Fot. W. Mączka

Jaszczurki te zjadając owoce w znacznym stopniu
przyczyniają się do rozsiewania różnych roślin, ponie
waż są one w stanie strawić miąższ owoców, natomiast
nasiona w nim zawarte opuszczają przewód pokarmo
wy w stanie pozwalającym na wykiełkowanie w odpo
wiednich warunkach.
W wielu miejscach jaszczurki te są bardzo mało pło
chliwe. Pozwalają się zbliżyć na odległość wyciągniętej
ręki (mojej żonie jaszczurka podczas spaceru weszła na
buta). Warto mieć przy sobie kawałek banana, lub jakiś
inny przysmak, aby spróbować poczęstować je bezpo
średnio z dłoni.
Wszystkie gatunki endemiczne są bardzo wrażliwe
na zmiany następujące w ich środowisku. W czasach
historycznych na Wyspy Kanaryjskie zawleczono bądź
introdukowano zwierzęta obce dla tego środowiska.
Niektóre z zawleczonych tu gatunków można określić
jako inwazyjne. Wiele z nich, a szczególnie drobne ssa
ki, stanowi znaczne zagrożenie dla miejscowej fauny,
szczególnie dla jaszczurek, które przed kolonizacją
hiszpańską nie miały tu naturalnych wrogów. Prowa
dzone na wyspach badania wykazały, że kilka gatun
ków jaszczurki z rodzaju Gallotii wyginęło w ostatnich
stuleciach. Od powodzenia podjętych środków ochrony
i reprodukcji w niewoli zależy przyszłość tych gadów
na trzynastu Wyspach Kanaryjskich.
Wiesław M ą c z k a (Kraków)
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WŚRÓD ŚNIEGÓW I B A G IE N
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Opracował

e c e n z j e

Józef Broda, Wśród śniegów i
bagien tajgi. Relacje leśników
deportowanych w 1940 roku
z ziem wschodnich II Rzeczy
pospolitej w głąb Związku
Radzieckiego. Wydawnictwo
Akademii Rolniczej im. Augu
sta Cieszkowskiego w Pozna
niu, Poznań, 2004, 835 s.

Wraz z wkroczeniem Czer
wonej Armii na terytorium
Rzeczypospolitej 17 września
1939 roku rozpoczęły się ni
czym nieuzasadnione represje.
Z polskich ziem wschodnich wywieziono wówczas w głąb
ZSRR setki tysięcy niewinnych ludzi. Wielu z nich zmarło
z głodu i zimna, a część dotarła później do armii generała
Władysława Andersa i wyjechała na Bliski Wschód konty
nuować walkę z Niemcami.
Wśród wielu publikacji przedstawiających martyrologię
naszych rodaków pod panowaniem sowieckim brak było
dotychczas między innymi pełnego obrazu tragedii polskich
leśników. Zdając sobie w pełni sprawę z niedoboru tych
informacji, z tym większym zadowoleniem należy powi
tać prezentowaną obecnie książkę. Jej autor, prof. dr Józef
Broda, od wielu lat związany z Akademią Rolniczą w Po
znaniu, jest przewodniczącym Komisji Historii Leśnictwa
przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Leśnego i
ma na swym koncie naukowym wiele wartościowych prac.
Żmudnym i pracochłonnym wysiłkiem zdołał w ciągu 10 lat
zebrać i przygotować do druku 50 cennych relacji leśników
ze wschodnich obszarów Polski. Dnia 10 lutego 1940 roku
zostali oni wraz z rodzinami deportowani do europejskiej
i azjatyckiej tajgi, gdzie musieli karczować lasy i spławiać
drewno. Wspomnienia pochodzą głównie od leśniczych i
gajowych, a zupełny brak przekazów wyższych funkcjona
riuszy administracji leśnej tłumaczy się tym, że aresztowano
ich wcześniej i wszelki ślad po nich zaginął. Celem umożli
wienia odbiorcom zrozumienia grozy tamtych dni, Profesor
omówił we wstępie metody działania stalinowskiego sys
temu przemocy i bezprawia, niewyobrażalnego w krajach
cywilizowanych. Ponadto wyodrębnił najważniejsze tereny
zesłań: w połaci europejskiej obwody na północnym wscho
dzie Rosji oraz w rejonie Uralu Środkowego i Południowe
go, w azjatyckiej - obszar Syberii Południowo-Zachodniej,
Południowo-Wschodniej i Kraj Ałtajski, a poza tym - Ka
zachstan Północny i Ural Południowy. Ostatnią grupę sta
nowiły obozy karne (łagry) rozrzucone w różnych częściach
ZSRR. Należy dodać, że najwięcej deportowanych leśników
rozlokowano w północno-wschodnich rejonach Rosji Euro
pejskiej. Z ich zeznań wyłania się ponury obraz męczeństwa,
nieludzkiego wyzysku, skrajnej nędzy, głodu i przerażające
go zimna. Niewolnicza praca bez należytego wypoczynku,
jak też ustawiczny niedobór żywności i środków higieny
przyczyniały się do rozwoju różnych groźnych chorób i
przedwczesnych zgonów wielu z nich. Źle traktowani przez
nadzorców, często załamywali się i tracili nadzieję zmian
na lepsze. Optymistyczne ożywienie nastąpiło dopiero po
układzie Sikorski-Majski (30 VII 1941) i ogłoszeniu tzw.
amnestii. Kto mógł, oddalał się jak najszybciej od miejsca
kaźni, aby zasilić szeregi formującej się armii polskiej.

Na początku każdego wspomnienia widnieje zwięzła in
formacja biograficzna dotycząca prezentowanego leśnika.
Są tam wiadomości o jego rodzinie, miejscu pracy, zajmo
wanym stanowisku w administracji leśnej, czasie deportacji
i późniejszych przeżyciach po powrocie do Polski. Książka
jest urozmaicona licznymi zdjęciami wykonanymi na zesła
niu, reprodukcjami niektórych dokumentów oraz bogatym
materiałem kartograficznym. Na dołączonych mapkach
można z łatwością prześledzić nie tylko szlak prowadzący
do miejsca pobytu naszych nieszczęśliwych obywateli, lecz
również znaleźć miejscowości wzmiankowane w poszcze
gólnych relacjach. Jeżeli oryginalna mapka zawierała zbyt
dużo szczegółów, to wówczas przedstawiano ją w uprosz
czonej postaci graficznej, z uwypukleniem jedynie ważniej
szych danych. Niekiedy mapki graficzne uzupełniano ogól
ną konturową mapą ZSRR, zaznaczając strzałką do jakiej
części jego terytorium deportowano danego leśnika. Oprócz
tego prawie wszystkie teksty wspomnień wzbogacono wy
cinkowymi mapkami i planami sytuacyjnymi, będącymi
graficzną dokumentacją treści relacji. W wypadkach, gdy
autorzy tych wstrząsających opowieści wymienili miejsco
wości leżące na trasie ich gehenny lub podczas marszu do
armii generała Andersa, przygotowano dodatkowe mapki
poglądowe.
Zestaw starannie dobranych map wraz z indeksem nazw
geograficznych ułatwia w znacznej mierze przyswojenie
wiadomości i zapamiętanie wielu istotnych szczegółów,
niezbędnych do poznania właściwości tego ogromnego te
rytorium.
Recenzowane dzieło zasługuje na specjalne wyróżnienie.
Jest to pierwsza tak obszerna i świetnie zredagowana publi
kacja o wojennych przeżyciach naszych leśników. Wszystkie
relacje odznaczają się rzeczowością i właściwym doborem.
Są przejrzyste i bardzo interesujące, a ponadto oferują od
biorcom sporo mało znanych faktów z tamtych potwornych
czasów. Dzieło zadowoli nie tylko żyjących jeszcze świad
ków opisywanych doznań, lecz również szersze rzesze spo
łeczeństwa. Powinno znaleźć się koniecznie w bibliotekach
publicznych i szkolnych, aby młodzież mogła pogłębiać swą
wiedzę historyczną często niewłaściwie interpretowaną.
Należy jeszcze poinformować czytelników, że rok wy
dania książki podany na okładce jest mylący, gdyż dotyczy
jej dofinansowania przez Komitet Badań Naukowych, a nie
wydania drukiem (2007).
Roman K a rc z m a rc z u k

Charles Q u est-R it^ jj|i^
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Charles Q u e st-R itso n , Gar
ten in Europa. Ein Handbuch
fur Reisende. Aus dem Englischen von Sabinę Hesemann,
Stuttgart (Hohenheim) 2007,
ss. 382, ISBN 978-3-8001-04867-7.
Charles Quest-Ritson jest
międzynarodowo
uznanym
pisarzem zajmującym się pro
blematyką ogrodniczą. Szcze
gólnym jego zainteresowaniem
cieszy się historia i utrzyma
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nie europejskiej sztuki ogrodniczej. Jest autorem w Royal
Horticultural Society opracowania “Gardenfinders”, który
wydawany jest corocznie. Więcej niż 15 lat temu zostało
opublikowane opracowanie Ch. Questa-Ritsona poświęcone
ogrodom europejskim. Obecnie jednak sytuacja uległa pod
stawowym zmianom, gdyż Europa Środkowa i Wschodnia
stała się współcześnie częścią ogólnego dziedzictwa euro
pejskiego. W ogrodach — jak stwierdza autorka przedmo
wy Penelope Hobhouse - występuje kompromis pomiędzy
artystycznym dążeniem ludzi a „dziką” przyrodą. Ogrody
botaniczne odgrywają do dzisiaj znaczącą rolę w społeczeń
stwie.
Recenzowana książka jest bardzo obszerna — składa się
bowiem z „Wprowadzenia”, symboli poświęconych ogro
dom, czy wreszcie podstawowych rozdziałów poświęco
nych poszczególnym obszarom ogrodniczym, a więc Wło
chom, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemcom, Wielkiej
Brytanii i Irlandii, Holandii i Belgii, Skandynawii, Europie
Północnej i Europie Wschodniej, Europie Środkowej, Euro
pie Południowo-Wschodniej. Całość zakończona jest przed
stawieniem „Szczególnych zbiorów roślin”, a także skoro
widzem nazw roślin i nazwisk. Najwięcej ogrodów znajduje
się nadal w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Włoch.
Ogrody te są przy tym ściśle związane z warunkami klima
tycznymi, geologicznymi i geograficznymi.
Ogrody Włoch oddziaływały już od dawna na sytuację w
Europie. Najbardziej znane były ogrody renesansowe, a tak
że ogrody barokowe i rokokowe. We Włoszech najwięcej
ogrodów jest w Piemoncie. Ligurii, Lombardii, Południo
wym Tyrolu, Wenecji, Emilii-Romagnii, Toksanii (szcze
gólnie dużo pięknych ogrodów), Kampanii, Sardynii. W
Hiszpanii historia sztuki ogrodniczej rozpoczęła się już w
okresie panowania Maurów. Najciekawsze obiekty ogrod
nicze znajdują się nadal na obszarze Andaluzji, Katalonii, a
także w okolicach Madrytu, na Balearach, Wyspach Kana
ryjskich i Galicji. Portugalskie ogrody zajmują specyficzne
miejsce w Europie. Cechą charakterystyczną są tutaj niebieskobiałe płyty (tzw. azulejos), a także ich bogata roślinność.
Większość ogrodów znajduje się w okolicy Lizbony i w Pół
nocnej Portugalii.
We Francji ogrody pojawiły się wraz z renesansem, który
powstał z włoskiej inspiracji. Około 1660 roku była Fran
cja najbogatszym i najpotężniejszym krajem Europy. Zna
lazło to wyraz we francuskiej sztuce ogrodowej. Dopiero w
połowie XVIII wieku Francja straciła swoje znaczenie na
rzecz Anglii. Szczególnie dużo pięknych i starych ogrodów
znajduje się w Normandii, Pikardii, okolicach Paryża (Ile de
France). Alzacji, Bretanii, doliny Loary, Owemii, Akwitanii,
a także Lazurowego Wybrzeża.
Niemcy posiadają szczególnie dużo historycznych ogro
dów. Występuję tutaj wiele ogrodów w różnym stylu. Piękne
ogrody występują w całych Niemczech. Dużo jest ciekawych
ogrodów w Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii,
w Berlinie i okolicach, Badenii-Wirtembergii, w Bawarii
(zwłaszcza okolice Monachium).
Ogrody i ogrodnictwo ozdobne są ściśle związane z angiel
skim poczuciem narodowym. Londyn i okolica są centrum
angielskiego ogrodnictwa — bardzo znana jest organizacja
Royal Horticultural Society. W Anglii rozwinął się zresztą
ruch ogrodnictwa krajobrazowego, tak charakterystyczny
w XIX wieku. Angielscy „łowcy roślin” poszukiwali cieka
wych roślin na całym świecie. Szczególne nagromadzenie
ogrodów znajduje się w południowej Anglii, chociaż nie
brakuje ich w Szkocji, Walii i Irlandii. Niektóre ogrody an
gielskie są powszechnie znane (np. Hidcote Manor Garden,
Oxford Botanic Garden, RHS Garden Wisley, Great Dixter,
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Sissinghurst Castle Garden).
Ogrody Holandii i Belgii są najczęściej stosunkowo nowe
— najstarsze pochodząz II połowy XVII wieku. Mało znane
są ogrody ze Skandynawii, najważniejsze znaczenie posia
dają tutaj Szwecja i Dania. W przypadku ogrodów Europy
Północnej i Wschodniej należy wymienić Polskę, kraje bał
tyckie, Rosję, Ukrainę oraz Gruzję. Dla Polski wymienio
no: Pałac Branickich, Łańcucki Park Zamkowy, Nieborów
i Arkadię, Arboretum Kórnickie, Park Czartoryski w Puła
wach, Park Łazienkowski, Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego, Pałac Wilanów, Ogród Botaniczny Uni
wersytetu Wrocławskiego. Nie brakuje również ogrodów
w sercu Europy, a więc w Szwajcarii, Austrii, Republice
Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech. Szczególnie dużo jest
pięknych ogrodów w Republice Czeskiej i w Austrii. Sto
sunkowo mało znane są ogrody w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Obejmują one ogrody: Słowenii, Chorwa
cji, Serbii, Rumunii, Bułgarii i Grecji.
Praca Ch. Questa-Ritsona stanowi znakomitą lekturę po
święconą ogrodom. Omówiono w nim 600 ogrodów w całej
Europie. Przy tym przedstawiono w nim dobrze wybrane
informacje o ogrodach, łącznie z czasem ich otwarcia i wy
posażeniem ogrodów. Zasługuje ona na uważną lekturę pol
skich czytelników, zarówno specjalistów, jak i szerokiego
grona miłośników ogrodów i roślin.
Eugeniusz K o ś m ic k i (Poznań)

Helga U rban, Taschenatlas.
Blue Pflanzen fiir den Garten. 136 Pflanzenportrats, 152
Farbfotos, Stuttgart (Hohenheim), 2007, Eugen Ulmer
Verlag, ss. 188, ISBN 978-38001-5337-4.
Koncepcje barw w ogrodach
odgrywają coraz większą rolę
w kształtowaniu ogrodów. Przy
tym barwa niebieska odgrywa
stosunkowo rzadko dominu
jącą rolę. Do najbardziej zna
nych bylin z niebieską barwą
kwiatów należą takie rośliny
jak: ostróżki, dzwonki, chabry bławatki, niezapominajki czy
tojady. Aktualność kształtowania ogrodów kwitnących na
niebiesko wynika m. in. z wydania klasycznej książki Kar
la Foerstera „Blauer Schatz der Garten” („Niebieski skarb
ogrodów”, w nowym już czwartym wydaniu, Verlag Eugen
Ulmer 2006). Omawiany tutaj „Podręczny atlas. Niebieskie
rośliny dla ogrodów” stanowi poniekąd znakomite uzupeł
nienie tej klasycznej już książki.
Autorka książki Helga Urban należy do wybitnych znaw
ców problematyki botaniczno-ogrodniczej. Jest ona też
autorką znakomitej książki „Podręczny atlas. Rośliny dla
białego ogrodu”. Książka ta charakteryzuje się podręcznym
formatem i może być wykorzystywana w praktyce; zawiera
ona 136 portreów roślin posiadających niebieskie kwiaty.
Przy tym uwzględnia się także rośliny posiadające niebie
skie ulistnienie, a także niebieskie owoce. Autorka podaje
również cenne wskazówki, jak stworzyć niebieski zakątek
w ogrodzie.
Książka H. Urban „Praktyczny atlas. Niebieskie rośliny
dla ogrodów” obejmuje wstępne rozważania: „Przedmo
wę”; „Wyjaśnienia” (stosowanych w tekście piktogramów);
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„Wprowadzenie”. Najważniejsze znaczenie posiadają w
recenzowanej książce takie części jak: „Drzewa i krzewy”;
„Rośliny pnące”; „Byliny”; „Rośliny cebulowe i bulwiaste”;
„Rośliny jedno- i dwuroczne”; „Rośliny wodne”; „Niebie
skie liście”; „Niebieskie owoce”; „Rośliny dla poszczegól
nych sytuacji ogrodniczych”; „Dalsze gatunki i odmiany”.
W „Przedmowie” autorka podkreśla, że jej zainteresowania
— w omawianej tutaj książce — koncentrują się na: wartości
ogrodniczej omawianych roślin, zastosowaniu w ogrodach,
najlepszych stanowiskach łącznie z roślinami towarzyszą
cymi. W jej ujęciu barwa niebieska, jako barwa przyjaźni
i sympatii, cieszy się dużą sympatią wielu ludzi (38%). Ci
ostatni traktują ją jako ulubioną barwę (czerwona dla 20%
a zielona dla 12%). Barwa niebieska najbardziej znana jest
wśród następujących rodzin roślin: ogórecznikowate Boraginaceae, jasnowate Lamiaceae i jaskrowate Ranunculaceae. Do pierwszej rodziny należy kaukaska niezapominajka
Brunnera, niezapominajka, ułudka Omphalodes i miodunka
Pulmonaria. Natomiast do jasnowatych: dąbrówka Ajuga,
kocimiętka Nepeta, szałwia i rozmaryn, a do jaskro waty ch:
tojad Aconitum, zawilce, powojnik i przylaszczka.
Znanych jest stosunkowo niewiele drzew i krzewów
posiadających niebieskie kwiaty. Do najbardziej znanych
należą: budleja Davida ‘Empire Blue’, powojnik japoński
Clematis stans, heliotrop peruwiański ‘Marinę’ (uprawiany
najczęściej jako roślina jednoroczna), hortensja ogrodowa
‘Blaumeise’, a także hyzop lekarski, lawenda wąskolistna
‘Hidcote’, moltkia Moltkia petrea, perowskia Perowskia
abrotanoides, różanecznik Rhodendron augustinii ‘Aquamarin’, róża ‘Rapsody in Blue’, czy też rozmaryn lekarski
i bez lilak ‘President Lincoln’. Wśród roślin pnączy można
wyróżnić rośliny kwitnąco niebiesko. Należą tutaj powoj
niki: Clematis alpina ‘Frances Rivis’, Clemantis viticella
‘Blue AngeP, wilec trójkolorowy, psianka Rantonnetii’ego,
męczennica niebieska Passiflora caerulea, czy wreszcie gli
cynia chińska Wisteria sinensis Prolific’. Do najbardziej zna
nych bylin kwitnących niebiesko należy zaliczyć: tojad, dą
brówkę rozłogową farbownik lazurowy ‘Loddon Royalist’,
orlik pospolity, baptysję błękitną kaukaską niezapominajkę,
dzwonki ostróżki (z grupą Pacific, Elatum i Belladonna),
przegorzan Echinops ritra, goryczki, bodziszki (m. in. Ge
ranium ‘Johnson Blue’, G. ‘Blue Sunrise’, G. wallichianium
O

‘Buxtons Variety’), przylaszczki, len trwały, pochodzący z
dalekiego Tybetu mekonops, mertensje, floks wiecho waty
‘Blue Paradise’, rozwar wielokwiatowy, kilka gatunków i
odmian miodunek, driakiew kaukaska, liczne odmiany szałwi omszonej, barwinek mniejszy czy fiołek pachnący. Nie
brakuje także niebieskich barw wśród roślin cebulowatych
i kłączowych. Do bardzo znanych należą: czosnek błękitny
Allium caeruleum, kamasja Camassis leichtlinii ‘Caerulea’,
hiacynt wschodni ‘King of the Blues’, szafirek armański, cebulica syberyjska, śnieżnik, puszkinia.
Barwa niebieska znana jest także wśród roślin jedno- i
dwurocznych. Można wymienić m. in. ogórecznik lekarski,
chaber bławatek, felicję Felicia bergeriana, łubin Hartwega,
niezapominajkę leśną nemezję powabną facelię dzwonko
w atą szałwię, bratek. Stosunkowo mniej jest roślin wod
nych (m. in. hiacynt wodny, psianka Solanum dulcamard).
Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się także niebie
skie ulistnienie drzew i krzewów, a także bylin. Na uwagę
zasługują: niebieski cedr himalajski ‘Eisregen’, modrzew ja
poński, ‘Blue Bali’, świerk kłujący ‘Glauca Globosa’, a tak
że funkie z niebieskim ulistnieniem (Hosta ‘Hadsen Blue’,
H. ‘Blue Moon’, H. sieboldiana ‘Elegans’. Wiele jest także
niebiesko zabarwionych traw. Ciekawe niebieskie szyszki
posiada jodła koreańska ‘Silberlocke’, jałowce (jałowiec
chiński ‘Blaauw’, jałowiec poziomy ‘Glauca’), mahonia
pospolita, winorośl Vitis ‘Muscat Bleu’. Kwitnące niebiesko
rośliny stosowane są do: specjalnych efektów demonstracyj
nych, nasadzeń z pachnącymi kwiatami, roślin z pachnący
mi liśćmi, roślin do naturalnych nasadzeń, roślin do żywo
płotów i ochrony przed wiatrem, jako roślin okrywowych na
wilgotne stanowiska cieniste, roślin na stanowiska kwaśne,
gliniaste gleby z dużą zawartością wapnia, oraz gleby piasz
czyste.
Podsumowując należy stwierdzić, że książka Helgi Urban
„Podręczny atlas. Niebieskie rośliny dla ogrodów” stano
wi pasjonującą lekturę nie tylko dla specjalistów, ale także
szerokiego grona czytelników. Idee w postaci „niebieskiego
ogrodu” zasługują na upowszechnienie także w Polsce, jako
ciekawe rozwiązania ogrodnicze.
Eugeniusz K o ś m ic k i (Poznań)

b r a z k i

NA STRAŻY BIEBRZAŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO
Niektórzy z nas będący w wieku szkolnym, czy na
studiach, czyli mający dużo, lub nawet bardzo dużo
wolnego czasu, zastanawiają się jak go dobrze wyko
rzystać. Dla mnie, oraz kilkunastu innych osób, m iej
scem, gdzie czas nie był zabijany, był Biebrzański Park
Narodowy.
Biebrzański Park Narodowy jest największym w
Polsce obszarem chronionym w tej kategorii. Został on
utworzony w 1993 roku i obecnie zajmuje powierzchnię
59 223 ha. Park stanowi najw iększą w Polsce ostoję ło
sia, liczącą około 400 sztuk. W dolinie Biebrzy stwier
dzono występowanie 271 gatunków ptaków, z czego
180 gatunków jest gatunkami lęgowymi. Dla kilkunastu
gatunków obszar ten jest najważniejszym terenem lęgo

wym w Europie, oraz miejscem odpoczynku i żerowa
nia dla migrujących kaczek, siewkowców, żurawi, gęsi.
Z tego też powodu w roku 1995 został wpisany na listę
siedlisk konwencji RAMSAR.
Wraz z grupką innych zapaleńców starałem się
wspomóc Straż Parku, oraz pracowników odpowiedzialnymch za utrzymanie infrastruktury turystycznej i
czystości, zarówno na szlaku wodnym, jak i na szlakach
pieszych. Byliśmy widoczni jako Strażnicy Ochrony
Przyrody. Funkcjonowanie tej społecznej organizacji
określała Ustawa o Ochronie Przyrody. W obowiązują
cym prawodawstwie nie m a zapisu o SOP, przez co Par
ki Narodowe zostały pozbawione pomocy w okresach o
największym natężeniu ruchu turystycznego, jakim jest
długi weekend majowy i wakacje.
Pierwszy raz o SOP usłyszałem w 1995 roku i od
razu zapisałem się na szkolenie, najpierw teoretyczne,
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Ryc. 1. Starorzecze przy polu namiotowym w Osowcu.
Fot. Piotr Piestrzyński

Ryc. 3. Bataliony tokujące na Białym Grądzie.
Fot. Piotr Piestrzyński

Ryc. 2. Droga w maju z Mścich na Biały Grąd.
Fot. Piotr Piestrzyński

Ryc. 4. Widok z wierzy na Górze Skobla.
Fot. Piotr Piestrzyński

a następnie praktyczne, prowadzone w czasie „ma
jowego weekendu” na terenie Biebrzańskiego Parku
Narodowego. Był to drugi rok działania Krakowskiej
Grupy Rejonowej Straży Ochrony Przyrody na terenie
BPN. Wyjazd ten był początkiem mojej fascynacji tą
piękną, m alowniczą doliną. Od tego czasu wiadomym
było, gdzie będę spędzał każdą dłuższą chwilę wolne
go czasu. Biebrza całkowicie zawładnęła m ną i moim
czasem wolnym. Nie potrafiłem sobie wyobrazić, aby
cokolwiek było mi w stanie przeszkodzić w wyjeździe.... w wyjeździe, do którego wręcz odliczałem dni.
A dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu
realizowałem się przez pracę, co sprawiało mi ogromną
przyjemność i dawało satysfakcję, poza tym mogłem
odpoczywać leżąc na pomoście lub pływając canoe.
Bazę stanowiło na początku pole namiotowe w
Osowcu, a w latach kolejnych — barakowozy, na za
mkniętym terenie obok pola.
Wykonywana przez nas praca odbywała się przy
ścisłym uzgodnieniu jej zakresu z pracownikami Parku,
przy pełnej akceptacji Dyrekcji. Zakres wykonywanych
czynności był bardzo szeroki, ale niewątpliwie najcie
kawszymi elementami były patrole, zarówno te samo
dzielne, jak i łączone. Stanowiliśmy doskonałe uzupeł
nienie skromnej obsady Straży Parku. Do rutynowych
czynności wykonywanych na patrolu należała kontrola
kart wstępu, utrzymanie czystości na szlakach, nadzór

nad infrastrukturą turystyczną, taką jak wieże i punkty
widokowe oraz pola namiotowe. W przypadku patroli
wodnych, głównym celem było zapobieganie kłusow
nictwu ryb, zarówno przy użyciu sieci, jak i na wędkę,
bez posiadania licencji lub łowieniu ryb na odcinku ob
jętym zakazem.
Praca w Parku stanowiła dla nas wspaniałą przygo
dę, pozwalającą na poznanie miejsc często niedostęp
nych dla turystów. Patrole często obfitowały w różne
przygody i ciekawe obserwacje przyrodnicze.
Do kontroli dostarczających największych wrażeń,
należały patrole wodne. Kiedy były prowadzone tylko
przez nas, mieliśmy do dyspozycji canoe, czyli byliśmy
prawie jak turyści, co dawało nam przewagę nad pły
wającymi „na silnikach” Strażnikami Parku. Mało, kto
spodziewał się kontroli ze strony osób płynących „na
wiosłach”, co pozwalało obserwować olbrzymie zdzi
wienie malujące się na twarzach osób przyłapanych na
świadomym łamaniu prawa. Taka sytuacja miała miej
sce pewnej nocy pomiędzy mostami w Osowcu. Wraca
liśmy canoe z patrolu w dolnym basenie, kiedy dostrze
gliśmy światła nad brzegiem i usłyszeliśmy dzwoneczki
oznaczające branie. Podpłynęliśmy do brzegu, a tu pra
wie jak w sklepie wędkarskim — czterech mężczyzn, a
wędek i samołówek kilkanaście. Spytałem, co tutaj ro
b ią i poprosiłem o karty wędkarskie i licencje na połów
ryb. Na każdej licencji istnieje regulamin połowu ryb
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Ryc. 5. Żeremie. Fot. Andrzej Mitura

obowiązujący na łowisku specjalnym, jakim jest rzeka
Biebrza. Panowie złamali kilka zasad, m.in. łowili w
nocy, kłusowali używając samołówek, w siatce posia
dali ryby niewymiarowe, na jednego przypadało więcej
niż dwie wędki. W związku ze złamaniem tych zasad,
musieli zostać ukarani. Nigdy nie zapomnę wyrazu ich
twarzy, kiedy powiedziałem, że przepadają im licencje
na połów ryb, co wiąże się z koniecznością zakupu no
wych w przypadku chęci dalszego wędkowania. Cza
sem nasze interwencje kończyły się jedynie poucze
niem osoby kontrolowanej. Taka z kolei sytuacja miała
miejsce w okolicach wsi Jagłowo, gdzie spotkaliśmy
starszego m ężczyznę łowiącego na żywca, przy pom o
cy bambusowej wędki z założonym starym radzieckim
kołowrotkiem. Inna bardzo śmieszna sytuacja przytra
fiła mi się podczas kontroli turystów płynących canoe.
Jedna z turystek na prośbę o pokazanie kart wstępu na
teren Parku, zaczęła opowiadać, jakim i to oni są do
świadczonymi turystami, gdzie ju ż pływali i że to jest
w ogóle niedopuszczalne, że na rzece nie ma koszy na
odpady i nigdzie nie ma informacji o miejscach sprze
daży biletów. Troszkę mnie to zirytowało, bo zaprze
czała sama sobie i zapytałem j ą czy mamy namalować
linie na rzece i pasy dla pieszych. Pani została pouczona
i zakupiła u nas karty wstępu.
Nie wszystkie patrole dostarczały zabawnych sy
tuacji. Pewnego dnia miałem wspólny patrol ze Strażą
Parku. Obszar, który nas interesował obejmował Ol
szow ą Drogę do wieży widokowej na Barwiku. Popo
łudnie upływało bardzo spokojnie. Wracając do bazy
dostaliśmy informację o pojawieniu się dymu w Ob
wodzie Ochronnym Osowiec. W kontakcie radiowym
z leśniczym Krzysztofem Pisanko ustaliliśmy dokład
nie zarzewie ognia, gdzie niezwłocznie dotarliśm y Na
miejscu dokonaliśmy błyskawicznej oceny sytuacji
— palą się turzy co wiska i trzcinowiska, do tego wieje
silny wiatr, kierując płomienie w stronę lasu. Sytuacja
wyglądała niezbyt dobrze. Poinformowaliśmy leśnicze
go o sytuacji i podjęliśmy próbę gaszenia przy użyciu
przygotowanych na prędce tłumie. W tedy po raz pierw 
szy brałem udział bezpośrednio przy gaszeniu pożaru i
po raz pierwszy uciekałem przed płomieniami. Niestety
było nas tylko czterech, więc nie daliśmy rady ugasić
rozniecanego wiatrem ognia i zostaliśmy zmuszeni wy-

Ryc. 6. Knieć błotna. Fot. Andrzej Mitura

Ryc. 7. Łabędź niemy. Fot. Andrzej Mitura

cofać się i czekać na wsparcie. Po przybyciu pierwszych
grup, wspólnie z leśniczym rozpoczęliśmy formowanie
siły wzdłuż linii ognia w celu nie dopuszczenia przedo
stania się ognia do terenu zalesionego. Momentami sy
tuacja wyglądała tragicznie i zanosiło się, iż nie uda się
nam opanować żywiołu, ale w końcu po walce trwającej
do trzeciej nad ranem udało się. A m iał to być spokojny,
rutynowy patrol kończący się o 22-giej, a nie o czwartej
nad ranem. N a szczęście, ogromnemu zmęczeniu i od
czuciu głodu towarzyszyła radość z opanowania zagro
żenia i tego, iż klępa z łoszakiem bezpiecznie uciekła z
zagrożonego obszaru.
Najbardziej niebezpieczną interwencję mieliśmy na
Białym Grądzie. Od pewnego czasu dochodziły sygna
ły, iż na rzece i starorzeczach regularnie dochodzi do
kłusowania ryb. Przez kilkanaście dni nasi Strażnicy
stacjonowali na Białym Grądzie i podejmowali próby
złapania kłusowników. Niestety akcje te okazywały się
jedynie działaniami prewencyjnymi i nie doprowadziły
do złapania sprawców. Zastanawialiśmy się, co zrobić,
aby zatrzymać kłusowników. Doszliśmy do wniosku,
że należy spróbować niespodziewanych cichych patroli
wodnych. I tak po kilku dniach w godzinach przedpo
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łudniowych zapakowaliśmy do canoe niezbędne rze
czy i wypłynęliśmy we trzech na dwudniowy patrol na
Biały Grąd. Do przepłynięcia mieliśmy 14 kilometrów.
Czas płynął leniwie, pogoda dopisywała, na brzegach i
na wodzie spokój. W końcu zbliżyliśmy się do Białe
go Grądu, gdzie przy starorzeczu dostrzegliśmy dwóch
mężczyzn. Jeden z nich po dostrzeżeniu nas, podniósł
z ziemi coś, co wyglądało na sieć żyłkową i wrzucił
ją w rosnące nieopodal krzewy. Podeszliśmy do nich
i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co tutaj robią. M ęż
czyźni tłumaczyli się, że przyjechali nad rzekę paść
krowy i kąpać się. Podczas naszej rozmowy, starorze
czem przypłynęli łódką jeszcze dwaj mężczyźni. Łódź
nie była zarejestrowana, a na jej dnie leżała sieć i kilka
kilogramów ryb. Gdy nas zobaczyli zawrócili i wpły
nęli w trzcinowisko, gdzie wyrzucili ryby i sieć oraz
ukryli łódź. Razem z kolegą ruszyliśmy za nimi canoe.
Znaleźliśmy w trzcinach pustą łódź i zaczęliśmy j ą ho
lować do brzegu. W tym czasie nad rzekę przyjechał
traktor z czterema mężczyznami. Jeden z nich trzymał
broń i zażądał, abym oddał im łódź i kartkę, na któ
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rej miałem spisane dane jednego z nich. Nie zgodziłem
się. Wtedy on wymierzył w nas. Dzieliło nas zaledwie
dziesięć metrów, mężczyźni stawali się coraz bardziej
agresywni. W pewnym momencie padł strzał w naszą
stronę, aż woda przy lewej burcie zagotowała się. Na
szczęście nikt nie został ranny, a ja nie miałem wyjścia
i oddałem to, czego żądali. Uszkodzona została nasza
łódź, w której następnego dnia policjanci doliczyli się
sześćdziesięciu dziur po śrucie. Po złożeniu przez nas
szczegółowych zeznań, cała czwórka została zatrzyma
na prze policję, a broń została zabezpieczona, gdyż jej
właściciel nie posiadał zezwolenia. Sprawa zakończyła
się po kilku miesiącach na sali Sądu w Grajewie.
Zdarzenie to było najtrudniejszym, z jakim zetknęli
śmy się w czasie naszej kilkuletniej bytności w BPN.
Obecnie pozostały nam głównie wspomnienia, po
nieważ brak czasu nie pozwala na tak częste i długie
jak kiedyś wypady nad tą ciągle dziką rzekę. I oby taką
pozostała.
Andrzej M itu ra (Kraków)
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PROFESOR KAZIMIERZ KOWALSKI (1925-2007) — CZŁONEK HONOROWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

Kazimierz Kowalski około roku 1994 (Fot. z archiwum In
stytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii
Nauk)

Profesor Kazimierz Kowalski wybitny uczony,
zoolog i speleolog wielce zasłużony dla poznania ja 
skiń Polski i ich fauny współczesnej i kopalnej, zmarł
w swoim rodzinnym domu w Krakowie 29 maja 2007
roku, po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 82 lat. Łą
czył w sobie pasje badacza z wybitnymi osiągnięciami
sportowymi i nadzwyczajnymi zdolnościami organiza
cyjnymi. Kiedy podejmował jakąś działalność, jakąś
ideę to mimo piętrzących się trudności doprowadzał ją
do końca w postaci książkowej syntezy, czy też spraw
nie funkcjonującej organizacji, w której zostawiał na
stępców z przekonaniem, że będą pomnażać jej doro
bek. Jednocześnie był najwybitniejszym teriologiem,
speleologiem i grotołazem drugiej połowy XX wieku
w Polsce.
Kazimierz Kowalski urodził się w Krakowie jako
drugie dziecko Zofii z M edweckich (1890-1976) i
Tadeusza (1889-1948) Kowalskich. Matka Jego była
doktorem medycyny, a ojciec wybitnym orientalistą
profesorem UJ, członkiem PAU i jej Sekretarzem Gene
ralnym w najtrudniejszych latach wojny, okupacji i po
wojennych zm agań z nagonką na PAU i UJ ówczesnych
władz wspieranych przez „postępowych uczonych”1.
1 Zainteresowanym tymi zmaganiami i powtarzanymi bezkrytycznie
w latach 2002-2003 insynuacjami z tej nagonki polecamy książki: P.
Hubner Siła przeciw rozumowi. Losy Polskiej Akademii Umiejętno
ści w latach 1939-1989. Kraków, 1994, ss. 454; Tadeusz Kowalski
1889-1948. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19
czerwca 1998 r. Kraków, 1999, ss. 82 i Stanisław Kutrzeba W obro
nie spotwarzonej instytucji (Rzecz o Polskiej Akademii Umiejętności
roku 1945). Kraków, 2003, ss. 135. Później w staraniach o zachowa
nie PAU uczestniczył Kazimierz Kowalski, początkowo po roku 1956
pisząc pod pseudonimem „Jan Kofin” w Tygodniku Powszechnym, a
od roku 1989 uczestnicząc w odbudowie PAU zakończył sukcesem
walkę, która przyspieszyła śmierć ojca.

Na ukształtowanie osobowości Kazimierza Kowalskie
go ogromny wpływ miała atmosfera domu rodzinnego,
dobrze zorganizowana praca naukowa ojca, jego wy
prawy badawcze i praca organizacyjna w UJ i PAU,
oraz turystyczne wyprawy rodzinne w czasie wolnym.
Właśnie podczas takiej rodzinnej wycieczki w roku
1934 do Jaskini Magurskiej w Tatrach dziewięcioletni
Kazik zafascynował się tajemniczym światem natural
nych podziemi i kośćmi zwierząt pogrzebanymi w osa
dach jaskiniowych do tego stopnia, że zadecydowało to
o Jego dalszej drodze życiowej. Chłopięce pragnienie
poznania nieznanego, dotarcia tam, gdzie jeszcze nikt
nie był, spowodowało, że już przed wojną rozpoczął pe
netrowanie jaskiń Wyżyny Krakowskiej.
Gdy wybuchła wojna, Kazimierz Kowalski właśnie
m iał zacząć naukę w trzeciej klasie gimnazjum, które
zamknęli okupanci, podobnie jak wszystkie polskie
szkoły ogólnokształcące i wyższe na terenie General
nego Gubernatorstwa. W tej sytuacji rozpoczął naukę
w Szkole M elioracji Rolnych, której legitymacja chro
niła przed wywiezieniem na roboty do Niemiec, a je d 
nocześnie kontynuował naukę na tajnych kompletach,
gdzie w roku 1943 zdał maturę i rozpoczął studia zoo
logiczne na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim. W
czerwcu 1944, wobec zagrożenia przez bombardowa
nia i zbliżający się front, został zatrudniony przy za
bezpieczaniu zbiorów Muzeum Fizjograficznego PAU
(pod zarządem okupacyjnym Austriaka dr Novotnego,
a faktycznie kierowanym przez prof. Jana Stacha), lecz
po paru tygodniach, wyszedł z miasta do oddziału AK
„Skała”, a powrócił do domu, gdy Niem cy wycofywali
się z Krakowa.
Kazimierz Kowalski kontynuował studia na Uni
wersytecie Jagiellońskim zaraz po uruchomieniu za
jęć w roku 1945, ukończył je dwa lata później broniąc
pracy magisterskiej o rytmice dobowej gryzoni (opu
blikowanej w Materiałach do fizjografii kraju i Rozpra
wach Wydz. Mat.-Przyr. PAU, Kraków 1950, 1951). Po
studiach został asystentem w Zakładzie Psychologii i
Etologii Zwierząt UJ, gdzie w roku 1949 obronił pracę
doktorską na temat ekologii nietoperzy pod kierunkiem
prof. Romana Wojtusiaka. W roku 1954 przeszedł do
pracy w utworzonej (z części Muzeum i Pracowni Ko
misji Fizjograficznej PAU) Pracowni Instytutu Zoologii
PAN, rozbudowywanej w Zakład Zoologii Systema
tycznej i Doświadczalnej (1962), a później w samo
dzielny Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
(1989), gdzie awansował na docenta (1954), profesora
nadzwyczajnego (1962) i zwyczajnego (1969) oraz peł
nił funkcje dyrektora w latach 1960-1978 i 1985-87. W
latach 1978-1983 był profesorem zoologii w Uniwer
sytecie Orańskim (Algieria).
Jeszcze będąc studentem K. Kowalski, zachęcony
przez wybitnego archeologa prof. Włodzimierza A n
toniewicza, rozpoczął system atyczną inwentaryzację
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jaskiń Polski jako współpracownik Państwowego Mu
zeum Archeologicznego. Nie było to proste zadanie w
tych czasach, kiedy nie było ani samochodów, ani ko
munikacji autobusowej, ani zaplecza turystycznego, a
poszukiwanie jaskiń od Krakowa po Działoszyn Kazik
odbywał piechotą lub rowerem, często nocował w ja 
skiniach; co więcej jako obcy i nie typowo zachowu
jący się człowiek był parę razy zatrzymywany przez
„czujnych funkcjonariuszy” MO i ORMO, którzy po
dejrzewali, że jest amerykańskim szpiegiem lub dywersantem. Pierwszy tom dzieła Jaskinie Polski (wyd.
PWN, Warszawa) poświęcony jaskiniom Wyżyny Kra
kowsko-Wieluńskiej, o objętości 466 stron, ukazał się
w roku 1951, drugi obejmujący Tatry w 1953, a ostat
ni poświęcony pozostałym regionom jaskiniowym w
1954. Monografia ta zawiera opisy i plany 658 jaskiń
oraz wszystko to, co wówczas było znane o jaskiniach
i krasie w naszym kraju, a rozproszone w setkach ar
tykułów i notatek w publikacjach naukowych, krajo
znawczych i gazetowych, które zestawił i ocenił w nie
zrównanej bibliografii adnotowanej. Większość z tych
jaskiń została po raz pierwszy opisana i skartowana, a
399 odkrytych dla nauki dopiero przez autora. Poprzed
nio opublikowane plany i rzeczowe opisy miały tylko
nieliczne jaskinie, tylko otwory i wstępne partie wielu
funkcjonowały w świadomości lokalnych społeczności,
czasami ubarwione w literaturze krajoznawczej i przy
godowej legendami i nieprawdopodobnymi fantazjami.
Dość zaznaczyć, że poprzedni spis jaskiń Polski zawie
rał tylko skąpe informacje o 314 obiektach (Fleszarowa 1933), z których 73 jaskinie znajdują się obecnie
poza granicami Polski, a za to w Sudetach przybyło 16
jaskiń znanych z literatury niemieckiej i 3 odkryte na
tym obszarze, w kamieniołomach, po wojnie. Warto też
podkreślić, że kiedy to monumentalne dzieło o łącznej
objętości 844 stron formatu A4 wyszło drukiem, jego
autor — dr K. Kowalski ukończył dopiero 29 lat! W
tym dziele Autor uporządkował rozległą interdyscypli
narną wiedzę, dlatego jest ono uznawane za początek
nowoczesnej speleologii w Polsce.
Samotne poszukiwanie, mierzenie i opisywanie ja 
skiń krótkich, zwykle poziomo rozwiniętych, a stosun
kowo obszernych i suchych było możliwe na Wyżynie
Krakowskiej, lecz dokumentowanie rozległych, zwykle
ciasnych, często pionowo rozwiniętych i zawodnio
nych jaskiń tatrzańskich wymagało pracy zespołowej i
specjalistycznego sprzętu. Dlatego Kazik z kilkunasto
ma kolegami z krakowskich uczelni założył pierwszy
w Polsce Klub Grotołazów (1950) i zaczął wydawać
powielany biuletyn tego klubu Grotołaz (1950-1957),
w którym opisywano wyniki eksploracji jaskiń, sprzęt
konstruowany własnym pomysłem i „przemysłem”, w
domu lub w zaprzyjaźnionych warsztatach rzemieślni
czych i zamierzenia na przyszłość. W tym biuletynie
Kazik rozróżnił cele turystyki jaskiniowej (dziś oficjal
nie nazywanej „taternictwem jaskiniowym ”) i speleolo
gii (1950), oraz sformułował ideę organizowania zagra
nicznych wypraw jaskiniowych (1955), kiedy osłabła
polityczna izolacja. Kierował też pierwszymi wypra
wami do jaskiń Słowacji (1955, 1956, 1957, 1958), a
następnie Bułgarii (1962), W ęgier (1965) i Meksyku
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(1969). W zespole Klubu Grotołazów Kazik ustano
wił też szereg jaskiniowych rekordów Polski, podczas
wypraw do Jaskini Miętusiej w Tatrach w Wielkich
Kominach osiągnął głębokość 160 m w roku 1951, a
w następnym roku - 213 m. Trzeba dodać, że przed
wynalezieniem techniki „jednej liny” i przyrządów za
ciskowych do zjeżdżania i wychodzenia po niej, były
to wielkie osiągnięcia sportowe wymagające świetnej
kondycji fizycznej, oraz umiejętności posługiwania się
linami i drabinkami sznurowymi przy bardzo ograni
czonej widoczności. W roku 1953 dokonał pierwsze
go w Polsce udanego nurkowania jaskiniowego — w
stroju nurkowym skonstruowanym przez klubowych
kolegów — przepłynął Syfon Zwolińskich w Jaskini
Zimnej. Jednocześnie uczestniczył w odkrywaniu i wy
konał plany najdłuższych w owym czasie jaskiń Polski:
w roku 1952 w Szczelinie Chochołowskiej skartował
1650 m ogólnej długości korytarzy, a w 1955 — 3 km w
Jaskini Zimnej. Osiągnięcia te systematycznie opisywał
w biuletynach i czasopismach speleologicznych w kra
ju i zagranicą dzięki czemu w roku 1956 został zapro
szony przez francuskich kolegów do wzięcia udziału w
wielkiej międzynarodowej wyprawie (w której uczest
niczyło blisko 100 grotołazów z kilku krajów, w tym 4
Polaków) do Gouffre Berger na alpejskim płaskowyżu
Vercors, która miała na celu przekroczenie 1 km głębo
kości w podziemnej eksploracji. Podczas tej wyprawy
był jednym z 7 jej członków i jedynym Polakiem, któ
rzy dotarli do syfonu końcowego na głębokości - 1122
m, był to wówczas rekord świata, pierwsza jaskinia
spenetrowana poniżej 1 km, było to wydarzenie tak nie
zwykłe, że na powierzchni, w obozie wyprawy na au
torów tego wyczynu oczekiwał telegram gratulacyjny
od prezydenta Francji. Rekord ten został pobity dopiero
po 10 latach w pirenejskiej jaskini Pierre Saint-Martin.
Jednocześnie prof. Kazimierz Kowalski był współza
łożycielem i pierwszym prezesem (1963-1968) Sekcji
Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika organizującej coroczne ogólnopolskie
sympozja speleologiczne.
Kazimierz Kowalski bardzo lubił podróżować i wy
korzystywał każdą nadarzającą się okazję sportową lub
naukową, aby poznać nowy kraj, aby nawiązać kontakty
z miejscowymi zoologami i speleologami; aby poznać
faunę ssaków współczesnych i kopalnych oraz jaskinie.
Był na wszystkich kontynentach, w 62 krajach, wiele
odwiedzając kilkakrotnie.
Za zasługi dla polskiej speleologii Polskie Towa
rzystwo Przyrodników im. Kopernika wyróżniło prof.
Kazimierza Kowalskiego członkostwem honorowym
(1998), a za całokształt odkrywczych dokonań w ja 
skiniach K. Kowalski został wyróżniony godnościami
członka honorowego Klubu Wysokogórskiego (1974),
Polskiego Związku Alpinizmu (1974) i Speleoklubu
Nicolaus z Liptowskiego Mikulasza (1999), a w roku
2006 nagrodą Super Kolos 2005, za całokształt pionier
skich dokonań, jako pierwszy i zapewne długo jedyny
grotołaz i speleolog w kraju.
Kazimierz Kowalski podczas dokumentowania ja 
skiń, jeszcze jako student zoologii, rozpoczął badania
ekologii nietoperzy, prowadził ich eksperymentalną
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hodowlę i śledził wędrówki za pom ocą obrączkowania,
oraz badał ekologię jaskiń (1951, 1952, 1953). War
to podkreślić, że wówczas prace te były metodycznie
nowoczesne i spełniły istotną rolę w rozwoju chiropterologii w Polsce. W roku 1951 ukazała się pierw
sza notatka o odkryciu podczas inwentaryzacji jaskiń
„brekcji nietoperzowej” w Podlesiach. Opracowanie
tej „brekcji” zapoczątkowało nowy kierunek badań w
Polsce (Kowalski 1956: Insectivores, bats and rodents
from the early Pleistocene bone breccia from Podlesice
near Kroczyce (Poland). Acta Paleontologica Poloni
ca, 1/4: 331-394). Od tego momentu zainteresowania
naukowe K. Kowalskiego coraz bardziej koncentrują
się na badaniu faun kopalnych neogenu i czwartorzę
du. W krótce Kazimierz Kowalski stał się międzynaro
dowym autorytetem w tej dziedzinie. W roku 1984 był
kierownikiem pierwszej polskiej ekspedycji paleonto
logicznej do Mongolii. Bardzo często był zapraszany
do wygłaszania wykładów, prowadzenia sesji na mię
dzynarodowych konferencjach i opracowywania mate
riałów naukowych.

Kazimierz Kowalski podczas pomiarów Jaskini Ciasnej w Do
linie Jaworowej. Fot. R. Gradziński, 1957

W latach 1957-1996 opublikował kilkadziesiąt prac
dotyczących przede wszystkim gryzoni z różnych pol
skich stanowisk (m. in. z Bełchatowa, Kadzielni, Ka
myka, Koziego Grzbietu, Opola, Przeworna, Rębielic
Królewskich, Węży) i uczestniczył w pracach arche
ologów (np. Dziadowa Skała, Jaskinia Nietoperzowa,
Koziarnia, jaskinia Raj, Żytnia Skała i in.). Rozpoczął
też szeroką i owocną współpracę m iędzynarodową re
alizowaną poprzez opracowanie m ateriałów kopalnych
przede wszystkim z pliocenu i plejstocenu kilku krajów
europejskich, np. Czechosłowacji (Końeprusy, Stranska
Skala), Jugosławii (Podumci), Wielkiej Brytanii (A.J.
Sutcliffe, K. Kowalski, 1976: Pleistocene rodents o f the
British Isles. Bulletin o f the British Museum (Natural
History), Geology, 27/2: 31-147), oraz Mongolii (K.
Kowalski, 1974: Middle Oligocene rodents from Mon
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golia. Palaeontologia Polonica, 30: 147-178), Chin (np.
opis nowego gatunku ryjówki; K. Kowalski, C.-K. Li,
1963: A fe w form o f Soricidae (Insectivora) from the
Pleistocene ofN orth China. Vertebrata PalAsiatica, 7/2:
144-150) i Japonii (K. Kowalski, Y. Hasegawa, 1976:
Quaternary rodents from Japan. Bulletin of the N ation
al Science Museum, Tokyo, 2? 1: 31-66).
Zaraz po ukończeniu Jaskiń Polski, czyli w połowie
lat pięćdziesiątych, Kazim ierz Kowalski uczestniczył
w przygotowywaniu zbiorowych dzieł — podręczni
ków akademickich i monografii naukowych. Sam opu
blikował też kilkanaście książek i wiele rozdziałów w
krajowych i międzynarodowych wydawnictwach zbio
rowych. Wśród nich trzeba wspomnieć: rozdziały o ja 
skiniach i ssakach w monografii Tatrzański Park N a
rodowy (2 wyd., Zakład Ochrony Przyrody PAN, 1955
i 1962), Katalog ssaków plejstocenu Polski, (PWN,
1959). W spólnie z profesorem Z. Puckiem napisał
Klucz do oznaczania kręgowców Polski. Cz. V. Ssaki
- Mammalia, (PWN, 1964), który spełnił bardzo ważna
rolę w rozwoju polskiej teriologii. Drugie, uzupełnione
wydanie tego klucza, ukazało się w roku 1981. Jest też
autorem rozdziału o ssakach w bardzo ważnym pod
ręczniku akademickim pod redakcją Z. Grodzińskiego
Zoologia. Przedstrunowce i strunowce, (PWN, 1967 i
1969). Wielkim dziełem Kazimierza Kowalskiego jest
podręcznik Ssaki. Zarys teriologi, (PWN, 1971, tłum.
angielskie 1976, tłum. hiszpańskie, Madryt, 1981). K o
lejnym wyróżniającym się dziełem jest Die Tierwelt des
Eiszeitalters, czyli „Świat zwierząt epoki lodowcowej”
(Darmstadt, 1986). Ostatnie Jego duże dzieło Pleisto
cene rodents o f Europę (Folia Quatemaria, 72, liczące
389 stron, Kraków, 2001) jest bardzo często cytowane
jako niezrównane źródło wiedzy o gryzoniach Europy z
epoki lodowcowej.
Profesor Kazimierz Kowalski zawsze interesował
się współczesną fauną ssaków i wykorzystywał każdą
nadarzającą się okazję do badań terenowych. W 1977
roku zorganizował instytutową wyprawę naukową na
Bliski W schód (do Turcji, Syrii i Iraku). Rezultatem
tego wyjazdu jest duża kolekcja współczesnych ssaków
i kilka publikacji poszerzających znajomość fauny tego
obszaru. W trakcie pracy na Uniwersytecie w Oranie
w latach 1978-1983 cały wolny czas poświęcał na po
dróże po Algierii i odłowy ssaków w terenie. Kolekcja
przywieziona przez Barbarę i Kazimierza Kowalskich
z północnej Afryki jest, poza kolekcjami francuskimi,
największym zbiorem ssaków z Algierii w Europie.
Najważniejszym jednak owocem tego wyjazdu jest m o
nografia autorstwa Kazimierza Kowalskiego i Barbary
Rzebik-Kowalskiej Mammals o f Algeria (Ossolineum,
1991). Jest to najczęściej cytowana w światowym pi
śmiennictwie zoologicznym książka polskich autorów!
Dłuższy pobyt w Algierii spowodował przemożną
chęć powrotu na Saharę przy najbliższej okazji. M ożli
wość taka nadarzyła się Profesorowi w 1986 roku, kiedy
na zaproszenie archeologa, profesora Romualda Schilda, wyjechał na badania stanowisk paleolitycznych do
Egiptu. Rezultatem tego wyjazdu są opracowania fauny
drobnych ssaków z Bir Tarfawi, oraz ich tafonomii i paleoekologii (rozdziały w książce Egypt during the Last
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Interglacial. The Middle Paleolithic o f Bir Tarfawi. Ple
num Press, New York & London, 1993).

K azim ierz K ow alski dem onstruje rozpiętość skrzydeł nietope
rza nocka dużego M yotis m yotis. Fot. W. Puchalski, ok. 1950

Obok licznych prac naukowych, monografii i pod
ręczników prof. K. Kowalski wiele czasu poświęcił po
pularyzacji wiedzy o jaskiniach, nietoperzach i w ogóle
ssakach, oraz ich ochronie pisząc popularne artykuły do
czasopism Chrońmy przyrodą ojczystą i Wszechświat,
a nawet do dzienników. Wydał też kilka popularnych
książek np. Życie w jaskiniach (TWP, Warszawa, 1956),
Jaskinie Polski (WP, Warszawa, 1965), Mały słownik
zoologiczny. Ssaki (WP, Warszawa, 1973, 1975, 1978,
1991).
W zoologii i paleontologii zasługi naukowe są często
honorowane przez nadanie nazw taksonów od nazwiska
lub imienia zasłużonych badaczy. Kilkanaście gatun
ków drobnych ssaków zostało nazwanych na część pro
fesora Kazimierza Kowalskiego. N a szczególna uwa
gę zasługuje opisany przez prof. Volkera Fahlbuscha
rodzaj kopalnego chomika — Kowalskia Fahlbusch,
1969. Obecnie liczy on kilkadziesiąt gatunków opisa
nych przez wielu autorów z górnego miocenu i pliocenu Europy i Azji (gdzie jest szczególnie zróżnicowany),
stanowiąc ważne narzędzie do korelacji i biostratygrafii
osadów lądowych na półkuli północnej. Warto również
wspomnieć o najstarszym, plioceńskim przedstawicie
lu lemingów w Europie, z rodzaju Lemmus, nazwanym
Lemmus kowalskii Carls et Rabeder, 1988. Kazimierz
Kowalski sam opisał ponad 20 taksonów drobnych ssa
ków z neogenu i czwartorzędu. Prawie wszystkie są
nadal powszechnie uznawane jako odrębne rodzaje lub
gatunki i opisywane przez innych autorów z nowych
stanowisk.
Bibliografia prof. Kazimierza Kowalskiego liczy
blisko 700 pozycji, jej spis obejmujący wszystkie ory
ginalne prace naukowe i wydawnictwa książkowe do
roku 1995 został wydany w specjalnym tomie Acta
Zoologica Cracoviensia (39/1: III-XXXI: 1-604, red.
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Adam Nadachowski & Lars Wendelin, Kraków, 1996),
zawierającym prace blisko stu autorów z 26 krajów,
przedstawione na konferencji Neogene and Quaternary
mammals o f the Palaearctic, zorganizowanej ku uczcze
niu 50-lecia Jego pracy naukowej. Tom ten zawiera też
szkice biograficzne K. Kowalskiego jako zoologa (Z.
Pucek, s. IX -X I) i speleologa (Głazek, s. XIII-XV),
oraz wykazy nowych dla nauki taksonów opisanych
przez K. Kowalskiego (s. XXXI) i nazwanych na Jego
cześć (s. XXIX-XXX). Jednocześnie Sekcja Spele
ologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.
Kopernika wydała: Kazimierz Kowalski. Bibliografia
speleologiczna za okres 1946—1996 (W W. Wiśniewski,
Kraków, 1996, 47 ss.); jest to kompletna bibliografia
obejmująca nawet drobne notatki powielane w biule
tynach speleologicznych. Z okazji przyznania nagrody
Super Kolosa jaskiniowe osiągnięcia K. Kowalskiego
opisał J. Baryła (Jaskinie 2006/1: 8-10, Kraków), uka
zały się wspomnienia Laureata Moje przygody z ja ski
niami (tamże, s. 11-12) i został nakręcony film doku
mentalny K azik (reż. M. Koszałek, 2006). W końcu w
pierwszym tomie z serii Po drogach uczonych. Z człon
kami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia A. M.
Kobos, ukazał się biograficzny wywiad z Kazimierzem
Kowalskim (wyd. PAU, Kraków, 2007, s. 419^129).
Prof. K. Kowalski wychował przynajmniej dwa po
kolenia polskich teriologów i paleoteriologów, będąc w
latach 1960-2000 promotorem lub recenzentem więk
szości doktoratów, habilitacji i profesur w tych dziedzi
nach.
Prof. K. Kowalski był redaktorem naczelnym Acta
Zoologica Cracoviensia (1971-1985) i członkiem rad
redakcyjnych wielu czasopism o zasięgu międzynaro
dowym, nie tylko polskich: Folia Quaternaria, Acta
Theriologica i Folia Biologica, lecz także zagranicz
nych: Evolutionary Theory (USA), Palaeovertebrata
(Francja) i Quartarpalaontologie (Niemcy). Kazimierz
Kowalski został wybrany na członka korespondenta
PAN w roku 1971, na członka rzeczywistego w 1986,
a w 1989 na członka czynnego odrodzonej PAU, gdzie
dwukrotnie wybierano Go na prezesa (2000-2006).
Nazwisko profesora Kazimierza Kowalskiego jest
utrwalone w nauce nie tylko jako autora licznych publi
kacji i ponad dwudziestu taksonów kopalnych ssaków
odkrytych i opisanych przez Niego; lecz także w kilku
nastu nazwach taksonów (głównie ssaków kopalnych i
dwu współczesnych owadów) nadanych na Jego cześć
przez badaczy z całego świata. Ze śmiercią profesora
Kazimierza Kowalskiego zoologia i speleologia straci
ły jednego ze swoich najwybitniejszych twórców, który
znacząco pogłębił naszą wiedzę o kopalnych ssakach i
jaskiniach.
Jerzy G ła z e k (Poznań),
Adam N a d a c h o w sk i (Kraków)
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„Włącz się w neurobiologię!”
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej
W dniu 15 m arca 2008 odbył się w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pierwszy
ogólnopolski konkurs wiedzy neurobiologicznej dla uczniów szkół średnich, zorganizowany
w ramach „Tygodnia Mózgu 2008 w Krakowie” przez Polskie Towarzystwo Przyrodników
im. Kopernika oraz Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. W organizacji konkursu wzięli udział stu
denci, doktoranci i pracownicy naukowi Instytutu Zoologii UJ oraz Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.
W pierwszym (pisemnym) etapie konkursu uczestniczyło 147 osób, z których wyłoniono 10 finalistów. W
drugim (ustnym) etapie konkursu jury w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko (Zakład Neuroanatomii
Instytutu Zoologii UJ), prof. dr hab. Irena Nalepa (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie) oraz prof. dr hab.
Elżbieta Pyza (Zakład Cytologii i Histologii Instytutu Zoologii UJ) oceniło wiedzę finalistów przyznając nastę
pujące miejsca i nagrody:
— I miejsce oraz nagrodę 500 zł i roczną prenumeratę Pisma Przyrodniczego „W szechświat” Jackowi Wesołowi z I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu;
— II miejsce oraz nagrodę książkową i roczną prenumeratę Pisma Przyrodniczego „Wszechświat” M agda
lenie Jakubowskiej z LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach;
— III miejsce oraz nagrodę książkową i roczną prenumeratę Pism a Przyrodniczego „Wszechświat” Annie
Rams z LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.
Oprócz laureatów, finalistami I etapu konkursu, którzy otrzymali list gratulacyjny oraz drobne upominki
zostali:
— Paweł Łyko, I LO w Chrzanowie;
— Dorota Ciosmak, LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach;
— Kamila Oszczepalska, LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach;
— Ewa Zawadzka, LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach;
— M ichał Janyst, LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach;
— Anna Antolak, I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu;
— Natalia Skiba, ZSL w Ustrzykach Dolnych.
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

We will ROCK you!
Kursy Naukowe organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST Kraków, to idealne połączenie nauki,
turystyki, wypoczynku i świetnej zabawy w międzynarodowym towarzystwie.
Board o f European Students o f Technology (w skrócie BEST), to organizacja zrzeszająca studentów z 77
uczelni technicznych w 29 krajach Europy. Każdego sezonu poszczególne grupy lokalne organizują Kursy N a
ukowe, w których udział brać m ogą wszyscy studenci uczelni, przy których działa BEST. Co ważne, uczestnicy,
decydując się na udział w Kursie, ponosząc jedynie koszty podróży. Wszystkie inne elementy wyjazdu (m.in.
zakwaterowanie, wyżywienie, transport podczas Kursu) pokryw ają organizatorzy.
Od 6 do 19 lipca tego roku lokalna grupa BESTu w Krakowie, działająca przy AGH, organizuje Kurs pod
tytułem „We Will Rock You! Deep inside M other Naturę - Geology & Geotourism”, na którym 22 uczestników
z całej Europy będzie poznawało tajniki geologii i geoturystyki. Kursantom wiedzę przekazywać będą na salach
wykładowych, w laboratoriach, ja k i w terenie podczas licznych wycieczek krajoznawczych, pasjonaci tematu,
wykwalifikowana kadra naukowa Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Górnic
twa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej.
Nad projektem patronat honorowy objął JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoni
Tajduś oraz M arszałek Województwa M ałopolskiego M arek Nawara.
Poza zajęciami naukowymi uczestnicy Kursu będą zwiedzać Kraków i jego okolice, poznawać polską kultu
rę i jej obyczaje, ja k również integrować się, zacieśniając m iędzynarodowe przyjaźnie.
Więcej o Kursie dowiedzieć się można z jego strony internetowej www.BEST.agh.edu.pl/sc2008/. Jeśli je 
steś zainteresowany uczestnictwem w Kursach Jesiennych (termin aplikacji mija 31 maja) zapraszamy do od
wiedzenia BESTu w sieci pod adresem www.BEST.krakow.pl.
Maciej Dudek
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Przepisy dla Autorów
W stęp
Wszechświat jest czasopismem upowszechniającym wiedzę przyrodniczą przeznaczonym dla szerokich krę
gów osób zainteresowanych poszerzaniem swoich wiadomości w tej dziedzinie.
Wszechświat udostępnia swoje łamy dla opracowań popularnonaukowych i innych różnorodnych prezentacji
ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i zaprasza do współpracy wszystkich chętnych. Redakcja przyjmuje
do druku tylko materiały oryginalne, nigdzie nie publikowane, ani niezłożone do publikacji. Wszechświat nie jest
jednak czasopismem zamieszczającym oryginalne prace naukowe sensu stricto.
Nadesłane do Wszechświata materiały są recenzowane, a tożsamości recenzentów Redakcja nie ujawnia auto
rowi. Recenzja, wraz z nadesłanymi materiałami i uwagami redakcyjnymi może być przekazana autorowi celem
przygotowania ostatecznej wersji. O przyjęciu pracy do druku decyduje ostatecznie Komitet Redakcyjny, bio
rąc pod uwagę jej merytoryczne i popularyzatorskie wartości. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania
skrótów i modyfikacji stylistycznych. W przypadku prac uczniów, studentów i doktorantów wskazana jest opinia
i akceptacja nauczyciela, opiekuna lub promotora. Brak zastrzeżeń ze strony autora uważamy za zgodę do rozpo
wszechniania pracy w Internecie.
Autorzy materiałów przysyłanych do opublikowania we Wszechświecie powinni koniecznie podać następujące
aktualne dane: nazwisko, imię /imiona/, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu stacjonarnego i komórko
wego, e-mail, ponadto: tytuł naukowy, stanowisko i nazwę zakładu pracy z adresem, numerem telefonu i faxu,
niezbędne dla korespondencji.
Autorzy wszelkiego typu prac opublikowanych na łamach Wszechświata nie otrzymują honorariów; dostają
natomiast jeden egzemplarz czasopisma z wydrukowanym materiałem swojego autorstwa.
Typy p ra c
Wszechświat drukuje materiały w postaci: artykułów popularnonaukowych i informacyjnych, drobiazgów, roz
maitości, wspomnień z podróży, recenzji, kronik, obrazków, prac uczestników Olimpiad Biologicznych, sprawoz
dań, Wszechświata z przed 100 laty, nekrologów, listów do Redakcji, i in., często w postaci cykli tych opracowań.
Szczególnie dużą wagę Redakcja przywiązuje do prezentacji serwisu przyrodniczych zdjęć, umieszczanych już od
wielu lat na okładkach Wszechświata i specjalnej wkładce.
Artykuły popularnonaukowe powinny stanowić oryginalne opracowania, najlepiej na podstawie prowadzonej
własnej działalności badawczej autora. Nie powinny zawierać sformułowań niezrozumiałych dla laika, a jednocze
śnie powinny być napisane „żywo” i w sposób dla niego interesujący. Nie mogą być również powielaniem frag
mentów podręczników lub innych opracowań popularnonaukowych! Artykuły napisane bardziej „hermetycznym”
językiem m uszą zawierać słowniczek trudniejszych lub specjalistycznych terminów.
Artykuły informacyjne powinny stanowić oryginalne opracowanie niebędące doniesieniem naukowym. Ich
autorzy m ogą komentować lub informować o aktualnych, ciekawych wydarzeniach związanych z naukami przy
rodniczymi, np.: wystawach, muzeach, konferencjach, nagrodach, konkursach, itp.
Artykuły nie powinny przekraczać dziewięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Zarówno one, jak i inne
rodzaje materiałów, nie m ogą zawierać odnośników do piśmiennictwa; można natomiast powoływać się na prace
z wcześniejszych numerów Wszechświata (w formie: „patrz Wszechświat, rok, tom, strona”). Wskazane jest nato
miast zamieszczanie spisu literatury do wiadomości Redakcji, co może ułatwić pracę recenzentom. Bardzo pożąda
ne jest ilustrowanie przekazywanych treści kolorowymi lub czarno-białymi fotografiami, rysunkami, wykresami,
tabelami i innymi załącznikami graficznymi. Przy przesyłaniu artykułów rocznicowych prosimy uwzględnić 4miesięczny cykl wydawniczy.
Artykuły (tylko one) opatrzone są opracowaną przez Redakcję notą biograficzną umieszczoną na końcu arty
kułu w tzw. „ramce”. W związku z tym autorzy powinni dołączyć podstawowe informacje o sobie w formie noty
biograficznej, oraz o prowadzonej przez siebie działalności naukowo-badawczej, pełnionych funkcjach, źródłach
finansowania publikowanej pracy lub inne ważne dane.
Drobiazgi są krótkimi tekstami, liczącymi 1-3 stron maszynopisu. Wszechświat zachęca do publikowania w tej
formie własnych obserwacji przyrodniczych. Również tu ilustracje są mile widziane.
Rozmaitości są krótkimi notatkami będącymi streszczeniami ciekawych artykułów i doniesień naukowych z
renomowanych przyrodniczych czasopism zagranicznych. Nie mogą być one tłumaczeniami, ale oryginalnymi
opracowaniami. Ich objętość wynosi 0,3-1 strony maszynopisu. Obowiązuje podanie źródła (skrót tytułu czasopi
sma, rok, tom, strona).
Wspomnienia z podróży to krótkie (3 do 5 stron), ciekawe, wyłącznie przyrodnicze relacje z podróży krajowych
i zagranicznych. Powinny zawierać zdjęcia, mapki lub rysunki.
Recenzje książek o tematyce przyrodniczej nie powinny przekraczać 2 stron maszynopisu; autor recenzji pro
szony jest również o przesłanie skanu okładki recenzowanej książki.
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Wszechświat p rzed 100 laty to zbiór krótkich wypisów i rycin z Wszechświata, który ukazał się 100 lat wcze
śniej (z zachowaniem oryginalnej pisowni). Rubryka ta została wprowadzona i jest nadal redagowana przez prof.
J. Vetulaniego.
Kronikę zawierającą zwięzłe notatki o konferencjach, sympozjach i tym podobnych spotkaniach. Nie jest to
kronika towarzyska i dlatego prosim y nie robić wyliczanki autorów i referatów, pomijać tytuły naukowe i nie
rozwodzić się nad ceremoniami tych spotkań, ale raczej przedstawić, co ciekawego wynikło z opisywanego spo
tkania.
Obrazki publikowane są w formie zbioru bardzo krótkich, kilkuzdaniowych - ale także dłuższych - obserwacji
przyrodniczych, często w formie osobistych refleksji.
Prace uczestników Olimpiad Biologicznych - przygotowane w formie zgodnej z regulaminem tego konkursu,
o ile ich autorzy zakwalifikowali się do centralnego etapu.
Listy do R edakcji różnego typu. Tu umieszczamy uwagi dotyczące artykułów i innych materiałów drukowa
nych we Wszechświecie. Objętość listu nie powinna przekraczać 1,5 strony maszynopisu. Redakcja zastrzega sobie
prawo selekcji listów i ich edytowania.
N ekrologi to okazjonalne wspomnienia po śmierci osób związanych z Wszechświatem lub wybitnych postaci ze
środowiska o przyrodniczych zainteresowaniach.
F o rm a n ad sy ła n y c h m a te ria łó w
Redakcja przyjmuje do druku tylko prace starannie wykonane pod względem edytorskim.
Wszystkie materiały najlepiej wysyłać przez Internet na adres e-mailowy Redakcji w formie załączników do pi
sma wiodącego, zawierającego niezbędne informacje o Autorze. Należy osobno przesyłać pliki tekstowe, a osobno
graficzne - czarno-białe lub kolorowe, oraz podpisy do wszystkich rycin. Należy stosować je d n ą ciągłą numerację
rycin, wspólną dla wszystkich zdjęć, map, wykresów, rysunków itp., a oddzielną dla tabel.
Ponadto należy nadesłać całość w formie wydruku komputerowego w dwóch egzemplarzach wraz z zapisem
w formacie M icrosoft Word lub jako plik RTF na dyskietce lub płycie CD wielokrotnego zapisu, umożliwiającego
wprowadzanie niezbędnych korekt. Wydruk tekstu powinien zawierać 30 wierszy na stronę o wysokości pisma
12p, akapity na 1 cm, numerację stron, lewy i prawy margines 2,5 cm. Do załączników wykonanych klasyczną
techniką np. tuszem na kalce należy dołączyć odbitki ksero.
Fotografie przeznaczone do ewentualnej publikacji na okładce, oraz na wkładce wewnątrz numeru, m ogą być
czarno-białe lub kolorowe. M uszą być one poprawne technicznie; w układzie pionowym (portrait). Redakcja
przyjmuje pozytywy, negatywy, przeźrocza, ale najchętniej pliki komputerowe wraz z wydrukiem (zeskanowane w
odpowiednio dobrej jakości - minimum 300 dpi). Każdy wydruk lub zdjęcie powinno być podpisane. Opis powi
nien zawierać szczegółowe informacje o autorze, tak jak w przypadku artykułów, oraz proponowany tytuł zdjęcia.
Należy podać datę i miejsce jego wykonania, a przy fotografiach zwierząt i roślin - nazwę gatunkową polską i
łacińską. Za prawidłowe oznaczenie odpowiedzialny jest fotografujący.
W ażne in fo rm a c je
Tekst oraz wszystkie objaśnienia zawarte na załącznikach graficznych m uszą być podane w języku polskim.
Redakcja dopuszcza zamieszczenie przy każdym drukowanym tekście streszczenia w jednym z języków kon
gresowych. Należy jednak wówczas nadesłać sformułowany w tym języku: tytuł artykułu lub innego opracowania,
oraz podpisy i objaśnienia do wszystkich załączników graficznych.
Obowiązuje podanie źródła przedrukowywanych lub przerysowywanych ilustracji, mapek, tabel i innych za
łączników. Prosimy również koniecznie dołączyć zgodę autora lub wydawcy (pisem ną lub uzyskaną poprzez In
ternet) na nieodpłatne ich wykorzystanie.
Redakcja zwraca autorom zarówno nieprzyjęte, jak i materiały wykorzystane do druku.
Prace należy nadsyłać na adres:
R ed ak cja Pism a P rzyrodniczego Wszechświat, 31-118 K raków , ul. Podw ale 1.
Wszystkie materiały m ogą być również przesyłane do Redakcji poprzez Internet, na adres:
kopernik@ uci.agh.edu.pl,
co jednak nie zwalnia autora od nadesłania ich równocześnie pocztą w tradycyjnej, podanej wyżej formie.
Szereg ciekawych informacji odnośnie Pisma Przyrodniczego Wszechświat, znajduje się na naszej stronie inernetowej: http://www.wszechswiat.agh.edu.pl
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