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LUNY — NOWY TYP OGRODU EDUKACYJNEGO
Na wstępie przypomnę, że Biblia jest dziełem spi
sanym w konkretnym czasie obejmującym okres od
ok. X wieku przed Chr. do końca I wieku po Chr. Dla
ludzi wierzących jest ona księgą zawierającą Boże Ob
jawienie i stąd jej inna nazwa Pismo Święte. Mimo
tego pozaziemskiego pochodzenia w jej treści bardzo
często występują odwołania do konkretnego świata
przyrody, z którym ludzie starożytni, a także autorzy
biblijni byli ściśle związani. Przy dokładnej analizie
tekstów biblijnych prowadzonej pod kątem wyszuki
wania w nich wątków przyrodniczych, można otrzymać
wręcz zaskakujące wyniki, które potwierdzają niezwy
kłą wnikliwość, z jak ą autorzy biblijni odnoszą się do
sfery przyrodniczej otaczającego ich świata. Obejmuje
ona miejsca, w których przypadło im żyć, a więc tere
ny położone na tzw. żyznym półksiężycu, rozciągające
się od Zatoki Perskiej przez Kuwejt, Iran, Irak, Syrię,
południowo-wschodnią Turcję, Liban, Jordanię, Izrael
po Egipt.
Większość opisanych przez nich wydarzeń biblij
nych rozgrywa się na terenie starożytnej Palestyny
opisywanej w Biblii jako kraj rozciągający się od Dan,
na północy, do Ber Szeby na południu (Sdz 20,1), mię
dzy którymi odległość wynosi ok. 240 kilometrów i na
wschód od wybrzeży Morza Śródziemnego do terenów
położonych nieco za Jordan, czyli na pasie ziemi o sze
rokości ok. 100 km. Mniejsze epizody mają miejsce w
Egipcie i Mezopotamii. Egipt wiąże się z dziejami Jó
zefa syna patriarchy Jakuba oraz z życiem Mojżesza i
wyjściem Izraelitów z Egiptu po serii plag egipskich.
Nieznane są dokładne daty osiedlenia się Izraelitów w
ziemi Goszen w Egipcie, ani też opuszczenia przez nich
tego kraju, ale najbardziej prawdopodobna hipoteza
wskazuje na okres od XVII do połowy XIII wieku przed

Chr. Z kolei Mezopotamia to miejsce wygnania Izraeli
tów w czasie niewoli babilońskiej trwającej od 597 (wg
innego źródła 587) do 538 roku przed Chr.

Ryc. 1. Otwarcie Ogrodu Biblijnego w Proszowicach,
24 czerwca 2008 roku. Fot. Z. Włodarczyk

Stosownie do treści opisywanych wydarzeń, które
rozgrywają się na danym terenie, autorzy opisują też
tamtejszą przyrodę, ukształtowanie terenu, rzeki, pusty
nie, jeziora, morza, gaje i pola uprawne oraz typową dla
nich roślinność.
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stępowanie pszenicy orkiszu w czasach biblijnych tylko
na terenach na północ od Morza Kaspijskiego, bardzo
pomaga w określeniu faktycznych gatunków pszenic
rosnących w czasach biblijnych w Egipcie i Palestynie.
Na tym przykładzie można się przekonać, jak dyna
micznie przebiega odkrywanie gatunków roślin biblij
nych i jak duże znaczenie ma współpraca naukowców
z różnych dziedzin.

P a le s ty n a

K a ż d e b o w ie m c iało ja k tr a w a , a c a ła je g o c h w a ła j a k k w ia t tr a w y : tr a w a u sc lila , a k w ia t je j
o p a d ł, sło w o z aś P a n a tr w a n

w ieki. W ła śn ie to sło w o o g lo.s/ono w am ja k o D o b rą N o w inę

(1 P 1 ,24-25);
N ie je s t d o b r y m d rz e w e m to , k tó r e w y d a je zły ow o c, a n i z ły m d r z e w e m to , k tó r e w y d a je d o b r y
o w o c. Po o w o cu b o w ie m p o z n a je się k a ż d e d rz e w o ; n ie z ry w a się fig z c ie r n ia a n i z k r z a k a
je ż y n y n ie z b ie r a się w in o g ro n . L k 6 ,43-44

Ryc. 2. Mapy przedstawiające wędrówkę Izraelitów przez pu
stynię i przejście do Ziemi Obiecanej; druga mapka — geo
grafia starożytnej Palestyny, miejsce wydarzeń biblijnych.
Fot. Z. Włodarczyk

Botanicy zajmujący się florą biblijną zidentyfikowa
li i uznali za pewne około 120 gatunków roślin. Dys
kutuje się i rozważa kolejne 100 gatunków. Trudności
związane z identyfikacją roślin wymienionych w Biblii
wynikają z faktu, że język hebrajski, w którym spisa
no większość tekstów biblijnych jest inny niż obecnie
używany i współczesne nazwy hebrajskie roślin nie są
z nimi jednoznaczne. Kolejna trudność związana jest z
tym, że autorzy biblijni niekiedy posługiwali się jedną
nazw ą dla kilku gatunków roślin lub odwrotnie jedną
roślinę określano różnymi terminami. Tak więc cedrem
(biblijne erez) nazywano oprócz cedru libańskiego,
tamaryszek, sosnę i jałowiec. Z kolei liliami polnymi
określano różne gatunki roślin o ozdobnych kwiatach.
Studia językow e pom agają w ciągłym odkrywa
niu coraz to nowych gatunków roślin, które ukryte są
np. w nazwach własnych osób lub miejscowości. I tak
miejscowość Dilean wymieniona w Księdze Jozuego
(15,37-38) związana jest z tykw ą pospolitą Lagenaria
siceraria — ro ślin ą której owoce służyły jako w szel
kiego rodzaju pojemniki: miski, chochle, łyżki, butelki
itp. Bardzo cennym odkryciem językowym jest okre
ślenie gatunków pszenicy wymienionych w tekstach bi
blijnych. M ordechai Kislev udowodnił, że pod hebraj
skim określeniem kussemet kryje się pszenica płaskurka
Triticum dicoccum a hebrajskie chitta oznacza pszenicę
tw ardą Triticum durum i pszenicę zwyczajną Triticum
aestivum. Tym samym definitywnie wykluczył w tek
stach biblijnych obecność pszenicy orkiszu Triticum
spelta, którą to nazwę wprowadził św. Hieronim, tłum a
cząc Biblię na język łaciński w IV w. To uzasadnienie
wraz z opinią paleobotaników, którzy potwierdzają wy-

Ryc. 3. Widok ogólny Ogrodu w 2008 roku, początek maja.
Tulipany, narcyzy, hiacynty w „ogrodzie Pieśni nad Pieśnia
mi”. Rośliny cebulowe pochodzą z Azji Mniejszej, a w Biblii
określane są liliami polnymi. Fot. Z. Włodarczyk

Ryc. 4. Widok ogólny Ogrodu w lecie 2008; na pierwszym pla
nie winnica i gaj oliwny. Fot. Z. Włodarczyk

Duża liczba roślin wymienionych zarówno w Sta
rym, jak i Nowym Testamencie, daje możliwość wyko
rzystania ich do urządzenia ogrodu, w którym rosnącym
roślinom towarzyszą odpowiednie cytaty z Biblii od
wołujące się do przedstawionych tam faktów. Ogrody
takie powstają w różnych zakątkach świata i w różnych
językach są nazywane Biblical Garden, Bibelgarten, II
Gardino eon le plante Bibliche, Bibelhaven czy Ogród
Biblijny. Ich istnienie jest dowodem na to, że człowiek
potrzebuje kontaktu, jeśli nie z Ziem ią Świętą — m iej
scem powstawania Pisma Świętego, Ojczyzną Jezusa,
coraz częściej nazywaną przez teologów „piątą ewan
gelią”, to choćby z jej namiastką. Fakt ten poświadczają
również odległe w czasie wydarzenia, kiedy to pątnicy
udający się do Ziemi Świętej, wracając przynosili w
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torbach podróżnych grudki ziemi, małe kamyki lub ga
łązki roślin z tej szczególnej Ziemi. Te cenne pamiątki
przywożono do Europy zwłaszcza w okresie wypraw
Krzyżowców, kiedy miały miejsce częste i liczne po
dróże na te tereny. Wśród roślin do bardzo ciekawych
należała „róża jerychońska” Anastatica hierochuntica,
roślina pustynna należąca do rodziny Fabaceae, nie
wielkich rozmiarów, której pędy po zakończeniu wege
tacji układają się w kulkę o średnicy do 10 cm, a pęd
główny odłamuje się tuż nad ziemią. Wiejące wiatry
przemieszczają ją, tocząc po pustyni, powodują wysy
pywanie się nasion, które kiełkują w odpowiednich wa
runkach wilgotności dając początek nowym roślinom.
Zaschnięta roślina (łatwa w transporcie) ma jednak nie
zw ykłą cechę ożywania wówczas, gdy włoży się ją do
wody. Wystarczy jedna godzina (przeprowadziłam ten
eksperyment) by w tych warunkach roślina rozłożyła
swoje pędy i zazieleniła się. Ta cecha spowodowała, że
nazwano j ą zmartwychwstanką i była symbolem zmar
twychwstania. Rośliny te, włożone w dłonie mumii, od
naleziono w grobowcach egipskich, co może świadczyć
o podobnym rozumieniu ówczesnych ludzi.

Ryc. 5. Anastatica hierochuntica — tzw. zmartwychwstanka
lub róża jerychońska w uśpieniu...

Wracając do ogrodów biblijnych można stwierdzić,
że powstają one z tej samej potrzeby, tzn. z tęsknoty do
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zobaczenia Ziemi Świętej. Z badań ankietowych prze
prowadzonych w latach 2000-2002 wynika, że ogrody
te zakładają ludzie pod wpływem przeżyć związanych
z podróżą do Ziemi Świętej.

Ryc. 7. „Gorejący krzew”, wg hipotezy Zoharego Cassia sen
na — strączyniec. Fot. Z. Włodarczyk

Ogrody biblijne są obecne w Północnej Ameryce,
Europie Zachodniej i w Australii. W niektórych krajach
jest ich bardzo dużo, np. w Niemczech około 80. Ogro
dy te bywają zakładane nie tylko przy kościołach lub
klasztorach, ale także jako samodzielne parki miejskie
(np. w Elgin w Szkocji, Viborg w Danii lub w Madry
cie). Wiele ogrodów biblijnych stanowi część dużego
kompleksu wypoczynkowego (np. w Ellicottville USA)
lub parku krajobrazowego (Mt Pleasant USA). Są tak
że obecne w Ogrodach Botanicznych w Hamburgu,
Utrechcie w Holandii w Lublinie i Krakowie. Ich po
wierzchnia jest zróżnicowana: od kilku arów do kilku
hektarów. Niedoścignionym wzorem wszystkich ogro
dów biblijnych jest Rezerwat Krajobrazu Biblijnego w
Neot Kedumim w Izraelu. Tam na prawie 250 hekta
rach stworzono rezerwat przedstawiający ojczyznę Bi
blii z czasów jej powstawania. Nogah Hareuveni wraz
z współpracownikami rozpoczął tworzenie tego obiektu
w latach 60. ubiegłego stulecia. Posadzono tam rośliny
z różnych regionów Izraela, a także prowadzi się upra
wę pól i sadów metodami opisanymi w Biblii. Tury
ści mogą także zobaczyć takie prace gospodarcze, jak
żniwa, młockę, prace związane z hodowlą kóz i owiec,
zbiorem i przetwórstwem winogron i oliwek. Na tym
terenie znajdują się też odkopane przez archeologów
lub sprowadzone tam starożytne tłocznie, urządzenia
do nawadniania, wieże strażnicze, domostwa itp.
Podstawowym celem, dla którego zakłada się wszyst
kie ogrody biblijne na świecie jest popularyzacja Biblii.
Ogrody biblijne mają być zachętą do czytania Pisma
Świętego poprzez pokazanie świata przyrody Ziemi
Świętej. Dzieje się to za sprawą cytatów, które towarzy
szą roślinom, umieszczonym obok ich nazw łacińskich i
nazw w języku danego kraju. Wszystkie ogrody biblij
ne są miejscem wypoczynku i to zarówno te założone
wokół klasztorów i kościołów, jak i w innych miejscach,
np. w parkach i ośrodkach rekreacji. Wiele tych ogrodów
stwarza warunki do modlitwy i kontemplacji, a szczegół-
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ną rolę w tym względzie ma ogród biblijny w Tragwein
w Austrii, gdzie stanowi on warsztat do ćwiczeń w cza
sie rekolekcji. W tym ośrodku położonym w środku lasu,
gdzie znajdują się hotele, prowadzi się rekolekcje przez
cały rok. Po wysłuchaniu homilii, uczestnicy otrzymują
pewne zadania do przemyślenia, które rozw iązują prze
mierzając różne zakątki ogrodu, gdzie napotykają na
odpowiednio dobrane cytaty biblijne towarzyszące rośli
nom albo konstrukcjom architektonicznym.

je chłodniejszy niż w rejonie Azji Mniejszej klimat, nie
wszystkie rośliny m ogą zimować w gruncie. W związ
ku z tym liczba roślin w ogrodach biblijnych zależy od
możliwości przechowywania wrażliwych na mróz ga
tunków w pomieszczeniach w okresie zimowym. Rośli
ny te uprawia się wówczas w donicach.
-

W
/M
i* %-A yfn

^

Ryc. 9. Osty — Scolymus maculatus i Scolymus hispanicus,
symbol zła, grzechu. Fot. Z. Włodarczyk

Ryc. 8. Ricinus communis rącznik pospolity, związany z posta
cią proroka Jonasza. Fot. Z. Włodarczyk

Niektóre ogrody stanowią miejsce do badań nad
florą biblijną lub są dopełnieniem ośrodków badań teo
logicznych (Neot Kedumim, Jerozolima, Ostritz i Szlezwig). Ciekawym założeniem jest ogród trzech kultur
w Madrycie, którego zadaniem było zwrócenie uwagi
na korzenie, które kształtowały współczesne społe
czeństwo Hiszpanii. Za elementy podstawowe ukonsty
tuowania się obecnego porządku społecznego uznano
trzy wielkie religie: judaizm , islam i chrześcijaństwo.
N a wspomniany ogród składa się, wspólny dla wszyst
kich religii ogród rajski i trzy ogrody symbolizujące
trzy wielkie religie.
W łaściciele kilku ogrodów biblijnych prowadzą
wymianę nasion i młodych roślin biblijnych, albo też
wykorzystują uprawiane w nich rośliny do konsump
cji. Kilku ankietowanych podało, że ich ogród zwięk
sza atrakcyjność turystyczną ich miejscowości (Viborg,
Tragwein, Gossau). Powierzchnia zajmowana przez
ogrody biblijne jest bardzo zróżnicowana i wynosi od
30 m 2 do kilku hektarów. Niektóre z obiektów obejmu
ją kilka oddzielonych od siebie miejsc, połączonych
ścieżką spacerową.
Podstawowym elementem ogrodów biblijnych są
rośliny. Oczywisty jest fakt, że na terenach gdzie panu-

Według autorki artykułu konieczne jest, by w każ
dym ogrodzie biblijnym znajdowało się siedem gatun
ków: winorośl właściwa Vitis vinifera, oliwka europej
ska Olea europaea, figa pospolita Ficus carica, granat
właściwy Punica granalum, palma daktylowa Phoenix
dactylifera, pszenica Triticum i jęczm ień Hordeum,
które wymienione są w Biblii (albo produkty z nich)
ponad 100 razy, co świadczy o ich doniosłości w sen
sie gospodarczym w czasach biblijnych. Ponadto rośli
ny te m ają wielką wartość symboliczną i teologiczną
a owoce tych roślin były przynoszone i ofiarowane w
czasie nakazanego przez Biblię święta plonów jako
dziękczynienie. Pozostałe gatunki roślin wymagające
temperatury powyżej 0°C m ogą być dobierane według
możliwości właściciela ogrodu. Z pewnością ich licz
ba wpływa na atrakcyjność ogrodu i w tym względzie
w najlepszej sytuacji są ogrody botaniczne (Hamburg,
Utrecht, Kraków, Lublin), które mają te gatunki w swo
ich kolekcjach. Podobnie jest z terenami, na których pa
nuje klimat podobny do Ziemi Świętej np. w Kalifornii
(ogród w Ojai) lub w Rzymie.

Ryc. 10. Figa owocująca. Fot. Z. Włodarczyk
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Ryc. 11. Platan i na drugim planie „kraj mlekiem i miodem
płynący”. Fot. Z. Włodarczyk

Wiele roślin biblijnych ma jednoroczny cykl wege
tacji (zboża, warzywa i niektóre zioła) i te należy wy
siewać co roku. W związku z tym właściciel ogrodu
biblijnego musi w odpowiednim czasie zbierać nasio
na, aby w przyszłym sezonie wegetacji mieć ponownie
te same rośliny. Problemem tym zajmuje się autorka
artykułu, przeprowadzając stosowne doświadczenia
polowe z uprawą tych roślin. Okazuje się, że rośliny
biblijne, jak np. arbuz kolokwinta Citrullus colocinthis,
melon owłosiony Cucumis melo i skolymus plamisty
Scolymus maculatus, można z powodzeniem uprawiać
w Polsce i uzyskiwać z nich nasiona. Inne gatunki bi
blijne można zastąpić odpowiednikami znoszącymi kli
mat chłodniejszy i tak np. zamiennie można stosować
platan klonolistny Platanus hispanica zamiast platanu
wschodniego Platanus orientalis, cedr himalajski Cedrus deodara zamiast cedru libańskiego Cedrits libani,
sosnę pospolitą Pinus syhestris zamiast sosny alepskiej
Pinus halepensis itd. Tak więc klimat nie jest czynni
kiem całkowicie ograniczającym powstawanie ogro
dów biblijnych na świecie. Spośród długiej listy roślin
wymienionych w Biblii można dobrać te rośliny, które
w danym miejscu łatwo rosną i owocują.

Ryc. 12. Zbiornik wodny, symbolizujący przejście przez Mo
rze Czerwone. Fot. Z. Włodarczyk

Kolejnym elementem ogrodów biblijnych są obiekty
tzw. małej architektury: pergole, trejaże, kraty, studnie,
strumyki, oczka wodne oraz rzeźby. Podpory pod pnącza
dla winorośli i tykwy pospolitej (pergole i trejaże) mogą
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jednocześnie pełnić rolę osłony przed słońcem i stwarzać
zaciszne i intymne miejsce, w którym można usiąść, aby
odpocząć lub poczytać. Woda jest nieodzownym elemen
tem ogrodu biblijnego ze względu na jej ważną rolę sym
boliczną w Biblii. Woda jest symbolem życia zarówno
doczesnego jak i wiecznego (por. J 4,1-14; 7,37-38; Ap
7,17; 21,6; 22,1), błogosławieństwa Bożego (por. Rdz
27,28; Ps 133,3), oczyszczenia, odnowy cielesnej i du
chowej (por. 2 Kri 5,10-14; Mt 3,11; 1 P 3,21; 1 Kor
6,11; Dz 22,16, Ap 7,14), a słowo to pojawia się w Biblii
671 razy. Stąd w ogrodach występują studnie (zwłasz
cza studnia Jakuba J 4,1-14), strumyki obrazujące rzekę
Jordan lub zbiorniki wodne zwane stawem Salomona,
jeziorem Genezaret, Morzem Czerwonym czy Morzem
Martwym. Kolejny element to rzeźby, które przedstawia
ją postacie biblijne: Jezusa, Samarytankę, Dobrego Pa
sterza, ojca syna marnotrawnego, trędowatego, Dawida,
Samsona, Mojżesza, proroków — Ezechiela, Jeremiasza
i Izajasza itp. Tak np. jest w ogrodzie biblijnym w Elgin,
Mt. Pleasant i Szlezwiku. Ogrody biblijne posiadają też
budowle, jak np. grotę betlejem ską— miejsce narodzin
Jezusa lub grób Jezusa.

Ryc. 13. Poletka zbóż: pszenica płaskurka Triticum dicoccum
i pszenica twarda Triticum durum oraz jęczmień Hordeum sp.
Fot. Z. Włodarczyk

Niezwykle ważny jest układ architektoniczny ogro
du, który pozwala na uwypuklenie pewnych symboli
religijnych lub tematów biblijnych. Do najczęściej sto
sowanych należy kształt krzyża, który może przybierać
bardzo różnorodne formy. Może to być układ ścieżek
lub grządek, może być też uformowany w postaci ży
wopłotów. Bardzo przydatny w tym względzie jest
bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens, który
wymieniony jest w Księdze Izajasza (Iz 41,19), a w eu
ropejskich warunkach klimatycznych jest ceniony jako
roślina tworząca niskie żywopłoty i obwódki. Zimozieloność liści tej rośliny sprawia, że układ kompozycyj
ny z zastosowaniem bukszpanu jest czytelny jesien ią
gdy zamiera wegetacja, a szczególnie piękny w śnieżne
zimy. W kilku ogrodach biblijnych zbudowano ołtarz
połowy i odbywają się tam msze św., co uczyniono dla
wygody ludzi pragnących wypełniać praktyki religijne,
a korzystających z wypoczynku w tym miejscu.
Najstarszy ogród biblijny do którego dotarłam z
m oją ankietą znajduje się w Ojai w Kalifomi. Został
on założony w 1952 roku i funkcjonuje do dziś. Wiele
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ogrodów powstało na przełomie 2. i 3. tysiąclecia dla
uczczenia tego historycznego momentu. Idea tworzenia
ogrodów biblijnych staje się coraz bardziej żywa.
Pierwszy Ogród biblijny w Polsce założono w Pro
szowicach koło Krakowa, przy Zespole Placówek Opie
kuńczo-Leczniczych należącym do Kieleckiej Caritas.
Ogród otwarto 24 czerwca 2008 roku w 650. rocznicę
lokacji miasta. Projektantami tego ogrodu są pracow
nicy naukowi Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie: autorka niniejszego artykułu
(dr inż. ogrodnictwa) i mgr licencjat teologii Zofia W ło
darczyk oraz dr inż. architekt Leszek Bylina.
Ogród biblijny w Proszowicach zajmuje powierzch
nię 9 arów. Zastosowano w nim układ kompozycyjny
polegający na przedstawieniu tematów biblijnych za
pom ocą roślin i małej architektury. Są tam: pustynia,
„kraj mlekiem i miodem płynący”, przejście przez M o
rze Czerwone i Jordan, ogród „Pieśni nad pieśniami”,
Studnia Jakuba, ogród oliwny, winnica, pola uprawne,
Jan i M aria pod krzyżem, menora, siedem gatunków,
alfa i omega oraz przypowieść o ziarnku gorczycy.

Ogród ten, tak jak inne na świecie, ma przede
wszystkim popularyzować treści Pisma Świętego, ale
też, co już jest odczuwalne, być miejscem wypoczynku
dla mieszkańców miasta.
Ze względu na specyfikę placówki, przy której się
znajduje, ogród ten pełni też rolę terapeutyczną dla osób
niepełnosprawnych, rehabilitowanych w tym ośrodku.
Może też być miejscem lekcji przyrody lub religii, a
także atrakcją turystyczną miasta.
Wszystkie ogrody biblijne na świecie powstają z
wewnętrznej potrzeby ludzi przekonanych, że Biblia
jako ponadczasowa Księga jest godna popularyzowania
również w tej postaci.
Wpłynęło 7.09.2008

D r inż. Zofia W łodarczyk jest adiunktem w Katedrze Roślin
Ozdobnych na Wydziale Ogrodniczym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
e-mail: zofia.wlodarczyk@ gmail.com
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MALARIA WCIĄŻ GROŹNA

MALARIA STILL DANGEROUS
It is estim ated that about 40% o f human population
lives in the areas o f malaria risk. This parasitic disease affe c ts about 350-500 millions o f people and causes about 1
million o f deaths annually. Its victims are m ainly children
under 5 years old and pregnant women.
Hum an malaria is caused by fo u r species o f protozoan
parasite o f Plasmodium genus: Plasmodium falcipąrum ,
Plasmodium vivax, Plasmodium ovale and Plasmodium
malariae. M osąuito o f Anopheles genus plays a vector
role.
There are many antim alarial drugs known, the most
important being artemisinin, Cinchona alkaloids, synthetic mefloc/tiine and chloroąuine. However, despite several
decades o f intensified studies and eradication efforts it is
still not easy to contro! malaria expansion, especially in
Africa a nd south-eastern Asia.
A tpresent, the m ost worryingphenom enon is sp re a d o f
Plasmodium drug resistance, which signifcantly limits the
usage o f available antimalarials in some w orld regions.
In this article the m ost important fa c ts about malaria,
short history o f its studies and problem s connected with its
treatment are presented.

W stępne w iadom ości o m alarii (zim nicy)
Około 40% ludzi zamieszkujących kulę ziem ską
żyje w zagrożeniu m alarią— chorobą zakaźną, na któ
rą rocznie zapada od 350 do 500 milionów osób (ryc.
1). Jej nazwa pochodzi z języka włoskiego, w którym
„maParia” oznacza „złe powietrze”. Dokładne określe

nie liczby przypadków śmiertelnych jest trudne, gdyż
większość chorych umiera w domu. Ostatnio przyjmu
je się, że liczba ta wynosi około miliona rocznie, przy
czym większość umierających na malarię to dzieci w
wieku poniżej pięciu lat. W Afryce tę chorobę uważa
się za przyczynę 25% zgonów wśród dzieci. Prawdziwa
liczba ofiar malarii może być nawet wyższa ze względu
na pośredni wpływ tej choroby na inne infekcje.

Ryc. 1. L iczeb n o ść p rzypadków zachorow ań na m alarię w e
d ług W H O (na rok 2004)

Malarię (po polsku — zimnicę) powodują jedno
komórkowe pasożyty z rodzaju Plasmodium, znane w
języku polskim pod nazw ą zarodźców zimnicy. Stwier
dzono istnienie ponad 160 gatunków tego pasożyta, z
których cztery wywołują chorobę u ludzi. Są to: Plasmo-
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dium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale
i Plasmodium malariae. Pierwszy z wymienionych ga
tunków znany jest jako przyczyna najgroźniejszej, zło
śliwej formy malarii, tzw. trzeciaczki, która powoduje
prawie wszystkie przypadki śmiertelne. Drugi gatunek
wywołuje tzw. łagodną trzeciaczkę. Plasmodium vivax
może rozwijać się w pierwszym żywicielu, tj. komarze,
w niższej temperaturze niż Plasmodium falciparum, w
związku z czym jego zasięg geograficzny jest szerszy.
Trzeci gatunek pasożyta, o charakterze podobnym do
Plasmodium vivax, występuje głównie w Afryce Za
chodniej, natomiast czwarty, wywołujący tak zwaną
czwartaczkę, jest stosunkowo rzadko spotykany.

Ryc. 2. Schematyczne przedstawienie ciągłej hodowli Plasmo
dium metodą „szklanego znicza i szalki Petry’ego” (Trager i
Jensen). W metodzie tej wykorzystuje się podłoże RPMI 1640
z dodatkiem 10% surowicy człowieka nieodpornego na ma
larię. Po zapewnieniu niskiego poziomu tlenu poprzez wypa
lenie znicza (tealight), studzienki hodowli są utrzymywane w
temperaturze 37°C. Faza gazowa w eksykatorze zawiera ok.
3% CO, i 15-17% O,

Inne ssaki naczelne, gryzonie i nietoperze, a także
ptaki i gady również zapadają na malarię, jednakże jej
forma jest zwykle inna niż ta, która występuje u ludzi.
W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Światowa
Organizacja Zdrowia uruchomiła ogólnoświatowy pro
gram zwalczania malarii (Global Malaria Eradication
Programme, 1957-1972). Dzięki wprowadzeniu tego
programu zasięg występowania choroby uległ znacz
nej redukcji, jednak na początku lat 90. okazało się, że
sytuacja znacznie się pogorszyła. Do niepokojącego
wzrostu obszarów zagrożonych malarią przyczyniło się
kilka zjawisk:
— gwałtowne rozprzestrzenianie się oporności
pasożytów malarii na chlorochinę oraz inne pochodne
chinoliny;
— częste konflikty zbrojne i niepokoje społeczne w
wielu krajach, wymuszające osiedlanie się dużych po
pulacji w trudnych warunkach, niekiedy na obszarach o
wysokim ryzyku zarażenia się m alarią
— migracja nieodpornych populacji wywołana
przyczynami ekonomicznymi;
— zmiany warunków klimatycznych (zwłaszcza
ilości opadów) oraz wodnych, wywołanych budową
tam i systemów irygacyjnych, które stwarzają nowe
stanowiska lęgu komarów;
— niesprzyjające warunki socjoekonomiczne pro
wadzące do znacznego zmniejszenia środków budżeto
wych przeznaczonych na ochronę zdrowia, a zwłaszcza
na odpowiednie leki;
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— wysoki przyrost naturalny prowadzący do gwał
townego wzrostu populacji w wieku poniżej pięciu lat,
szczególnie podatnej na zarażenie się m alarią
- zmiany zachowania się nośników (wektorów)
malarii, tj. komarów, a zwłaszcza sposobu atakowania
ludzi: obecnie często wewnątrz pomieszczeń, dawniej
— na zewnątrz.
Strefy zagrożenia malarią
Rozprzestrzenienie się malarii na duże obszary kuli
ziemskiej jest spowodowane przemieszczaniem się lu
dzi. Nie ulega wątpliwości, że malaria znowu się odra
dza. Według aktualnych oszacowań malaria dotarła do
stu krajów, w których infekcja tą chorobą zagraża dwóm
miliardom ludzi. Zagrożenie zimnicą dotyka w więk
szym stopniu ludzi ubogich, a więc bezbronnych wobec
choroby. Obok czynników geograficznych i klimatycz
nych, częstość występowania malarii zależy od aktyw
ności jej nośników, tj. komarów. Przypadki tzw. lotnisko
wej malarii oraz infekcji wywołanej transfuzją zakażonej
krwi są bardzo rzadkie. Zarodźce z gatunku Plasmodium
vivax mają największy zasięg: od strefy o klimacie tropi
kalnym przez subtropikalną aż do umiarkowanej i są sto
sunkowo mniej liczne w Afryce tropikalnej. Zasięg Pla
smodium falciparum ogranicza się głównie do tropików,
natomiast gatunek Plasmodium malariae jest szeroko
rozpowszechniony, choć jego główne skupiska znajdują
się na obszarach tropikalnych i subtropikalnych. Plasmo
dium ovale występuje głównie w Afryce tropikalnej i w
pewnych rejonach wysp południowego Pacyfiku.
Cykl życiow y zarodźców zimnicy
Pasożyty z rodzaju Plasmodium, tzn. zarodźce zim
nicy bytują „kursując” pomiędzy dwoma żywicielami
(„gospodarzami”). Znajomość cyklu życiowego za
rodźców, przedstawionego w uproszczeniu na rysunku
3, jest warunkiem zrozumienia metod stosowanych w
celu kontroli epidemicznej natury tych pasożytów. No
śnikiem ludzkiego zarodźca jest samica komara z rodza
ju Anopheles (z greckiego: nicpoń) żywiąca się krwią
człowieka. Spośród czterystu gatunków komarów nale
żących do rodzaju Anopheles tylko sześćdziesiąt zalicza
się do nośników malarii ludzkiej. Przyczyną tego, że nie
wszystkie komary są nośnikami pasożytów Plasmodium
jest ich duże zróżnicowanie pod względem wydajności
przenoszenia pasożytów, która jest uzależniona od tego
jak komary zachowują się w stosunku do ludzi, jaka jest
ich przeżywalność, płodność i zdolność przystosowania
się do różnych miejsc pobierania pokarmu. Najbardziej
wydajnymi nośnikami są komary należące do gatunku
Anopheles gambiae, szeroko rozpowszechnionego w tro
pikalnej Afryce. Samica przed złożeniem jaj zazwyczaj
musi pobrać pokarm z krwi ciepłokrwistego zwierzęcia.
Wiele gatunków komarów woli raczej krew zwierząt niż
ludzi, co ogranicza rozprzestrzenianie się malarii na nie
których terenach. Tylko samice komarów są zdolne do
wysysania krwi, podczas gdy samce są nieszkodliwe,
gdyż żywią się nektarem kwiatów i sokiem roślin. Więk
szość gatunków pobiera krew n o cą pomiędzy zmrokiem
a świtem, wewnątrz pomieszczeń. Również nocą samica
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Krótka historia walki człow ieka z m alarią

Okres czasu

W ydarzenie

10000 p.n.e.

Wraz z pojawieniem się rolnictwa rozpoczyna się okres znacznego wpływu malarii na życie ludzi;
dobór naturalny prowadzi do rozprzestrzenienia genów anemii sierpowatej, a- i (3-talasemii, niedobo
ru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, owalocytozy i eliptocytozy, gdyż ludzie o takich genach
nie chorują na malarię.

5000 p.n.e.

Wzmianki o śmiertelnej gorączce (febrze), prawdopodobnie malarii, występują w różnych tekstach
od chwili pojawienia się pisma.

2700 p.n.e.

W Egipcie wchodzą w użycie moskitiery.

400 p.n.e.

„Ojciec medycyny” — Hipokrates opisuje objawy „gorączki przerywanej”; wiąże jej występowa
nie z klimatem i warunkami środowiska; wyróżnia trzy typy febry: „trzeciaczka” (co trzeci dzień),
„czwartaczka” (co czwarty dzień) i codzienna lub ciągła (zwana obecnie tropikalną).

168 p.n.e.

W Chinach przeciwko malarii stosuje się zioło Qinghaosu Artemisia annua.

939-1058 n.e.

Siedmiu papieży pochodzenia niemieckiego staje się ofiarami „rzymskiej gorączki”, trudno znaleźć
nowych kandydatów na urząd papieski spoza Italii.

1500

Europejscy osadnicy i niewolnicy prawdopodobnie zawlekli malarię do Ameryki.

1600

Hiszpańscy misjonarze uczą się od peruwiańskich Indian z prowincji Loja stosowania proszku
„peruwiańskiej kory” (drzewo Cinchona succirubra) przeciw gorączce. Brak odniesienia do ma
larii w „medycznych księgach” Majów lub Azteków, stąd przypuszczenie o zawleczeniu jej przez
Europejczyków i niewolników do Nowego Świata. Śtosowanie kory „drzewa gorączkowego” zostało
wprowadzone do medycyny europejskiej przez misjonarzy — Jezuitów. Tylko „gorączka przerywa
na” poddawała się działaniu kory.

1677

Opis kory drzewa chinowego w farmakopei brytyjskiej jako Cortexperuvianus.

1717

Grafitowe zabarwienie śledziony i mózgu, stwierdzone na podstawie sekcji zwłok, zostało opu
blikowane przez Lancisiego w jego podręczniku na temat malarii pt. “De noxiis paludum effluviis
eorumąue remediis”. Przedstawił w niej dowód na to, że choroba przenoszona jest przez owady
(“muchy”). Lancisi wprowadził termin „maFaria” oznaczający „złe powietrze”.

1820

Caventou i Pelletier wyizolowali alkaloidy, cynchoninę i chininę, ze sproszkowanej kory drzewa
chinowego. Od tej chwili można podawać chorym odpowiednie dawki leku.

1848

Meckel zauważył dużą liczbę ziaren czamo-brunatnego barwnika we krwi i śledzionie pacjenta,
zmarłego w szpitalu dla umysłowo chorych. Prawdopodobnie oglądał pasożyty malarii nie zdając
sobie z tego sprawy, gdyż nie wymienił malarii w swoim sprawozdaniu. Uważał, że obserwowany
przez niego „pigment” jest melaniną i chorobę, w której powstaje, nazwał „melanemią”.

1856

Prowadzone przez Perkina próby syntezy chininy na drodze procesu, który mógłby mieć znaczenie
przemysłowe, nie powiodły się. Nie poszły jednak na marne, gdyż przez utlenienie o-toluidyny został
otrzymany „róż Perkina”, jako pierwszy w historii barwnik syntetyczny. Odkrycie to przyczyniło się
do postępu w medycynie, fotografice i innych dziedzinach.

1865

Ledger i Mamani przemycili ziarna “drzewa gorączkowego” z Boliwii. Plantacje tego drzewa
Cinchona ledgeriana zostały założone na Jawie (Indonezja), co dało Holandii monopol na handel
chininą.

1880

Laveran odkrył przyczynę powstawania pigmentu malarii na podstawie badań, z użyciem mikrosko
pu, świeżej kiwi 44 pacjentów chorych na malarię. W zakażonych erytrocytach odkrył zabarwione
„ciała”. Zaobserwował zjawisko „eksflagelacji” pasożytów i poruszające się „witki” (flagellae) uznał
za należące do pasożytniczych mikroorganizmów. Stwierdził, że działanie chininy polega na niszcze
niu pasożytów.

1885

Marchiafava, Celli i Golgi na podstawie badań cyklu reprodukcyjnego pasożytów w krwi człowieka
(cykl Golgi’ego) zaobserwowali, że podziały wszystkich pasożytów obecnych we krwi odbywają się
prawie równocześnie w regularnych odstępach czasu i są synchroniczne z atakami gorączki. Golgi
rozpoznał trzy typy malarii powodowane przez różne pierwotniaki.

1891

Guttmann i Ehrlich zauważyli, że błękit metylenowy wykazuje duże powinowactwo do niektórych
tkanek a także słabe działanie przeciwmalaryczne. Ehrlich zaproponował racjonalne projektowanie
leków („magicznych pocisków”) z wykorzystaniem różnic biochemicznych pomiędzy organizmem
człowieka i pasożyta.

1891

Romanowsky wprowadził technikę „barwienia różnicowego” komórek z użyciem mieszaniny eozyny
Y i zmodyfikowanego błękitu metylenowego (ażuru).

1897

Ross wykrył obecność komórek zawierających pigment komórki w ciałach dwóch „siedzących na
ścianie komarów o brunatnej barwie, nakrapianych skrzydłach i uniesionych odwłokach”. Zauważył,
że komary te (moskity) nakłuwają swoich żywicieli wielokrotnie.

1898

Grassi, Bignami i Bastianelli stwierdzili, że malaria jest przenoszona przez komary i ostatecznie udo
wodnili, że wyłącznie ukłucia komara z gatunku Anopheles (widliszek) mogą zainfekować człowieka
pasożytami malarii.
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1911

Carbone i Brown udowodnili za pomocą badań spektroskopowych, że pigment malarii (hemozoina)
jest hematyną.

1920 i dal
sze lata

Wagner-Jauregg rozpoczął leczenie neurosyfilisu wprowadzając do organizmu chorego pasożyty ma
larii Plasmodium vivax. Stwierdził, że trzy lub cztery skoki temperatury wystarczą do „wypalenia”
czułych na podwyższoną temperaturę bakterii syfilisu Treponema pallidum. Zarodźce malarii były
następnie usunięte przez zastosowanie chininy. Eksperymenty „leczenia malarią” otworzyły szerokie
pole badań w zakresie piroterapii, uprawianych do lat 50. XX wieku.

1922

Stephens zidentyfikował czwarty gatunek pasożyta malarii ludzkiej — Plasmodium ovale.

1930 i dal
sze lata

Andersag wraz z kolegami w laboratoriach Elberfelda w IG Farbenindustrie przeprowadził syntezę
i przetestował około 12000 różnych związków, w tym resochinę, jako lek zastępujący chininę. Resocnina, podobna do chininy dzięki zawartości pierścienia chinolinowego, oraz jej pochodna — sontochina, zostały otrzymane we współpracy z firmami amerykańskimi. Resochina, nazwana później
chlorochiną jest inhibitorem biokrystalizacji pigmentu malarii i jednym z najlepszych spośród
dotychczas opracowanych leków przeciw mikroorganizmom chorobotwórczym.

1939

Muller z firmy Geigy (Bazylea, Szwajcaria) stwierdził właściwości owadobójcze DDT (dichloro-difenylo-trichloroetan), które odtąd standardowo służyło do rozpylania, jako ochrona przed owadami.

1948

Vincke i Lips wyizolowali pasożyta malarii gryzoni Plasmodium berghei.

1949

Haldane postawił hipotezę, że dziedziczne choroby czerwonych krwinek rozprzestrzeniły się na sku
tek działania doboru naturalnego; takie anomalie genetyczne jak: anemia sierpowata, talasemia czy
niedobór G6PD, występują w populacjach narażonych na malarię wywoływaną przez P. falciparum,
gdyż nosiciele tych anomalii są odporni na malarię.

1949

Pauling i współpracownicy opublikowali pierwszy dowód na to, że choroby ludzkie mogą być wy
wołane zmianą określonego białka. Wykazali, że w erytrocytach osób chorych na anemię sierpowatą
występuje zmodyfikowana hemoglobina, zaś osoby wykazujące cechę sierpowatości mają zarówno
hemoglobinę normalną jak i anomalną.

1950

Shortt, Gamham i współpracownicy wykazali istnienie pozaerytrocytamych form Plasmodium falci
parum.

1951

W Grecji zaobserwowano oporność komarów na DDT. Obecnie rozpylanie DDT jest zakazane ze
względu na jego słabą biodegradowalność i wytwarzanie się oporności na ten insektycyd.

1960 i la
ta późniejsze

Pojawiły się pierwsze doniesienia o stabilnych genetycznie, opornych na chlorochinę szczepach
P. falciparum w Ameryce Łacińskiej i Południowej Azji.

1967

Macomber i współpracownicy zasugerowali, że przeciwmalaryczne leki chinolinowe są inhibitorami
powstawania pigmentu malarii. Chinina i chlorochiną działają na pasożyty tylko w tych stadiach ich
cyklu życiowego, w których metabolizują one hemoglobinę.

1976

Trager i Jensen opracowali metodę ciągłej hodowli P. falciparum in vitro, zwaną „metodą szklanego
znicza i szalki Petry’ego” (ryc. 2).

1980

Krotoski i współpracownicy wykryli hipnozoity, jako uśpione formy pasożytów P. vivax i P. ovale.

1987

Fitch i Kanjananggulpan wykazali duże podobieństwo pigmentu malarii do syntetycznej (3-hematyny,
która według nich może być cyklicznym dimerem lub liniowym polimerem, w którym cząsteczki są
połączone jednym lub dwoma wiązaniami pomiędzy tlenem grupy propionianowej i atomem żelaza.

1994

Hempelmann i współautorzy opracowali koncepcję dotyczącą biokrystalizacji hemozoiny. Według tej
koncepcji nie jest ona polimerem, ale fazą biokrystaliczną w której cząsteczki hematyny łączą się ze
sobą wiązaniami wodorowymi, nie zaś kowalencyjnymi.

2000

Bohle z zespołem stwierdzili, że 13-hematyna, najprawdopodobniej izostrukturalna z hemozoiną jest
cyklicznym dimerem.

2001

Międzynarodowe konsorcjum opublikowało sekwencję genomu P. falciparum i komara widliszka
Anopheles gambiae — nośnika malarii.

składa jaja. Rozwój pasożytów (sporogenia) wewnątrz
komara— nośnika jest zależny od temperatury środowi
ska, gdyż komary są zmiennocieplne. Poniżej 15°C w
przypadku Plasmodium vivax i 20°C w przypadku Plasmodium falciparum cykl życiowy pasożyta poza orga
nizmem ssaka nie może zostać ukończony i malaria nie
może być przeniesiona na innego żywiciela, np. człowie
ka. W momencie nakłucia skóry człowieka samica wi
dliszka wstrzykuje m ałą ilość swojej antykoagulującej
śliny do rany, co przeciwdziała krzepnięciu krwi. Wraz
z pokarmem w postaci krwi żywiciela pobiera pasoży
ty, stając się wektorem sporozoitów, które „zagnieżdżają
się” w jej gruczołach ślinowych.

Pojedyncze ukłucie człowieka przez komara (ryc.
3) jest równoznaczne z wprowadzeniem około 10%
„ładunku” sporozoitów, bytujących w komarze, do
włosowatych naczyń krwionośnych lub do tkanki
okołonaczyniowej. Swój pobyt w organizmie ludzkim
sporozoity (o rozmiarach 1 pm x 7 fj.m) rozpoczynają
od omijania jego barier obronnych, prawdopodobnie
poprzez wiązanie się — dla kamuflażu — do białek
osocza gospodarza odpornego na malarię. U osobni
ków nieodpornych wszystkie gatunki Plasmodium
wnikają do hepatocytów (ryc. 3: 1). W szystkie spo
rozoity opuszczają peryferyjny krwioobieg w ciągu
30-40 minut.
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Ryc. 3. Cykl życiowy zarodźca malarii: (1) sporozoity, (2) schizonty, (3) merozoity, (4) stadium wewnątrzerytrocytame (mitotyczny podział), (5) pękanie czerwonych krwinek z uwalnianiem
potomnych merozoitów i ich metabolitów, (6) gametocyty

W ciągu 7-30 dni (krótsze okresy dojrzewania ob
serwuje się najczęściej u Plasmodium falciparum , dłuż
sze u Plasmodium malariae) sporozoity dojrzewają
tworząc sferyczne, wielojądrowe schizonty (2) etapu
wątrobowego, które pękają uwalniając od dwóch do
czterdziestu tysięcy jednojądrowych merozoitów. Ten
proces ogromnego zwielokrotnienia zwany jest schizogonią egzoerytrocytamą. Zarodźce Plasmodium ovale i
Plasmodium vivax m ogą uruchomić schizogonię natych
miast łub z opóźnieniem, które daje w wyniku formy
uśpione pasożytów, zwane hipnozoitami. W tej postaci
wymienione wyżej pasożyty m ogą istnieć miesiącami
lub nawet przez kilka lat. Nie jest znany bodziec reakty
wujący hipnozoity. Po opuszczeniu wątroby merozoity
rozpoczynają inwazję czerwonych krwinek (3), a zara
zem stadium płciowe swojego cyklu rozwojowego. W
krwinkach następuje dalszy podział (4) merozoitów z
uwalnieniem periodycznie 8-32 nowych merozoitów
(5), a także metabolitów, szczątków komórek gospo
darza i antygenów malarii. Klasyczne „fale gorączki”
pow stają wówczas, gdy „fale merozoitów” wydobywa
j ą się równocześnie w tym samym dniu, z pękających
erytrocytów. Ta schizogonia erytocytama trwa, w przy
padku Plasmodium falciparum , 48 godzin.
Pasożyty są względnie chronione przed atakiem
układu immunologicznego człowieka, gdyż przebywają
w wątrobie i w krwinkach. Aby uniknąć śmierci wraz z
cyrkulującymi krwinkami, które są zabijane w śledzio
nie, pasożyty produkują pewne białka powierzchniowe,
które powodują, że krwinki przyklejają się do ścian na
czyń krwionośnych. Może to powodować komplikacje
groźne dla życia człowieka. Białka powierzchniowe
znane jako PfEM Pl są bardzo zróżnicowane (istnieją w
przynajmniej 50 wariantach) i w związku z tym nie m ogą
być zwalczane przez układ immunologiczny. W czasie,
gdy ludzki układ immunologiczny uczy się rozpozna
wać dane białko i zaczyna wytwarzać odpowiednie antyciała, pasożyty wytwarzają inną formę białka utrud
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niając układowi immunologicznemu nadążenie za tymi
zmianami. Po kilku cyklach przemian we krwi, niewiel
ki odsetek pasożytów przemienia się w męskie i żeńskie
gametocyty (6), które dojrzewają w ciągu czterech dni,
ale zachowują zdolność do przeżycia we krwi przez dłu
gi czas. Nie zachodzą w nich żadne zmiany dopóki nie
zostaną pobrane wraz z krw ią przez żerującą samicę ko
mara. Pojedyncze ukłucie wprowadza do jej organizmu
około 5 frl krwi zawierającej 25 milionów erytrocytów i
znajdujące się w nich gametocyty. W ciągu kilku minut
od pobrania ich przez komara, w gametocytach zacho
dzą dramatyczne zmiany. Bodziec, który je uruchamia,
nie został jeszcze poznany, ale w doświadczeniach in
vitro stwierdzono, że spadek temperatury poniżej 30° i
wzrost pH uruchamia proces pęcznienia gametocytów
oraz ich „wybuchu” z erytrocytów. Męskie gametocyty
w ytwarzają osiem mikrogamet, z których każda składa
się z wici (flagellum), do której przyłączone jest jądro.
M ikro- i makrogamety (odpowiednio gamety męskie i
żeńskie) łączą się ze sobą tworząc zygotę. Jest to jedy
ne diploidalne stadium cyklu życiowego Plasmodium,
podczas gdy wszystkie pozostałe stadia są haploidalne.
Zapłodnienie zachodzi w jelicie komara, a powstające
w jego wyniku nowe sporozoity rozwijają się i wędrują
do gruczołu ślinowego komara, zamykając w ten spo
sób cykl życiowy pasożyta.
W rodzona odporność na m alarię wyw ołaną przez
Plasm odium falciparu m
Wrodzona odporność na określoną chorobę należy
do tych charakterystycznych cech organizmu, które są
w nim obecne od urodzenia.
Istoty ludzkie żyły w zagrożeniu malarią złośliwą
(virulent) przez około 50 000 lat, a być może jeszcze
wcześniej były również narażone na mniej złośliwe
jej formy. Wobec tego musiały wytworzyć pewien ro
dzaj odporności na tę chorobę. Odporność ta powstała
w bardzo specyficzny sposób, a mianowicie na skutek
większych szans przeżycia tych populacji, w których
występowały określone mutacje genów kodujących
syntezę i strukturę hemoglobiny. Tak więc, chociaż
krwinkę czerwoną można uważać po prostu za wore
czek zawierający hemoglobinę przenoszącą tlen i po
zbawioną ścieżki glikolitycznej, jest ona dobrym przy
kładem działania doboru naturalnego. Okazuje się, że
większość genetycznych defektów występujących w
pewnych populacjach ludzkich wynika właśnie z nara
żenia tychże populacji na malarię, a w szczególności na
potencjalnie śm iertelną infekcję zarodźcami Plasmo
dium falciparum . Takie choroby czerwonych krwinek
jak anemia sierpowata, Hb C, Hb E i talasemia wystę
pują głównie wśród populacji narażonych na działanie
Plasmodium falciparum.
Anemia sierpowata, typowa choroba molekularna,
polega na jednopunktowej mutacji hemoglobiny, tj. na
zastąpieniu kwasu glutaminowego w pozycji 6 białko
wego łańcucha (3-globiny przez walinę, a gen tej choro
by jest obecny u około 40% ludności Afiyki centralnej.
Talasemia to choroba polegająca na zaburzeniu syn
tezy hemoglobiny. W heterozygotycznej (3-talasemii
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zredukowane jest wytwarzanie łańcucha P-globiny.
Prawdopodobieństwo rozwoju tzw. malarii mózgowej
u człowieka z genem talasemii jest mniejsze niż u czło
wieka bez takiego genu. Ma to związek ze specyficzny
mi zmianami wprowadzanymi przez talasemię do cha
rakterystyki erytrocytów. Malaria mózgowa jest jedną
z kluczowych przyczyn śmiertelności wywołanej przez
Plasmodium falciparum. Liczba spowodowanych przez
nią zgonów to prawie 80% przypadków śmierci spowo
dowanych łącznie przez wszystkie odmiany zimnicy.
Chory na malarię mózgową jest splątany, traci orienta
cję a w końcu pogrąża się w terminalnej śpiączce. Jest to
konsekwencja przyczepiania się zainfekowanych krwi
nek do śródbłonka naczyń krwionośnych a stąd — ha
mowania mikroobiegu krwi w mózgu. Za taką sytuację
odpowiedzialny jest pasożyt, który zmienia charaktery
stykę błony komórkowej erytrocytów w taki sposób, że
stają się „lepkie” i tworzą klastery blokujące przepływ
krwi i w konsekwencji — niedotlenienie mózgu. „Ko
rzyść” organizmu ludzkiego wynikająca z wrodzonej
talasemii polega na tym, że przyleganie erytrocytów
człowieka, obciążonego dziedzicznie tą chorobą, do
krwinek zainfekowanych m alarią zachodzi znacznie
trudniej niż w przypadku normalnych erytrocytów.
Antygeny Duffy to białka transmembranowe, które
działają jako powierzchniowe receptory merozoitów.
Gdy u potencjalnego gospodarza Plasmodium brak ta
kich antygenów, nie może mieć miejsca inwazja paso
żytów do wnętrza jego krwinek. W związku z tym pra
wie całkowitą nieobecność infekcji Plasmodium vivax
w wielu rejonach Afryki tropikalnej można tłumaczyć
faktem, że większość czarnoskórej populacji nie posia
da antygenów Duffy.
Inną anomalią chroniącą organizm ludzki przed pa
sożytami jest południowoazjatycka owalocytoza. Pole
ga ona na mutacji białka błony erytrocytów zwanego
białkiem pasma 3 (band 3). Białko to służy jako główne
miejsce wiązania szkieletu błony, który jest submembranową siecią białkową złożoną z ankiryny, spektryny, aktyny i białka pasma 4.1. Mutacja ta powoduje, że
błona erytrocytu staje się bardziej sztywna i oporna na
inwazję merozoitów.
Jeszcze inne zaburzenie natury krwinki, zwiększają
ce jej ochronę przeciw malarii, to niedobór dehydroge
nazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD). Jako mechanizm
odpowiedzialny za ten rodzaj odporności sugeruje się
podwyższoną aktywność systemu immunologicznego
gospodarza w usuwaniu czerwonych krwinek zakażo
nych pasożytami.
Dodatkowym potwierdzeniem wytwarzania się opi
sanych wyżej rodzajów odporności na drodze doboru
naturalnego jest brak takiego polimorfizmu genetyczne
go u populacji zamieszkujących Amerykę Południową,
gdzie malaria pojawiła się zbyt późno, aby mogły zajść
odpowiednie procesy ewolucyjne.
Profilaktyka
W walce z malarią, podobnie jak w przypadku
wszystkich chorób, jednym z najistotniejszych elemen
tów jest profilaktyka. Niestety nie dysponujemy efek
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tywnymi i zupełnie bezpiecznymi lekami, które mogły
by być wykorzystane w tym kierunku. W związku z tym
bardzo silny nacisk kładzie się na ograniczanie dostępu
wektorów choroby (komarów) do ludzkich żywicieli.
Działania te obejmują np. propagowanie stosowania
wszelkich repelentów, moskitier impregnowanych środ
kami owadobójczymi i opryskiwania domostw, m.in. z
zastosowaniem DDT.
Od lat prowadzi się badania nad opracowaniem sku
tecznej szczepionki przeciwko malarii. Ze względu na
szczególne właściwości antygenowe zarodźców malarii
jest to jednak zadanie bardzo skomplikowane.
Spośród wielu opracowywanych szczepionek naj
większe nadzieje budzi szczepionka o nazwie RTS,S/
AS02D. Prace nad tą szczepionką rozpoczęto w latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku w USA. Jej głów
nym składnikiem jest specjalnie skonstruowane biał
ko zawierające trzy istotne części: R, T i S. Część R
to powtarzający się fragment pochodzący z białka pa
sożyta malarii, który powinien „mobilizować” układ
immunologiczny człowieka do produkcji przeciwciał
przeciwko sporozoitom (stadium, w którym pasożyt
przechodzi z komara do krwi ludzkiej). Część T to inny
fragment tego samego białka pasożyta, który powinien
sprowokować atak komórek T układu immunologicz
nego. Część S — to specjalny „dodatek” pochodzący
ze szczepionki przeciw żółtaczce B, który zapewnia
samoorganizację białka w większe agregaty, wywołują
ce bardziej zdecydowaną reakcję immunologiczną, niż
niezasocjowane cząsteczki białka. Pod kryptonimem
AS02D w nazwie szczepionki kryje się tzw. adiuwant,
którym jest emulsja oleju w wodzie z dodatkiem pew
nego lipidu monofosforylowego i ekstraktu z drzewa
Queillaja saponaria. Różne adiuwanty są dodawane do
wszystkich szczepionek jako „wyzwalacze” immunolo
gicznej reakcji organizmu.
W 2003 roku w Mozambiku przeprowadzono testy
tej szczepionki na grupie około 2000 dzieci w wieku od
jednego roku do pięciu lat. Stwierdzono, że wśród dzie
ci zaszczepionych przeciw malarii liczba infekcji była
o 37% niższa niż wśród niezaszczepionych. Wykazano,
że szczepionka zmniejszyła o 65% liczbę zachorowań o
ciężkim przebiegu.
Ogólnym wnioskiem z tych testów była obserwacja,
że szczepionka RTS,S/AS02D jest bezpieczna i dobrze
tolerowana oraz może powodować powstawanie prze
ciwciał przeciwko malarii u niemowląt z wiejskich
obszarów Mozambiku. Stwierdzono jednak, że poja
wienie się odporności na malarię silnie zależy od zdol
ności danego organizmu do produkcji przeciwciał, stąd
szczepionka może okazać się mało skuteczna na ska
lę masową. Mimo to, osiągnięte wyniki świadczą już
o pewnym sukcesie, gdyż według specjalistów pierw
szym krokiem na drodze do zmniejszenia śmiertelności
wśród dzieci chorujących na malarię byłoby przekształ
cenie jej w chorobę mniej agresywną, np. typu lekkiej
grypyW obecnym stadium badań nad tą szczepionką moż
na przyjąć, że jest ona dodatkowym środkiem ochrony,
obok takich metod zapobiegania malarii jak moskitiery
oraz insektycydy. Badania mające na celu poprawę sku
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teczności szczepionki RTS,S/AS02D wym agają czasu i
środków finansowych.
Istnieje również inna koncepcja co do źródła sku
tecznej szczepionki, według której głównym jej skład
nikiem byłyby sporozoity naświetlone promieniowa
niem y. Jak stwierdzono, tak spreparowane sporozoity
dostając się do krwi nie wywołują infekcji, ale mogą
sprowokować organizm ludzki do wytworzenia obron
nych przeciwciał. Wstępne badania nad taką szcze
pionką dały obiecujące wyniki, ale zostały zarzuco
ne ze względu na żm udną i kosztochłonną procedurę
otrzymywania sporozoitów z organizmów komarów
zarażonych malarią, po ich naświetleniu odpowiednim
promieniowaniem. Prawdopodobnie badania te zostaną
wkrótce wznowione.
Jak podaje tygodnik Naturę (wersja online z 27
lutego 2008 roku), ostatnio na cele walki z m alarią w
krajach afrykańskich zostały przeznaczone duże środki
finansowe rzędu miliarda dolarów, pochodzące z funda
cji międzynarodowych takich jak Światowy Fundusz do
Walki z AIDS, Gruźlicą i M alarią (Global F und to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), oraz prywatnych,
między innymi z Fundacji Melindy i Billa G ates’ów.
Zakłada się, że pozw olą one na znaczne zmniejszenie,
być może dwukrotne, liczby zachorowań na malarię.
Realizacja tego celu jest bardzo trudna w warunkach
afrykańskich (ubóstwo, duże odległości, brak infor
macji o sposobach zapobiegania i leczenia) i wymaga
wielkiego wysiłku całego społeczeństwa.
Warunkiem powodzenia akcji „wykorzeniania ma
larii” jest również dobór takich insektycydów do im
pregnacji m oskitier i leków przeciw malarii, na które
komary i pasożyty nie wytworzyły jeszcze oporności.
Obecnie jako najskuteczniejszy insektycyd stosuje się
pyretroid, a jako lek — artemizynę. Konieczne jest jed 
nak stałe monitorowanie przejawów oporności na te
środki, a także pojawiania się ewentualnych ich „pod
róbek” produkowanych przez fałszerzy leków.
D iagnostyka laboratoryjna
Jak można stwierdzić, że dana osoba jest chora na
malarię? Jest to problem nie do końca rozwiązany. Pod
stawowym kryterium jest obecność zarodźców zimnicy
we krwi, nie jest to jednak kryterium wystarczające. U
wielu ludzi, narażonych na infekcję przez kilka lat roz
wija się nabyta odporność na tę chorobę. U tych osób,
choć są one nosicielami pasożytów, m ogą nie wystę
pować objawy malarii. Określenie stopnia parazytemii
może być pomocne, gdyż im jest on wyższy tym więk
sze prawdopodobieństwo, że rzeczywiście stwierdzenie
malarii jest diagnozą właściwą. Stopień parazytemii
również nie stanowi jednak kryterium absolutnego.
Najbardziej oczywistym objawem malarii są cykliczne
stany gorączkowe o charakterystycznym przebiegu. Za
wsze należy rozważyć malarię jako potencjalną przy
czynę gorączki u pacjentów zamieszkujących strefę
tropikalną. Z drugiej strony, zbyt często uważa się, że
gorączka jest wywołana zimnicą, bez uwzględnienia
alternatywnej diagnozy i niepotrzebnie zapisuje się pa
cjentowi leki przeciwmalaryczne.
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Obecnie za „złoty standard” stosowany w labora
toryjnej diagnostyce malarii uważa się mikroskopowe
badanie grubo- i cienkowarstwowych barwionych roz
mazów (tzw. filmów) krwi na płytce szklanej. Na przy
kład w Indiach rocznie bada się prawie 100 milionów
filmów krwi. Gruby film krwi, utworzony przez kroplę
krwi, z której na płytce szklanej usunięto hemoglobinę
został wprowadzony przez Rossa i Thompsona w 1910
roku. W takim filmie znajduje się do 20 warstw czer
wonych krwinek na małej powierzchni, co daje ponad
dziesięciokrotny wzrost czułości oznaczenia w porów
naniu z cienkim filmem, ale otrzymanie wiarygodnych
wyników badania grubego filmu wymaga większej
wprawy. W metodzie grubego filmu 100 mikroskopij
nych pól obserwowanych w oleju immersyjnym za
wiera w sumie 0,1-0,2 pi krwi. Doświadczony technik
może wykryć w grubym filmie zaledwie pięć pasoży
tów w jednym mikrolitrze krwi, co odpowiada infekcji
0,0001% czerwonych krwinek pacjenta. W filmie cien
kim liczba ta wynosi 100 pasożytów w jednym m ikro
litrze krwi. W rutynowych diagnostycznych testach na
obecność zarodźców w krwi pacjenta przygotowuje się
cztery grube i cztery cienkie filmy krwi i barwi je meto
d ą Giemsy (ryc. 4). Próbki krwi muszą być pobrane w
różnym czasie, gdyż w przypadku Plasmodium falcipa
rum wszystkie pasożyty w późniejszych stadiach roz
woju m ogą znajdować się poza krw ią peryferyjną. Jeśli
podejrzewa się u pacjenta malarię tropikalną, rozmazy
krwi powinny być badane w odstępach czasu od 6 do 12
godzin przez przynajmniej dwa dni. Dla zapewnienia
optymalnego przebiegu badań próbki krwi powinno się
pobierać, gdy temperatura pacjenta wzrasta.
Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum
powinna być traktowana jako zagrożenie życia, z czego
wynika, że szybkie wykrycie i identyfikacja czynnika
chorobotwórczego wraz z określeniem gatunku paso
żyta są konieczne dla podjęcia decyzji o odpowiednim
leczeniu i terapii wspomagającej.
•J
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Ryc. 4. Krwinki czerwone zakażone Plasmodium falciparum
(metoda „cienkiego filmu”); widoczne trofozoity w formie
pierścieni o niebieskawej barwie — powiększenie 3000x. Mikrofot. E. Hempelmann

Liczbę pasożytów obecnych w jednym mikroli
trze krwi oblicza się zakładając, że liczba czerwonych
krwinek w tej objętości wynosi 8000. Wystarczy więc
pomnożyć przez 40 liczbę pasożytów, zauważonych w
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momencie zarejestrowania pod mikroskopem dwustu
krwinek, aby oszacować liczbę pasożytów w jednym
mikrolitrze krwi.
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aż 100 g hemoglobiny może ulec rozkładowi w okresie,
gdy pasożyty znajdują się w stadium trofozoitów.

Leczenie
Malaria jest chorobą uleczalną jeśli zastosuje się
odpowiednią i szybko działającą metodę kuracji. Pierw
szymi skutecznymi środkami przeciw malarii były pro
dukty pochodzące z ogromnych zapasów świata roślin
nego: kora drzewa chinowego z Ameryki Południowej
i napary z liści zioła Artemisia annua rosnącego w Chi
nach (ryc. 5,6). Od XVII wieku chinina służyła również
jako środek profilaktyczny. Opracowanie takich leków
jak chinakryna, chlorochiną i primachina w XX wieku
zredukowało stosowanie chininy, jako środka terapeu
tycznego o zbyt licznych działaniach ubocznych.
Ryc. 7. Cząsteczka hemoglobiny z wyróżnioną grupą prostetyczną: hemem. Rysunek wykonany za pomocą programu PyMOL (wersja 0.99rc6) na podstawie danych strukturalnych dla
ludzkiej deoksyhemoglobiny, zaczerpniętych z PDB (Protein
Data Bank): numer identyfikacyjny struktury: IA3N [Tame
J.R., Vallone B. Acta Crystallogr. (2000) Sect.D 56: 805-811],
Cztery podjednostki globiny są zaznaczone za pomocą czte
rech kolorów: żółtego, zielonego, niebieskiego i amarantowe
go. Czerwone punkty oznaczają cząsteczki wody

Ryc. 5. Rośliny dostarczające leków przeciwmalarycznych:
drzewo chinowe Cinchona calisaya (źródło: http://species.
wikimedia.org/wiki/Cinchona_calisaya) i chiński piołun Arte
misia annua, bylica roczna (zdjęcie udostępnione przez Kenyamed — NGO)

Współczesne poglądy na sposób działania leków
przeciwmalarycznych opierają się na wynikach badań
procesów zachodzących w erytrocytach zakażonych zarodźcami zimnicy.

Ryc. 6. Leki przeciwmalaryczne pochodzenia roślinnego: chi
nina i artemizyna. Rysunek wykonany na podstawie danych
strukturalnych, otrzymanych metodą dyfrakcji promieniowa
nia rentgenowskiego na monokryształach w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ

W czasie swojego cyklu życiowego w krwince pa
sożyt z gatunku Plasmodium falciparum konsumuje do
80% hemoglobiny gospodarza na drodze sekwencyj
nych lub niesekwencyjnych procesów metabolicznych.
W organizmie przeciętnego chorego na malarię, w któ
rego układzie krwionośnym cyrkuluje 750 g hemoglo
biny, a pasożyty zajm ują 20% czerwonych krwinek (w
medycynie określa się ten stan jako 20% parazytemię),

Hemoglobina jest chromoproteiną składającą się w
około 94% z globiny i w 6% z hemu (około 18 mM w ery
trocycie ludzkim) (ryc. 7). Globina jest rozkładana na ami
nokwasy, których część jest wykorzystywana w ogólnych
metabolicznych procesach pasożytów. Hemoglobina jest
więc z jednej strony niezbędna dla pasożytów, z drugiej
strony stanowi jednak źródło niebezpiecznego dla nich
hemu. Hem, uwolniony ze swojej „białkowej klatki”, utle
nia się do toksycznej formy (zwanej hematyną) zawierają
cej żelazo na trzecim stopniu utlenienia. Zapoczątkowuje
to łańcuch reakcji, w którym tworzy się nadtlenek wodoru
oraz różne rodnikowe formy tlenu, zdolne do niszczenia
błon komórkowych oraz do inhibicji wielu enzymów.
Gdyby pasożyt gromadził te niebezpieczne pozostałości
konsumowanej przez siebie hemoglobiny w swojej wakuoli pokarmowej (organella pasożyta, w której odbywa się
trawienie pokarmu i z której, po okresie magazynowania,
wydalane sąniestrawione resztki; zajmuje 3-5% objętości
zarażonego erytrocytu), wkrótce osiągnęłyby one poziom
200-500 mM. W związku z tym, aby przeżyć, zarodziec
musi zastosować skomplikowane mechanizmy adapta
cyjne, do których należy użycie odpowiednich enzymów
kontrolujących „stres oksydacyjny” oraz detoksykacja
polegająca na usuwaniu wolnego hemu, czyli toksycznej
wolnej ferriprotoporfiryny IX (Fe(III)PPIX). Detoksyka
cja ta sprowadza się do samoorganizacji cząsteczek Fe(III)PPIX, na drodze biokrystalizacji, w nieszkodliwy dla
pasożyta pigment malarii zwany hemozoiną (HZ) (ryc. 8).
Ten fizykochemiczny proces biokrystalizacji jest bardzo
interesujący dla malariologów, gdyż najbardziej skuteczne
leki przeciwmalaryczne, s ą według współczesnych po
glądów, jego inhibitorami. Do tych leków należy, stoso
wana przez ponad 40 lat, chlorochiną (CQ, ryc. 9), która
pod względem efektywności przewyższa większość kie
dykolwiek wynalezionych środków stosowanych przeciw
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pasożytom. Inne 4-aminochinoliny, stosowane jako schizontoeydy, są również najtańszymi w produkcji lekami
antymalarycznymi.
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enzymu. W celu utrudnienia pasożytom tworzenia mu
tacji, a tym samym zwiększenia efektywności leczenia,
często stosuje się obecnie kombinacje związków pasożytobójczych. Wśród rodziny „kombinowanych” leków
hamujących syntezę kwasu foliowego najczęściej sto
sowana jest kombinacja sulfadoksyny z pyrimetaminą,
znana pod nazw ą handlową Fansidar. Lek ten ma wyso
ką skuteczność na dużych obszarach Afryki. Podobne
kombinacje obejm ują sulfonamidy i sulfony, działające
na drodze inhibicji syntetazy dihydropterydynowej oraz
pyrimetaminę i biguanidyny, działające przez inhibicję
reduktazy dihydrofolianowej.

Ryc. 8. Struktura krystaliczna (3-hematyny [Pagola S. et al.,
Naturę (2000) 404(6775), 307], związku syntetycznego, iden
tycznego z hemozoiną: (a) dimer P-hematyny; (b) fragment
struktury kryształu; linie przerywane oznaczają międzycząsteczkowe wiązania wodorowe, (c) kryształy hemozoiny (pig
mentu malarii). Mikrofot. E. Hempelmann

W Afryce zachodniej, gdzie lokalne szczepy paso
żytów malarii są szczególnie złośliwe, zaleca się obec
nie stosowanie meflochiny (nazwa handlowa Lariam,
ryc. 10), jako leku profilaktycznego, pomimo jej nie
pożądanych efektów psychologicznych występujących
u niektórych podatnych osób. Jest to jednak lek drogi
i z tego względu nieosiągalny do ogólnego użycia w
Afryce tropikalnej.
Wyciągi z rosnącej w Chinach rośliny Artemisia annua (w języku chińskim Qinghaosu) zawierające artemizynę, która jest związkiem niespokrewnionym chemicz
nie z chininą, charakteryzują się skutecznością sięgającą
ponad 90%. Lek ten działa zabójczo na pasożyty w ich
stadium erytrocytamym i nie wykazuje aktywności prze
ciw gametocytom, czy sporozoitom. Leki, które, tak jak
artemizyna, zawierają mostek nadtlenkowy O-O, reagują
z hemem i ulegają chemicznej redukcji przez jony żela
za (II). Redukcja ta polega na zerwaniu wiązania między
atomami tlenu w „mostku” nadtlenkowym. Prowadzi to
do tworzenia wolnych rodników, tzw. reaktywnych form
tlenu (RFT), podlegających różnym przemianom che
micznym, w wyniku których powstają reaktywne czą
steczki zdolne do alkilacji składników komórki pasożyta
i w konsekwencji — do jego śmierci.
M echanizm działania przeciwmalarycznego takich
związków antagonistycznych względem kwasu folio
wego, jak pyrimetamina, proguanil i sulfadoksyna (ryc.
11) jest dobrze znany. Polega on na inhibicji reduktazy
dihydrofolianowej i syntetazy tymidylanowej, enzy
mów kluczowych dla syntezy deoksytymidyny. Enzym
zarodźca jest znacznie bardziej wrażliwy na działanie
tych leków niż enzym ssaków. Pojawiającą się opor
ność pasożytów na działanie tych leków można wytłu
maczyć punktowymi mutacjami reduktazy dihydrofo
lianowej, które polegają na zmianach w pozycjach 108,
51 i 59 tego białka pasożyta. Mutacje takie występują
coraz częściej w afrykańskich szczepach Plasmodium,
podczas gdy pasożyty z południowo-wschodniej Azji
często wykazują mutację również w pozycji 164 tego

Ryc. 9. Cząsteczka hydroksychlorochiny. Rysunek wykonany
na podstawie danych strukturalnych, otrzymanych metodą dy
frakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach w
Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ

Ryc. 10. Cząsteczka meflochiny. Rysunek wykonany na pod
stawie danych strukturalnych, otrzymanych metodą dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego na monokryształach w Za
kładzie Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ

Primachina (ryc. 11) odgrywa dobrze zdefiniowaną,
specyficzną rolę polegającą na wytrzebieniu zarodźców
z gatunków Plasmodium vivax i Plasmodium ovale w
stadium wątrobowym ich cyklu życiowego po leczeniu
ostrej infekcji krwi z użyciem chlorochiny.
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ny. Gdyby wszystkie dostępne leki były autentyczne i
odpowiednio dawkowane, można by uniknąć śmierci
jednej piątej z miliona ludzi umierających rocznie z po
wodu malarii.
Podsum owanie

Ryc. 11. Inne leki syntetyczne o działaniu przeciwmalarycznym

Pasożyty malarii mają zdolność do gwałtownej
ewolucji i ciągłej mutacji. Przykładem tego zjawiska
jest wytworzenie oporności na chlorochinę przez nie
które szczepy Plasmodium falciparum. Na powstanie
tej oporności złożyły się takie czynniki, jak: szerokie
rozprzestrzenienie chlorochiny jako jedynego, „cudow
nego” leku, np. w postaci łatwo dostępnej w sprzedaży
soli (np. w postaci siarczanu), w okresie walki z ma
larią w latach 1955-1965; jej nieograniczone stosowa
nie jako leku dostępnego bez recepty; nieodpowiednie
dozowanie i zaopatrywanie się dużej liczby chorych w
leki bez porady lekarza. Oporność Plasmodium fa lci
parum na chlorochinę ujawniła się w późnych latach
50. ubiegłego wieku w różnych ogniskach choroby w
Ameryce Południowej i Azji południowo-wschodniej, a
w 1978 roku — w Afryce. Oporność Plasmodium vivax
stwierdzono w 1989 roku. Zwiększona mobilność ludzi
również w dużym stopniu przyczyniła się do rozprze
strzenienia się malarii na rozległe obszary geograficzne.
Prawdopodobieństwo pojawienia się pasożytów opor
nych względem wszystkich dostępnych leków przeciw
malarycznych w najbliższej przyszłości można uważać
za realne. Chlorochiną jest tania, podczas gdy inne leki
są drogie i większość zagrożonych pacjentów nie może
sobie na nie pozwolić. Brak odpowiednich funduszów,
pozytywnych wyników i nadziei wśród wielu organiza
cji do walki z m alarią to poważne przeszkody w zma
ganiach z tą groźną chorobą.
Oporność na meflochinę ujawniła się we wczesnych
latach 1980., wkrótce po jej wprowadzeniu do lecze
nia i jest obecnie na poziomie niemal identycznym jak
oporność względem chlorochiny.
Również oporność względem Fansidaru, produko
wanego przez firmę Hoffman la Roche, rozszerzyła się
w krajach Afryki wschodniej do tego stopnia, że za
miast tego leku zaczęto wprowadzać kombinację Atovaquone/Dapsone (ryc. 11), produkowaną przez Glaxo
Wellcome pod nazwą Malarone.
W malarii mózgowej stosuje się jako główną terapię
zastrzyki dożylne z chininy, choć oporność względem
tego leku również wzrasta. Dalszy rozwój oporności
afrykańskich szczepów zarodźców zimnicy według tego
samego schematu, który dotychczas występuje w Azji
południowowschodniej, grozi klęską na dużą skalę.
Znanym problemem na międzynarodowym rynku
leków przeciwmalarycznych jest pojawianie się leków
fałszywych, w tym zwłaszcza „podrabianej” artemizy-

Malaria, choć jest chorobą rozpoznawaną i leczoną
od wieków, ciągle nie poddaje się próbom całkowitego
jej wykorzenienia lub choćby utrzymania nad nią kon
troli. Wysiłki w kierunku poprawy tej sytuacji jednak
nie ustają. Na całym świecie prowadzi się wielokie
runkowe badania, obejmujące prace nad skutecznymi
szczepionkami, a w związku z opracowaniem geno
mu Plasmodium, oczekuje się sukcesów na tym polu.
Jednocześnie trwają nieustające badania nad opraco
waniem skuteczniejszych kombinacji istniejących już
leków, a także, co jest oczywiste, nad opracowaniem
nowych związków o efektywnym działaniu przeciwma
larycznym i minimalnych efektach ubocznych. W tym
kontekście istotne jest również ostateczne wyjaśnienie
mechanizmu działania istniejących już leków. W przy
padku najistotniejszej w leczeniu malarii grupy leków
chinolinowych zagadnienie to pozostaje do dziś nieroz
strzygnięte. Ponieważ jednak wiadomo, że mechanizm
ten obejmuje inhibicję biokrystalizacji hemozoiny i
wynika najprawdopodobniej z bezpośredniego oddzia
ływania leku z cząsteczkami hematyny, nadzieje wiąże
się z opracowaniem nowych inhibitorów tego procesu.
Hem (bądź hematyna), jako cząsteczka niepodlegająca
mutacjom, jest niezwykle atrakcyjnym targetem le
ków przeciwmalarycznych. Ponadto interesującą grupą
związków przeciwmalarycznych są leki aktywne redoksowo (prooksydanty), do których należy artemizyna i fiawiny. Istnieją nadzieje na poszerzenie tej grupy
leków o nowych przedstawicieli.
Poszukiwania nowych leków uwzględniają także
nowe strategie działania przeciwzarodźcowego, m.in.
poprzez inhibicję różnych enzymów pasożyta malarii.
Istotne znaczenie ma tutaj rozwój proteomiki, która sta
nowi potężne narzędzie w efektywnym poszukiwaniu
nowych białkowych receptorów potencjalnych leków.
We wszystkie działania mające na celu walkę z
m alarią poza Światową Organizacją Zdrowia, zaan
gażowane są liczne ośrodki naukowe, a także fundacje
wspierające badania naukowe oraz wolontariat działa
jący wśród ludności zagrożonej malarią.
Wpłynęło: 20.04.2008
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STAN BADAŃ NAD GENOMEM KRÓLIKÓW
Dynamiczny rozwój technik biologii molekularnej
um ożliwił coraz dokładniejsze badania organizacji in
formacji genetycznej różnych organizmów żywych, w
tym zwierząt gospodarskich. Badania te dotyczą rów
nież genomu jednego z najmniejszych gatunków gospo
darskich, jakim jest królik. Króliki to zwierzęta mające
duże znaczenie w światowej produkcji zwierzęcej, a
jednocześnie powszechnie wykorzystywane w naukach
biomedycznych jako zwierzę modelowe. Wydaje się, że
wiedza zdobyta na podstawie badań organizacji infor
macji genetycznej królików znajdzie szybkie zastoso
wanie w praktyce hodowlanej oraz w badaniach podsta
wowych. Jednakże w porównaniu z innymi zwierzętami
modelowymi, jak myszy czy szczury oraz z innymi ga
tunkami zwierząt gospodarskich, dotychczas stosunko
wo mało uwagi poświecono genomice królików.
Genomika jest dziedziną biologii molekularnej zaj
m ującą się poznawaniem i analizą genomów różnych
gatunków. Wytworzyły się już poddyscypliny naukowe
wyróżniające genomikę strukturalną, badającą strukturę
i organizację genomu oraz genomikę funkcjonalną, zaj
m ującą się badaniami funkcji poszczególnych elemen
tów oraz regulacją transkrypcji genomu. Warto w tym
miejscu zwrócić uwagę na podstawową różnicę miedzy
pojęciami „genom” a „genotyp”. Genom jest pojęciem
charakteryzującym fizyczną organizację informacji ge
netycznej konkretnego gatunku. Natomiast „genotyp”
opisuje układ alleli w jednym lub wielu loci, odnoszący
się do konkretnego osobnika.
Etapy poznania genom u królika
Najniższym stopniem poznania genomu są mapy
genetyczne, wskazujące względne położenie markerów
DNA na chromosomach. Mapa genomu zawiera przede
wszystkim informacje o genetycznych odległościach
pomiędzy loci występującymi w układach sprzężonych.
M iarą odległości między poszczególnymi loci nie jest
wielkość fizyczna porównywalna z takimi miarami jak
skala metryczna. Odległość między dwoma genami le
żącymi na tym samym chromosomie mierzy się jako
częstość zachodzenia rekombinacji między rozpatry
wanymi genami. Jeżeli między dwoma genami częstość
zachodzenia rekombinacji odpowiada 1%, to na mapie
genetycznej oznacza to 1 centyMorgan (lcM ), czyli taki
dystans, w którym crossing-over zachodzi jeden raz na
100 mejoz. Każdy chromosom stanowi swego rodzaju
grupę sprzężeniową, gdyż segregacja w procesie mejozy i tworzenia się gamet jest niezależna. Wszystkie
geny w pojedynczym chromosomie stanowiłyby łącznie
dziedziczącą się grupę sprzężeniową, gdyby nie proces
crossing-over. Prawdopodobieństwo rozerwania chro
mosomu i rekombinacji między chromatydami chromo
somów homologicznych, czyli crossing-over między
dwoma loci, rośnie wraz ze wzrostem fizycznej odle
głości między tymi loci. Wynika z tego, że geny leżące

na chromosomie blisko siebie m ają większą szansę, by
razem zostać przekazane potomstwu. Oznaczałoby to,
że wielkość oddalenia fizycznego mniej więcej pokry
wa się z odległością rekombinacji. Przyjmuje się nawet
orientacyjnie, że wielkość 1 cM, czyli 1% rekombina
cji, m ożna przeliczyć na fizyczną odległość 1 miliona
par nukleotydowych. Pamiętać jednak należy, że relacje
takie są prawdziwe jedynie dla małych odległości.
Poza odległościami mapa genetyczna zawiera rów
nież informacje na temat kolejności położenia sprzę
żonych loci. Budowa tych map opiera się na analizie
segregacji alleli w tzw. rodzinach referencyjnych. Po
ustaleniu genotypów dla wszystkich członków analizo
wanej rodziny wykorzystuje się zaawansowane metody
statystyczne, pozwalające na wykrywanie sprzężenia
oraz ustalanie odległości między sprzężonymi loci.
Pierwsze proste sprzężeniowe mapy genetyczne kró
lika tworzono w latach dwudziestych ubiegłego wieku.
Wtedy to udało się ustalić wzajem ną lokalizację loci:
albinizmu (c), czekoladowej barwy futra (b) oraz żół
tego tłuszczu (y). Ich wzajemne położenia i odległość
genetyczną ustalono jako c <—14,4—> y <—28,4—> b.
Geny te ulokowano na pierwszym chromosomie kró
lika. Drugi układ genów sprzężonych dotyczył wzorów
ubarwienia nazywanego srokatym (En) i holenderskim
(Du) oraz cechy długich włosów u królików angorskich
(1). Ubarwienie srokate i holenderskie były dość ściśle
ze sobą sprzężone, gdyż częstość crossing-over między
nimi wynosiła około 1%. Jednak umaszczenie holen
derskie częściej rekombinowało z cechą długich wło
sów niż umaszczenie srokate. Wskazywało to na więk
sze oddalenie umaszczenia holenderskiego od „angory”
niż umaszczenia srokatego. Wzajemne odległości na
mapie zostały ocenione jako du *—1,19—* En <-13,07-*
1. Geny te ulokowano na drugim chromosomie króli
ka. Z kolei na trzecim chromosomie opisano dwa loci
krótkich włosów typu rex tj. rl i r2 a procent rekom
binacji między nimi oceniono na 17,2 ± 0,4. W mia
rę upływu lat tworzono kolejne układy sprzężeniowe,
rozbudowywane o kolejne loci takie jak np. gen agouti
(A), rozjaśnienia barwy (d), nagiej skóry (f), karłowato
ści (dwarf) i innych. W latach czterdziestych m inione
go wieku znano u królików sześć grup sprzężeniowych
obejmujących markery genetyczne sześciu spośród 22
par chromosomów (rys. 1).
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Ryc. 1 . Sześć układów sprzężeniowych w genomie królików
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Od kilkunastu lat trwają prace nad odpowiednią
mapą cytogenetyczną genomu królików, która dostar
czy informacji o chromosomowych pozycjach wszyst
kich markerów genetycznych. Mapa cytogenetyczną
jest rodzajem, a raczej „nośnikiem” dla mapy fizycznej,
będącej kolejnym etapem rozszyfrowywania struktury
genomu. Konstruowanie fizycznych map genomu bazu
je na wykorzystaniu technik cytogenetycznych i mole
kularnych, stąd też mapy fizyczne mogą posiadać różne
stopnie rozszyfrowania. Mapa cytogenetyczną pokazu
je charakterystyczny pasmowy wzorzec chromosomów
w ybaw ionych różnymi technikami. Jest to najniższy
stopień rozszyfrowania mapy fizycznej. Fizyczna mapa
genomu zawiera szczegółowe informacje o chromoso
mowym położeniu analizowanych loci, czyli wskazuje,
na którym chromosomie i w którym rejonie tego chro
mosomu znajduje się lokus konkretnych genów. Mapy
fizyczne konstruowane są na podstawie międzynarodo
wego wzorca kariotypu danego gatunku. We wzorcu
każdy chromosom ma przyporządkowany numer oraz
ponumerowane są również obszary chromosomu iden
tyfikowane na podstawie barwienia prążkowego. Sche
mat tak uporządkowanego kariotypu królika nazywa
się idiogramem (rys. 2). Idiogramy wzorów powstałych
pod wpływem różnych technik barwienia chromoso
mów królików tj. prążków G, Q i R znaleźć można
m.in. w publikacji komitetu standaryzacji kariotypów.

sekwencje mini- i mikrosatelitame. Szerokie wykorzy
stywanie w badaniach genomu markerów drugiej klasy
wynika m.in. z podstawowej ich zalety tzn. występo
wania we wszystkich chromosomach oraz tego, że ich
loci rozproszone są w miarę równomiernie po całych
genomie. U królika występują one szacunkowo co 2-3
tysiące par zasad. Daje nam to około 1 miliona takich
loci markerowych w genomie o szacunkowej długości
3 milionów par zasad. Od 2001 roku trwają prace nad
stworzeniem mapy genetycznej, w której docelowo
markery mikrosatelitame rozmieszczone będą w od
ległości od 10 do 20 cM wzdłuż genomu. Przy takim
nasyceniu mapy dowolny gen będzie oddalony od zmapowanego, sprzężonego z nim markera nie więcej niż o
10 cM, co gwarantuje sporą dokładność mapy. Obecnie
liczba zidentyfikowanych sekwencji mikrosatelitarnych królika jest stosunkowo niewielka w porównaniu
z innymi gatunkami zwierząt domowych. Baza danych
genomu królika zawiera 401 markerów mikrosatelitarnych, z czego znana jest lokalizacja 237. Analogiczna
baza danych bydła to 2402 markery mikrosatelitame,
natomiast u koni znanych jest 1538 takich markerów
(stan na 22 grudnia 2007).
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Ryc. 2. Idiogram wzoru prążków G chromosomów królików

Kariotyp to zestaw uszeregowanych w homologicz
ne pary chromosomów występujących w jądrze ko
mórki somatycznej. Diploidalna liczba chromosomów
królika wynosi 44. Są one zróżnicowane pod względem
wielkości i morfologii. Najmniejszym ze wszystkich
jest submetacentryczny chromosom Y. Natomiast dru
gi z allosomów, tj. metacentryczny chromosom X, jest
średniej wielkości i nie odróżnia się od innych chromo
somów tj. autosomów. W śród autosomów wyróżnia się
34 chromosomy dwuramienne i 8 jednoramiennych. W
przypadku czterech par chromosomów tj. 13, 17, 20 i
21 odnaleziono tzw. przewężenia wtórne, czyli obszary
jąderkotwórcze NOR (ang. Nuclear Organizer Region).
Silnie skondensowana heterochromatyna konstytutyw
na występuje w okolicach centromerowych większości
chromosomów oraz na końcach ramion krótkich dwóch
par chromosomów tj. 16 i 21.
Odpowiednie nasycenie mapy markerami w połą
czeniu z dokładną identyfikacją ich położenia na chro
mosomach pozwala na stworzenie genomowej mapy
markerowej (rys. 3). Markery genetyczne to różnorod
ne cechy kontrolowane przez pojedynczy gen, których
fenotyp można łatwo wykryć za pom ocą dostępnych
technik analitycznych. M arkery genetyczne dzieli się
zazwyczaj na dwie klasy. Do pierwszej należą kodujące
sekwencje warunkujące różnorodne białka. Druga kla
sa obejmuje zaś wysoko polimorficzne sekwencje nukleotydowe, które nie podlegają transkrypcji, takie jak
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Ryc. 3. Cytogenetyczną mapa markerów mikrosatelitamych
dla chromosomu 1 wybarwionego prążkami G

Mapy fizyczne o wyższym stopniu rozszyfrowania
uzyskuje się poprzez pofragmentowanie chromosomalnego DNA na krótsze odcinki przy pomocy enzy
mów restrykcyjnych. Fragmenty te są namnażane oraz
szczegółowo analizowane, a jednocześnie bardzo waż
nym zadaniem jest ustalenie wzajemnego położenia
poszczególnych odcinków. Informacje te są niezbędne
w przypadku najdokładniejszej metody poznania struk
tury genomu, czyli sekwencjonowania metodą hierar
chiczną.
Cała sekwencja genetyczna nie jest poznawana od
razu, gdyż jest zbyt długa. Długość fragmentów geno
mu, które m ogą być bezpośrednio sekwencjonowane,
dochodzi do tysiąca par zasad, a więc jest niewielka w
porównaniu z całością informacji genetycznej. Przed
właściwym poznawaniem kolejności nukleotydów, cały
genom rozbijany jest na znaczną ilość krótkich odcin
ków. Fragmenty te podlegają właściwemu procesowi
sekwencjonowania, najczęściej enzymatyczną metodą
Sangera, po czym składane są na nowo w kompletną
sekwencję genomu. Dlatego ważne jest posiadanie jak
największej wiedzy na temat wzajemnego położenia
poszczególnych odcinków DNA.
Inne podejście do zagadnienia sekwencjonowania
genomów całkowicie pomija etap zbierania informa
cji o położeniu poszczególnych fragmentów względem
siebie. Ta uproszczona technika, zwana metodą losowej
fragmentacji całego genomu WGS (ang. Whole Genome
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Shotgun Seąuencing), została wykorzystana w przypad
ku większości tzn. 20 793 154 z dotychczas rozszyfro
wanych 22 725 422 sekwencji genomowych królików.
M etoda ta polega na całkowicie przypadkowym rozbi
janiu genomu na mniejsze fragmenty. Konsekwencją
takiego podejścia jest brak jakichkolwiek informacji na
tem at wzajemnego położenia poszczególnych odcin
ków. Dzięki temu, że rozbiciu poddano jednocześnie
wiele kopii genomu, niektóre jego fragmenty reprezen
towane będą przez kilka kopii, jednak nie identycznych
tzn. będą one w różnym stopniu pokrywały się ze sobą
Zachodzenie na siebie różnych fragmentów pozwala
odtworzyć sekwencję kompletnego genomu.
Zaawansowanie prac nad poprawną sekwencj ą geno
m u mierzone jest zazwyczaj współczynnikiem pokrycia
(ang. genome coverage). W skaźnik ten informuje, ile
razy każdy odcinek DNA pojawił się podczas etapu re
konstrukcji pierwotnej sekwencji genomu. Im wskaźnik
ten jest wyższy, tym więcej kopii danej sekwencji brało
udział w procesie jej składania. W spółczynnik pokrycia
w projekcie sekwencj ono wania genomu królika koor
dynowany przez Broad Institute wynosi obecnie 2x.
K róliczy genom m itochondrialny
Królik domowy należy do grupy gatunków, których
genomy powinny zostać poznane jak najszybciej. Ga
tunki te zostały wybrane tak, by reprezentowały różno
rodne gałęzie drzewa ewolucyjnego. W grupie tej prócz
królika znalazły się jeszcze: słoń afrykański Loxodonta
africana, ryjówka aksamitna Sorex araneus, jeż eu
ropejski Erinaceus europeaus, świnka morska Cavia
porcellus, tenrek mniejszy Echinops telfairi, pancernik
tatusja Dasypus novemcinctus, kot domowy Felis catus
i orangutan Pongo pygmaeus.
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spośród których większość stanowią geny kodujące
struktury kwasów rybonukleinowych. Transportujące
tRNA jest kodowane przez 22, zaś rybosomalne rRNA
przez 2 geny tj. s-rRNA(12S) i l-rRNA(16S). Pozostałe
13 genów koduje białka zaangażowane w reakcje łań
cucha oddechowego (GenBank GenelD od 808221 do
808233) (rys. 4).

Bazy danych genom u królików
Informacja na temat map genetycznych oraz sekwen
cji genomu jest dostępna w różnych bazach danych, do
których łącza znajdują się w zasobach internetowych.
W śród różnego rodzaju internetowych baz danych,
największa i najbardziej rozbudowana jest baza NCBI
(ang. N ational Center fo r Biotechnology Information).
Grupy naukowców koncentrują swe wysiłki zwykle
na pewnym wybranym gatunku lub grupie gatunków.
Dlatego też powstają bazy opisujące gatunek lub ich
grupę. Przykładem takiej bazy jest ARKdb (http://www.
thearkdb.org/), dostarczająca wszechstronnych infor
macji pomocnych w genetycznym mapowaniu geno
mów zwierząt gospodarskich. Nie zawiera ona jednak
informacji na temat genomu królików. Istnieje nato
miast samodzielna baza danych genomu tych zwierząt
(Rabbitmap) (http://locus.jouy.inra.fr/). Przeszukując
informacje zawarte w bazie danych genomu interesują
cego nas gatunku stwierdzić można, że spośród opisa
nych 743 loci — w tym 342 genów oraz 401 sekwencji
mikrosatelitamych — znana jest lokalizacja chromoso
mowa 520 loci (stan na 22 grudzień 2007).
Jednakże baza NCBI jest nadal centralnym źródłem
informacji na temat genomu królików. Informacje na
tem at znanych sekwencji jego genomu, dostępne są w
GenBanku pod numerem dostępu AAGWOOOOOOOO, a
wstępne informacje na temat długości genomu wskazu
j ą na 2 076 044 328 par zasad. Baza ta zawiera obecnie
719 158 sekwencji nukleotydowych pochodzących z
genomu królika (stan na 22 grudzień 2007).
Praktyczne w ykorzystanie w iedzy o genom ie
królików

Ryc. 4. Położenie sekwencji kodujących wzdłuż mtDNA kró
lików

Do tej pory kompletnie poznana została sekwencja
króliczego genomu mitochondrialnego (mtDNA). Mitochondria to jedyne organelle komórki zwierzęcej, w
których poza jądrem komórkowym występuje DNA.
N a ogół w jednej komórce jest ich kilkaset, a każde z
m itochondriów zawiera 4 -1 0 cząsteczek mtDNA. DNA
mitochondrialny występuje w postaci kolistej nagiej
cząsteczki, której długość u królików wynosi 17 245
par zasad. Dostęp do kompletnej sekwencji m itochon
drialnego genomu królików można uzyskać w bazie
NCBI pod numerem dostępu w GenBanku: AJ001588
lub identyfikatorem RefSeq: NC 001913. W całym
mitochondrialnym genomie królika 65% sekwencji sta
now ią odcinki kodujące. Zidentyfikowano 37 genów,

Króliki są ważnymi gospodarczo zwierzętami do
starczającymi mięso (np. produkcja króliczego żywca
rzeźnego w Polsce plasuje się na piątej pozycji za ko
lejno: żywcem wieprzowym, drobiowym, wołowym i
końskim, a przed baranim i kozim), skóry a nawet w eł
nę. Jednak dotychczas mało uwagi poświęcono iden
tyfikacji markerów i loci cech ilościowych QTL (ang.
Quantitative Trait Loci) królików w porównaniu z inny
mi gatunkami zwierząt gospodarskich. Do mapowania
QTL niezbędna jest mapa genetyczna oparta o markery
m ikrosatelitame, choć możliwe jest również wykorzy
stywanie markerów AFLP (ang. Amplified Fragment
Length Polymorphisms), dzięki którym zmapowano
podatność królików na wzrost stężenia cholesterolu we
krwi.
Identyfikacja loci cech ilościowych w genomie jest
niezbędna dla zrozumienia molekularnych podstaw
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cech fenotypowych. Trwają prace nad QTL dla cech
użytkowych, takich jak mięsność oraz cechy reproduk
cyjne. Bardziej zaawansowane prace nad QTL dotyczą
cech medycznych, w kontekście wykorzystywania kró
lików jako organizmów modelowych w badaniach bio
medycznych np. nad m iażdżycą i przemianą lipidów,
szczególnie cholesterolu.
Powszechna dostępność danych na temat genomu
daje szerokie możliwości prowadzenia wszechstron
nych badań porównawczych. Możliwe jest przykłado
wo poszukiwanie fragmentów homologicznych między
chromosomami królika i człowieka lub królika i innych
ssaków modelowych, takich jak myszy i szczury. W
bazie danych genomu królika Rabbitmap znajdują się
informacje o 230 sekwencjach homologicznych między
królikiem a człowiekiem, 82 sekwencjach homologicz
nych między królikiem a m yszą oraz 67 sekwencjach
homologicznych między królikiem a szczurem (stan na
22 grudzień 2007). Porównywanie organizacji genomu
różnych gatunków ssaków pozwala odnaleźć obsza
ry chromosomów różnych gatunków, zawierające loci
tych samych genów. Jest to jedno z podstawowych na
rzędzi w poszukiwaniu i typowaniu tzw. genów kandy
dujących do uznania za geny główne.
Przykładowo, wykorzystując markery AFLP okre
ślono QTL dla poziomu HDL w surowicy (ang. HighDensity Lipoproteins) u królików. Stwierdzono, iż loci
odpowiedzialne za poziom HDL w surowicy należy do
szóstej grupy sprzężeniowej (LGVI) (rys. 5). Szósta
grupa sprzężeniową królików ma swoje homologicz
ne odpowiedniki w mysim chromosomie 8 (MMU 8),
szczurzym chromosomie 19 (RNO 19) i ludzkim chro
mosomie 16 (HSA16). Jednocześnie wiadomo, że 16.
ludzki chromosom, 19. chromosom szczura i 8. chro
mosom myszy zawierają lokus genu dla enzymu acylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej LCAT (ang.
Lecithin-Cholesterol Acyltransferase). Enzym ten od
grywa istotną rolę w metabolizmie cholesterolu. Dodat
kowo ludzki chromosom 16. zawiera lokus dla innego
ważnego w metabolizmie HDL genu białka transportu
jącego estry cholesterolu CETP (ang. Cholesteryl Ester
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Transfer Protein). W oparciu o te informacje można
przypuszczać, że w przypadku królików geny LCAT
i CETP znajdują się również wśród loci szóstej grupy
sprzężeniowej i jeden lub obydwa mogą być głównym
genetycznym czynnikiem odpowiedzialnym za poziom
cholesterolu HDL w surowicy królików.
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Ryc. 5. Markerowa mapa szóstej grupy sprzężeniowej króli
ków z zaznaczonym QTL kontrolującym poziom HDL w su
rowicy

Perspektywy
Obecnie prowadzi się szeroko zakrojone badania
genomiczne w odniesieniu do takich gatunków mo
delowych jak myszy i szczury. Dzięki temu możliwe
jest wszechstronne porównywanie zapisu genetycznego
tych gatunków z genomem ludzkim, co owocuje wie
loma ważnymi odkryciami naukowymi. W kolejnych
latach nastąpi zapewne dynamiczny rozwój badań nad
genomem królików, gdyż wielu doświadczeń prowa
dzonych na myszach i szczurach nie można ekstrapolować na człowieka, a królik po wieloma względami
wydaje się do tego celu odpowiedniejszy.
Wpłynęło: 13.03.2008
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LEWORĘCZNOŚĆ W MÓZGU
Czy wybór prawej lub lewej ręki do wykonywania
większości codziennych czynności ma swoje neurobiologiczne podłoże? Czy mózgi osób prawo- i leworęcz
nych różnią się od siebie? Wyniki wieloletnich badań
nad leworęcznością wykazały, że preferencja używania
prawej lub lewej ręki (czyli tzw. ręczność) może mieć
pewne uwarunkowania genetyczne, choć można j ą też
powiązać z wpływem rozmaitych czynników na mózg
w okresie płodowym (np. hormonów płciowych czy
uszkodzeń). Skłoniło to badaczy do poszukiwania neurobiologicznego podłoża tej cechy. Już wiele lat temu
pojawiły się pierwsze sugestie, że leworęczność może
być związana z organizacją mózgu odmienną od tej ob
serwowanej u osób praworęcznych. Wskazywały na to
np. różnice w obserwowanych skutkach jednostronnych
uszkodzeń mózgu u prawo- i leworęcznych pacjentów.
Stąd wysnuto wniosek, że skoro u praworęcznych obec
na jest np. lewopółkulowa lokalizacja funkcji języko
wych oraz jednocześnie jest to półkula sterująca ich
dom inującą rę k ą to być może leworęcznych charak
teryzuje dokładnie odwrotny wzorzec organizacji mó
zgu (prawopółkulowa dominacja dla mowy i ruchów
preferowanej ręki). Jednak okazało się, że zależność ta
jest bardziej złożona niżby wskazywały na to począt
kowe przypuszczenia. Hipotezę tę podważyły zarówno
badania kliniczne nad afazją (zaburzeniami mowy bę
dącymi skutkiem uszkodzenia obszarów mózgu zawia
dujących mową), jak również eksperymenty z użyciem
współczesnych technik neuroobrazowania prowadzone
z udziałem zdrowych ochotników. Jednakże mimo oba
lenia tezy o odwrotnym wzorcu asymetrii funkcjonalnej
mózgu u leworęcznych, w ciągu ostatnich kilkudziesię
ciu lat zgromadzono dane wskazujące na niewątpliwy
związek między ręcznością a lateralizacją mózgową. Z
uwagi na dużą złożoność opisywanej zależności, wy
niki różnych badań nie są ze sobą spójne. Tak więc za
gadnienie mózgowych mechanizmów ręczności do dziś
nie doczekało się jednoznacznych i ostatecznych od
powiedzi na wiele z postawionych pytań. Badania nad
powiązaniem asymetrii półkul mózgowych z asymetrią
rąk koncentrują się głównie na tych strukturach i funk
cjach, które są silnie zlateralizowane u człowieka. Są
to funkcje związane z m ow ą i językiem oraz kontrola
ruchowa rąk.
L okalizacja m owy u praw o- i leworęcznych
Pierwsze dane dotyczące lokalizacji różnych funk
cji w mózgu osób leworęcznych pochodzą z badań na
pacjentach neurologicznych. Co prawda, badania te po
kazały, że afazja u leworęcznych — podobnie jak u pra
woręcznych, częściej jest skutkiem uszkodzenia lewej
półkuli, jednakże różnice półkulowe u leworęcznych
są znacznie mniejsze, a zatem asymetria funkcjonal
na dla funkcji mowy nie jest u nich tak wyraźna jak
u praworęcznych. Szacunki dokonane przez P. Satza w

latach osiemdziesiątych pokazały, że u praworęcznych
uszkodzenia prawej półkuli tylko w 3% przypadków
skutkowało zaburzeniami mowy, zaś w przypadku le
woręcznych takich przypadków było aż 25%. Z kolei
uszkodzenie lewej półkuli prowadziło do analogicznych
zaburzeń w 62% przypadków u pacjentów praworęcz
nych i w 53% u leworęcznych. Co ważne, dowiedziono
również, że u leworęcznych zaburzenia afatyczne były
mniej głębokie i mniej specyficzne dla miejsca uszko
dzenia oraz, że szybciej następowała u nich poprawa
zaburzonych funkcji w wyniku systematycznej rehabi
litacji. W szystkie te obserwacje prowadzą do wniosku,
że u leworęcznych — w porównaniu z praworęcznymi,
większe obszary mózgu są zaangażowane w procesy
związane z m ową oraz być może struktury te wykazują
m niejszy stopień specjalizacji. Dane te wskazują więc
na większy udział obu półkul w kontroli funkcji języ
kowych u tej grupy. Co ciekawe, podobne zależności
między afazją i lokalizacją uszkodzenia mózgu stwier
dzono u praworęcznych afatyków z leworęcznością ro
dzinną (posiadających leworęcznych krewnych).
Wprowadzenie do badań nad mózgiem metod neu
roobrazowania umożliwiło studiowanie zagadnienia
różnic we wzorcu asymetrii funkcjonalnej między prawo- i leworęcznymi w sposób nieinwazyjny u osób z
nieuszkodzonym mózgiem. Interesowano się więc, czy
aktywacja mózgowia np. podczas wykonywania zadań
językow ych różni się pomiędzy tymi dwiema grupami.
W jednym z badań wykorzystujących technikę neuro
obrazowania mózgu, u osób praworęcznych podczas
generowania słów rozpoczynających się na określoną
literę zarejestrowano silną lewostronną aktywność.
Choć u leworęcznych aktywacja mózgu również była
przeciętnie silniejsza po lewej stronie, to różnica między
półkulami w tej grupie nie była tak duża jak u prawo
ręcznych. Wyniki wykazały, że u 96% praworęcznych
wystąpiła lewostronna przewaga aktywacji podczas
wykonywania tego zadania, zaś u 4% nie odnotowano
różnic między półkulami. Natomiast w grupie leworęcz
nych lewopółkulową aktywację zaobserwowano u 76%
badanych, bilateralną (obupółkulową) u 14% i prawo
stronną u 10%. Jeśli chodzi o rozumienie języka, to dla
tej funkcji stwierdza się mniej wyraźną lateralizację niż
w przypadku wytwarzania mowy. W badaniu polegają
cym na rejestracji aktywności mózgu podczas uważne
go słuchania czytanego tekstu, u osób praworęcznych
obserwowano asymetryczne pobudzenie lewostronne
oraz jednoczesny spadek pobudzenia w prawej półku
li. Natomiast u leworęcznych zarówno aktywacja jak
i deaktywacja były bardziej symetryczne. Co ważne,
leworęcznych charakteryzowała duża zmienność indy
widualna: część z nich przejawiała wzorzec asymetrii
podobny do obserwowanego u praworęcznych, część
— odwrotny, a część — obupółkulowy.
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Dwie lewe ręce w mózgu
Drugim intensywnie badanym zagadnieniem jest
analiza różnic między prawo- i leworęcznymi w orga
nizacji funkcjonalnej mózgu związanej z kontrolą ru
chów rąk. Badacze tego zagadnienia zastanawiają się,
czy skoro u praworęcznych ręce różnią się od siebie pod
względem funkcjonalnym (nie sąjednakow o sprawne i
równie często używane do wykonywania codziennych
czynności), to czy różna jest także ich reprezentacja
mózgowa. A jeśli tak, to jak przedstawia się ten mó-

pierw szorzędow a kora
ruchow a (kolor niebieski)

b ruzda centralna (oddziela korę
ruchow ą od kory czuciow ej)
kora przedruchow a (P M C , k olor
żółty) i dodatkow a okolica ruchow a
(S M A , kolor zielony): w tych dw óch
obszarach program ow ane są złożone,
sekw encyjne ruchy, np. takie, jak ie
w ykonujem y podczas pisania czy gry
na instrum encie

Ryc. 1A. Lokalizacja obszarów ruchowych w mózgu człowie
ka. Bezpośrednio przed bruzdą centralną (środkową) znajduje
się pierwszorzędowa kora ruchowa, zaś dalej do przodu - kora
przedruchowa i dodatkowa okolica ruchowa. Za bruzdą środko
wą znajdują się obszary czuciowe (kora somatosensoryczna)

Ryc. IB. Wielkość i lokalizacja reprezentacji ruchowych po
szczególnych grup mięśni w pierwszorzędowej korze rucho
wej (MI). Kora ruchowa to obszar skąd wysyłane impulsy
nerwowe decydują o skurczu poszczególnych grup mięśni,
a więc o ruchu określonych części ciała. Podzielona jest na
części odpowiedzialne za ruchy konkretnych kończyn, części
twarzy czy tułowia. Są to funkcjonalne reprezentacje części
ciała, czyli ich mózgowe odpowiedniki w mózgu. Na podsta
wie wielkości tych reprezentacji stworzono mózgowe odwzo
rowanie całego ciała nazywane homunculusem ( homunculus,
z łac: człowieczek). Leży on wzdłuż kory ruchowej (w korze
czuciowej mamy podobnego człowieczka) zwisając głową w
dół, a stopy trzymając na czubku naszej głowy. Skąd jego ka
rykaturalne kształty? Mózg potrzebuje większych obszarów do
wykonywania ruchów złożonych, wymagających precyzji

;
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zgowy wzorzec asymetrii dla rąk u leworęcznych? Nie
stety otrzymane do tej pory wyniki są dość rozbieżne.
Obrazowanie mózgu metodą funkcjonalnego rezonansu
magnetycznego (fMRI), wykazało bardziej rozległą ak
tywację, w większej liczbie obszarów kory mózgowej,
jak również mniejszą przewagę jednostronnego pobu
dzenia u leworęcznych, w porównaniu z praworęczny
mi. Takie różnice w asymetrii między grupami zaob
serwowano jednak tylko w przypadku sekwencyjnych
ruchów palców. Natomiast stosunkowo proste ruchy,
takie jak np. zginanie palca, nie różnicowały prawo- i
leworęcznych pod względem organizacji funkcjonalnej
mózgu. Nie jest więc jasne, czy różnice między grupa
mi odnoszą się do aktywności ruchowej w ogóle, czy
też zaznaczają się przede wszystkim podczas wyko
nywania bardziej złożonych zadań, zawierających ele
ment sekwencyjności. Świadczy to o znaczeniu stopnia
złożoności wykonywanego ruchu. W innych badaniach
wykazano, że u praworęcznych obecna jest silniejsza
aktywacja w lewej korze przedruchowej (PMC, zob.
ryc. 1A), niezależnie od poruszającej się ręki, co świad
czy o dominującej roli lewej półkuli w kontroli ruchów
rąk. Tymczasem u leworęcznych wykazano dominację
PMC położonej po przeciwnej stronie mózgu (kontralateralnej) do poruszającej się ręki (zarówno w przypadku
prawej jak i lewej), a zatem brak przewagi jednej pół
kuli charakterystycznej dla praworęcznych. Jak widać
więc leworęczni często nie wykazują asymetrii funk
cjonalnej charakterystycznej dla praworęcznych. Re
asumując dane z kolejnych prac, można powiedzieć, że
podczas wykonywania sekwencyjnych ruchów palców
u praworęcznych większy zakres pobudzenia rejestruje
się podczas ruchów ich ręki dominującej (prawej) niż
niedominującej. U leworęcznych ruchy ręki lewej (czy
li ich ręki dominującej), skutkują— analogicznie jak u
praworęcznych — bardziej rozległym pobudzeniem niż
ruchy ręki prawej (niedominującej). Można więc po
wiedzieć że w przypadku kontroli ruchowej rąk lewo
ręczni prezentują odwrotny wzorzec asymetrii aktywa
cji mózgu w zestawieniu z praworęcznymi, aczkolwiek
u tych ostatnich asymetria jest bardziej wyraźna. W
półkuli tożstronnej (ipsilateralnej) względem ruchu ręki
u praworęcznych większą objętością aktywacji skutku
je ruch lewej ręki (niedominującej) niż prawej, zaś u
leworęcznych — pobudzenie jest bardziej rozległe dla
ruchów ręki prawej (także niedominującej) niż lewej.
W rezultacie u praworęcznych objętość aktywacji pod
czas ruchu złożonego jest większa w lewej półkuli, zaś
u leworęcznych taka dominacja — choć zdecydowanie
mniej wyraźna — dotyczy półkuli prawej.
Przestaw ianie mózgu na praworęczność
W tym miejscu warto postawić pytanie o prawdo
podobieństwo funkcjonalnych zmian neuronalnych w
reakcji na presję środowiskową w postaci wymuszanej
praworęczności. Zjawisko przestawiania na prawą rękę,
niegdyś bardzo powszechne, dziś obserwowane jest w
znacznie mniejszej skali. Problem ten może być intere
sujący z punktu widzenia badań nad zdolnością mózgu
do zmian plastycznych. Skoro bowiem preferencja ręki
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ma swoje odzwierciedlenie w organizacji funkcjonalnej
mózgu, wymuszona praworęczność powinna skutko
wać zmianami dokonującymi się we wzorcu aktywno
ści mózgu związanej z m otoryką rąk. Liczne badania
nad funkcjonalną plastycznością układu nerwowego
dowodzą wpływu stymulacji środowiskowej na orga
nizację mózgu, również dojrzałego. Traktując wym u
szaną praworęczność w kategoriach takiej stymulacji,
możemy więc mówić o przestawianiu na praw ą rękę
jako ingerencji w funkcjonowanie mózgu osoby przy
uczanej. Czy są to zmiany w kierunku ustalenia się bar
dziej „praworęcznego” wzorca, czy też organizacja ta
zachowuje cechy mózgu osoby leworęcznej?
W nielicznych jak dotąd badaniach poruszających
to zagadnienie, studiowano organizację funkcjonalną
mózgu związaną z m otoryką rąk u osób praworęcznych
i przestawionych w dzieciństwie na praworęczność.
Pomiary aktywności mózgu przeprowadzono podczas
pisania prawą ręką prostych, powszechnie używanych
słów. U osób konsekwentnie (od zawsze) praworęcz
nych pisanie wywoływało aktywację lewopółkulową w
obszarach płata ciemieniowego oraz kory PMC. N ato
miast u osób przestawionych obserwowana aktywacja
była bardziej bipółkulowa. Dodatkowo zidentyfikowa
no wyraźne ognisko aktywacji w prawopółkulowych
obszarach: bocznej PMC oraz kory ciemieniowej i
skroniowej. Wyniki tych badań w skazują na ewidentne
różnice w asym etrii funkcjonalnej związanej z rucham i
rąk podczas pisania pom iędzy osobami praw oręczny
mi i przestawionym i. Różnice te są uderzające, mimo
iż ci ostatni od w ielu lat pisali praw ą ręką. Zdaniem
autorów prawopółkulow a aktywacja u osób przesta
wionych może być odzwierciedleniem tłum ienia ru 
chów nieużywanej, „niepotrzebnej” lewej ręki. Być
może też aktywność ta świadczy o wciąż utrzymującej
się leworęczności. Używając obrazowego porównania,
m ożna powiedzieć, że ich „mózg zdaje się być w dal
szym ciągu leworęczny”, mimo wieloletniego trenin
gu prawej ręki. M ożna dyskutować czy obserwowany
wzorzec aktywności u tych badanych nie świadczy o
niskiej zdolności kory mózgowej do ulegania plastycz
nym zmianom. Zbyt mała liczba badanych nie pozwala
w tym miejscu wyjść poza spekulacje, gdyż nie wiado
mo czy jest to typowy obraz aktywności mózgu charak
terystyczny dla wszystkich osób przestawianych z lewej
ręki na prawą. Możliwe, że uczestnicy wspomnianych
badań stanowili akurat grupę osób przestawiających się
z trudem, co może mieć związek ze słabą plastycznością
ich mózgów. Większa liczba danych w tym zakresie po
zwoliłaby na wyciągnięcie jakichś ogólnych wniosków
z tych badań. M ożna bowiem przewidywać, że osoby
bardziej „oporne” na przestawianie charakteryzują się
również większą odpornością mózgu na zmiany w funk
cjonalnej organizacji, w porównaniu z osobami, które
przestawiają się z łatwością i w efekcie stają się silnie
praworęczne (gdyż duża plastyczność ich mózgu um oż
liwia im to). Innymi słowy, m ożna zapytać, czy zmiany
w behawioralnym profilu dominacji ręki (mniejsza lub
większa „skuteczność” przestawienia) m ają swoje od
zwierciedlenie we wzorcu organizacji mózgu związanej
z m otoryką rąk.
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Jak zbudow any jest m ózg praw oi lew oręcznych?
Organizacja funkcjonalna mózgu jest ściśle związa
na z jego anatomią. Skoro istnieją różnice w tej pierw 
szej (zależne od preferencji ręki), postanowiono pod
jąć poszukiwania anatomicznych podstaw tych różnic.
Czy zatem mózgi prawo- i leworęcznych różnią się od
siebie pod względem budowy, a jeżeli tak, to których
struktur różnice te dotyczą w szczególności? Skupio
no się głównie na studiowaniu asymetrii anatomicznej
struktur związanych z mową, funkcjami ruchowymi
oraz różnic w wielkości spoidła wielkiego, łączącego
obie półkule mózgowe (ryc. 2). Badania takie prowa
dzono najpierw na pośmiertnych preparatach mózgów,
zaś obecnie, dzięki rozwojowi i zastosowaniu współ
czesnych technologii, analizy tego typu różnic międzygrupowych dokonuje się przy użyciu strukturalnego
rezonansu magnetycznego.

C orpus Callosum

Ryc. 2. Spoidło wielkie mózgu (tzw. ciało modzelowate), czy
li miejsce komunikacji między półkulami. Na czamo-bialej
ilustracji kolorem szarym zaznaczono obszar, dla którego w
większości badań wykazano różnice w wielkości między oso
bami prawo- i leworęcznymi, choć wyniki zdają się też zależeć
od płci

Ściślej połączone półkule
W przypadku badań post mortem, najczęściej bada
n ą strukturą było planum temporale, struktura leżąca
wewnątrz płata skroniowego (ryc. 3). Obszar ten jest u
praworęcznych średnio o 30% większy w lewej półkuli,
natomiast u leworęcznych asymetria taka nie występu
je, jest istotnie mniejsza lub też planum temporale jest
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większe po prawej stronie. Jednak te różnice anatomicz
ne między prawo- i leworęcznymi nie wynikają z tego,
że u tych ostatnich lewe planum temporale jest mniej
sze niż u praworęcznych. Różnice w wielkości dotyczą
tej struktury w prawej półkuli, gdzie u leworęcznych
jest ona istotnie większa niż u praworęcznych. Wysu
nięto na tej podstawie hipotezę, że u osób z preferencją
prawej ręki podczas rozwoju prenatalnego następuje
naturalna redukcja wielkości prawego planum tempo
rale, który to proces u leworęcznych jest zahamowany.

Ryc. 3. Obszar planum temporale znajdujący się wewnątrz płata
skroniowego w sąsiedztwie pierwotnej kory słuchowej, charak
teryzujący się wyraźną asymetrią półkulową: w lewej jest on
znacznie większy. Ale najczęściej tylko u praworęcznych

Bruzda Sylwiusza (ryc. 4) to kolejna struktura, wy
kazująca asymetrię półkulową pod względem kształtu
i wielkości. U osób praworęcznych jest ona dłuższa i
bardziej prosta w lewej półkuli, zaś w prawej — krótsza
i wygięta ku górze. U leworęcznych natomiast te struk
turalne różnice międzypółkulowe są mniej wyraźne.
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Ryc. 4. Bruzda Sylwiusza (czyli bruzda boczna, na górnej ilu
stracji (a) — zaznaczona na czerwono), charakteryzująca się u
praworęcznych odmiennym kształtem oraz długością w jednej
i drugiej półkuli (b). Taka asymetria anatomiczna między pół
kulami jest słabiej zaznaczona u osób leworęcznych

prawo- i leworęcznymi dotyczą tylko mężczyzn oraz,
że są one szczególnie wyraźne w przypadku tylnej czę
ści tej struktury, zawierającej włókna nerwowe łączące
obszary tylnej kory ciemieniowej i górnej skroniowej
(zob. ryc. 2). Ponieważ obszary te związane są z funk
cjami językowymi i wzrokowo-przestrzennymi (które
w mózgu wykazują asymetrię półkulową), wysunięto
przypuszczenie, że różnice w wielkości spoidła wiel
kiego m ogą być jednym z neurobiologicznych czyn
ników warunkujących dominację półkulową dla tych
funkcji. Witelson w oparciu o swoje wyniki postuluje,
że kształtowanie się dominacji ręki u człowieka jest za
leżne od procesów regulujących liczbę włókien budu
jących CC. Zatem mniejsze spoidło u praworęcznych
jest, zdaniem badaczki, rezultatem większej eliminacji
neuronów w okresie prenatalnym. Leworęczność zaś,
zgodnie z tą te z ą związana jest z zahamowaniem tego
procesu, czego efektem jest zachowanie dużej liczby
włókien spoidła oraz mniejszej funkcjonalnej asyme
trii półkulowej. Pośrednim potwierdzeniem słuszności
koncepcji związku naturalnego obumierania włókien
spoidła z kształtowaniem się praworęczności może być
fakt, że u wcześniaków — u których proces eliminacji
włókien nerwowych podczas rozwoju prenatalnego jest
zakłócony przedwczesnym porodem - liczba leworęcz
nych jest większa.
Współcześnie tego rodzaju analizy anatomiczne pro
wadzi się za pomocą strukturalnego rezonansu magne
tycznego. Przy użyciu tej metody sprawdzano na przy
kład, czy różnicom między prawo- i leworęcznymi w
asymetrii funkcjonalnej związanej z m ową towarzyszą
różnice anatomiczne w obszarze Broca. W tym rejonie
mózgu wyróżnia się dwie części: pars triangularis, le
żącą bardziej z przodu oraz pars opercularis — leżącą z
tyłu (ryc. 5). Badania kliniczne sugerują że pars trian
gularis jest strukturą zaangażowaną w czysto języko
we aspekty mowy (semantyka i składnia), podczas gdy
pars opercularis odpowiada za motoryczny jej element
(zdolność do ułożenia dźwięków mowy w odpowiednią
kolejność, artykulację, płynność mowy). Badania wy
kazały, że obszar pars triangularis wykazuje asymetrię
anatomiczną polegającą na tym, że w lewej półkuli jest
on większy — u obu grup, choć stopień tej lateralizacji
u leworęcznych jest mniejszy. Większe różnice w asy
metrii zaobserwowano natomiast dla rejonu pars oper
cularis'. praworęczni m ają ten obszar większy po lewej
stronie, zaś leworęczni — po prawej.
pars
tr in n ą iih łiis

Spoidło wielkie mózgu (z łac. corpus callosum,
CC), z uwagi na jego rolę w funkcjonalnej lateralizacji
mózgowej, również stało się kandydatem do badań róż
nic w anatomii między prawo- i leworęcznymi. Badania
Sandry Witelson wykazały, że spoidło wielkie jest o 11%
większe u leworęcznych, w porównaniu z praworęczny
mi. Wynik ten sugeruje, że bardziej bilateralny wzorzec
organizacji funkcjonalnej mózgu leworęcznych może
być związany z bardziej efektywnym połączeniem ana
tomicznym między półkulami. Późniejsze badania tej
autorki wykazały, że różnice w wielkości CC między

parg
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Ryc. 5. Pola cytoarchitektoniczne kory mózgowej wg klasy
fikacji Brodmanna na powierzchni grzbietowo-bocznej mó
zgu. Obszarowi pars triangularis odpowiada pole 45, zaś pars
opercularis — pole 44

Wykorzystując neuroobrazowanie strukturalne stu
diowano też różnice anatomiczne zależne od ręczności
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w obrębie planum temporale oraz spoidła wielkiego
mózgu. Analizy takie pokazały, podobnie jak cytowane
powyżej badania post mortem, że u praworęcznych lewe
planum jest większe niż prawe. Jednak u leworęcznych
kierunek tej asymetrii anatomicznej zależy od tego,
które ucho dominuje w tzw. teście rozdzielno-usznego
słyszenia (jedna z technik badawczych określających
półkulow ą dominację dla procesów związanych z per
cepcją materiału słownego). Osoby leworęczne z prze
w agą prawego ucha w percepcji mowy (a więc domi
nacją lewej półkuli) m ają istotnie większe lewe planum
temporale, zaś te z przewagą lewego ucha (czyli prawej
półkuli) w ykazują duże zróżnicowanie międzyosobnicze: niektórzy wykazują asymetrię planum temporale w
kierunku na prawo, inni — na lewo. Są też prace suge
rujące, że określony wzorzec lateralizacji anatomicznej
w przypadku planum temporale może być uwarunko
wany genetycznie. Np. wykazano, że stopień asyme
trii tej struktury jest m niejszy u osób praworęcznych z
leworęcznością rodzinną. Przeczą temu jednak badania
z udziałem bliźniąt jednojajowych (posiadających, jak
wiadomo, identyczny zestaw genów).
H om unculus z w iększą p raw ą ręką
Prowadzono również badania dotyczące asymetrii
anatomicznej obszarów kontrolujących ruchy rąk. Takie
analizy anatomiczne są próbą odpowiedzi na pytanie,
czy obszar kontrolujący rękę dom inującą jest większy
od analogicznego, zawiadującego ręką niedominującą oraz w jakim stopniu jest to zależne od preferencji
ręki. Katrin Amunts wraz z zespołem badała głębokość
bruzdy środkowej (ryc. 1A) w odcinku, w którym na
powierzchni bocznej mózgu mieści się ruchowa repre
zentacja rąk (ryc. IB). Porównano głębokość bruzdy w
prawej i lewej półkuli, a zatem wielkość prawo- i lewopółkulowych obszarów ruchowych. Obliczony na
tej podstawie wskaźnik świadczył o poziomie asymetrii
strukturalnej tych obszarów w kierunku na lewo (gdy
wartość wskaźnika była dodatnia) lub prawo (gdy była
ujemna). Pierwsza praca tych autorów dotyczyła tylko
mężczyzn, druga porównywała wyniki badań uzyska
nych u mężczyzn i kobiet. Początkowo wykazano że
praworęczni mężczyźni m ają głębszą bruzdę po lewej
stronie, zaś u leworęcznych bruzda jest nieco głębsza w
prawej półkuli, jednak asymetria ta nie była tak wyraź
na jak w pierwszej grupie. Jednocześnie stwierdzono,
że różnicom tym towarzyszyły różnice mikrostrukturalne: w obrębie badanego obszaru w lewej półkuli zaob
serwowano większą gęstość neuropilu — m asy wypu
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stek nerwowych, wskazując na większą liczbę połączeń
pomiędzy komórkami nerwowymi. W kolejnych bada
niach potwierdzono wyniki dotyczące mężczyzn z po
przedniej pracy. Natomiast w grupie kobiet nie stwier
dzono istotnych różnic w zależności od ręczności. Co
ciekawe, wśród kobiet praworęcznych zdarzały się ta
kie, które wykazywały brak asymetrii lub odwrotny jej
wzorzec (czyli z przew agą prawej półkuli). To dowo
dzi, że różnice w asymetrii mózgu zależne od asymetrii
funkcjonalnej rąk m ogą zależeć także od płci.
Podobne wyniki uzyskała Anne Foundas z zespo
łem. Nie stwierdzili oni różnic zależnych od płci, jed 
nak również w ich badaniach, w grupie praworęcznych
zanotowano istotną lewostronną asymetrię w wielkości
ruchowych reprezentacji ręki w zakręcie przedśrodkowym kory mózgowej oraz brak takiej asymetrii w dru
giej grupie, gdzie 1/3 badanych wykazywała struktural
n ą lateralizację prawostronną, 1/3 — lewostronną, zaś
pozostali — brak asymetrii.
Sym etryczny m ózg lew oręcznych
Podsumowując, m ożna powiedzieć, że mimo wciąż
wielu wątpliwości oraz braku spójności między wyni
kami badań, wiadomo z całą pewnością, że u osób pra
woręcznych mamy do czynienia z wyraźną asymetrią
mózgu, zarówno funkcjonalną, jak i anatomiczną. U le
woręcznych natomiast, którzy są grupą bardzo zróżni
cow aną pod względem stopnia preferencji oraz spraw
ności rąk, asymetria mózgu albo nie występuje albo jest
mniej wyraźna. Heterogeniczność tej grupy przejawia
jąca się na poziomie sprawności i preferencji wyboru
ręki, przekłada się więc u nich na duże zróżnicowanie
również na poziomie mózgowej lateralizacji. Dlatego
część leworęcznych wykazuje wzorzec asymetrii ana
logiczny do tego, jaki obserwuje się u praworęcznych,
część — wzorzec odwrotny, a u części brak jest w ogóle
asymetrii półkulowej. W szystko to, jak widać, przeczy
stawianej niegdyś tezie, że organizacja funkcjonalna
mózgu leworęcznych jest dokładną odwrotnością tej
stwierdzanej u praworęcznych.
Wpłynęło 3.06.2008
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ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA

Toksyczne skutki działania tlenku węgla na orga
nizm, znane od czasów Hipokratesa, stanowią wciąż
aktualny problem medyczny. Liczba zatruć tym gazem
stanowi w krajach europejskich od 30 do ponad 50%
wszystkich zatruć przypadkowych i ponad 70% zatruć
samobójczych.
Tlenek węgla (CO) jest bezbarwnym i bezwonnym,
łatwozapalnym gazem o gęstości 0,968 g/cm3. W po
wietrzu w stężeniach 12-75% objętościowych tworzy
mieszaniny wybuchowe. Słabo rozpuszcza się w wo
dzie, lepiej w alkoholu. Z wodorotlenkami metali al
kalicznych tworzy mrówczany, z siarką daje nietrwały,
toksyczny siarczek karbonylu (COS). Z chlorem tworzy
tlenochlorek węgla, znany jako groźny gaz bojowy —
fosgen. Z niektórymi metalami, np.: żelazem, niklem,
kobaltem, wiąże się pod wysokim ciśnieniem tworzy
karbonylki, które po ogrzaniu łatwo odczepiają wol
ny tlenek węgla. Najbardziej toksyczny spośród tych
związków jest karbonylek niklu Ni(CO)4.
Tlenek węgla powstaje jako produkt niepełnego
spalania węgla i różnych substancji pochodzenia orga
nicznego zawierających węgiel. Podczas prawidłowego
spalania tworzą się gazy zawierające około 1% tlenku
węgla, natomiast podczas niewłaściwych warunków spa
lania może powstać aż 30% CO. W różnych gazach i dy
mach zawartość tlenku węgla waha się od kilku do 70%.
Zatrucia powodowane tzw. czadem, powstającym
przy niedostatecznym dopływie powietrza do palenisk,
mogą mieć miejsce w czasie niekorzystnej pogody. Nie
ma wówczas tzw. ciągu kominowego, co powoduje
cofanie się gazów spalinowych do pomieszczenia, w
którym znajduje się piec. Niepełne spalanie występuje
również w przypadku wadliwej konstrukcji kominów
oraz niewłaściwej obsługi pieców domowych i przemy
słowych, np. przy zbyt wczesnym zamknięciu zasuwy
pieca, co spowalnia szybkość spalania, sprzyjając rów
nocześnie powstawaniu tego groźnego związku.
Zatrucia gazem świetlnym, otrzymywanym w ga
zowniach i koksowniach, zawierającym w swym skła
dzie od 6 do 10% obj. tlenku węgla, są przeważnie
spowodowane nieszczelnością lub uszkodzeniem prze
wodów gazowych, wadliwym działaniem palników, nie
wyłączeniem gazu po zagaśnięciu płomienia, np. wsku
tek zalania w czasie gotowania.
Do zatruć gazem ziemnym, niezawierającym w
swym składzie tlenku węgla, dochodzi wówczas, gdy
jego spalanie w urządzeniach domowych jest niepełne.
Przykładowo, powstawaniu CO sprzyja mała odległość
między płomieniem palnika a powierzchnią ogrzewaną,
a także niewielka ilość tlenu w małych, wyposażonych
w piecyk gazowy łazienkach. Zawarte w gazie ziemnym
węglowodory należą do gazów wysokoenergetycznych,
wymagających do spalania dużej ilości tlenu.
Na zatrucia tlenkiem węgla szczególnie narażeni są
pracownicy zatrudnieni w koksowniach, gazowniach,
odlewniach i rafineriach, górnicy podczas odstrzałów

i wybuchów w kopalniach, strażacy, instalatorzy sieci
gazowych, kierowcy i mechanicy samochodowi.
Jednym ze źródeł tlenku węgla jest niecałkowite
spalanie paliwa ciekłego w silnikach samochodowych.
W zależności od stanu silnika, rodzaju paliwa, szybko
ści jazdy, temperatury powietrza i ustawienia zapłonu
spaliny m ogą zawierać 5-9% tlenku węgla. Do innych
źródeł emisji tego związku zalicza się pożary, wybuchy
wulkanów, termiczny rozkład tworzyw sztucznych oraz
różne procesy technologiczne, w których powstaje jako
produkt uboczny.
Tlenek węgla jest też jednym ze składników dymu
tytoniowego, w którym jego zawartość wynosi od 2 do
6%. Ilość tego gazu w przeliczeniu na 1 papieros waha
się od 10 do 23 mg. Źródłami CO w dymie tytoniowym
są: niecałkowite spalanie składników organicznych
tytoniu, rozkład termiczny tytoniu, redukcja C 0 2 oraz
inne procesy chemiczne zachodzące podczas palenia
papierosa (ryc. 1).
re d u k c ja C 0 2
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Ryc. 1. Źródła tlenku węgla w dymie tytoniowym (na pod
stawie danych liczbowych Starka, 1992)

U wielu palaczy występuje stan lekkiego zatrucia,
bowiem poziom karboksyhemoglobiny sięga u nich
10%. Z uwagi na to, w niektórych krajach, u kierow
ców oznacza się nie tylko poziom etanolu, ale również
stężenie karboksyhemoglobiny we krwi.
Ilość tlenku węgla wchłanianego z dróg oddecho
wych zależy od jego stężenia w powietrzu, czasu na
rażenia i intensywności wentylacji płuc. Związek ten
wchłaniany jest również przez błony śluzowe i skórę,
ale w tak niewielkich ilościach, że nie ma to praktycznie
żadnego wpływu na przebieg zatrucia. Wydalanie tlen
ku węgla zachodzi, podobnie jak wchłanianie, głównie
przez płuca w postaci niezmienionej. Tylko minimalne
jego ilości wydalane są w postaci dwutlenku węgla.
Tlenek węgla jest gazem obojętnym dla organi
zmów niemających hemoglobiny, np. dla karaczanów.
M ogą one przebywać w atmosferze zawierającej 80%
tlenku węgla i 20% tlenu. Jego toksyczne działanie na
większość organizmów polega na wiązaniu się z hemo
globiną, przy 250-300 razy większym powinowactwie
do Hb w porównaniu do tlenu. Wiązanie tlenku węgla
z hemoglobiną następuje przy względnie małych jego
stężeniach w porównaniu z wiązaniem tlenu. Hemoglo
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bina wysyca się w 50% tlenkiem węgla już przy pCO
= 0,016 kPa (12 mm Hg), podczas gdy tlenem dopiero
przy p 0 2 = 4 kPa (30 mm Hg).
W pierwszej fazie szybkość reakcji jest bardzo duża,
w miarę upływu czasu maleje aż do ustalenia się stanu
równowagi. Jest to reakcja odwracalna, ale powstająca
karboksyhemoglobina (hemoglobina tlenkowęglowa,
HbCO), jest połączeniem znacznie trwalszym i wolniej
ulegającym hydrolizie w porównaniu z oksyhemoglobiną. Dysocjacja karboksyhemoglobiny przebiega 10
razy wolniej niż oksyhemoglobiny. Okres półtrwania
hemoglobiny tlenkowęglowej wynosi od 128 do 409
minut, średnio 320 minut. Zregenerowana hemoglobina
może normalnie przenosić tlen.
Tempo powstawania karboksyhemoglobiny we krwi
i stopień zatrucia zależą od stężenia tlenku węgla w po
wietrzu, czasu narażenia i wysiłku fizycznego. Wysiłek
znacznie przyspiesza powstawanie karboksyhemoglo
biny poprzez wpływ na wielkość wentylacji minutowej
płuc (ryc. 2).
Objawy zatrucia tlenkiem w ęgla są w pewnym stop
niu skorelowane z zawartością karboksyhemoglobiny
we krwi. Zawartość HbCO poniżej 1% nie daje jesz
cze objawów i jest uważane za stężenie fizjologiczne,
zwłaszcza u osób zamieszkujących duże miasta.
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Ryc. 2. Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi w zależno
ści od stężenia tlenku węgla w powietrzu, czasu narażenia i
wysiłku fizycznego (wg Rusiecki i Kubikowski, 1977, zmo
dyfikowane)

Dawniej sądzono, że objawy toksycznego działania
tego związku występują dopiero wówczas, gdy poziom
HbCO jest wyższy niż 20%. Obecnie wiadomo, że już
przy zawartości 4% hem oglobiny tlenkowęglowej po
garsza się zdolność rozróżniania wzrokiem niewielkich
różnic oświetlenia oraz zdolność rozwiązywania niektó
rych testów psychologicznych, np. wybór właściwych
liter, właściwych kolorów lub uzupełniania liter. Przy
stężeniu karboksyhemoglobiny wynoszącym 8-10%
niedokładności w testach są znacznie wyraźniejsze.
Badani popełniają, między innymi, błędy arytmetycz
ne, m ają trudności w odnajdywaniu wyrazów w liczbie

mnogiej, itp. W miarę wzrostu zawartości HbCO obja
w y zatrucia nasilają się.
Tlenek węgla zmniejsza ilość tlenu dostępną dla tka
nek w dwojaki sposób. Po pierwsze, ze względu na duże
powinowactwo do hemoglobiny, zmienia niekorzystnie
jej właściwości, a po drugie pogłębia niedobór tlenu
wskutek zwiększenia stabilności połączenia hemoglobi
ny z tlenem. Zmiany w strukturze powstałej cząsteczki
HbCO powodują przesunięcie krzywej dysocjacji oksy
hemoglobiny w lewo, obniżając ciśnienie cząsteczkowe,
przy którym tlen jest dostępny dla tkanek. Jednocześnie
CO reagując z innymi związkami hemu prowadzi do hipoksji anemicznej i histotoksycznej.
To dwutorowe działanie CO jest groźne dla zdrowia,
a nawet życia, zwłaszcza dla osób z anemią. Świadczy
0 tym następujący przykład. Tkanki osoby mającej
wskutek niedokrwistości tylko 50% ilości hemoglobiny
są zaopatrywane w dwukrotnie większą ilość tlenu, niż
tkanki osoby mającej 100% hemoglobiny, z której 50%
jest związane z tlenkiem węgla. Dlatego przy znacznej
niedokrwistości śmierć może nastąpić nawet wówczas,
gdy stężenie karboksyhemoglobiny we krwi wynosi
tylko 20%.
Tlenek węgla uszkadza w pierwszym rzędzie na
rządy i tkanki najbardziej wrażliwe na niedotlenienie
1 kwasicę metaboliczną, tj. ośrodkowy układ nerwowy
i układ sercowo-naczyniowy. Bardzo niebezpieczne są
objawy osłabienia, a czasem nawet porażenia mięśni
kończyn dolnych, które zazwyczaj występują wów
czas, gdy stężenie hemoglobiny tlenkowęglowej osią
ga 50%. Osoba zatruta nie jest w stanie dojść do drzwi
lub okna. Często dołącza się do tego utrata zdolności
do podejmowania decyzji i jakiegokolwiek działania
oraz zobojętnienie na niebezpieczeństwo. Stan fizyczny
i psychiczny osoby zatrutej uniemożliwia jej ratowanie
się ucieczką z miejsca zagrożenia i przy braku pomocy
z zewnątrz dochodzi do zatrucia śmiertelnego. Zawar
tość karboksyhemoglobiny we krwi wynosząca około
60-70% uznawana jest za stężenie krytyczne.
N ależy zauważyć, że wrażliwość na CO jest zróż
nicowana w zależności od wieku, stanu zdrowia, wraż
liwości osobniczej oraz warunków atmosferycznych.
Osoby młode są bardziej wrażliwe niż starsze. Bardzo
podatni na zatrucia są ludzie ze zmianami chorobowy
mi dróg oddechowych, serca i układu krążenia, a tak
że alkoholicy. Wrażliwość na działanie tlenku węgla
zwiększa się w podwyższonej temperaturze i wilgotno
ści powietrza.
Toksyczność CO zależy generalnie od jego stężenia,
ale w pewnym stopniu również od czasu narażenia. Stwier
dzono na przykład, że w pomieszczeniach źle wentylowa
nych, przy dużym stężeniu tlenku węgla w powietrzu, już
po kilku głębokich oddechach może pojawić się tak duże
stężenie karboksyhemoglobiny we krwi, że powstaje stan
zagrożenia życia. Z kolei przy narażeniu na mniejsze daw
ki CO musi upłynąć dłuższy czas, aby na skutek przewle
kłego niedotlenienia organizmu, a zwłaszcza tkanki ner
wowej, doszło do zaburzeń zdrowotnych.
W ostrych zatruciach tlenkiem węgla, zaraz po
wystąpieniu bólu i zawrotów głowy, oszołomienia i
dezorientacji oraz nudności niezbędna jest szybka in

Wszechświat, t. 109, nr 7-9/2008
terwencja lekarska i intensywna terapia. Jeżeli osoba
zatruta nie uzyska w tym czasie pomocy, dochodzi do
zamroczenia i śpiączki. Temperatura ciała wzrasta do
40°C, pojawia się patologiczny odruch Babińskiego
oraz bezwiedne oddawanie moczu i kału na skutek po
rażenia zwieraczy. Śpiączka może utrzymywać się od
kilku godzin do kilku dni, a nawet tygodni.
Obserwacje zbiorowych zatruć CO u młodych,
uprzednio zdrowych ludzi wykazują często różny ob
raz kliniczny u współzatrutych. Można sądzić, że stan
hipoksji wywołuje w pierwszym rzędzie zmiany choro
bowe w narządzie „krytycznym” dla danego osobnika.
Reakcja ze strony układu krążenia przejawia się
spadkiem ciśnienia krwi i rozwijającym się wstrząsem.
Skóra jest blada, w stanach ciężkich marmurkowata,
niekiedy z bladą sinicą. Podawane w piśmiennictwie
różowe lub różowo-wiśniowe zabarwienie skóry spo
tyka się wyjątkowo rzadko. Zapisy EKG wskazują na
tachykardię zatokową i przejściowe zaburzenia repolaryzacji. Zaburzenia ze strony serca są bardziej inten
sywne u osób z m iażdżycą tętnic i częściej prowadzą do
zawału mięśnia sercowego. Jeżeli nie dojdzie do zawa
łu, zaburzenia ze strony układu krążenia, w zależności
od stopnia ciężkości, ustępują po kilku dniach, a nie
kiedy dopiero po 2-3 tygodniach. Wpływ wdychanego
CO na mięsień sercowy jest większy niż skutki ogólnoustrojowe, bowiem na skutek wzrostu pracy komór,
zmniejszonej ekstrakcji tlenu i zmniejszonego ciśnienia
tlenu w naczyniach włosowatych szybko dochodzi do
deficytu tlenu w mięśniu serca.
Kwestia przewlekłych zatruć tlenkiem węgla jest
dyskusyjna, bowiem związek ten nie ulega kumulacji
materialnej w organizmie. Niemniej jednak przeważa
opinia, że stałe narażenie nawet na małe stężenia CO
powoduje kumulację mikrouszkodzeń, prowadzących
do powstawania trwałych zmian. Powtarzające się nie
dotlenienie jest przyczyną narastających uszkodzeń
tkanki mózgowej, utraty czucia w palcach, osłabienia
pamięci oraz upośledzenia psychicznego. U osób stale
narażonych na małe stężenie tlenku węgla w powietrzu,
po pewnym czasie występują bóle i zawroty głowy,
uczucie zmęczenia, utrata łaknienia, nudności, senność
w ciągu dnia i bezsenność w nocy.
W zatruciach ostrych tlenkiem węgla należy jak
najszybciej przenieść zatrutego na świeże powietrze. U
osoby nieprzytomnej należy sprawdzić drożność dróg
oddechowych, zastosować sztuczne oddychanie i jak
najszybciej wezwać karetkę „R”. W ciężkich przypad
kach wskazane jest leczenie w ośrodku dysponującym
kom orą nadciśnieniową.
W celu jak najszybszej eliminacji CO z krwi osoby
zatrutej stosuje się podawanie tlenu lub tlenu z dwutlen
kiem węgla.
Długotrwałe narażenie na małe stężenie tlenku węgla
powoduje również zmiany we krwi. Objawami pewnej
adaptacji jest zwiększenie liczby krwinek czerwonych
i hemoglobiny. Jednakże w niektórych przypadkach
liczba erytrocytów obniża się, wzrasta natomiast liczba
krwinek białych. Nie bez znaczenia są również zabu
rzenia ze strony układu krążenia, charakteryzujące się
niemiarowością lub przyspieszeniem tętna i zaburze
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niami ciśnienia krwi. Ponadto objawami przewlekłego
narażenia na CO są: szaroziemista barwa skóry, drżenie
kończyn, utrata powonienia, nasilenie niektórych odru
chów, maskowaty wyraz twarzy oraz tzw. „chód pingwini”, czyli ostrożne poruszanie się z szeroko rozsta
wionymi i lekko ugiętymi nogami i ramionami.
Następstwa zatrucia tlenkiem węgla mogą być
trwałe lub przemijające, ustępujące dopiero po długim
czasie, nawet po kilku latach. Najbardziej zdradliwym
skutkiem zatrucia CO jest występowanie po okresie uta
jenia objawów neurologicznych i psychicznych. Znane
są przypadki osłabienia lub utraty pamięci, a także psy
chozy w postaci stanów pobudzenia lub depresji, zabu
rzenia abstrakcyjnego myślenia i koncentracji, agnozja
wzrokowa, dysgrafia. M ogą pojawiać się silne bóle,
mające związek ze stanem zapalnym nerwu kulszowego, piszczelowego lub strzałkowego. Rejestrowano
również inne następstwa zatruć, jak: zaburzenia mowy,
utratę całkowitą lub częściową mowy, a także wzroku,
słuchu, smaku, powonienia. Inne obserwowane zmiany
to dokuczliwe zawroty i bóle głowy.
Krótkotrwałe, jednorazowe działanie małych stężeń
CO nie wywołuje trwałych następstw.
Nadal niedostatecznie wyjaśniony został problem,
czy objawy niedotlenienia organizmu wiążą się tylko z
powstawaniem karboksyhemoglobiny, czy są one rów
nież skutkiem wiązania się tlenku węgla z innymi hemoproteinami, np. z cytochromem a3, cytochromem P-450
i mioglobiną. Wiązanie się CO z mioglobiną zostało po
twierdzone w badaniach na zwierzętach, natomiast z cy
tochromem a3jest wciąż słabo udokumentowane. Wspo
mniane procesy, według niektórych danych, nie mają
większego znaczenia w przebiegu zatrucia, jakkolwiek
nie można wykluczyć, że na tej drodze nie dochodzi do
bezpośrednich zaburzeń oddychania tkankowego.
U osób, które zmarły wskutek zatrucia CO w bada
niach mikroskopowych stwierdza się silne przekrwienie
wątroby, nerek i śledziony, krwawe wylewy, rozszerze
nie i obrzęk naczyń mózgowych. Badania anatomopatologiczne wykazują uszkodzenia mięśnia sercowego
oraz komórek nerwowych, zwłaszcza w korze mózgo
wej i rdzeniu przedłużonym, ale również w móżdżku i
rdzeniu kręgowym.
Ocenę narażenia na szkodliwe działanie tlenku
węgla wykonuje się oznaczając jego zawartość w po
wietrzu lub oznaczając ilość karboksyhemoglobiny we
krwi. Sam poziom HbCO we krwi jest niewystarczają
cy dla oceny stopnia zatrucia, ze względu na czas dzie
lący moment przerwania wdychania CO od oznacze
nia HbCO w próbce krwi pacjenta. Zawartość HbCO
zmniejsza się bowiem stopniowo i w chwili badania
może wynosić już tylko 50% początkowego poziomu.
Tak więc zawartość HbCO we krwi może wskazywać
na słabe zatrucie, a kliniczny stan pacjenta przeciw
nie — na bardzo ciężkie, objawiające się wielodniową
śpiączką i nieodwracalnymi zmianami w ośrodkowym
układzie nerwowym.
W ocenie ciężkości zatrucia CO należy wziąć pod
uwagę: wiek pacjenta, czas narażenia, poziom HbCO,
dane z wywiadu chorobowego i wyniki badań przed
miotowych. Wiek powyżej 50 lat wpływa bowiem nie
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korzystnie na przebieg zatrucia, chociaż większa czę
stość powikłań występuje już po 30 roku życia.
W organizmie człowieka tlenek węgla w niewielkiej
ilości powstaje w warunkach fizjologicznych, a miano
wicie w procesie rozpadu hemu. W konsekwencji u osób
zdrowych można stwierdzić od 0,1 do 1,0% HbCO, a
u palaczy tytoniu, jak już wspomniano wcześniej, do
10%. Hemoglobinę tlenkowęglową stwierdza się już u
noworodków, szczególnie w okresie występowania żół
taczki hemolitycznej oraz w przypadkach, gdy matka
paliła papierosy w czasie ciąży.
Zarówno czynne, jak i bierne palenie przez matkę
jest szkodliwe dla płodu. Przez łożysko do krwi płodu
przenika nikotyna, jej pochodne i CO, przyczyniając się
do patologii ciąży i porodu. Płód reaguje ostro już na
wypalenie jednego papierosa, gdyż nikotyna powoduje
zwężenie naczyń łożyskowych. Zaburzona zostaje czę
stość rytmu serca płodu i ruchów oddechowych.
Stężenie tlenku węgla we krwi pępowinowej jest
większe niż u matki. Upośledzona zdolność wiązania

tlenu przez krew płodu jest czynnikiem wpływającym
na niedotlenienie rozwijających się tkanek i ich masę.
Według statystyk dzieci palaczek są przeciętnie niższe i
lżejsze o 7 % od swoich rówieśników.
U kobiet palących w ciąży ryzyko samoistnego
poronienia, obumarcia płodu i zgonu okołoporodowe
go jest wielokrotnie większe niż u kobiet niepalących.
Mała masa urodzeniowa dziecka (mniejsza niż 2500 g)
oraz opóźnienie rozwoju macicznego są czynnikami ry
zyka zachorowalności i umieralności dzieci. Ryzyko to
zwiększa się wraz ze wzrostem dawki dymu tytonio
wego.
Wpłynęło 16.10.2007

Lek. med. Elżbieta Osińska i lek. med. Anna Kusiak pracują
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie.
Lek. med. Dariusz Osiński jest zatrudniony w Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Andrzej SAMEK (Kraków)

NIEZWYKŁA KARIERA ZWYKŁEGO MAŁŻA

Chyba żaden inny mięczak nie posiada tak różno
rodnych powiązań z kulturą człowieka, co niepozorny
przegrzebek, Pecten sp. Nie znajdziemy go wprawdzie
na bałtyckich plażach, ale występuje już w Morzu Pół
nocnym, Atlantyku i Morzu Śródziemnym.
Podrodzina przegrzebków, Pecteninae należy do
dość liczebnej w gatunki rodziny Pectenidae. Liczy
ona około 12 rodzajów i około 300 gatunków, uję
tych w wiele podgatunków, różnorodnie ujmowanych
przez różnych autorów. Jej przedstawiciele występują
w umiarkowanych, subtropikalnych i tropikalnych mo
rzach świata. Muszle przegrzebków m ają średnie i duże
rozmiary, sąpraw ie okrągłe i wyposażone w uszy. Prawa
muszla jest silnie wysklepiona, lewa płaska, lekko wysklepiona, lub nawet wklęsła. Powierzchnia zewnętrzna
promieniowo rowkowana, wnętrze porcelanowe. Brak
zębów zawiasowych. Jeden m ięsień łączący obie m usz
le umieszczony jest w pobliżu środka. Ubarwienie jest
różnorodne, niekiedy bardzo intensywne o pięknych
kolorach i zróżnicowanym wzorze.
Dwa gatunki europejskie zrobiły niezw ykłą karierę
w kulturze człowieka, Pecten maximus L. i Pecten ja cobaeus L. (ryc. 1). Głównym obszarem występowania
gatunku Pecten maximus L. jest Ocean Atlantycki, w y
brzeża Norwegii, poprzez Lofoty po Wyspy Kanaryj
skie, Maderę, ale znaleźć go m ożna i u brzegów A lgie
rii. Zamieszkuje raczej piaszczyste dno na głębokości
od 8 do 1840 m. Jest to duży małż (120-130 mm) o
grubościennej, zaokrąglonej muszli. Prawa górna sko
rupa mocno wysklepiona, czerwonawo-brązowa przy
wierzchołku fioletowawa. Na powierzchni występuje
12-13 silnie wyodrębnionych żeber, złożonych z oko

ło siedmiu promieniowych uwypukleń. Wyraźne linie
wzrostu. Krawędź wystaje poza część dolną. Lewa sko
rupa lekko wklęsła lub płaska, żółtawa lub marmurkowata. Uszy jednakowej wielkości.

Ryc. 1. Małże: Pecten maximus L. (po lew ej) i Pecten jacobaeus L. ( po prawej)

Drugi gatunek, Pecten jacobaeus L. jest mniejszy
(przeważnie poniżej 110 mm); występuje głównie w
M orzu Śródziemnym, a także na Wyspach Kanaryjskich
i Zielonego Przylądka na mniejszej głębokości do 180
ni. Prawa skorupa bardzo silnie wysklepiona posiada
14-16 żeber złożonych z czterech promieniowych uwy
pukleń. Ubarwienie białawe do różowo-brązowawego.
Niektórzy autorzy wyróżniają kilka form lokalnych.
Młode osobniki tkw ią przyczepione bisiorem do
podłoża, dorosłe posiadają zdolność aktywnego pływa
nia. Zazwyczaj jednak przegrzebki tkwią w miękkim
podłożu wytwarzając ruchami prawej muszli niewiel
kie zagłębienie. Górna, lewa, pokrywa się wówczas
piaskiem i małż jest mało widoczny.
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Przegrzebki posiadają niezwykle zbudowany na
rząd wzroku. Są to dobrze rozwinięte oczy na krótkich
słupkach. Są one rozmieszczone na zewnętrznym ob
wodzie płaszcza przy krawędzi muszli pośród licznych
czułków reagujących na zmiany chemiczne wody. Każ
de oko wyposażone jest w przeźroczystą, utworzoną
z nabłonka ciała rogówkę, posiada także soczewkę,
warstwę barwnika o żywym kolorze np. niebieskim, i
unerwioną siatkówkę. Przegrzebek obserwuje otocze
nie rozchyliwszy lekko muszlę, za pom ocą prawie setki
takich oczu. Sposób tworzenia obrazu nie jest znany,
niewątpliwie oczy reagują głównie na ruch (ryc. 2).
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ranie i zamykanie obu części muszli, przy zaciśniętych
brzegach płaszcza. Strumień wody wpływa wówczas z
boków i opływa dookoła krawędzi (ryc. 3).
Pływanie przegrzebka ma charakter pulsacyjny i
skoki osiągają do 3 m długości i 1,5 m wysokości nad
podłożem (ryc. 4).

Ryc. 4. Pływający przegrzebek
Ryc. 2. Oczy przegrzebka

Zaniepokojony przegrzebek podrywa się z piasku i
ratuje się ucieczką, poruszając się w wodzie z niezwy
kłą zwrotnością. Szybkie otwieranie i zamykanie obu
części muszli, przy jednoczesnym zaciskaniu elemen
tów krawędzi płaszcza powoduje przepływ strumienia
wody wywołując odrzut, będący siłą napędową. Przez
odpowiednie ukształtowanie płaszcza strumień wody
może być wyrzucany w różnych miejscach, co zapew
nia możność zmiany kierunku ruchu. W zasadzie małż
porusza się półokrągłą krawędzią muszli, tam gdzie roz
mieszczone są oczy, do przodu. Jest to sposób pływa
nia wolnego. W czasie takiego pływania woda wpływa
przez częściowo otwartą muszlę i wypychana z jam y
płaszcza, wypływa dwoma strumieniami w przedniej
części muszli. Oprócz siły odrzutu kształt muszli, po
dobny w przekroju do profilu skrzydła, wywołuje do
datkową siłę wyporu.

Ryc. 3. Dwa sposoby pływania — wolny (po lewej) i szybki
(po prawej)

Istnieje także drugi sposób pływania, szybka uciecz
ka. Pływanie szybkie, wykonywane w odwrotnym kie
runku niż wolne, jest realizowane przez szybkie otwie

Od czasów starożytnych muszla przegrzebka wią
zała się ze zmartwychwstaniem. Kult ten prawdopo
dobnie wywodzi się od Celtów. Promieniowe rowko
wanie muszli kojarzyło się ze wschodzącym słońcem,
symbolem ponownego narodzenia życia po ciemno
ściach nocy. Jako symbol zmartwychwstania i wiecz
nego życia, przegrzebek przejęty został przez Greków
i Rzymian. Narodzenie Afrodyty z muszli i morskiej
piany, miało miejsce, jak powiada Hezjod, w pobliżu
wyspy Kithiry, starożytnej Kytery leżącej na południe
od Peloponezu. Kult Afrodyty wywodzi się zresztą ze
wschodu, a sama bogini to dawna babilońska, a później
fenicka Isztar, bóstwo płodności. Głównym ośrodkiem
kultu bogini był Cypr. Zarówno w Anatolii jak i w Gre
cji znajdowano posążki Afrodyty wychodzącej z muszli
przegrzebka (ryc. 5). Scena taka powtarza się również
na mozaikach w Pompejach i Herkulanum.

Ryc. 5. Afrodyta wyłaniająca się z muszli, terakota, Grecja

Ciekawym potwierdzeniem znaczenia muszli prze
grzebka, jako symbolu zmartwychwstania, było nie
dawne odkrycie na cmentarzysku z okresu rzymskiego
(I-II w. n.e.), we wschodniej części Londynu, grobow
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ca młodej kobiety, prawdopodobnie pochodzenia galij
skiego. W kamiennym sarkofagu znaleziono ołowianą
trumnę, której wieko zdobiły elementy w postaci płyt z
wypukłymi ornamentami w postaci muszli przegrzebka.
Jak stwierdzono, wykonano je przez odciskanie dolnej
lewej muszli w formie piaskowej, w której odlewano
płyty. Wypukły ornament w kształcie sznura wykonano
również przez odciskanie wyciętych w kształcie sztabek
elementów muszli (ryc. 6). Znane są również sarkofagi
bizantyjskie, a także grobowce w Małej Azji, zdobione
symbolem przegrzebka.

Ryc. 6. Sarkofag z motywami przegrzebka, II w. p.n.e.; cmen
tarzysko z okresu rzymskiego, wschodni Londyn

Dopiero jednak w średniowieczu przegrzebek zro
bił zawrotną karierę. Wiąże się ona z historią Apostoła,
św. Jakuba Starszego, syna Zebedeusza i brata św. Jana,
zwanego Boanarges „Syn Gromu”. Zgodnie z Dziejami
Apostolskimi, raczej nie opuszczał on Jerozolimy i został
ścięty przez Heroda. W „Złotej legendzie” jednak Jakub
de Voraigne opowiada inaczej. Otóż św. Jakub udał się do
Judei i Samarii, a następnie zawędrował aż do Hiszpanii,
aby nawracać pogan. Nie odniósł jednak sukcesu, zyskał
zaledwie dziewięciu uczniów. Siedmiu z ich zabrał ze
sobą do Judei, a dwóch pozostawił, aby tam dalej nawra
cali niewiernych. Mistrz Jan Beleth mówi nawet, że św.
Jakub nawrócił w Hiszpanii tylko jednego człowieka. Po
ścięciu Apostoła jego uczniowie porwali ciało i w obawie
przed prześladowaniami, załadowali je na statek i ruszyli
w nieznaną drogę powierzając się falom i Opatrzności.
Oczywiście wylądowali w północno-zachodniej części
Hiszpanii, w Galicji, gdzie panowała królowa Lupa. Już
samo jej imię (Wilczyca), świadczyło o okrucieństwie i
wyuzdanych obyczajach. Uczniowie położyli ciało na ka
mieniu, który natychmiast roztopił się jak wosk tworząc
rodzaj sarkofagu i poprosili królową o grób dla święte
go. Ona jednak podstępnie skierowała uczniów do króla,
który kazał ich zamknąć w więzieniu. Z pomocą anio
łów uwolnili się z więzów, opuścili więzienie i nawrócili
króla, który rozkazał Lupie, aby spełniła ich prośbę. Ona
jednak, z wielką złośliwością, kazała im umieścić ciało
na wozie zaprzężonym w woły, a w rzeczywistości w
dzikie byki i zawieść na odległą górę. Woły jednak, nie
kierowane, zawiozły świętego na środek pałacu Lupy.
Ostatecznie Lupa nawróciła się i oddała pałac na kościół
św. Jakuba.
Obecną nazwę ośrodka kultu św. Jakuba tłumaczy
inna legenda. Minęło kilkaset lat i miejsce grobu poszło
w niepamięć. W IX w. na polach nad rzeczką Ulla pa
sterze ujrzeli niezwykłą światłość. Biskup Theodomir
zarządził poszukiwania i tak odkryto ponownie grób św.
Jakuba. Miejsce odkrycia nazwano od owego światła
polem gwiazdy — campus Stelli i stąd powstała nazwa
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Compostela, albo Santiago de Compostela. Był to trze
ci po Jerozolimie i Rzymie ośrodek pielgrzymek. Ruch
pielgrzymów w średniowiecznej Europie, zwłaszcza w
X -X IV w. był niezwykle ożywiony. Nie zawsze jednak
sama tylko chęć ujrzenia miejsc świętych była powodem
pielgrzymki. Najczęściej odbywano ten sposób pokutę
za ciężkie grzechy lub wypełniano śluby. Im cięższe były
grzechy, tym bardziej surowa pokuta, a pielgrzymka do
Composteli należała do długich i trudnych.
Pielgrzymi byli odpowiednio przygotowani do dale
kiej wędrówki. Obszerna peleryna, a na głowie skórza
ny lub pilśniowy kapelusz o szerokich krezach, chro
niący od deszczu, sakwa, flaszka na wodę, a na nogach
sandały lub chodaki. W ręce pielgrzym dzierżył długą
silną laskę (burdon). Posługując się niąjak tyczką moż
na było przeskakiwać potoki i strumienie. Służyć mogła
także jako broń. W drodze powrotnej, nieodzowną de
koracją stroju były właśnie muszle przegrzebka, naszy
te na kapeluszu i płaszczu (ryc. 7). Znakiem pielgrzyma
stała się bowiem muszla przegrzebka. Była niezaprze
czalnym dowodem, że pielgrzym osiągnął swój cel, od
wiedził Compostelę.

Ryc. 7. Stój pielgrzyma do Composteli

Muszla przegrzebka stała się atrybutem św. Jakuba.
Początki tej symboliki nie są jasne, może wiążą się z
legendą o rycerzu Ampulii, który został uzdrowiony
dotknąwszy muszli przyniesionej z Composteli przez
pielgrzyma. Począwszy od gotyku, aż po współczesne
rzeźby, św. Jakub wyposażony jest w muszle naszyte na
kapeluszu i szacie (ryc. 8).

Ryc. 8. Św. Jakub w rzeźbie; od lewej — figurka wotywna,
północna Hiszpania, XVI w.; figura w kruchcie — zespół pocysterski Gościkowo — Paradyż; figura w krużganku — klasz
tor w Żarnowcu
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Droga do Composteli była daleka, z samej Francji
około 2000 km. Liczne jednak klasztory i kościoły da
wały po drodze schronienie wędrowcom. Pątnik powi
nien jednak mieć list polecający biskupa, gdyż muszle
można było dostać nie tylko w Composteli. Przeciwko
takim praktykom protestowali kolejni papieże, Alek
sander III, Grzegorz XIV i Klemens X, grożąc sprze
dawcom, którzy sprzedawaliby muszle poza świętym
miejscem, ekskomuniką.
Na placu przed katedrą w Composteli ponad sto kra
mów sprzedawców „concheros” ofiarowywało muszle i
inne pamiątki. Osiadła ludność Francji czasami patrzyła
z obawą na zbliżających się kokijardów (od francuskie
go la coąuille), czy aby nie są to zwyczajni opryszkowie. Ruch pielgrzymów był bowiem ogromny i różni
byli to wędrowcy. Powstał nawet przewodnik do Com
posteli. Jest to jedna z części dzieła „Liber Sancti Jacobi”, jednego z najważniejszych średniowiecznych tek
stów z północnej Hiszpanii. Powstał on około 1139 r.
Autorem, jak podano w dziele, był papież Kalikst II.
Stąd księgę nazywano Codex Calixtinus. W rzeczywi
stości napisał j ą francuski kleryk z Poitu, Aymeri Picaud. Przewodnik zawiera 11 rozdziałów, omawia trasy,
opisuje grody i miasta po drodze, charakteryzuje kraje
i ludzi, a nawet podaje gdzie woda nadaje się, a gdzie
nie nadaje się do picia. Przewodnik zawiera oczywiście
szczegółowy opis samej Composteli.
Niewątpliwie długa i trudna pielgrzymka była
ogromnym przeżyciem. Muszle przywiezione z Com
posteli wkładano nawet często zmarłemu do grobu, o
czym świadczą liczne znaleziska z XII i XIII w.
Tak ważne wydarzenie w życiu rycerza, jak długa
pielgrzymka do Ziemi Świętej czy Composteli, znajdo
wało swój wyraz także w postaci muszli na tarczy her
bowej. Niekiedy był to również znak neofity. Liczne są
herby rycerskie z motywem muszli we Francji, Anglii,
Niemczech (ryc. 9). Spotyka się je także w heraldyce
polskiej; przeważnie związane są z nadaniem indygenatu obcokrajowcom.

Ryc. 9. Herby z muszlami; u góry herby rycerstwa francuskie
go, rząd u dołu herby szlachty polskiej
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Przegrzebek jako element herbowej tarczy to jed 
nak nie tylko rycerska przeszłość, wystarczy spojrzeć
na herb papieża Benedykta XVI (ryc. 10). Jak podają
oficjalne czynniki, przegrzebek w dolnej części pola
tarczy, ma trojakie znaczenie:
— znaczenie teologiczne, przypomina legendę o
św. Augustynie, który spotkał na brzegiem morza dzie
cię, przelewające muszlą wodę z morza do dołka w pia
sku. Zapytane przez Świętego, co robi, odpowiedziało,
że przelewa morze do dołka w piasku. Święty Augustyn
zrozumiał niebieski znak, o nieskończonej wielkości i
złożoności otaczającego go świata;
— znak przegrzebka, jako znak pielgrzyma, oznaj
mia, że obecny papież kontynuuje ideę pielgrzymo
wania do najdalszych kręgów ziemi, którą zainicjował
jego poprzednik Jan Paweł II;
— wreszcie muszla przegrzebka znajduje się w
herbie klasztoru w Schotten, w Bawarii, z którym łączy
papieża duchowa więź.

Ryc. 10. Herb papieża Benedykta XVI

Przegrzebek często występował nie tylko na rycer
skich herbach, ale także na herbach miast, opactw, czy
hrabstw.
Przegrzebek łączy się także ściśle z powstaniem
koncernu Shell Oil Company. Początki były skromne i
wiązały się właśnie z muszlami. W początkach XIX w.
kolekcjonerstwo muszli z dalekich mórz i oceanów
stało się w Anglii bardzo popularne. Jednym z przed
siębiorców, który w 1833 r. rozpoczął przywozić stat
kiem do Londynu egzotyczne muszle, był Marcus Sa
muel. Kiedy przedsiębiorstwo przejęli jego synowie i
eksportowali muszle z Morza Kaspijskiego, doszli do
wniosku, że może lepiej opłacałoby się przewozić do
Londynu ropę. Zapotrzebowanie na naftę do lamp było
bowiem wówczas bardzo duże. W 1892 r. ich pierwszy
statek, dostosowany do przewozu ropy, rozpoczął rejsy.
Na cześć założyciela firmy i przewożonych uprzednio
muszli, nazwano go „Murex”. Był pierwszym tankow
cem, któremu pozwolono przepłynąć Kanał Sueski. W
1907 r. spółka połączyła się z Royal Dutch Petroleum
Company, i muszla stała się znanym dzisiaj na całym
świecie symbolem firmy Shell. Kształt muszli ulegał
wielokrotnym zmianom (ryc. 11), ale pozostał nim sty
lizowany przegrzebek.
I w czasach współczesnych popularność przegrzebka,
jako symbolu, nie zmalała, a może stała się jeszcze więk
sza. W czasie II Wojny Światowej przegrzebek był nawet
emblematem jednego z niemieckich okrętów podwod
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nych, U-505. Dzisiaj przegrzebek figuruje także na od
znakach, herbach, flagach. Przykładem jest współczesna
flaga belgijskiej prowincji Trzech Mostów (Trois Ponts),
czy hrabstwa Bedfordshire w Anglii (ryc. 12). Widnieje
nawet na herbie afrykańskiego państwa Gwinea-Bissau.

1955

1961

S h e ll
1971

król Zygmunt Stary na swoim nagrobku. W architekturze
najbardziej znanym jest chyba Casa de Conchas „Dom
muszli” w Salamance. Jego ściany zdobi 350 wyobrażeń
muszli przegrzebka (ryc. 15).

Shell
1995

1 999

Ryc. 11. Symbol firmy Shell, zmiana kształtu muszli

Ryc. 12. Przegrzebek współcześnie: flaga prowincji Trzech
Mostów, Belgia; flaga hrabstwa Bedfordshire, Anglia

Ryc. 14. Zbroja typu maksymilianowskiego z motywami przegrzebka, zamek Krasna Hórka, Słowacja

Ryc. 15. Dom muszli, Salamanka, fragment ściany

Ryc. 13. Motywy przegrzebków w kościołach w Polsce; od
lewej u góry: klasztor Cystersów w Owińsku (Wielkopolska),
kościół św. Marka w Krakowie, u dołu klasztor Reformatów
w Krakowie

Wreszcie należałoby wspomnieć o zupełnie innej
roli przegrzebka, jako nieodzownego wyposażenia po
rządnej, dawnej kuchni. To kokilki, prawa część muszli
przegrzebka, która służyła, zgodnie z zaleceniami prze
pisów książek kucharskich, do zapiekania wytwornych,
delikatnych potraw, zwłaszcza pasztecików, czy m óżdż
ków cielęcych. Były odporne na wysokie temperatury,
lekkie i wytrzymałe. Komplet kokilek musiała więc po
siadać każda szanująca się gospodyni domu (ryc. 16).
P a s z t e c ik i w m u s ze lk a c h na e n tr e • m ets

Nie jest to jednak jeszcze cała historia powiązań przegrzebka z kulturą człowieka. Kiedy w okresie renesansu
pielgrzymki utraciły swą powszechność, przegrzebek po
jaw ił się w sztuce, w malarstwie, rzeźbie i architekturze.
Zachował chyba swe znaczenie, jako symbol wiecznego
życia i stał się jednym z najczęstszych motywów zdob
niczych. Znaleźć go można nie tylko na sławnym „Naro
dzeniu Wenus” Boticellego, ale i na obrazach Piero della
Francesca, Correggia i wielu innych. Nie trzeba jednak
odwiedzać Włoch. Wystarczy obejrzeć kaplicę Zygmuntowską na Wawelu. Niema chyba kościoła w Polsce, w
którym nie znalazłby się motyw przegrzebka, często w
postaci zakończenia wnęk z posągiem świętego (ryc.
13). Występuje także na chrzcielnicach, nagrobkach,
obramieniach okien. Był również głównym elementem
zdobniczym na renesansowych zbrojach (ryc. 14), tzw.
zbrojach maksymilianowskich. Taką właśnie zbroję nosi

N a śn ia d a n ia c h lub o b iad a ch po rosole lub zupie, iiodaje się
p asz te cik i n a m u szelkach, k tó re d o sta ć m ożna w handlach z n a 
czyniam i k u ch e n n em i. P asztec ik i ta k ie moi9 m ~ .
zna w cześniej prz y g o to w ać, a nałożyw szy nu
m uszelki prz ed sam em p odaniem w staw ić je
n a 5— 1-'> m in u t «k> pieca d la ro z g rz a n ia lub
z ru m ie n lenia.

Ryc. 16. Przepis kucharski z użyciem kokilki

I tak niepozorny małż połączył się wielorakimi wię
zami z kulturą człowieka, począwszy od czasów staro
żytnych, aż do współczesności.
Wpłynęło: 17.07.2008

Prof. dr hab. Andrzej Samek pracuje w Katedrze Automatyzacji
Procesów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Kolekcjoner muszli,
e-mail: ansamek@op.pl
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RYBA TO, CZY PŁAZ? — OSOBLIWOŚCI BIOLOGII POSKOCZKÓW
Trwająca od około 3,8 mld lat ewolucja życia na
Ziemi przyczyniła się do powstania ogromnej liczby
gatunków. Według ostrożnych szacunków, do chwili
obecnej opisano około 1,5 min gatunków zwierząt, w
tym tylko ponad 50 tys. kręgowych, z czego zdecydo
wana większość to ryby (około 30 tys).
Rybę zwykle kojarzymy z wodą, czyli środowiskiem
życia zdecydowanej większości gatunków tych zwierząt.
Mając na uwadze budowę i fizjologię ryb, trudno sobie
wyobrazić, że mogłoby być inaczej. A jednak. U ryb z
rodziny Gobiidae, podrodziny Oxudercinae doszło do
wykształcenia szeregu cech, pozwalających na opusz
czanie środowiska wodnego. Do tej młodej filogenetycz
nie podrodziny należy 35 gatunków zgrupowanych w 10
rodzajach. Przedstawiciele czterech rodzajów (ryc. 1)
charakteryzują się wysokim stopniem adaptacji do wodno-lądowego trybu życia, chociaż chyba trafniejszym by
łoby określenie go jako lądowo-wodnego.

1

P eriophthalm us (13)
Periophthalm odon (3)
Boleophthalm us (5)
Scartelaos (4)
--------------------------------------------- Z a p p a ( l)
Pseudapocryptes (2)
11
A pocryptes (1)
---------------------------------------------- Apocryptodon (2)
--------------------------------------------- O xuderces (2)
P arapocryptes (2)

Ryc. 1. Kladogram podrodziny Oxudercinae. Czerwoną ram
ką zaznaczono rodzaje najbardziej przystosowane do lądowowodnego trybu życia. W nawiasach podano liczbę gatunków w
poszczególnych rodzajach; wg Murdy, 1989, zmodyfikowane

Oryginalność tych ryb pod względem wyglądu, jak
i zachowania, skutkuje dużym zainteresowaniem wśród
grona terrarystów/akwarystów, toteż coraz częściej moż
na spotkać te gatunki w sklepach zoologicznych. Jednak
specyficzna biologia, duże wymagania siedliskowe i
mało doświadczeń w hodowli sprawiają, iż na jakiekol
wiek sukcesy mogą liczyć najbardziej wytrwali i „ela
styczni” hodowcy, potrafiący w porę wychwycić niepo
kojące zmiany w zachowaniu podopiecznych i właściwie
zareagować. Potwierdzeniem stopnia trudności hodowli
tego gatunku jest brak do chwili obecnej doniesień na

temat sukcesu rozrodczego w niewoli. Z tego powodu
dostępne w sklepach poskoczki, pochodzą z importu po
odłowieniu z siedlisk naturalnych (ryc. 2).
Poskoczki z rodzajów: Periophthalmus, Perioph
thalmodon, Boleophthalmus i Scartelaos (w sumie 25
gatunków), zamieszkują strefy pływów w obszarze tro
pikalnym — jedne z najbardziej produktywnych eko
systemów na Ziemi, o bardzo dużej bioróżnorodności.
Ze względu na ciągłe zmiany poziomu wody, ryby za
mieszkujące ten ekosystem są zmuszone do systema
tycznych migracji w głąb morza wraz z obniżającym się
poziomem wody.
W naturze poskoczki (ryc. 3) osiągają około 20 cm
długości. Są rybami bardzo żarłocznymi; ich dietę stano
wią m. in.: małe ryby, owady, skorupiaki, glony, obumie
rające resztki roślinne, więc prawie wszystko, co tylko
są w stanie przełknąć. Szereg adaptacji fizjologicznych,
anatomicznych i behawioralnych, umożliwiają im życie
w tak skrajnie odmiennych warunkach, jakimi są woda
i ląd. Zachowanie poskoczków w wodzie nie różni się
znacząco od zachowania pozostałych ryb. Pływają ra
czej ociężale i niechętnie, chociaż potrafią błyskawicznie
przyspieszyć i szybko pływać na krótkich dystansach.
Poza może nieco dziwacznym wyglądem (wysoko na
czubku głowy osadzonymi oczami, uwydatnionymi „po
liczkami”, dużym otworem gębowym, płetwami piersio
wymi osadzonymi na trzonach), nic szczególnego nie
dostrzeżemy ...aż do momentu odpływu. W tym czasie
wszystkie ryby zaczynają płynąć w kierunku morza, aby
tylko zdążyć przed odpływem. Poskoczki nie obawiają
się odpływu wody. Dzięki specjalnym przystosowaniom
mogą pozostawać na swoim terytorium.

i

Ryc. 2. Mapa występowania gatunków z podrodziny Oxudercinae. Czerwonymi punktami zaznaczono miejsca występowa
nia gatunków z rodzajów: Periophthalmus, Periophthalmodon,
Boleophthalmus, Scartelaos; wg http://fishbase.sinica.edu.tw,
2007, zmodyfikowano

Ryc. 3. Poskoczek mułowy, Periophthalmus barbarus; wg
www.dkimages.com, 2007

Trudno jednoznacznie określić, która ze zmian najbar
dziej przyczyniła się do tak znaczącego kroku, jakim jest
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częściowe uniezależnienie się od wody. Pewne jest, że sa
modzielnie żadna zmiana nie byłaby w stanie tego zapew
nić, a jedynie wspólne, synergiczne działanie wielu ada
ptacji anatomicznych, fizjologicznych i behawioralnych.

Codzienność poskoczków
Poskoczki są zwierzętami terytorialnymi, a do naj
bardziej zaciekłych walk dochodzi w przypadku wtar
gnięcia intruza w pobliże podziemnej norki. W litera
turze m ożna znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego
norka jest dla poskoczków tak ważna — stanowi ona
schronienie oraz miejsce składania ikry.
Po odpływie wody z gliniasto-mulitej terasy m oż
na dostrzec szereg, na pozór niczym nie różniących
się, otworków. M ogą to być wejścia do podziemnych
schronień różnych zwierząt (np. poskoczków, krabów).
Doświadczony obserwator potrafi rozróżnić, na podsta
wie drobnych różnic w budowie wejścia do norki i jej
najbliższej okolicy, kto jest jej mieszkańcem. Wejścia
do norek poskoczków otoczone są charakterystycznym
błotnym kołnierzem, powiększającym się stopniowo
podczas rozbudowy podziemnego korytarza. Ryby w y
noszą z norki w jam ie gębowej porcje błota z wodą i
w ypluwają je przy wylocie, co powoduje stopniowe
narastanie błotnego kołnierza w pionie, podobnie jak
przyrasta stalagmit w grocie skalnej. Ogólny schemat
budowy norki poskoczków jest podobny, różnice po
między poszczególnymi gatunkami m ogą się objawiać
w wielkości i liczbie korytarzy (ryc. 4). Otwór prow a
dzi do podziemnego korytarza, przyjmującego zwykle
kształt litery T , o głębokości dochodzącej do 1 m, w
większości wypełnionego wodą. Podziemna norka speł
nia wiele funkcji:
— dostarcza schronienia przed drapieżnikami w
czasie odpływu;
— zabezpiecza osobniki przed porwaniem przez
prąd w ody w czasie przypływu/odpływu;
— jest m iejscem formowania komory powietrznej,
do której poskoczek aktywnie donosi w komorze gar
dzielowej świeże powietrze.

utrudnione przez zmętnienie wody. Przypuszczenia, że
poskoczki nie opuszczają norki w czasie przypływu po
twierdza brak obserwacji wynurzających się „peryskopo
wych” oczu nad powierzchnię wody oraz potwierdzona
doświadczalnie intensywna wymiana powietrza w ko
morze powietrznej przed pojawieniem się przypływu.

Poruszanie się
Jedną z podstawowych umiejętności umożliwiają
cych funkcjonowanie na lądzie jest zdolność sprawnego
poruszania się. Poza wodą nie jest to łatwe, zważywszy
na różnicę w gęstości wody i powietrza (woda jest około
200 razy gęstsza). Cała masa zwierzęcia musi być uno
szona bez dodatkowego wsparcia, jakim w wodzie jest
siła wyporności. Wymaga to wykształcenia mechanizmu
poruszania się, zdolnego przezwyciężyć siłę grawitacji.
U poskoczka mułowego funkcję narządu lokomotorycz
nego spełniają przekształcone płetwy piersiowe, których
ruch skoordynowany z wymachami ogona powoduje po
wstanie dodatkowej siły odpychającej, czego efektem jest
ruch postępowy. I nie jest to bynajmniej nieudolne pod
skakiwanie w przypadkowym kierunku. Szybkość poru
szania się poskoczków na lądzie jest porównywalna do
szybkości biegu myszy! Precyzyjne kontrolowanie ruchu
i możliwość skoków na wysokość kilkunastu — czasem
kilkudziesięciu centymetrów, umożliwiają nawet chwy
tanie przelatujących owadów. Cechą charakterystyczną
rzędu Percifonnes, do którego należą poskoczki, jest po
siadanie płetw brzusznych przesuniętych pod obręcz bar
kową. U poskoczków pełnią one dwie funkcje. W trakcie
chodzenia po lądzie służą do podnoszenia i podpierania
całego ciała w czasie przestawiania płetw piersiowych do
przodu w celu wykonania kolejnego „kroku”. Działa to
na podobnej zasadzie, jak przemieszczanie się człowie
ka o kulach z nogami w gipsie; w tym przypadku kule
byłyby odpowiednikiem płetw piersiowych poskoczka,
a nogi w gipsie — płetw brzusznych. Płetwy brzuszne
m ogą też służyć jako narząd wspomagający wspinanie
się po skałach, gałęziach i roślinach pionowo wystają
cych z wody.

Wzrok i węch

%
Ryc. 4. Schematy podziemnych norek różnych rodzajów po
skoczków: A — Boleophthalmus, za Clayton i Vaughan, 1986,
nieco zmienione; B — Periophthalmus, Kobayashi i wsp.,
1971, nieco zmienione; C — Periophthalmodon, Ishimatsu,
1998, nieco zmienione. Niebieskim kolorem zaznaczono usy
tuowanie komór powietrznych

Głębokość podziemnego korytarza powoduje, iż
transmisja świeżej wody jest utrudniona i szybko poja
wiają się warunki beztlenowe. Dlatego tak istotna jest
obecność komory powietrznej, w której poskoczki prze
czekują okres przypływu. Do końca nie wiadomo, czy
w czasie przypływu poskoczki opuszczają norkę, gdyż
obserwacje w naturalnych siedliskach w tym okresie są

Ważnym elementem wpływającym na zdolność re
agowania jest posiadanie narządów zmysłów sprawnie
przekazujących bodźce ze środowiska do ośrodkowego
układu nerwowego. Aby to było możliwe, także narzą
dy zmysłów musiały przejść proces adaptacji do lądo
wego trybu życia.
Nieostre widzenie przez ryby na lądzie jest efektem
dużej różnicy współczynnika załamania światła w po
wietrzu (1,00) i w wodzie (1,33). Natura sprytnie pora
dziła sobie z tym problemem przez zmianę krzywizny
rogówki w oku poskoczków. Powoduje to kompensację
zbyt słabego załamania światła na rogówce i zognisko
wanie promieni świetlnych na siatkówce. Skutkuje to
kompromisem pomiędzy doskonałym widzeniem na lą
dzie, a upośledzeniem zdolności wizualnych pod wodą.
Dobrąjakość widzenia na lądzie potwierdza wspomniana
wcześniej zdolność poskoczków do chwytania owadów
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w locie, co byłoby niemożliwe bez doskonałej ostrości
widzenia i odpowiednio szybkiej akomodacji oka.
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Rekordzistą wśród poskoczków jest gatunek Periophthalmus koelreuteri, który może spędzać na lądzie w
czasie odpływu ponad 90% czasu, a krótkie powroty do
wody są zdeterminowane koniecznością uzupełniania
wody w komorze gardzielowej, traconej np. w czasie
otwierania jam y gębowej podczas żerowania.
Problemy zw iązane z utratą wody

Ryc. 5. Wciąganie gałek ocznych, zdjęcia poklatkowe.
Fot. M. Kuciel

Jak wiadomo z naszych ostatnich badań, również
budowa narządu węchu poskoczków różni się znacz
nie od większości gatunków ryb, u których wyściółka
komory węchowej formuje rozetę węchową. Poskoczki
sąjedynym i z dotychczas zbadanych ryb, u których na
błonek zmysłowy węchowy usytuowany jest w wydłu
żonych kanałach węchowych. Prawdopodobnie węch u
poskoczków nie jest wykorzystywany na lądzie; wydaje
się, iż większe znaczenie ma on w czasie przebywania
osobników w wodzie.
W ym iana gazowa
Dużym krokiem w kierunku uniezależnienia się od
wody musiało być uzyskanie zdolności wymiany gazo
wej, będącej w stanie zaopatrzyć organizm w niezbędną
ilość tlenu. Zawartość tlenu w powietrzu jest około 30
razy większa niż w wodzie. Niesie to ze sobą pewne
korzystne konsekwencje dla zdobywców lądu.
Podstawowym narządem wymiany gazowej więk
szości ryb są skrzela. Skrzela są strukturą bardzo deli
k atn ą dobrze ukrw ioną Zbudowane są z czterech par
łuków skrzelowych. Na lukach obecne są listki skrzelowe, a na nich blaszki skrzelowe, będące właściwym
miejscem wymiany gazowej. Po wyjęciu ryby z wody
następuje „sklejenie” blaszek skrzelowych w wyni
ku działania siły kohezji (podobnie jak ludzkie włosy
„sklejają” się po kąpieli), czego efektem jest znaczne
ograniczenie powierzchni czynnej tego narządu. Natu
ra broni poskoczki przed tym niekorzystnym procesem
poprzez różnorodne modyfikacje. Gatunek Boleophthalmus chinensis posiada sztywne listki skrzelowe z sze
roko rozmieszczonymi blaszkami skrzelowymi. U ga
tunku Periophthalmodon schlosseri blaszki skrzelowe
zrastają się, zwiększając wolne przestrzenie pomiędzy
blaszkami, w których może się gromadzić więcej wody.
Takie rozwiązania zmniejszają ogólną powierzchnię
czynną skrzeli, ale jednocześnie redukują sklejanie się
blaszek, co we współistnieniu ze znacznie większą ilo
ścią tlenu w powietrzu umożliwia dyfuzję wystarcza
jącej ilości gazów oddechowych. Oprócz modyfikacji
w budowie samych skrzeli, poskoczki posiadają dobrze
unaczyniony i cienki nabłonek wyścielający gardziel.
Przed wyjściem na ląd ryby nabierają do jam y gębo
wej pewną ilość wody i szczelnie domykają wieczko
skrzelowe oraz otwór gębowy — umożliwia to dyfuzję
gazów przez nawilżone dzięki temu skrzela i nabłonek
gardzielowy. Dzięki takim specjalizacjom zwierzę może
„chodzić” po lądzie, np. w poszukiwaniu pożywienia.

Poważnym problemem, z którym poskoczki styka
ją się podczas przebywania na lądzie, jest utrata wody.
Znaczną ilość wody poskoczki tracą przez parowanie,
jednak jak pokazały laboratoryjne badania gatunku Periophthalmus cantonensis, nawet po utracie 36% wody
w ciągu 60-godzinnej izolacji od źródła wody, badany
osobnik wrócił do normalnej kondycji. Szczególnie in
teresujący jest mechanizm nawadniania rogówki. Pod
oczodołami znajdują się zagłębienia, do których poskoczek, co jakiś czas, wciąga gałki oczne (ryc. 5), (pew
na analogia do powiek, z tym, że tu poruszają się gałki
oczne). Znajdująca się tam wilgoć nawilża rogówkę i
chroni przed wyschnięciem. Dodatkowa korzyść wyni
kająca z wciągania gałek ocznych porównywalna jest do
wycieraczek samochodowych — usuwa nadmierną ilość
wody zbierającą się na rogówce zaraz po wynurzeniu.
Duża ilość traconej wody wiąże się z utratą ciepła.
W warunkach tropikalnych jest to proces pożądany,
gdyż chroni poskoczka przed zbyt szybkim przegrza
niem i wydłuża maksymalny czas przebywania na lą
dzie. Dodatkowo poskoczki potrafią aktywnie chronić
się przed przegrzaniem i zbyt szybkim odwodnieniem
poprzez unikanie miejsc nasłonecznionych i mocno
przewietrzanych, a w razie konieczności zanurzają się
w wodzie. Jest to behawioralna regulacja temperatu
ry, której jednak nie należy mylić ze stałocieplnością.
Dzięki powyższym zabiegom utrzymują temperaturę i
nawodnienie ciała w granicach fizjologicznych.
Kolejnym ważnym sposobem ograniczenia utra
ty wody na lądzie jest zmniejszenie ilości wydalanego
amoniaku. Amoniak jest związkiem toksycznym w du
żych stężeniach i przed wydaleniem musi być silnie roz
cieńczony w organizmie, a to skutkuje zwiększoną ilo
ścią traconej wody. Poskoczki posiadają różne sposoby
ograniczania ilości wydalanego amoniaku. Badania ga
tunku Boloephthalmus pectinirostris wykazały, że może
zachodzić konwersja (w pewnym stopniu) układu wydalniczego poskoczków do ureotelizmu (mocznik nie jest
toksyczny i może być wydalany w dużych stężeniach).
Inny sposób ograniczenia ilości wydalanego amoniaku
opisano u gatunku Periophthalmodon schlosseri, u któ
rego stwierdzono opóźnianie trawienia aminokwasów w
czasie przebywania na lądzie. W ten sposób ilość traco
nej wody ograniczana jest do niezbędnego minimum.
Tajem nice alkowy
Do niedawna niewiele wiedziano na temat rozmna
żania poskoczków. Dopiero w ubiegłym roku została
szczegółowo opisana ta najbardziej intymna i owiana
tajemnicą strona życia tych ryb. Również w tym przy
padku wyniki obserwacji były zaskakujące. Okazało się
bowiem, że poskoczki nie składają ikry do wody. Nie
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jest to wprawdzie wyjątek w świecie tych zwierząt, jed 
nak niewiele z poznanych dotychczas ryb składa ikrę
poza wodą. Tarło odbywa się w komorze powietrznej,
gdzie samica składa około 5000 jaj (u Periophptalmus
modestus). Opieką zajmuje się samiec. Po jakim ś czasie
samiec wynosi całe powietrze z komory powietrznej,
co powoduje zalanie jaj wodą. To indukuje wykluwa
nie się larw. Po wykluciu się larwy m ają niewiele czasu
na opuszczenie norki z powodu mocno niedotlenionej
wody w norce. Prawdopodobnie jest to przypadek, czy
„maluch” odnajdzie wyjście czy nie. Bardzo dużo larw
poskoczków nie przeżywa tego trudnego okresu. Po
opuszczeniu norki, przez około 50 dni larwy pływają
wraz z planktonem. Po tym okresie młode ryby wyglą
dają już jak miniaturki swoich rodziców. W ten sposób
cykl życia poskoczków się zamyka.
Podsum ow anie
Ryby wodno-lądowe, do których należy podrodzina
Oxudercinae, m ogą być uznawane za modele paleozo-

icznej ewolucji zwierząt kręgowych do życia na lądzie.
To, w połączeniu z niezmiernie interesującą biologią
poskoczków, bardzo zróżnicowaną grupą zwierząt,
powoduje, iż od wielu lat są one obiektem badań na
ukowców z wielu krajów. Pomimo to szereg aspektów z
życia tych zwierząt wciąż pozostaje w sferze domysłów
i czeka na opisanie.
Nietypowy tryb życia i charakterystyczny wygląd
upodabniają poskoczki bardziej do płazów niż do ryb.
Jednak na pytanie „ryba to, czy płaz?” z całą odpowie
dzialnością odpowiemy — ryba, ale jedna z najbardziej
wyjątkowych.
Wpłynęło: 25.06.2008
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BRZOSKWINIE I MORELE

Do rodzaju Persica — brzoskwinia, z rodziny różo
watych Rosaceae należy obecnie pięć gatunków drzew
owocowych. Nie są one wysokie i nie w ytw arzająodrostów korzeniowych.
Prawie wszystkie odmiany uprawne pochodzą od
brzoskwini zwyczajnej — Prunus persica (L.) Batsch
(syn. Persica vulgaris L.). Drzewo to, dochodzące do
wysokości 8 m, posiada kwiaty różowe, powstające w
kwietniu przed rozwojem lancetowatych liści. Owocem
jest mięsisty pestkowiec o skórce omszonej i pestce
bruzdowanej. Należy zaznaczyć, że istnieją również
mutacje brzoskwini o skórce gładkiej — nektaryny
(nektar bogów), powstałe dwa tysiące lat temu. System
korzeniowy drzewa jest gęsty i ukośnie zagłębia się w
glebę. W optymalnych warunkach klimatycznych jego
pień osiąga średnicę do 40 cm. W naszym kraju dorasta
do wysokości 4 m, a średnica pnia może mieć 25 cm.
Jakkolwiek nazwa rodzajowa brzoskwini wskazuje
na jej związek z Persją, to trzeba pamiętać, że nie ro
sła tam w stanie dzikim. Odkryto j ą tylko w Chinach,
gdzie została udomowiona i jest uprawiana od czterech
tysięcy lat. Z Dalekiego W schodu została jeszcze przed
naszą erą przeniesiona do Persji, skąd w I wieku n.e.
trafiła do Rzymu. Być może to zadecydowało o po
wielaniu tego błędu. Również grecki uczony i filozof
Teofrast z Eresos na wyspie Lesbos (370-287 p.n.e.)
był przekonany o jej perskim rodowodzie. Dalsza droga

brzoskwini wiodła z Italii do Francji, gdzie w zamierz
chłej przeszłości egzystował spokrewniony z nią takson. Świadczą o tym drobne pestki odkryte w dyluwialnych torfach z Montpellier. Nie jest rzeczą wykluczoną,
że podobny typ stanowiły szczątki owoców znalezione
w neolitycznych i brązowych palafitach Szwajcarii oraz
południowo-zachodnich Niemiec.
O wzrastającym zainteresowaniu brzoskwinią infor
m ują nas dość często średniowieczni luminarze. Król
Franków i Longobardów, cesarz rzymski Karol Wielki
(742-814) w swych edyktach prawnych „Capitulare de
villis” zaleca jej kultywację. Wspomina o niej również
filozof i przyrodnik z Kolonii Albertus Magnus (1193—
1280) oraz opatka klasztoru w Rupertsbergu, św. Hildegarda z Bingen (1098-1179). Warto przypomnieć, że w
XI stuleciu brzoskwinia była w Anglii już dość znana.
W XVI wieku lekarz i botanik niemiecki Hieronymus
Bock, łac. Tragus (1498-1554) pisze o trzech odmia
nach uprawnych, a w następnym wieku naliczono ich
około 100. Obecnie istnieje kilka tysięcy odmian, lecz
użytkowanie gospodarcze ogranicza się do niewielu.
Rzymianie rozpropagowali brzoskwinię nie tylko na
obszarach przylegających do Morza Śródziemnego,
lecz również w północnych prowincjach imperium.
Natom iast Hiszpanie wprowadzili j ą w XVI stuleciu do
Nowego Świata, gdzie atrakcyjność i opłacalność pro
wadzonych plantacji nie słabnie po dzień dzisiejszy.
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Ryc. 1. Brzoskwinia zwyczajna Prunus persica. Za: Yilmorin s
Blumengartnerei, Band II, Berlin, 1896

Odkrywki archeologów poznańskich dowiodły, że
w Polsce pojawiła się ona już w VIII wieku. Jednak naj
więcej pestek dostrzeżono w warstwach pochodzących
z XI i XII stulecia, gdy rozgościli się u nas sprowadze
ni z Francji benedyktyni i cystersi. Nasze warunki kli
matyczne nie sprzyjają brzoskwini i w okresie ostrych
zim prawie zawsze wymarza. Amatorska uprawa udaje
się najlepiej w południowych i zachodnich wojewódz
twach, towarowa zaś ogranicza się do Ziemi Lubuskiej,
Śląska, Wielkopolski i Ziemi Sandomierskiej.
Na półkuli północnej gros upraw przebiega na ob
szarze między 24° a 54° szerokości geograficznej, zaś
na południowej obejmuje tereny rozciągające się od 10°
do 46° szerokości geograficznej.
Wyróżniamy brzoskwinie o białym i żółtym miąż
szu. Początkowo dominowały w Europie te pierwsze o
wykwintnym smaku, a obecnie przeważają odmiany o
żółtym miąższu, gdyż lepiej znoszą transport.
W składzie chemicznym owoców stwierdzono 7,8%
cukrów, 0,8% kwasów organicznych, 0,7% związków
azotowych, 1% błonnika oraz 0,1% garbników.
Spośród naszych krajowych owoców brzoskwinie
cechuje największa zawartość potasu, sodu i fosfo
ru oraz witaminy A i PP. W owocach o miąższu bia
łym odnotowano (w mg %) witaminę A — 0,5-1, B,
— 0,02-0,1, B, — 0,05, PP — 0,09, C — 12-20. Warto
przypomnieć, że w miąższu żółtym ilość witaminy A
wzrasta do 6,0 mg%.
W nasionach znajduje się 48% tłuszczów, 26% biał
ka i ok. 3% amygdaliny, z której przy rozkładzie po
wstaje toksyczny cyjanowodór, jak też olejek gorzkich
migdałów. Z prażonych jąder m ożna uzyskać czarną
farbę, a w latach wojny węgiel ze spalonych pestek sta
nowił komponent masek przeciwgazowych.
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Najwięcej brzoskwiń spożywamy w stanie świe
żym. Oprócz tego służą do wyrobu dżemów, soków i
kompotów. Nie nadają się jednak do suszenia. Spory
zasób witaminy A umożliwia m.in. prawidłowy wzrost
u dzieci, szybsze zabliźnianie się ran, a ponadto wpływa
korzystnie na wzrok i jędm ość skóry. Ponadto owoce te
wspomagają procesy metaboliczne, ułatwiają trawienie
pokarmów i zaostrzają apetyt. Są zalecane dla dzieci,
starców i rekonwalescentów.
Na Dalekim Wschodzie wykorzystuje się powszech
nie ich walory ozdobne. Wybrane taksony o bardzo
ładnych, różnobarwnych kwiatach cieszą nasze oczy
niewysłowionym pięknem. Na wyróżnienie zasługuje
między innymi brzoskwinia Davida Persica davidiana.
Brzoskwinie znalazły również swe miejsce w kul
cie, mitach i wierzeniach. W Chinach były niegdyś
symbolem nieśmiertelności i długowieczności. Ich
kwiaty uosabiały hoże dziewczęta, jak też lekkomyśl
ne niewiasty. Natomiast „szaleństwo brzoskwiniowe”
było równoznaczne z niestabilnością uczuciową okresu
dojrzewania. Legendarna bogini zachodu Si-wang-mu
posiadała w górach Kunlun cudowny sad z pojawiają
cymi się co tysiąc lat brzoskwiniami nieśmiertelności.
W związku z tym organizowano tam specjalne święta
geniuszy i nieśmiertelnych. Wierzono, że drewno brzo
skwiniowe przepędza demony, a gałązki lokowane na
drzwiach domostw w czasie świąt Nowego Roku zabezpieczająmieszkańców przed złymi mocami. Do tego
celu służyły ponadto posągi strażników przed domami.
Były one wykonywane z drewna brzoskwiniowego.
W ludowych przekazach określano bramy zaświatów
mianem „jaskiń źródeł brzoskwiniowych”, zaś „źródło
brzoskwiniowe” oznaczało poetyckie określenie kobie
cych narządów płciowych.

Ryc. 2. Morela zwyczajna Prunus armeniaca. Za: Vilmorinś
Blumengartnerei, Band II, Berlin, 1896
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W roku 2005 najwięcej brzoskwiń wraz z nektary
nami wyprodukowały Chiny — 6 030 000 t. Drugie
miejsce zajęły W łochy — 1 740 485 t, trzecie Stany
Zjednoczone — 1 369 300 t, czwarte Hiszpania —
1 130 800 t, piąte Grecja — 681 000 t, zaś szóste Turcja
— 485 000 t.
M orela zwyczajna — Prunus armeniaca L., należy
do rzędu różowców Rosales L., rodziny różowatych
Rosaceae Juss., podrodziny śliwowych Prunoideae
Focke. Drzewo to, osiągające wysokość do 8 m, posia
da kulistą, nieco spłaszczoną koronę, a pień o m aksy
malnej średnicy 30 cm odznacza się podłużnie pęka
jącą, szarobrązową korą z wyraźnymi przetchlinkami.
Okrągławe liście pow stają dopiero po rozwoju białych
lub różowych kwiatów. Owocem jest kulisty lub owal
ny pestkowiec z omszoną, pom arańczową lub żółtawą
skórką. Pestka płaska, a nasiona są gorzkie lub słodkie.
Rzadki system korzeniowy wrasta w podłoże ukośnie,
podobnie jak u brzoskwini. Dość dobrze egzystuje na
glebach suchych i kamienistych. W przeciwieństwie
do brzoskwini wymagającej więcej wilgoci, moreli
bardziej odpowiada klimat kontynentalny z upalnym i
suchym latem. Łatwiej znosi niskie temperatury, lecz
jej bardzo wczesne u nas kwitnienie powoduje często
wymarzanie pąków kwiatowych, jak też kwiatów i
następnie zawiązków owoców. Oprócz szczepienia na
podkładkach owoce można otrzymać również z siewu,
bo dość dobrze powtarzają się z nasion. Przez Polskę
przechodzi północna granica zasięgu uprawy.
Podobnie jak brzoskwinia, morela bierze swój po
czątek z Państwa Środka i dlatego nazwa gatunkowa
Prunus armeniaca nie może świadczyć o jej rodowo
dzie.
Z Chin, gdzie była kultywowana już w III tysiącle
ciu p.n.e., dotarła do Japonii, Indii, Persji, Armenii oraz
Egiptu. Dalsza wędrówka wiodła do Grecji i Rzymu.
Piszą o niej m.in. pisarze rzymscy — Pliniusz Starszy
(23-79) i Kolumela z Gades (I w. n.e.), a ponadto grecki
lekarz i botanik Dioskurides (I w. n.e.). Warto wspo
mnieć o zasługach Arabów, którzy rozprzestrzenili j ą w
obszarze śródziemnomorskim. Z kolei dzięki Rzymia
nom powędrowała daleko na północ, osiągając Galię,
Brytanię i Germanię.
Do naszego kraju trafiła prawdopodobnie w średnio
wieczu za pośrednictwem kupców greckich i arabskich.
Pestki moreli identyfikowano dość często w odkryw
kach archeologicznych z VIII i IX wieku. W XI i XII
stuleciu w przyklasztornych sadach obok innych ow o
ców spotykano też morele. Interesował się nimi szcze
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gólnie król Stefan Batory (1533-1586), który w swej
posiadłości renesansowej w Łobzowie pod Krakowem
polecił ogrodnikowi włoskiemu Lorenzo Bozetho posa
dzić 100 drzew moreli.
Obecnie na półkuli północnej główne obszary upra
wy moreli znajdują się między 20° a 53°30’ szerokości
geograficznej. Natomiast na południowej m ają charak
ter dysjunktywny i przebiegają między 13° a 44° szero
kości geograficznej.
W miąższu owoców zidentyfikowano 88% wody,
6,7% cukrów, 1,3% kwasów, 0,8% błonnika i 0,7% soli
mineralnych. Zawartość witamin w mg % przedstawia
się następująco: A — 6,07 (dominanta wśród owoców
naszej strefy klimatycznej), B! — 0,03, B, — 0,04, PP
— 0,2, C — 15.
W popiele z miąższu stwierdzono średnio w %: tle
nek potasu (K ,0 ) — 55,4 (również prymat), tlenek sodu
(N a,0 ) — 2,3, tlenek wapnia (CaO) — 3,0, tlenek ma
gnezu (MgO) -— 2,6, tlenek żelaza (Fe20 3) — 0,5, pentatlenek difosforu (P ,0 5) — 9,2, tritlenek siarki (S 0 3)
— 4,0. W nasionach wykryto 29,45-57,70% tłuszczów,
17,0-28,3% białka, 3,4% błonnika, 11,8% węglowoda
nów, 2,7% popiołu, 16,7% wody.
Zarówno świeże, jak i suszone morele pod wzglę
dem smakowym i zdrowotnym przypominają brzoskwi
nie. Sporządzony z nich dżem cechuje wykwintny smak
i piękna barwa. N a W ęgrzech oraz w Serbii służą do
wyrobu znakomitego alkoholu. Trzeba zaznaczyć, że w
Azji Środkowej, m.in. w Tadżykistanie, owoce zasobne
w cukier, zasychając na drzewach, dostarczają miesz
kańcom wysokokalorycznego pokarmu uzupełniające
go zapasy zimowe.
Niektóre odmiany moreli m ają duże i smaczne na
siona, które są bardzo pożywne. Natomiast taksony o
nasionach gorzkich zasilają z powodzeniem przemysł
farmaceutyczny. Ponadto z pestek wytwarza się olej i
„olejek migdałowy”.
Wartościowe jest też żółte drewno moreli, nadające
się do wykonywania drobnych przedmiotów ozdobnych
i użytkowych.
W 2005 roku największym producentem moreli była
Turcja — 370 0 0 0 1, na drugim miejscu kroczył Iran —
285 000 t, trzecie zajęły Włochy — 244 048 t, czwarte
Pakistan — 215 0 0 0 1, piąte Francja — 187 4 0 0 1, szóste
Hiszpania — 132 800 t, a siódme Syria — 101 000 t.
Wpłynęło 19.12.2007

Dr Roman Karczmarczuk jest emerytowanym nauczycielem
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Berenika MIODUSZEWSKA (Warszawa)

ADAPTACJA I ZABAWA U KRUKOWATYCH (CORYIDAE)
Jednym z ciekawszych przejawów wyższych czyn
ności psychicznych u zwierząt jest zabawa. Zwykle jest
ona obserwowana wśród ssaków oraz ptaków. Z kolei
najczęściej bawiącymi się ptakami są krukowate i pa
pugi. M ożna u nich zaobserwować wszystkie trzy typy
zabawy: obiektem, społeczną oraz samotniczą. Zacho
wania związane z bawieniem się posiadają znaczące
funkcje adaptacyjne, zwiększające szanse przeżycia
danego organizmu.
„Każdy w życiu potrzebuje trochę rozrywki”. O
dziwo, ta potoczna opinia może odnosić się również
do świata zwierząt. Niegdyś traktowana jako temat nie
godny prawdziwego naukowca, obecnie zabawa zysku
je coraz więcej szacunku jako kategoria zachowań, ma
jąca duże znaczenie przystosowawcze. Przyjmuje się,
że zabawa występuje najczęściej u ssaków i ptaków. Z
kolei wśród ptaków najczęściej bawią się krukowate i
papugi. W tej pracy przedstawione zostaną odkrycia na
temat adaptacyjnej roli zabawy u ptaków.
Dla uproszczenia złożone zjawisko zabawy dzieli
się na trzy podkategorie. Pierwszą z nich jest zabawa
społeczna, w trakcie której dwa lub więcej osobników
współdziała ze sobą. Drugą jest zabawa obiektem, w któ
rej niezbędna jest manipulacja przedmiotem lub innym
zwierzęciem. Ostatnią z kolei stanowi zabawa samotna
składająca się z różnych niespołecznych zachowań loko
motorycznych. Aby dane działanie mogło być uznane za
zabawę, muszą być spełnione określone cechy: niekom
pletność sekwencji zachowania lub zmiana jej kolejno
ści, wyolbrzymienie, powtarzanie oraz obecność bodź
ców wywołujących. Widać zatem, iż często składa się
ona z zachowań i ruchów używanych przez dane zwierzę
w innych sytuacjach. Akty te są jednak modyfikowane
w kontekście zabawy, by spełniać inne cele. Cele, które
często nie są oczywiste na pierwszy rzut oka.
Słownik psychologii Rebera podaje, że „adaptacja”,
w ujęciu teorii ewolucji, oznacza każdą zmianę mającą
znaczenie dla przeżycia. Jakie zatem znaczenie dla prze
życia niesie ze sobą poświęcanie czasu na zabawę? Moż
na spróbować rozwiązać ten problem poprzez zestawie
nie zysków i kosztów bawienia się. Według niektórych
badaczy podstawową funkcją tego rodzaju zachowania
jest wypróbowywanie sekwencji działań, w czasie któ
rych zwierzę traci pełną kontrolę nad ruchami, pozycją
swego ciała oraz nad odbiorem bodźców sensorycznych i
przestrzennych. Następnie stara się ową kontrolę jak naj
szybciej odzyskać. Według tej teorii, zwierzęta poprzez
dobrowolne angażowanie się w nieoczekiwane sytuacje
będą bardziej fizycznie i emocjonalnie przygotowane na
ich wystąpienie w przyszłości. Jednak korzyści płynące
z zabawy nie wydają się bardzo duże. Świadczy o tym
fakt, iż w warunkach trudnych zabawa nie występuje.
Przedstawiona teoria jest naturalnie jedną z wielu. W
podejściach alternatywnych zabawa jest traktowana jako
trening motoryczny, zapewnia rozwój społeczny i emo
cjonalny, i jest okazją do samooceny własnej sprawności

lub wręcz stanowi ujście dla agresji młodych osobników.
Na tym niejednorodnym tle łatwiejsze zatem wydaje się
określenie potencjalnych kosztów zabawy. Podobnie jak
w przypadku eksploracji będą to między innymi: naraże
nie się na atak drapieżnika, narażenie się na odniesienie
ran lub niezaspokojenie głodu. Warto pamiętać, że zaba
wa zajmuje niewiele czasu w życiu zwierząt (w porów
naniu do innych zachowań). Dlatego na marginesie pod
sumowań zysków i kosztów pamiętajmy, że bawiących
się zwierząt często można po prostu nie zauważyć.
Obserwacje na pewno utrudnia fakt, że zwierzę w każ
dej chwili może uciec lub (co gorsza) odlecieć. Z pewno
ścią niejednokrotnie krukowate niweczyły w ten sposób
starannie zaplanowane badania. Ptaki z tej rodziny są
największymi w rzędzie wróblowych. Należą do niej mię
dzy innymi: sójka Garrulus glandarius, sroka Pica pica,
kawka Corvus monedula, gawron CorvusJrugilegus, wro
na Corvus com ix oraz kruk Corvus corax. Powszechnie
uważa się, że oprócz papug stanowią one „intelektualną
elitę” wśród ptaków. Badania neurologiczne potwierdzają
tę opinię. Krukowate posiadają mózg znacząco większy,
niż można by sądzić na podstawie ich masy ciała. Średnia
wielkość przodomózgowia krukowatych jest większa niż
u innych ptaków (z wyjątkiem papug). Szczególnie wy
różniają się części, które można uznać za porównywalne
do kory przedczołowej ssaków. Struktury te mają kluczo
we znaczenie między innymi dla zdolności oceny, rozu
mowania oraz planowania. Odpowiadają zatem za tzw.
wyższe czynności psychiczne. Istnieją dowody na to, że
gatunki o dużych mózgach posiadają większy potencjał
do przejawiania złożonych zachowań zabawy. Załączona
tabela przedstawia porównanie różnych rzędów zwierząt
pod względem ich współczynnika „umózgowienia” (czyli
stosunku masy mózgu do oczekiwanej masy mózgu dla
danej gromady) oraz ich skłonności do zabawy. Jak wi
dać wyższy wskaźnik umózgowienia łączy się z większą
skłonnością do zabawy.
Współczynniki umózgowienia i wyniki zabawy dla różnych rzędów ssaków
Zabawa*

Współczynnik
umózgowienia

Parzystokopytne (Artiodactyla)

2,0

0,775

Drapieżne (Camiwra)

3,0

1,257

Walenie (Cetacea)

3,0

2,071

Nietoperze (Chiroptera)

1,0

0,843

Rząd

Owadożerne (lnsectivora)

1,0

0,681

Torbacze (Marsupialia)

2,0

0,685

Nieparzystokopytne (Perissodactyla)

2,5

0,943

Naczelne (Primates)

3,0

2,151

Trąbowce (Proboscidea)

3,0

1,591

Gryzonie (Rodentia)

2,0

1,011

' Wynik zabawy został obliczony z uśrednienia dwóch ocen zabawy na 3-stopniowej skali (gdzie 3 — wynik najwyższy, 1 — najniższy). Zabawę oceniano
pod względem jej powszechności występowania oraz złożoności
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W śród ptaków zabawa jest najczęściej obserwowana
u krukowatych. N a nich zatem skupimy się przy opisie
poszczególnych rodzajów tego tajemniczego zjawiska.
Najbardziej rozpowszechnionym typem zabawy, za
równo wśród dzikich jak i udomowionych ptaków, jest
zabawa obiektem. Jest ona częściej obserwowana wśród
m łodych osobników oraz wśród gatunków drapieżnych.
Krukowate przejawiają najbardziej złożone formy za
bawy znane u ptaków. Wiele z ich gier łączy aktywność
lokom otoryczną z m anipulacją obiektami. Kruki chwy
tają gałązki, które następnie puszczają i łapią w pow ie
trzu lub podrzucają kamyki na brzegach rzek. Obser
wowano również trzymanego w niewoli kruka podczas
powtarzającego się podrzucania i chwytania gumowej
piłeczki. Często leżał również na plecach i podawał so
bie różne obiekty z dzioba do szponów i z powrotem.
Widać w tych zachowaniach elementy treningu m ani
pulowania obiektami.
Niektóre krukowate angażują się także w zabawy
społeczne. Literatura przedm iotu podaje przykład gry
dwóch młodych afrykańskich kruków wielkodziobych
Corvus albicollis. Stojąc na stercie gałązek, jeden z
ptaków podnosił jedną z nich. W tym momencie drugi
szarżował i próbował przejąć obiekt. Jak widać, kru
kowate potrafią angażować się w gry z innymi ptaka
mi. Niektóre dane sugerują, że zabawa możliwa jest
również z przedstawicielami innych gatunków, w tym
z człowiekiem. Kruki nie są jednak znane z częstego
angażowania się w gry z innymi do rozwoju własnych
kompetencji społecznych. Te rzadkie momenty służą
raczej zwiększaniu umiejętności pozyskiwania pokar
mu lub manipulowania obiektami.
Ciekawy przykład zabawy samotniczej podaje ba
dacz Eberhard Gwinner. Obserwowane przez niego
kruki, czam owrony Corvus corone oraz gawrony często
wisiały do góry nogami na gałęziach lub kablach elek
trycznych. Zwykle przekręcały się do przodu lub tyłu
ze swej wyprostowanej pozycji, trzymając tylko noga
mi, wisząc do dołu głową z rozpostartymi skrzydłami.
Następnie puszczały najpierw jedną, a potem drugą
nogę. Często także podawały sobie obiekt z dzioba do
szponów i z powrotem. Innym przykładem aktywności

samotniczej jest szybowanie i pikowanie kruków na
prądach powietrznych. W wypadku tych zabaw nasu
w ają się dwa możliwe znaczenia adaptacyjne. Pierw
sze polega na trenowaniu przez zwierzę zachowania w
sytuacji niecodziennego ułożenia ciała. Drugą m ożliwą
funkcją jest rozwijanie sprawności motorycznej ptaka,
dzięki czemu będzie później w stanie np. zdobyć jedze
nie, nieosiągalne w inny sposób niż przez przekręcenie
się do góry nogami. Dzięki zabawie krukowate m ogą
zatem uczyć się wzorów zachowania, które następnie
będą przydatne w różnych sytuacjach. Dzięki tej pla
styczności kruki były w stanie opanować wiele odmien
nych środowisk.
U krukowatych m ożna w różnym stopniu zaobser
wować przykłady wszystkich trzech kategorii zabawy:
obiektem, społeczną oraz samotniczą. W trakcie analizy
poszczególnych przypadków należy jednak pamiętać o
ostrożnym podejściu. Zabawa ptasia jest bowiem trud
na do wyodrębnienia z innych zachowań. Większość
przytoczonych powyżej przykładów da się odnieść do
teorii mówiącej o podstawowej funkcji zabawy, jako
możliwości wypróbowywania sekwencji nowych za
chowań. Zarówno gry obiektem, społeczne, jak i samot
nicze pozwalaj ąkrukow atym bezpiecznie sprawdzić się
w trakcie nagłych, nieoczekiwanych sytuacji. Zabawa
daje ptakom możliwość łączenia przyjemnego z poży
tecznym.
Wpłynęło: 10.09.2008
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KOMÓRKI MACIERZYSTE — TERAPIA XXI WIEKU
Wykorzystanie komórek macierzystych w terapii
stanowi m edyczną nowinkę z kilku ostatnich lat. Jednak
niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że tak napraw
dę już od kilkudziesięciu lat przeszczepy tych komórek
ratują życie setek osób rocznie. Lekarze stosowali szpik
w leczeniu białaczek już w latach 60. ubiegłego wieku,
mimo, że nikt w tym czasie nie wiedział o istnieniu i
właściwościach komórek macierzystych, które zdefi
niowano dopiero w latach 90.

Komórki macierzyste (SC — stem cells) to bardzo
nieliczna populacja niezróżnicowanych komórek o bar
dzo charakterystycznych cechach. Są one zdolne do nie
ograniczonej liczby podziałów, co oznacza, że mogą się
namnażać przez całe życie osobnika. M ają zdolność do
samoodnawiania swojej puli, czyli ich liczba w danej
tkance jest względnie stała, ściśle kontrolowana przez au
tonomiczne regulatory otrzymujące sygnały z zewnątrz.
Kolejną cechą jest ich zdolność do różnicowania się,
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gdyż SC są niewyspecjalizowane i mogą się przekształ
cić w różne typy komórek w zależności od obecności
czynników wzrostu oraz miejsca, w którym się znajdują
Komórki te m ogą ulegać dwóm rodzajom podzia
łów: symetrycznym i asymetrycznym. Podział asyme
tryczny powoduje powstanie dwóch różnych komórek
— jednej macierzystej, która powraca do puli SC, oraz
drugiej, która zaczyna różnicować się. Tak dzieje się,
gdy zachodzi stała odnowa tkanki czy organu, np. skó
ry, krwi, wątroby. W wyniku podziału symetrycznego
powstają 2 takie same komórki — dwie macierzyste
lub dwie różnicujące się. Ten typ podziału zachodzi,
gdy konieczna jest regeneracja tkanki po jej znacznym
uszkodzeniu. Pomimo zdolności do nieograniczonej
liczby podziałów komórki macierzyste dzielą się sto
sunkowo rzadko, gdyż każdy podział niesie ze sobą ry
zyko powstania mutacji, które mogłyby być szkodliwe
dla całego organizmu.
Komórki macierzyste można podzielić na 4 grupy
w zależności od możliwości różnicowania się. Totipotencjalne m ogą odtworzyć cały organizm (zarodek)
łącznie z łożyskiem. Do tej grupy zaliczają się tylko ko
mórki zygoty i wczesnego zarodka. W czwartym dniu
rozwoju zarodkowego, w stadium blastocysty, komórki
są już zróżnicowane na trofoblast, z którego powstanie
łożysko i węzeł zarodkowy, złożony z komórek pluripotencjalnych, formujących tkanki ze wszystkich trzech
listków zarodkowych. Komórki multipotencjalne są
jeszcze bardziej zróżnicowane — m ogą przekształcić
się już tylko w komórki pochodzące z jednego listka za
rodkowego. Najbardziej zróżnicowane są komórki unipotencjalne, ukierunkowane tkankowo, tworzące tylko
komórki jednej tkanki.
Badania nad komórkami macierzystymi rozpoczęły
się w 1981 roku, kiedy niezależnie, w dwóch ośrodkach
w Kalifornii i Anglii, wyizolowano z mysiej blastocy
sty komórki embrionalne, które udało się utrzymać w
hodowli in vitro. Odkrycie to dało początek nowej epo
ce badań zmierzających do hodowli i różnicowania się
komórek macierzystych w laboratoriach. Co ciekawe,
ludzkie komórki macierzyste udało się wyizolować do
piero w 1998 roku.
Badania nad komórkami embrionalnymi spotkały
się ze sprzeciwem opinii publicznej, gdyż budziły kon
trowersje etyczne w związku ze źródłem ich pochodze
nia. Aby pozyskać embrionalne komórki macierzyste
(w skrócie ESC) trzeba zniszczyć potencjalny ludzki
płód na wczesnym etapie jego rozwoju, gdyż ESC izo
luje się z blastocysty. Jest to 0,1 mm zarodek, zawieszo
ny w płynie macicy, skąd łatwo może być wypłukany.
Komórki pobrane z węzła zarodkowego hoduje się na
warstwie odżywczej z inaktywowanych płodowych fibroblastów mysich. Inaktywowanie polega na naświe
tlaniu komórek promieniami gamma, co powoduje, że
nie m ogą się one namnażać i nie przerosną hodowli
komórek macierzystych. Warstwa odżywcza służy jako
podścielisko i źródło czynników wzrostu, umożliwia
również utrzymanie ESC w stanie niezróżnicowanym
przez dłuższy czas. Hodowle komórek embrionalnych
muszą być prowadzone w niewielkim zagęszczeniu w
przeciwnym razie pomimo obecności warstwy odżyw
czej zaczynają spontanicznie różnicować się, tworząc
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kule zarodkowe — skupiska różnych typów komórek
somatycznych.
W 2008 roku zespołowi z Advanced Celi Technolo
gy z USA udało się uzyskać linię ESC bez niszczenia
embrionu. W tym celu pobrano jedną komórkę z wcze
snego stadium embrionalnego. Zabieg taki nie powodu
je zaburzenia dalszego rozwoju zarodka. Jednak wydaj
ność tej nowej techniki pozyskiwania ESC jest znikoma
— jedna komórka z jednego embrionu.

gy

Ryc. 1. Schemat blastocysty; rys. autorka

Aby ominąć problemy etyczne związane z pozyski
waniem ESC, naukowcy opracowali inne metody two
rzenia blastocysty, bez etapu zapłodnienia. Jedną z ta
kich metod jest klonowanie terapeutyczne. Technika ta
polega na tym, że jądro komórki somatycznej wprowa
dza się mikrochirurgicznie do enukleowanego (pozba
wionego jądra) oocytu. W cytoplazmie oocytu znajdują
się czynniki mające zdolność przeprogramowania jądra
komórki somatycznej do etapu jądra komórki zygotycznej. Polega to, między innymi, na aktywacji chromoso
mu X, wydłużeniu telomerów, rozluźnieniu nici DNA
nawiniętej na histony, czy demetylacji DNA. Tak przy
gotowana komórka odzyskuje swoją totipotencjalność i
zaczyna tworzyć nowy zarodek, hodowany do stadium
blastocysty, z którego pobiera się ESC. Wykorzystanie
tej techniki jest ograniczone, gdyż ilość dostępnych
oocytów ludzkich jest niewielka. Zapotrzebowanie na
oocyty w klinikach, w których przeprowadza się za
płodnienia in vitro jest ogromne, a liczba dawczyń sto
sunkowo niewielka. Nieznana jest również wydajność
rozwoju tak uzyskanej blastocysty. Przy 14% wydajno
ści wyprowadzania linii na jedną linię trzeba wykorzy
stać 280 oocytów. Istnieje możliwość wykorzystania do
tego typu badań oocytów zwierzęcych, ale nieznane są
ewentualne interakcje pomiędzy jądrem komórki ludz
kiej a obcą cytoplazm ą poza tym wymaga to tworzenia
chimer ludzko — zwierzęcych.
Modyfikacją tej techniki jest odróżnicowanie komó
rek somatycznych przy pomocy enzymów wyizolowa
nych z cytoplazmy oocytu. Enzymy takie wstrzyknięte
do wczesnej komórki hematopoetycznej m ogą spowo
dować odzyskanie przez niąpluripotencjalności.
W czerwcu 2007 roku naukowcom z MIT z USA
udało się odróżnicować fibroblasty dzięki transferowi
genu Nanog, kodującego czynnik transkrypcyjny dla
komórek macierzystych. Uzyskane komórki odzyskały
pluripotencjalność i były zdolne podjąć embriogenezę.
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Inną techniką uzyskania blastocysty jest partenogeneza (dzieworództwo) w warunkach in vitro. Proces
ten jest znany w naturze jako sposób rozmnażania się
wielu zwierząt, głównie bezkręgowców, ale również
ryb i gadów. Partenogeneza polega na rozwoju niezapłodnionego oocytu. W laboratorium można pobudzić
oocyt do podziałów dzięki szokowi elektrycznemu lub
chemicznemu. Komórki z tak uzyskanej blastocysty są
identyczne pod względem genetycznym z dawczynią
oocytu.
ESC m ają niezwykły potencjał regeneracyjny w w a
runkach naturalnych. Komórki macierzyste płodu m ogą
migrować przez łożysko do organizmu matki. Wraz z
krw ią matki docierają do różnych partii jej ciała i m ogą
regenerować uszkodzenia. Zaobserwowano m.in. wbu
dowywanie się ESC w rejonie mózgu matki. Taki pro
ces byłby ewolucyjnie korzystny, gdyż rozwijający się
płód chroniłby w ten sposób matkę, zabezpieczając so
bie jednocześnie warunki do życia i rozwoju. Migracja
ESC do organizmu matki może też mieć negatywne
skutki, powodując zaostrzenie chorób autoimmunologicznych, poprzez wbudowywanie się genetycznie od
miennych komórek płodu w rejonie uszkodzonej tkanki
matki. Pobudzałoby to komórki układu odpornościowe
go do wzmożonej reakcji, a co za tym idzie, nasilałoby
objawy choroby.
Pluripotencjalność komórek embrionalnych wzbu
dziła nadzieje na ich wykorzystanie w medycynie rege
neracyjnej. Możliwość uzyskania każdego typu tkanki
oraz brak antygenów zgodności na komórkach embrio
nalnych, pozwoliłyby na stworzenie uniwersalnej m e
tody leczenia wielu chorób. Próby na zwierzętach wy
kazały jednak, że ESC podane w celu terapeutycznym
w 20% przypadków tworzą potwomiaki — guzy nowo
tworowe zbudowane z mieszaniny różnych typów tka
nek. Często dochodzi również do zróżnicowania ESC
w kierunku zupełnie innej tkanki niż oczekiwana, np.
podczas próby terapii blizny pozawałowej zamiast kardiomiocytów powstawała tkanka kostna.
Dużym zaskoczeniem było odkrycie komórek m acie
rzystych w dorosłym organizmie. Somatyczne komórki
macierzyste (SSC) m ają cechy embrionalnych komórek
macierzystych, ale widoczne są u nich efekty starzenia.
Komórki te w ykazują ograniczoną proliferację i zdol
ność do różnicowania się, ale za to są bezpieczniejsze w
terapii, gdyż nie tworzą potwomiaków. Terapeutyczne
zastosowanie SSC sięga lat 60. ubiegłego wieku, kiedy
to dokonano pierwszych przeszczepów szpiku. W tym
czasie nie było wiadomo, co jest czynnikiem regeneru
jącym krwiotwórcze zdolności organizmu.
Komórki macierzyste szpiku tworzą dwie odrębne
pule: krwiotwórczą i mezenchymatyczną. Pierwsza gru
pa — hematopoetyczne komórki CD34+ m ogą tworzyć
tylko komórki krwi. Z kolei komórki CD34- (komórki
zrębu) sąm ultipotencjalne, m ogą różnicować się w róż
ne tkanki: kostną, chrzęstną, tłuszczową, mięśniową.
Somatyczne SC występują również poza szpikiem:
w kryptach jelitowych, wątrobie, skórze, mięśniach,
a nawet w mózgu, chociaż jest ich tam zdecydowanie
mniej i m ają mniejsze zdolności do różnicowania się w
inne typy komórek.
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Ryc. 2. Schemat transferu jądra; rys. autorka

Multipotencjalność, czy nawet pluripotencjalność
somatycznych komórek macierzystych tłumaczona jest
na wiele sposobów. Zjawisko to nazywane jest transdyferencjacją, czyli możliwością odróżnicowania się
komórek i przekształcenia w zupełnie inny typ tkan
ki. Z komórek szpiku udało się wyhodować komórki
0 cechach osteoblastów, adipocytów, chondrocytów,
kom órek mięśniowych, a nawet nerwowych. Jedną z
teorii tłumaczących to zjawisko jest fuzja komórek ma
cierzystych z komórkami zróżnicowanymi innej tkanki.
Takie połączenie daje hybrydę genotypową i fenotypową, którą można błędnie sklasyfikować jako komórkę
zróżnicowaną. Zjawisko to jest jednak w warunkach
fizjologicznych na tyle rzadkie, że trudno uznać je za
przekonujące wyjaśnienie plastyczności komórek m a
cierzystych.
Drugą możliwość stanowi zjawisko zachodzenia
zmian epigenetycznych w hodowlach in vitro. Pod
wpływem niefizjologicznych warunków (wysokiego
stężenia czynników wzrostu, obcogatunkowej surowi
cy) m ogą pojawiać się na powierzchni komórek przy
padkowe markery różnicowania charakterystyczne dla
zupełnie innej linii.
Najbardziej przekonującym wyjaśnieniem plastycz
ności SC jest obecność heterogennych populacji komó
rek macierzystych w różnych tkankach. Wedle tej teorii
komórki macierzyste krążą po organizmie wraz z krw ią
1współzawodniczą o nisze tkankowe. Są one przyciąga
ne do miejsca docelowego za pom ocą czynnika SDF-1,
produkowanego w niszach tkankowych. Najczęściej do
danej niszy trafiają SC unipotencjalne, charakterystycz
ne dla danej tkanki, ale w przypadku ich niedoboru, pu
stą niszę m ogą zasiedlić pokrewne komórki. Nieco inna
sytuacja jest w szpiku. Jest to doskonałe siedlisko dla
SC, produkujące tak duże ilości SDF-1, że wiele komó
rek m acierzystych wykazuje silną chemotaksję w tym
kierunku. Teoria ta wskazywałaby raczej na obecność
różnych typów komórek SC w szpiku niż na ich pluri
potencjalność.
Możliwość różnicowania się komórek macierzy
stych w komórki różnych typów tkanek można wyko
rzystać w terapii wielu chorób. Liczne badania zm ie
rzają do opracowania terapii komórkowej w leczeniu
blizn pozawałowych. W Polsce prawie 100 000 osób
rocznie przechodzi zawał serca. W wyniku zawału do
chodzi do niedotlenienia tkanek serca, nekrozy kardiom iocytów i powstania blizny łącznotkankowej, która
utrudnia kurczenie się serca. Komórki szpiku lub ko
mórki satelitarne mięśni, zróżnicowane w kierunku
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kardiomiocytów, można podawać pacjentom po zawa
le. Próby na zwierzętach wykazały, że komórki podane
zarówno bezpośrednio w rejon blizny pozawałowej, jak
i do krwi, odnajdywały swoje miejsce przeznaczenia i
wbudowywały się w uszkodzonym obszarze serca. Kardiomiocyty te odtwarzały połączenia z innymi komór
kami i zaczynały się kurczyć, poza tym odtwarzały się
naczynia krwionośne i synapsy elektryczne. W efekcie
następowała znaczna poprawa stanu zdrowia pacjenta.
Przeprowadzone pomyślnie próby kliniczne wykazały,
że podanie autologicznego przeszczepu komórek spo
walnia dalszą przebudowę ścian serca i poprawia jego
wydolność. Obecnie pracuje się nad zastosowaniem
odpowiednich podłoży z alginianu lub kolagenu, któ
re ułatwiałyby odtwarzanie trójwymiarowych połączeń
między komórkami oraz zwiększałyby wydajność tera
pii, zapobiegając zamieraniu komórek, które pozbawio
ne odpowiedniego środowiska nie m ogą się normalnie
mnożyć. Rozpoczęto też badania nad przeszczepianiem
zastawek pokrytych wyhodowanymi in vitro kardiomiocytami, co powinno odtwarzać bardziej fizjologicz
ne warunki i zapobiegać tworzeniu skrzepów na obcych
dla organizmu materiałach.
Obecnie stosowaną terapią z użyciem komórek
macierzystych jest leczenie blizn pooparzeniowych u
dzieci. Pobranie małego wycinka skóry od pacjenta, po
zwala na izolację i namnożenie komórek macierzystych
oraz progenitorowych skóry. Po okresie mniej więcej
10 dni zawiesinę komórek miesza się z klejem kola
genowym i taką lepką substancją pokrywa poparzone
miejsca na ciele. Terapia ta daje nadspodziewanie dobre
efekty — nie pozostają widoczne blizny, odtwarza się
całkowicie układ strefowy skóry, a także wszystkie typy
komórek. W efekcie wygojone miejsca nie różnią się od
zdrowych ani kolorytem skóry ani brakiem włosów czy
gruczołów.
Kolejną możliwością zastosowania hodowli komó
rek jest terapia cukrzycy typu I. Schorzenie to wiąże
się z uszkodzeniem komórek wysepek Langerhansa
trzustki, które produkują insulinę. Zbyt wysoki poziom
cukru we krwi może prowadzić do uszkodzenia licz
nych narządów, utraty wzroku, a nawet do śpiączki. Ko
mórki macierzyste zróżnicowane w kierunku komórek
beta trzustki wszczepione do organizmu w dowolnym
wszczepione do organizmu w dowolnym, nawet nie fi
zjologicznym miejscu podejmują produkcję insuliny i
wyrównują poziom cukru we krwi.
Najbardziej fascynującą możliwością jest wykorzy
stanie komórek macierzystych w leczeniu chorób układu
nerwowego. Choroba Parkinsona powodowana jest zani
kiem neuronów dopaminergicznych w mózgu. Obniżony
poziom dopaminy powoduje niekontrolowane ruchy rąk,
trudności z poruszaniem się, zanik mimiki twarzy. Jak
do tej pory nie opracowano żadnej skutecznej metody le
czenia tej choroby, można tylko redukować jej objawy.
Obiecującym rozwiązaniem byłoby więc podanie komó
rek somatycznych lub embrionalnych zróżnicowanych
w kierunku neuronów dopaminergicznych. U pacjentów,
poddanych pierwszym próbom klinicznym, zaobserwo
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wano znaczną poprawę zdolności ruchowych po 6-24
miesiącach od transplantacji. Uzyskany efekt utrzymy
wał się przez 5-10 lat, co jest długim okresem czasu,
zważywszy, że większość chorych na chorobę Parkin
sona to osoby powyżej 60. roku życia. Dużym ograni
czeniem stosowania tej terapii jest słaba przeżywalność
przeszczepionych komórek. Najlepsze efekty uzyskano
przy użyciu komórek embrionalnych, ale pozyskanie
odpowiedniej ilości komórek wymaga zniszczenia 6 em
brionów na jednego pacjenta.
Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, powodująca zanik osłonki mielinowej neuronów, a w
konsekwencji paraliż, utratę wzroku, zaburzenia koordy
nacji ruchów i utratę czucia. Podane do krwi lub płynu
mózgowo-rdzeniowego komórki macierzyste pobrane ze
szpiku mogą tworzyć połączenia z neuronami biorcy, in
dukować mielinizację uszkodzonych aksonów w mózgu
i rdzeniu kręgowym, a także dodatkowo powodować im
munosupresję nadreaktywnych limfocytów T.
Prowadzone są również badania nad terapią uszko
dzeń rdzenia kręgowego z wykorzystaniem komórek
macierzystych. Badania na szczurach wykazały, że
możliwa jest regeneracja neuronów rdzenia i odzyska
nie zdolności poruszania się przez zwierzęta sparaliżo
wane po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.
Zastosowanie komórek macierzystych w terapii
chorób jest bardzo obiecującym rozwiązaniem. Trzeba
zdawać sobie sprawę, że nie tylko komórki embrional
ne m ają zdolność różnicowania się i regeneracji uszko
dzonych tkanek. Badania nad ESC są w większości
krajów zabronione, a ich użycie budzi sprzeciw opinii
publicznej z powodu ich źródła pochodzenia. Dlatego
też bardzo obiecujące jest użycie somatycznych SC,
szczególnie tych pochodzących ze szpiku, które są multi- lub nawet pluripotencjalne. Ich uzyskanie nie jest ry
zykowne dla pacjenta, w większości przypadków m oż
na zastosować przeszczep autologiczny, dzięki czemu
nie ma ryzyka odrzucenia ich przez organizm pacjenta.
Komórki z dorosłego organizmu nie tworzą potwomiaków, więc zastosowanie ich jest bezpieczne.
Era badań nad komórkami macierzystymi dopiero
się zaczęła. Z każdym dniem zdobywamy nową wiedzę
na ten temat i pojawiają się nowe pomysły jej wykorzy
stania. Może niedługo przeszczepy komórek i tkanek
staną się standardową metodą leczenia wielu schorzeń.
Możliwe też, że za kilkanaście lat, osoba czekająca na
przeszczep narządu nie będzie zapisywana w długiej
kolejce oczekujących na dawcę, tylko otrzyma prze
szczep organu wyhodowanego bezpośrednio z jej wła
snych komórek. Jedno jest pewne — XXI wiek będzie
erą komórek macierzystych w medycynie.
Wpłynęło: 24.07.2008
Mgr Milena Damulewicz jest doktorantką Środowiskowego
Studium Doktoranckiego w Zakładzie Cytologii i Histologii
Instytutu Zoologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
e-mail: milena.damulewicz@uj.edu.pl
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PRZYRODNICZE PODSTAWY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
Zarządzanie środowiskiem jest nauką i działalnością
praktyczną, która zajmuje się projektowaniem, wdraża
niem, kontrolowaniem i koordynowaniem procesów
gospodarowania środowiskiem, czyli procesów ochro
ny, kształtowania i zrównoważonego użytkowania
środowiska. Przebiegają one w sferze społecznej, go
spodarczej i przyrodniczej. Oznacza to, że zarządzanie
tymi procesami obejmuje wiele obszarów: od edukacji
ekologicznej społeczeństwa, poprzez instrumenty pro
ekologicznej reorientacji gospodarki, do rekomendacji
dotyczących sposobów gospodarowania w konkretnych
ekosystemach. C echą charakterystyczną zarządzania
środowiskiem jest obiekt zarządzania, obejmujący spo
łeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Celem zarządza
nia środowiskiem jest zapewnienie rozwoju społecznego
i gospodarczego oraz utrzymanie właściwych przyrod
niczych podstaw długotrwałego rozwoju społeczeń
stwa, w tym zachowanie różnorodności biologicznej na
wszystkich poziomach jej organizacji: krajobrazowym,
ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym.
W teorii ekonomii gospodarowanie środowiskiem
traktowane jest między innymi jako proces wyboru de
cyzyjnego, uwarunkowny z jednej strony nieograniczo
nymi potrzebami człowieka, z drugiej zaś rzadkimi za
sobami przyrodniczymi. Zdolności rozwojowe każdego
społeczeństwa zależą od skuteczności eksploatacji m a
terii i energii oraz wykorzystywania informacji.
Rozwój społeczno-gospodarczy zmienia relacje i me
chanizmy równowagi wewnątrz ekosystemów oraz two
rzy w nich sztuczne systemy, które są jednak podporząd
kowane ogólnym prawom rządzącym funkcjonowaniem
przyrody. Wzajemnie odziaływujące na siebie procesy
gospodarowania i przyrodnicze zmuszają do przeanali
zowania tych zależności w zarządzaniu środowiskiem z
punktu widzenia praw przyrodniczych, które to nie po
zwalają zignorować barier przyrodniczych działalności
gospodarczej i rozwoju ludzkiej cywilizacji. W rzeczy
wistości nie można bowiem powiększyć zasobów kapita
łowych i nakładów pracy bez dodatkowego uszczuplenia
zasobów naturalnych i zwiększenia entropii, związanej z
występowaniem praw termodynamiki.
Problem termodynamiki pojawił się wraz z powsta
niem maszyny parowej Watta w 1765 r. Fizyczna pod
stawa jego działania dość długo nie miała naukowego
uzasadnienia. Powstało ono dopiero w latach 1824-1842
jako efekt studiów Carnota nad termodynamiką i badań
Joule’a i Mayera nad równoważnikami ciepła i zasadą
zachowania energii. Trzy zasady termodynamiki oraz
tzw. zasada zerowa i czwarta okazały się w świetle póź
niejszych badań podstawowymi prawami rządzącymi
wszystkimi zjawiskami przyrodniczymi, stanowiącymi
uwarunkowania procesów zarządzania środowiskiem.
Termodynamiczne prawo zachowania materii/ener
gii odnosi się do każdej postaci materii/energii wystę
pującej w przyrodzie. Nie ma charakteru statystycznego
i obowiązuje ściśle w świecie makroskopowym i m ikro

skopowym. Zgodnie z nim w każdym typie przemiany
całkowita ilość materii/energii pozostaje bez zmian, nie
zależnie od rodzajów i kierunków procesów. Pierwsza
zasada termodynamiki, stanowiąca podstawę podejścia
opartego na bilansie masy, stwierdza, iż materia/energia
nie może być stworzona (nie może z niczego powstać)
i zniszczona (nie może zniknąć). Może natomiast ule
gać przemianom w inne formy, zgodnie z właściwymi
zależnościami ilościowymi. Druga zasada zaś głosi, iż
każdy proces w przyrodzie przebiega w taki sposób, że
entropia wszystkich uczestniczących w nim ciał wzra
sta, a więc zwiększa się nieporządek i nieużyteczność
materii. Popularnie entropię można określić jako miarę
energii, którą straciła praca na rzecz ciepła, miarę roz
proszenia energii czy miarę niemożliwości wykorzysta
nia energii. Z powyższych praw wynika, iż konieczne
jest w zarządzaniu środowiskiem respektowanie ogra
niczoności zasobów naturalnych, szczególnie tych naj
łatwiej przyswajalnych. Konsekwencją tego jest obo
wiązek zrównoważonego gospodarowania zasobami i
poszukiwanie technicznych sposobów wykorzystania
obecnie trudno dostępnych postaci materii/energii.
Przedstawione aspekty stanowią podstawę opraco
wania modelu analizy procesów ekologiczno-ekono
micznych nazwanego bilansowaniem masy. Opiera się
ono na tezie, iż suma materii i energii pobieranych ze
środowiska w postaci surowców musi dokładnie bi
lansować się z sum ą materii i energii powracającej do
środowiska w postaci dóbr kapitałowych i konsumpcyj
nych oraz odpadów i zanieczyszczeń. Podejście oparte
na prawach termodynamiki pozwala określać za pom o
cą znanych narzędzi analizy ekonomicznej efektywność
wykorzystania zasobów naturalnych (materii i energii)
w procesach gospodarowania środowiskiem. Pozwala
także na porównanie efektywności rzeczywistej z hipo
tetyczną, najwyższą efektywnością, która jest dopusz
czalna w warunkach działania praw termodynamiki.
Z fizycznego punktu widzenia każdy proces gospoda
rowania stanowi przekształcenie użytecznych i kontrolo
wanych form energii w pracę, a następnie w ciepło, które
stanowi dążenie do stanów najbardziej prawdopodob
nych, a jednocześnie najbardziej chaotycznych. Energia
odgrywa w procesach gospodarowania rolę siły spraw
czej, która uruchamia dany proces, oraz siły przekształ
cającej zasoby niskiej entropii (surowce) w użyteczne dla
człowieka formy dóbr i usług. Każdy proces gospodaro
wania musi być zasilany energetycznie. Do najczęściej
stosowanych sposobów zasileń można zaliczyć energię:
— cieplną zawartą w nośnikach energii z procesów
spalania (utleniania);
— chemiczną uwalnianą w reakcjach chemicznych
w procesach technologicznych i metabolicznych;
— różnicy potencjałów elektrycznych w postaci
prądu;
— kinetyczną i potencjalną sił przyrody (wiatr,
woda itd.);
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— rozpadu jądrowego w reakcjach atomowych;
— słoneczną, głównie z procesów fotosyntezy
w rolnictwie;
— fal elektromagnetycznych w formie przesyłania
i odbioru;
— zawartą w grawitacji;
— syntezy termojądrowej.
Wszystkie wymienione formy zasilania energetycz
nego podlegają pierwszej i drugiej zasadzie termody
namiki.
Współcześnie energia będzie jedną z dwu, obok in
formacji, najsilniejszą determinantą zrównoważonego
rozwoju cywilizacji. Obserwuje się spadek znaczenia
materii. Wynika on między innymi z postępującej mi
niaturyzacji współczesnej produkcji, spowodowanej re
wolucją naukowo-techniczną która jest skierowana na
poszukiwanie nowych źródeł energii i możliwości ich
wykorzystania.
W ostatnim okresie w zarządzaniu środowiskiem
dostrzeżono problem niedostatecznego rozpoznania
ogniw przebiegu informacji w ekosystemach (makro-,
mezo- i mikroekosystemach). W nauce nie kwestionuje
się tego, że ekosystemy funkcjonują dzięki przepływom
materii, energii i informacji i że ich ocena uzależniona
jest od przepływu tych trzech mediów. Przepływ mate
rii i energii ekolodzy ju ż poznali. Najlepiej rozpoznany
jest ten pierw szy W rzeczywistości dopiero dogłębne
rozpoznanie ogniw przepływu energii i informacji po
zwoli stworzyć przyrodnicze podstawy zarządzania
środowiskiem. Na razie niewiele wiadomo o przepły
wie informacji w ekosystemach.
Współcześnie „informacja” jednym z najważniej
szych pojęć związanych z procesami gospodarowania.
Wynika to z tego, iż zagadnienia dotyczące zasileń
materialnych i energetycznych systemów od dawna
stanowiły przedmiot badań, natomiast teoria informa
cji rozwinęła się znacznie później. Jednakże niezwykle
ważnym jest podkreślenie, że do wykonania każdego
działania przez system społeczny, gospodarczy i przy
rodniczy niezbędne są zarówno zasilenia materialne,
energetyczne i informacyjne. Istnienie informacji w
systemie jest niezbędne do jego prawidłowego funk
cjonowania. Informacja ta jest pobierana i przetwarza
na przez system. Zasoby informacji posiadanych przez
system determinują skuteczne jego działanie.
Od czasów sformułowania teorii informacji i zapre
zentowania ogólnej teorii systemów komunikacji po
wstało szereg różnych określeń pojęcia „informacja”.
Podejmuje się je na gruncie różnych dyscyplin, między
innymi teorii systemów, cybernetyki, teorii złożoności,
nauk przyrodniczych czy nauk o zarządzaniu, odwo
łując się najczęściej do pojęcia informacji rozumianej
jako dane o procesach i zjawiskach oraz eksponując
głównie jej rolę w procesie podejmowania decyzji. Ter
min informacja nie jest jednak ściśle określony i w po
szczególnych naukach jest różnie rozumiany.
W 1948 roku matematyk i inżynier Shannon opu
blikował monografię zatytułowaną The Mathematical
Theory o f Communication jako część badań przepro
wadzonych w Bell Systems. W następnym roku mono
grafia została opublikowana przez Uniwersytet Illinois
wraz z komentarzami Wavera, który koordynował ba
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dania na wielkich kalkulatorach podczas drugiej wojny
światowej. Prace Shannona pozwoliły rozwinąć hipo
tezę opartą na matematycznej teorii komunikacji, która
odgrywała podstawową rolę w przekształcaniu mode
li obecnych w naukach ścisłych i przenoszeniu ich na
pole komunikacji. Definiował on informację jako ocze
kiwaną wiadomość, wybraną ze zbioru wiadomości
możliwych. Im większy jest ten zbiór możliwości, tym
więcej informacji dostarcza wybrana wiadomość, którą
to ilość informacji mierzy logarytm dwójkowy (binary).
Matematyczna formuła informacji oparta jest na wzorze
matematycznej wartości oczekiwanej, zwanej dawniej
nadzieją matematyczną. Na podstawie powyższych za
łożeń zdefiniowano znak (symbol), nośnik informacji,
kod, kanał, transformacja (translacja) kodu i komuni
kat. Komunikacja oznacza w języku angielskim łącz
ność, czyli transport informacji, a nie transport materii.
Pojawienie się pojęcia „informacja” nie może być
oddzielane od badań biologicznych. Gdy Shannon for
mułował swoją matematyczną teorię komunikacji, do
biologii już zaczęto włączać język informacji i kodów.
W 1943 roku Schródinger stosował go do wyjaśnienia
modeli rozwoju jednostkowego zawartego w chromo
somach. Od tego czasu siła organizująca analogii infor
macyjnej stała się częścią największych odkryć na tym
polu: odkrycie DNA przez amerykańskiego uczonego
Avery’ego w 1944 roku jako podstawy dziedziczności,
wskazanie struktury podwójnej spirali przez biologów
Cricka z Wielkiej Brytanii i Watsona ze Stanów Zjed
noczonych i badania nad kodem genetycznym prowa
dzone przez francuskich noblistów: Jacoba, Lwoffa i
Monoda. Przy formułowaniu swej teorii Shannon ko
rzystał z osiągnięć biologii systemu nerwowego. I od
wrotnie, matematyczna teoria komunikacji dostarczała
specjalistom w dziedzinie biologii molekularnej ram
pojęciowych dla uchwycenia biologicznej swoistości
lub wyjątkowości jednostki.
Większość badaczy jest zgodna co do tego, iż peł
ne wyjaśnienie istoty informacji może być dokonane
na gruncie teorii informacji i powinno uwzględniać jej
podstawowe aspekty: ilościowy, semantyczny, jako
ściowy i pragmatyczny.
Zasoby informacji należą do podstawowych we
wnętrznych zasobów środowiska i jego ekosystemów. Z
informacją ściśle związana jest zdolność środowiska do
jej gromadzenia i przechowywania, oraz, w zależności od
potrzeb, do jej przesyłania i przekazywania. Tę własność
określa się mianem pamięci, która dzieli się na pamięć
zewnętrzną i wewnętrzną. Pamięć zewnętrzna jest zwią
zana ze zdolnością zapamiętywania stanów przeszłych
ekosystemów i ich wpływem na stan obecny. Pamięć we
wnętrzna jest uporządkowaniem zmiany ekosystemów i
ich elementów, które są związane z prawidłowością ich
naturalnego lub sterowanego rozwoju. Sposób przekazy
wania i przetwarzania zasobów informacji, na przykład
między organizmami i innymi elementami struktury
ekosystemów, jest możliwy za pomocą parametru środo
wiska. Jest on jednocześnie sygnałem przekazywanym
między elementami ekosystemu.
Z termodynamicznego punktu postrzegania środo
wiska wzrost poziomu informacji wiąże się ze zmniej
szeniem jego entropii. Zawsze odbywa się to kosztem
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bezpośredniego otoczenia systemu ekologicznego lub
innego systemu. W ekosystemach istnieją bariery fi
zyczne uniemożliwiające swobodne przemieszczanie
się informacji. Zapewniają one sprawne funkcjonowa
nie systemu. Warunkiem ich istnienia jest stały dopływ
energii o wysokim stopniu uporządkowania.
Analizując wzajemne oddziaływania środowiska
(ekosystemów) i systemu gospodarki należy pamiętać,
iż nie każde dwa systemy m ogą być połączone funk
cją informacyjną. Połączenie (kompatybilność) dwu
różnych systemów komunikacji lub sterowania określa
się jako interfejs. Zachodzi on wtedy, gdy kod jednego
systemu może być odebrany i zdekodowany przez drugi
system. W celu wstrzymania komunikacji lub sterowa
nia należy częściowo zamknąć lub zmienić interfejs.
Jeżeli interfejs jest całkowicie odcięty, komunikacja lub
sterowanie ustaje. Problem interfejsu jako powszech
nej łączności środowiska z systemem gospodarki ma
szczególne znaczenie dla każdej cywilizacji, ponieważ
decyduje o jej trwałym i zrównoważonym rozwoju.
Informacja istnieje tylko dla tych społeczeństw, które
posiadają interfejs, czyli są zdolne do zdekodowania,
zrozumienia i wykorzystania informacji w ekosyste
mach. Komunikacja i sterowanie urucham iają całe śro
dowisko, umożliwiając reakcje chemiczne, metabolizm,
rozwój istot żyjących i współzależność życia systemów
przyrodniczych, społecznych i gospodarczych.
W ostatnim okresie w teorii ekonomii dostrzeżono
również problem transmisji informacji pomiędzy środo
wiskiem a gospodarką. Środowisko i jego ekosystemy
wraz z systemem gospodarki tworzą system cybernetycz
ny. Cechą systemu cybernetycznego, poza sprzężeniami
zwrotnymi, jest występowanie informacyjnych proce
sów przyczynowo-skutkowych. Ich analiza powinna
ona obejmować między innymi problemy przyrodnicze,
społeczne, ekonomiczne, socjologiczne i kulturowe. Jej
celem powinno być wypracowanie nowych wzorców

zrównoważonego rozwoju i gospodarowania. Brak lub
niedostateczna znajomość związków przyczynowo-skut
kowych jest w dalszym ciągu pierwotnym źródłem nega
tywnych skutków powodowanych w ekosystemach. Jest
to także związane z tym, że nadal niewiele problemów
ekonomiczno-ekologicznych jest analizowane poprzez
systemowe postrzeganie środowiska. W związku z tym
konieczne jest ciągłe i pogłębione doskonalenie metod
badań i analiz informacji w środowisku oraz procesów
analizy ekosystemów, które stworzą wspólny interfejs
środowiska i systemu gospodarki.
Przedstawione mechanizmy i uwarunkowania powin
ny być założeniami wyjściowymi w procesach analizy
środowiska i gospodarki jako systemu cybernetycznego.
W procesach tych powinny być także wykorzystywane
matematyczne teorie informacji. Należy jednak pamię
tać, iż są one wyłącznie teoriami formalnymi i nie doty
czą świata materialnego. Dopiero ich interpretacja z wy
korzystaniem wskaźników informacji w ekosystemach
może być zastosowana do pogłębionej analizy przyrod
niczych podstaw zarządzania środowiskiem.
Wpłynęło: 19.06.2008
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Szum to szum, niewiele o nim można powiedzieć,
gdyż jest losowy. Jeżeli o czymś niewiele wiemy, to
trudno z tym walczyć. Dla typowego fotografa przyro
dy uchwycony z dużej odległości egzemplarz rzadkiego
gatunku ptaka szumem bynajmniej nie jest, nawet gdy
z ostrością jest słabo, a sam ptak zajmuje 10 na 10 pik
seli. Nie upierajmy się, że ze 100 pikseli wydobędzie
my informację o gatunku ptaka: uwzględnić trzeba tu
niezależną (od zdjęcia) wiedzę fotografa, który więcej
widział niż zarejestrował. Weźmy skrajny przypadek:
ptak odleciał jeszcze dalej, stał się punktem; na zdję
ciu, na błękitnym tle, mamy wyraźnie ciemniejszy pik
sel — to On. Za chwilę, ze względu na wciąż rosnącą
odległość, „udział” ptaka w pikselu zmaleje na tyle, że

piksel będzie ledwo ciemniejszy od sąsiednich. Gdzie
jest granica? Kiedy ptak jeszcze ,je st” na zdjęciu?
Odpowiedź jest dość prosta. Ale nie aż tak prosta, jak
m ożna by sobie wyobrażać. Niebieskie niebo to nieko
niecznie 4080FF (w tłumaczeniu z heksadecymalnego
R=64, G=128, B=255 — „wyżarty” niebieski). Jeżeli
nawet średnio udział kolorów miałby być taki, a niebo
idealnie gładkie, to nie m a matrycy, na której sto sąsied
nich pikseli miałoby dokładnie wartość 4080FF. Piksel
od piksela, przy najniższej czułości różnić się będzie
o jednostkę, dwie lub trzy, mając na przykład zielonego
128, 129, 127, albo i zaledwie 125. (Idealnym sposo
bem na szum jest zupełne prześwietlenie zdjęcia, tak
żeby wszystkie piksele miały m aksym alną wartość
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FFFFFF. Uwaga, w odwrotnym kierunku to nie działa:
czarne, nocne niebo nie będzie 000000, nie tylko z po
wodu gwiazd.)
Jak rysuje się nasz odległy, punktowy ptak w swoim
pikselu? Nieco go przyciemni. Jeżeli by wszystkie pikse
le nieba miały zielonego (dla przykładu) dokładnie 128,
a piksel z ptakiem 127, to mamy ptaka. W rzeczywistości
jednak, ze względu na szumy, piksele są: 125, 130, 126,
127, 128,128, 129,129, 129, 125 (odchylenie standardo
we = 2). W takiej sytuacji „zaptaszony” (w odróżnieniu
od zaszumionego) piksel musiałby mieć wartość, w ka
nale zielonym, co najwyżej 120, żeby dać jakieś podsta
wy do upierania się, że sfotografowaliśmy ptaka.
Ten wyjątkowy piksel musi się wyróżniać, musi być
impulsem na tle, mocnym impulsem, bo inaczej potrak
towany zostanie tylko jako szum impulsowy — do usu
nięcia.
To może inaczej. Załóżmy, że udało nam się ładnie
skadrować owego ptaka, tzn. zajmuje on tyle pikseli,
że laik ornitologii stwierdzi, że jest to ptak, a ekspert
poda dwuczłonową łacińską nazwę. Wtedy jednak po
jedyncze piksele, istotnie jaśniejsze lub ciemniejsze,
tworzą szum, który chcemy usunąć ze zdjęcia. Najbar
dziej typowym szumem impulsowym jest szum typu
‘Salt & Pepper’, który przypomina rozrzucone na ob
razie jedno- i kilkupikselowe ziarna pieprzu i kryształki
soli, w efekcie czego niektóre piksele przybierają bar
wę czarną lub białą. Zbliżony efekt (czarnych pikseli)
mogą nam dać np. martwe piksele na matrycy.
Do usuwania tego rodzaju szumu używany jest naj
częściej filtr medianowy czyli taki, który elementowi
centralnemu przypisuje wartość środkową z analizo
wanego otoczenia (mediana to wartość, która dzieli
wszystkie liczby w zbiorze tak, że ilość liczb mniej
szych jest równa ilości liczb większych od tej wartości).
Najczęściej stosuje się maskę o wymiarach 3x3 piksele
lub 5x5, rzadziej większe, a otoczenie ogranicza się do
najbliższych 4 lub 8 pikseli (piksele stykające się całym
bokiem oraz mające wspólny wierzchołek z pikselem
centralnym). Ograniczenie liczby analizowanych pik
seli wynika z faktu, że wraz ze wzrostem powierzchni
maski rośnie niewskazane rozmycie obrazu, eliminacja
niewielkich szczegółów oraz czas obliczeniowy. Proces
liczenia mediany jest procesem złożonym obliczenio
wo, gdyż wymaga uporządkowania jasności wszystkich
pikseli w kolejności niemalejącej i wybrania wartości
środkowej w tablicy.
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Rys. 1. Różne punkty widzenia na odległość dwóch punktów
P, i P2 na płaszczyźnie (trójwymiarową przestrzeń, czyli RGB
trudno narysować na kartce). Odległość euklidesowa = C; od
ległość minimum = mniejsza z odległości A i B, w tym wypad
ku B; odległość taksówkowa (miejska) = A+B (po podwórkach
się nie jeździ).

Oczywiście można zapytać: skoro efekt działania
będzie zbliżony do działania bardziej korzystnego ob
liczeniowo filtru uśredniającego (takiego, który przy
pisuje elementowi centralnemu wartość średnią z oto
czenia), tzn. generalizacja obrazu, to dlaczego używać
medianę? Najistotniejszą zaletą filtracji medianowej
jest zachowywanie krawędzi (filtr uśredniający je roz
mywa), ponadto nie zmniejsza on kontrastu i eliminuje
skrajne wartości, a nie powoduje ich propagacji do pik
seli sąsiednich. Na poniższych rysunkach (rys. 2-4) po
kazano działanie filtrów uśredniających i medianowych
w „walce” z szumem impulsowym.

Rys. 2. Efekt filtracji obrazu logicznego czyli jednobitowego albo
czarno-białego (rozmiar obrazu: 768x1024 pikseli). A — obraz
oryginalny; B — obraz z szumem ‘Salt & Pepper’ o gęstości
10%; C — wariancja obliczana wewnątrz maski 5x5; D — efekt
filtracji maską uśredniającą o wymiarach 5x5; E — efekt filtru
medianowego w masce 5x5; F — efekt działania filtracji Wienera 5x5; G — filtracja uśredniająca w masce 9x9; H — efekt
filtru medianowego w masce 9x9; I — efekt działania filtracji
Wienera 9x9. Widać, że najlepszy efekt (najbardziej zbliżony do
oryginału) dała filtracja medianowa (E). Filtracja adaptatywna i uśredniająca nie dały zadowalających rezultatów dla maski
5x5. Zwiększenie maski powoduje zwiększenie rozmycia obra
zu. Dodatkowo obie te filtracje spowodowały przekształcenie
obrazu z czarno-białego na odcienie szarości. W przypadku fil
tracji medianowej zwiększenie maski powoduje „nadgryzienie”
wąskich elementów, przy zachowaniu dynamiki obrazu, rozu
mianej jako ilość kolorów występujących na zdjęciu. Na obrazie
wariancji (C) widać bardzo dobrze krawędzie (białe linie) oraz
miejsca występowania podwyższonego szumu (jasnoszary ko
lor). W tych punktach filtracja adaptatywna działa najsłabiej.

O ile w przypadku obrazów monochromatycznych
działanie filtru medianowego jest dość proste (mamy tu
tylko jeden wymiar — stopień szarości), o tyle w przy
padku obrazów barwnych jest to bardziej złożone. Naj
prostszą metodą wydaje się filtrowanie każdej warstwy
RGB osobno czyli wykonanie filtracji na trzech obrazach
monochromatycznych. Jednakże, pomimo iż takie roz
wiązanie jest korzystne obliczeniowo, ma ono podsta
wową wadę: powoduje przekłamanie koloru. Związane
jest to z brakiem ciągłości koloru w kodowaniu RGB,
tzn. że nie istnieje stała wartość przesunięcia pomiędzy
odcieniami jednego koloru. Aby tego uniknąć, stosuje
się bardziej złożoną filtrację medianową, wykorzystują
cą odległość pomiędzy jasnościami sąsiednich pikseli.
Jeżeli weźmiemy trójwymiarowy układ kartezjański,
gdzie na trzech osiach zaznaczone są odpowiednio in-
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Rys. 3. Filtracja obrazu monochromatycznego (w odcieniach
szarości). A — obraz oryginalny (300x279); B — obraz
z szumem ‘Salt & Pepper’ o gęstości 10%; C — wariancja
wewnątrz maski 5x5; D — efekt filtracji maską uśredniającą
o wymiarach 5x5; E — efekt filtru medianowego w masce
5x5; F — efekt działania filtracji Wienera 5x5; G — filtracja
uśredniająca w masce 9x9; H — efekt filtru medianowego
w masce 9x9; I — efekt działania filtracji Wienera 9x9. Widać,
że podobnie jak dla obrazu logicznego, najlepszy efekt dała
filtracja medianowa (E). Filtracja adaptatywna (F) i uśrednia
jąca (D) nie dały zadowalających rezultatów dla maski 5x5.
Zwiększenie maski powoduje zwiększenie rozmycia obrazu
(G, I). W przypadku filtracji medianowej zwiększenie maski
powoduje „odszumienie” ostatnich pojedynczych pikseli za
cenę utraty niewielkich detali (np. kolumny na wieży Kościoła
Mariackiego). Na obrazie wariancji (C) widać powód niesku
teczności działania filtracji adaptatywnej: wewnątrz całego ob
szaru występuje stosunkowo duża wariancja.

tensywności czerwonego, zielonego i niebieskiego, to
w początku układu mamy kolor idealnie czarny, a po
przeciwległej stronie kolor biały. Na głównej przekąt
nej, gdzie wartości składowych są identyczne, mamy
odcienie szarości. Jeżeli w takiej przestrzeni zaznaczy
my wartości koloru wszystkich pikseli sąsiedztwa, to
punkt leżący najbliżej koloru piksela centralnego jest
wynikiem działania tzw. mediany wektorowej (VMF).
W medianie tej stosuje się różne metody pom iaru od
ległości między dwoma punktami. Oprócz odległości
euklidesowej stosuje się również odległość minimum
albo taksówkową (zwaną również odległością Manhat
tan). Odległość euklidesowa to długość odcinka prostej
łączącej dwa punkty. Odległość minimum to najkrót
sza z 3 składowych (rzutów odległości euklidesowej
na osie układu współrzędnych), natomiast odległość
taksówkowa (miejska) jest sum ą długości składowych.
M etodę wyznaczania tych odległości na płaszczyźnie
przedstawia rysunek 1. M ediana VMF, pomimo swojej
uniwersalności, posiada jednak ograniczenia. Jest cał
kowicie nieskuteczna, jeżeli mamy znajdujące się bli
sko siebie dwa lub więcej pikseli szumu o zbliżonych
wartościach koloru. W tedy pozostaje albo pogodzić się
z pozostałościami szumu (w przypadku szumu o nie
wielkiej gęstości jest to zjawisko stosunkowo rzadkie)
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H

1 i
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Rys. 4. Filtracja obrazu kolorowego. A — obraz oryginalny
(250x262x3); B — obraz z szumem ‘Salt & Pepper’ o gęsto
ści 10%; C — efekt działania mediany wektorowej (VMF)
w masce 3x3; D — efekt filtracji maską uśredniającą o wy
miarach 5x5; E — efekt filtru medianowego w masce 5x5;
F — efekt działania filtracji Wienera 5x5; G — filtracja
uśredniająca w masce 9x9; H — efekt filtru medianowego
w masce 9x9; I — efekt działania filtracji Wienera 9x9. (Ob
razy D-I były filtrowane dla każdej składowej RGB osobno).
Tym razem najlepszy efekt uzyskano dla mediany wektorowej.
Niewiele gorszy efekt uzyskano przy wykorzystaniu filtracji
medianowej w oknie 5x5, choć zaginęły tu elementy skalne
znajdujące się pomiędzy ptakami, a szczytem. Zwiększenie
okna spowodowało usunięcie z obrazu stada ptaków. Wyko
rzystanie filtracji uśredniającej spowodowało rozmycie i utratę
jakości zdjęcia. Filtr wienerowski niewiele poprawił jakość
zdjęcia w porównaniu do obrazu z szumem.

albo stosować bardziej wymyślne metody. Przykładowe
działanie VMF w zależności od wybranej normy przed
stawia Tabela 1.
T a bela 1. W p ły w w y b o ru m e to d y licze n ia o d le g ło ś c i w filtra c ji V M F
n a w y n ik p ik s e la c e n tra ln e g o P0 W a rto ś ć p rz y p is a n a d o p ik s e la P0
p o filtra c ji z o s ta ła p o g ru b io n a . W p rz y p a d k u w y b o ru n o rm y e u k li
d e s o w e j lu b ta k s ó w k o w e j p ik s e lo w i c e n tra ln e m u z o s ta n ie p rz y p i
s a n a w a rto ś ć p ik s e la P7, n a to m ia s t w p rz y p a d k u n o rm y m in im u m
je s t to p ik s e l P2.

Nr piksela

R

G

B

Po

57

250

56

Euklidesowa

Taksówkowa

Minimum

43

112

30

141,1

178

14

p2

58

28

75

228,8

242

1

p3

111

66

81

193,3

263

25

p,

Odległość (Pj-P)

p<

79

104

108

156,5

220

22

p5

236

152

130

217,0

351

74

p6

110

67

21

193,7

271

35

p7

47

154

67

97,1

117

10

p«

231

182

205

239,0

391

68

Całkowicie innym sposobem usuwania szumu jest
dolnoprzepustowa filtracja adaptatywna. Jest to taka
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filtracja, która moc (moc to tutaj ściśle zdefiniowana
wielkość) wygładzania (uśredniania) wybiera na pod
stawie filtrowanego fragmentu obrazu. Działa ona dwu
etapowo: najpierw sprawdza, czy dany piksel należy do
krawędzi. Jeżeli nie należy, to następuje ważona filtra
cja uśredniająca. Na ogół czynnikiem decydującym jest
wariancja wewnątrz obszaru ponad którym jest maska.
Wariancja jest m iarą rozrzutu punktów od średniej.
Jeżeli analizowany obszar zawiera krawędź, to mamy
dwie grupy punktów o dwóch różnych jasnościach.
Wtedy rozrzut (wariancja) względem średniej jest duży.
Na rysunkach 2c, 3c i 5c przedstawiono wariancje obra
zu. Szczególnie dla obrazu 5c widzimy, że wartości naj
większe (kolory jasne) występują w pobliżu krawędzi
i drobnych elementów, natomiast najmniejsze (kolory
ciemne) wewnątrz jednolitych obszarów. Jeżeli warian
cja jest duża, istnieje duże prawdopodobieństwo, że
obszar przecina krawędź, na której ostrości nam zale
ży. Wtedy wygładzanie (uśrednianie) jest niewskazane.
Jeżeli wariancja jest niewielka, tzn. mamy do czynie
nia z obszarem w miarę jednolitym, wygładzanie jest
znacznie silniejsze, gdyż najprawdopodobniej mamy do
czynienia z jakim ś pojedynczym szumem.
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krotnie jednorodny kolorystycznie obiekt, można estymować wariancję szumu).
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Rys. 6. Szum multiplikatywny o wariancji 0,05, filtracja obra
zu kolorowego. A — obraz oryginalny (250x262x3); B — ob
raz z szumem; C — mediana wektorowa (VMF) w masce 3x3;
D — maska uśredniająca o wymiarach 5x5; E — filtr medianowy w masce 5x5; F — filtracja Wienera 5x5; G — filtra
cja uśredniająca w masce 9x9; H — filtr medianowy w masce
9x9; I — filtracja Wienera 9x9. Obrazy D-I były filtrowane
dla każdej składowej RGB osobno. Podobnie jak dla obrazu
monochromatycznego, najlepszy efekt uzyskano filtracją adaptatywną. Filtry medianowe oraz VMF całkowicie sobie nie
poradziły z tym szumem, natomiast filtry uśredniające spowo
dowały rozmycie zarówno ptaków, jak i krawędzi.

Rys. 5. Inny szum — multiplikatywny. Filtracja obrazu mono
chromatycznego. A — obraz oryginalny (300x279); B — obraz
z szumem multiplikatywnym o wariancji 0,05; C — wariancja
wewnątrz maski 5x5; D — efekt filtracji maską uśredniającą
o wymiarach 5x5; E — efekt filtru medianowego w masce 5x5;
F — efekt działania filtracji Wienera 5x5; G — filtracja uśred
niająca w masce 9x9; H — efekt filtru medianowego w masce
9x9; I — efekt działania filtracji Wienera 9x9. Zmiana rodzaju
szumu od razu zaznaczyła się na obrazie wariancji (C). Do
skonale widać, że największa wariancja występuje tam, gdzie
mamy do czynienia z ostrymi krawędziami (jasne obszary). Co
do samej filtracji, tym razem zdecydowanie najlepiej sprawdza
się filtracja adaptatywna, która pozwala w masce 5x5 zachować
ostrość zdjęcia usuwając część szumu. Filtracja medianowa,
która tak dobrze sobie radziła z szumem typu ‘Salt & Pepper’,
okazała się tylko niewiele lepsza od filtracji uśredniającej.

Filtracja ta jest najbardziej efektywna, jeżeli mamy
jakąś wiedzę a priori odnośnie wariancji szumu (np.
jeżeli mamy stały błąd matrycy, to fotografując wielo

O ile szum „Sól i Pieprz” nie jest zależny od warto
ści, o tyle całkiem poważną grupą zakłóceń są szumy
zależne od wartości piksela lub jego położenia. O ile
drugi przypadek jest raczej kwestią szczegółową, zależ
ną od danego aparatu lub sytuacji, o tyle w pierwszym
możemy pokusić się o jakieś generalizacje. Typowym
szumem tego typu jest szum multiplikatywny, polega
jący na dodaniu do każdego piksela wartości będącej
iloczynem intensywności danego piksela i liczby z roz
kładu normalnego o zerowej średniej.
Szum ten generalnie powoduje na jednolitym frag
mencie niewielkie przebarwienia (na obrazie mono
chromatycznym są to obszary ciemniejsze lub jaśniej
sze). I właśnie do usuwania tego rodzaju szumu filtracja
adaptatywna wydaje się wręcz stworzona. Silne uśred
nianie na obszarach jednolitych pozwala nam wyelimi
nować te „przebarwienia”, na ogół trudno dostrzegalne
gołym okiem, przy zachowaniu „ostrości” krawędzi.
Wszystkie powyższe filtry „interesowały” się tyl
ko fragmentem obrazu. Osobną kategorią jest filtracja
częstotliwościowa. Generalnie niskie częstotliwości
odpowiadają za trendy na obszarze (np. góra obrazu
jest jasna, a dół ciemny), wysokie częstotliwości wy
stępują tam, gdzie są krawędzie oraz szumy. Filtracja
częstotliwościowa ma szczególne znaczenie, jeżeli nasz
szum ma jakiś uprzywilejowany kierunek i powtarzał-
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ność. W takim przypadku „przechodzimy” z obrazem,
przy użyciu dwuwymiarowej transformacji Fouriera, do
domeny częstotliwości, by następnie przemnożyć uzy
skane widmo przez widmo maski filtru i „wrócić”, przy
użyciu odwrotnej transformaty Fouriera, do domeny
przestrzeni. Szczególną zaletą takiej filtracji jest moż
liwość eliminacji wybranej częstotliwości, co w przy
padku filtracji w domenie czasu jest praktycznie trudno
osiągalne.

W nio sk i
Nie istnieje filtr idealny, który eliminując szum
przywraca „oryginalny” obraz. Nie istnieje filtr uniwer
salny, który można by zastosować do każdego rodzaju
szumu i każdego rodzaju zdjęcia. W przypadków szu
mów impulsowych, typowych dla współczesnych ma
tryc, najskuteczniejsze w ydają się filtry wykorzystujące
własności mediany (w przypadku obrazów kolorowych

— mediany wektorowej). Jeżeli zaś mamy do czynienia
z szumem multiplikatywnym (fluktuacje wzmocnienia
sygnału z fotoelementów), o wiele bardziej skuteczne
są filtry adaptatywne.
Wpłynęło: 20.06.2008
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PLUSKAJĄC W MORZU BAKTERII — MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NA TEMAT
TECHNOLOGII RYBOSOMALNEGO RNA, BREMA, NIEMCY

W dzisiejszej dobie nikt ju ż nie wyobraża sobie
nauk przyrodniczych bez stosowania osiągnięć biologii
molekularnej -— przykładem jest choćby współczesna
filogenetyka. W trakcie ewolucji rRNA ulega zmianom
w niewielkim stopniu, toteż analiza podobieństwa se
kwencji jego podjednostek wykorzystywana jest do
tworzenia drzew filogenetycznych grup organizmów
stosunkowo mało spokrewnionych. Po wyizolowaniu
ze środowiska nieokreślonego przedstawiciela m ikro
flory m ożna stwierdzić czy „gatunek” ten był już izolo
wany wcześniej oraz określić jego przynależność syste
m atyczną właśnie poprzez porównanie sekwencji małej
podjednostki RNA z dostępną bazą danych.
Rybosomalne bazy danych były głównym tematem
sympozjum, które odbyło się w Bremie w dniach 7-9
kwietnia tego roku. Głównym organizatorem był Insty
tut Maxa Plancka — Instytut Mikrobiologii Morskiej.
Przedstawiciele różnych dziedzin (biologia molekular
na, bioinformatyka, ekologia, statystyka) oraz różnych
krajów (USA, Niemcy, Austria, Holandia, Szwajcaria,

Belgia, Francja, Hiszpania) przedstawili spektrum te
matów związanych z bazami, w tym: (1) Jak efektyw
nie i automatycznie analizować sekwencje, nie tracąc
jakości analiz manualnych, (2) Jak wygląda proces two
rzenia baz oraz algorytmów służących do analizy podo
bieństwa, (3) Z jakim i problemami borykają się osoby
nadzorujące pracę baz, (4) Jak powinny być przygoto
wane dane do umieszczenia ich w bazie oraz jaka część
istniejących baz zawiera wadliwe dane, (5) Nowinki
technologiczne służące badaniu mikroorganizmów w
środowisku, (6) Konsorcja i projekty badające zmien
ność mikrobiologiczną mórz i oceanów.
Seminarium otworzyła prezentacja bazy TheRibosom al Database Project - RDP (http://rdp.cme.msu.edu/)
przez Jamesa Cole z Uniwersytetu Stanowego w Mi
chigan, USA. Todd DeSantis z Centrum Biotechnologii
Środowiskowej w Berkeley, USA przedstawił aplikację
Greengenes (http://greengenes.lbl.gov), która tak jak
RDP służy do porównywania otrzymanych sekwencji
16S rRNA z opublikowanymi. Natomiast internetowe
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portale StrainInfo.net (www.straininfo.net) czy List o f
Prokaryotic Names Standing In Nomenclature (www.
bacterio.ciet.fr) m ająza zadanie pomóc tym, którzy giną
w gąszczu rozproszonej po całym globie informacji. Na
stronach tych znajdują się wyszukiwarki mikroorgani
zmów według numeru szczepu lub nazwy taksonomicz
nej. Blok poświęcony bazom danych zakończyło wy
stąpienie organizatorów, którzy zaprezentowali własną
bibliotekę o nazwie SILVA (www.arb-silva.de).
Mimo niekwestionowanych zalet wykorzystania
sekwencji małej podjednostki rRNA w filogenetyce,
Christian von Mering przedstawił konkurencyjną me
todę opartą na analizie wielu genów markerowych. Me
toda ta umożliwiła badanie linii mikrobiologicznych w
różnych środowiskach i wnioskowanie o tym, iż mimo
ewoluowania, linie te posiadają stałe preferencje siedli
skowe. Wolfgang Ludwig przedstawił natomiast wyni
ki, które wskazywały, że inne badane przez jego zespół
markery filogenetyczne np. geny ATP-azy czy IF2 nie
korelują z 16S rRNA, które są najlepiej potwierdzony
mi markerami ewolucyjnymi prokariotów.
W sesji Technologia przedstawiono nowości ze
świata techniki. Alexander Roy z Austrii przedstawił
nowe zastosowanie spektroskopii Ramanowskiej, która
dotąd była wykorzystywana głównie do analiz składu
cząsteczkowego oraz struktury materiałów. Naukowcy
z Wiednia we współpracy z zespołem brytyjskim wyko
rzystali połączenie spektroskopii Ramana z mikrosko
pią konfokalną (Confocal Raman Microscopy) w celu
obrazowania znakowanych fluorescencyjnie markerów
(FISH). Próbkę materiału mikrobiologicznego inkubuje
się z izotopem, ekstrahuje RNA (bez potrzeby PCR),
znaczy fluorescencyjnie, a następnie przenosi na chipy
do hybrydyzacji filogenetycznej. Badanie fluorescencji
umożliwia oznaczenie różnorodności gatunkowej, na
tomiast radioaktywności — aktywności metabolicznej.

Metoda ta umożliwia analizy ilościowe oraz rozdziel
czość do 1 pm. Natomiast firma Carl Zeiss przedstawiła
bieżące trendy w mikroskopii. Prace nad nowymi tech
nologiami np. selective piane illuminations microscope
(SPIM), stimulated emission depletion (STED) czy Array Tomography pozwalają wierzyć, że pułap rozdziel
czości 50 nm zostanie osiągnięty.
Tych, którzy w swoich badaniach zajmują się mi
krobiologią m orską warto poinfonnować o 10-letnim
programie The cenzus o f Marinę Life, który między in
nymi wspomaga finansowanie warsztatów i konferen
cji. Omawiane sympozjum było jednym z nich, toteż
uczestnictwo było bezpłatne.
Sympozjum trwało niespełna trzy dni i przedstawiło
szeroki zakres zagadnień z zakresu mikrobiologii śro
dowiska, głównie morskiej, z zaakcentowaniem tego,
co obecnie jest intensywnie studiowane tj. badań tak
sonomicznych i metagenomiki. Wielu z zaproszonych
prelegentów mogło pochwalić się publikacjami w Na
turę lub Science, sugerując światowy poziom Semina
rium. Podkreślano dużą potrzebę globalnego dostępu do
danych, centralizacji rozproszonych danych, a także ar
chiwizacji kolekcji kultur mikrobiologicznych nic tylko
we własnych budynkach, ale również poprzez sekwencjonowanie i umieszczanie w bazach internetowych. Na
przedstawionej mapie świata lokalizacji genetycznych
bibliotek mikrobiologicznych Polska niestety była białą
powierzchnią. Na pocieszenie (choć wątpliwe) można
dodać, że inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej
również świeciły informatyczną pustką.
Wpłynęło: 25.04.2008
Mgr inż. Dominika Chmolowska samodzielny biolog,
doktorant w Instytucie Nauk
o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
e-mail: dominika.chmolowska@uj.edu.pl

Sprostowanie
W numerze Wszechświata 4-6, tom 109, rok 2008 znalazły się niestety pomyłki, na które zwrócił nam uwagę
prof. Kazimierz Zarzycki z Instytutu Botaniki PAN.
Zdjęcie na tylnej okładce przedstawia nie ziamopłon wiosenny Ficaria verna tylko pięciornik Potentilla sp.
Z kolei wełnianka wąskolistna na drugiej stronie okładki to wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem Redakcji, za poprawne nazwy gatunkowe (polską i łacińską) pre
zentowanych na zdjęciach roślin i zwierząt odpowiada autor fotografii.

Wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium

Pięciornik Potentilla sp.
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Boczniak ostrygow aty P leurotus ostreatus
(Jacq.:Fr.) K um m er
Boczniak ostrogowaty należy do klasy podstawczaków Basidiomycetes, rzędu pieczarkowców Agaricales,
rodziny boczniakowców Pleurotacea, rodzaju boczniak
Pleurotus (Fr.). Pochodzi z Chin, ale należy do grzybów
kosmopolitycznych. W warunkach naturalnych wystę
puje nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Północnej,
Południowej i Azji.

czarna. Młode owocniki m ają brzegi podwinięte, zaś
u starych są pofałdowane. Z jednego naturalnego sta
nowiska można zebrać nawet kilka kilogramów tego
grzyba (ryc. 1).

Ryc. 2. Boczniak ostrygowaty i płomienica zimowa na pniu
topoli. 28 listopada 2006. Fot. K. Z. Kamiński

Ryc.l. Boczniak ostrygowaty na pniu osiki. 22 października
2007. Fot. E. Kamińska

Jest to grzyb występujący w naszych warunkach kli
matycznych od października do grudnia i w zależności
od warunków pogodowych, a zwłaszcza temperatury
nawet w styczniu do marca. Jednym z warunków jego
wystąpienia są niewielkie nocne przymrozki. Spotkać
go można na obumierających i martwych pniach drzew
liściastych takich jak topole, buki, wierzby, graby, brzo
zy i akacje (robinia akacjowata). Wyjątkowo można
go spotkać na m artwych pniach drzew iglastych. Jego
grzybnia powoduje białą zgniliznę drzewa. Rozmiesz
czenie boczniaka ostrygowatego w Polsce jest nierów
nomierne. W niektórych okolicach naszego kraju jest
niezbyt często spotykany. Mimo, iż boczniak jest uwa
żany za grzyba jadalnego o średniej jakości smakowej
ma wielu zwolenników. Tym bardziej, że w warunkach
naturalnych występuje w okresie, kiedy jego jedynym
jadalnym konkurentem jest tylko płomienica zimowa
Flammulina velutipes. Dodatkową jego zaletą jest fakt,
że nie jest atakowany przez owady. Obok pieczarki jest
grzybem hodowanym w warunkach sztucznych (na róż
nych podłożach) i dostępnym na rynku praktycznie w
ciągu całego roku.
W środowisku naturalnym występuje w dużych kę
pach lub dachówkowato. Jego muszelkowate owocniki
są często ułożone jeden nad drugim, podobnie do kolo
nii ostryg. Temu zawdzięcza sw oją nazwę gatunkową.
Kapelusze tego grzyba m ają średnicę od 5 do nawet 30
cm. Barwa ich jest zmienna: biaława, kremowa, szara,
szarofioletowa, brunatna, brązowa, niekiedy prawie

Boczniak często występuje w parkach i skwerach
miast. M iędzy innymi w miejscowości Poddębice, mia
sta położonego około 40 km od Łodzi. Liczne stanowi
ska boczniaka stwierdzono w poddębickim parku m iej
skim, oraz na wielu pniach topoli pomiędzy blokami.
Występował tam w towarzystwie płomienicy zimowej
(ryc. 2). W starym, zaniedbanym sadzie, położonym w
okolicy wsi Sworawa, na jednym z pni ściętej jabłoni
od kilku lat obserwowano stałe stanowisko tego grzyba.
Obfite wysypy miały miejsce w październiku i listopa
dzie. W roku 2008 zaobserwowano jego wystąpienie ma
początku maja, po krótkim okresie niewielkich nocnych
przymrozków (ryc. 3 ,4 ). W porównaniu do okresu późnojesiennego ilość owocników była znacznie mniejsza.
Waga ich wyniosła około 1 kg. Wystąpienie tego grzyba
w tak nietypowym czasie jest swego rodzaju ciekawost
k ą przyrodniczą.

Ryc. 3. Boczniak ostrygowaty rosnący na pniu jabłoni w sa
dzie niedaleko wsi Sworawa koło Poddębic. 3 maja 2008.
Fot. K. Z. Kamiński

Regionalnymi nazwami boczniaka są: bedłka ostrogowata, bocznotrzonowiec ostrygokształtny i przyuszek
ostrogowaty.
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Istnieje możliwość pomylenia tego gatunku z łycznikiem późnym Panel/us serotinus (Scharad.) Kuhn,
który jest gatunkiem niejadalnym ze względu na wy
raźnie gorzki smak, i stosunkowo rzadko spotykanym
boczniakiem topolowym Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc., oraz boczniakiem białożółtym Pleurotus
dryinus (Pers.) P.
Oprócz niewątpliwych walorów smakowych bocz
niak ostrogowaty jest źródłem witamin i soli mineral
nych. W 100 gramach świeżych owocników znajduje
się 15 g dziennej dawki witaminy C, 40% dziennej
dawki witaminy B (niacyna, ryboflawina, tiamina) i 0,5
mg witaminy B I2. Ze 100 gramów świeżych owocni
ków można otrzymać 10 g suszu, który zawiera 5 g wę
glowodanów, 2,5 g białek i około 0,1 g tłuszczów.
W tradycyjnej medycynie japońskiej i chińskiej,
boczniaki były i są stosowane jako jeden ze środków
przedłużających życie. Wykorzystywano je do wzmac
niania ścian naczyń krwionośnych, leczenia obja
wów przemęczenia mięśni, ścięgien i stawów oraz do
zmniejszenia ciśnienia w gałkach ocznych. Ekstrakt z
boczniaka zawiera pleuran, który może powodować
zmniejszanie guzów nowotworowych. W Słowacji wy
izolowano z boczniaka beta-1,3-glukan, który okazał się
skutecznym środkiem pomagającym wzmocnić natural
ną odporność organizmu, oraz substancją pomocną przy
zwalczaniu schorzeń nowotworowych. W Czechach na
bazie boczniaków na skalę przemysłową produkuje się
leki dietetyczne: Hliveta i Pleurotus 600. Wpływają one
na obniżenie poziomu cholesterolu, zmniejszają zmia
ny degeneracyjne w naczyniach krwionośnych, prze
ciwdziałają występowaniu złogów cholesterolowych,
przez co zmniejszają ryzyko uszkodzenia naczyń wień
cowych i mięśnia sercowego.
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Do jego uprawy stosuje się różne podłoża, tak na
turalne — drewno (buku, topoli, grabu, grochodrzewu,
klonu i innych), jak i sztuczne (słoma żytnia i pszenicz
na, łodygi rzepaku i grochu). Największym producen
tem tego gatunku są Chiny, gdzie cieszy się znacznie
większą popularnością niż inne uprawiane w warun
kach sztucznych grzyby Jakość i wartość samakowa
tego grzyba jest uzależniona od podłoża, na którym jest
hodowany. Ma on bowiem zdolność pobierania z podło
ża metali ciężkich i innych substancji szkodliwych dla
zdrowia człowieka.
Praktycznie w każdej (nowej) książce kucharskiej
można znaleźć liczne przepisy na potrawy z bocznia
ka. Autor szczególnie poleca flaczki, które odpowied
nio przyprawione, nie odbiegają wartością smakową od
„normalnych” flaków, oraz panierowane „kotlety”, któ
re przyrządza się podobnie jak normalne schabowe.
Krzysztof. Z. K a m iń sk i (Poddębice)

Nowe stanowisko pijawki lekarskiej
H irudo m edicinalis L.
Wśród ok. 30 gatunków pijawek występujących w
Polsce, największą, jedną z najrzadszych i bodaj naj
ładniejszą, jest pijawka lekarska Hirudo medicinalis.
Gatunek ten od czasów starożytnych był używany w
celach leczniczych. Z uwagi na zanikanie jej natural
nych stanowisk, od 1995 jest gatunkiem chronionym i
znalazła się na polskiej Czerwonej Liście zwierząt giną
cych i zagrożonych. Jest też gatunkiem uwzględnionym
w Dyrektywie Siedliskowej 92/43/EWG w sprawie
ochrony siedlisk naturalnych, oraz dzikiej fauny i flory
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Ryc. 4. Boczniak ostrygowaty, widoczne blaszki na podbiciu
dużego osobnika. 3 maja 2008. Fot. K. Z. Kamiński

Boczniak ostrogowaty jest jednym z wielu gatun
ków grzybów hodowanych przez człowieka. Nie wy
maga specjalnie przygotowanych pomieszczeń i nie jest
w porównaniu do pieczarki grzybem wymagającym od
potencjalnego hodowcy specjalnego przygotowania.
Hodować go można nawet w warunkach domowych w
piwnicy, na balkonie lub w dowolnym pomieszczeniu
gospodarczym. Poszczególne „wyrzuty” są bardzo ob
fite i z całą pewnością zaspokoją nie tylko apetyty ho
dowców, ale i też ich znajomych i sąsiadów.

Ryc. 1. Pijawka lekarska Hirudo medicinalis w miejscowości
Pilec; 4 maja, 2008. Fot. Maria Olszowska

Zagrożenia dla tego gatunku wynikają obecnie nie
tyle z wykorzystywania pijawki w lecznictwie, ile z za
nikania jej naturalnych siedlisk. Przyczynia się do tego
chemizacja rolnictwa, melioracje, oraz, szczególnie
w ostatnich latach, wysychanie niewielkich, płytkich
zbiorników wodnych, spowodowane utrzymującymi
się, długotrwałymi okresami suszy.
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Ryc. 2. Siedlisko H. medicinalis w Pilcu; 4 maja, 2008.
Fot. Maria Olszowska

Pijawka lekarska jest zwierzęciem ciepłolubnym,
zamieszkującym niewielkie zbiorniki wody stojącej o
mulistym, porośniętym roślinnością wodną dnie, takie
jak stawy, starorzecza, glinianki, torfianki, czy rozlewi
ska łąkowe.

Ryc. 3. Szczegóły ubarwienia grzbietowej strony ciała H. me
dicinalis', 4 maja, 2008. Fot. Maria Olszowska

Pijawka ta ma brązowe lub oliwkowozielone,
spłaszczone i wydłużone ciało (ok. 10-15 cm). Pływa
ruchem falistym wyginając się w płaszczyźnie piono
wej. Wzdłuż grzbietu biegnie u niej 4 lub 6 pomarań
czowych pasm. W pasmach bocznych występują czarne,
owalne lub łezkowate plamki. Brzuch jest beżowo-żółty
z ciemnymi nieregularnymi plamkami.
Zwierzęta te są drapieżnikami. Odżywiają się krwią
kręgowców. Formy młodociane chętnie pasożytują na
płazach a formy dorosłe atakują głównie bydło domo
we, konie, czasem karpie, czaple a w sprzyjających
okolicznościach także człowieka.
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Pijawka lekarska jest drapieżnikiem wysoce wyspe
cjalizowanym. Na jej ciele występują dwie przyssawki.
Przyssawka z przodu ciała jest mniejsza i za jej pom ocą
drapieżnik przyczepia się do ciała ofiary. Znajdujący
się w przyssawce przedniej otwór gębowy prowadzi do
gardzieli, wokół której rozmieszczone są 3 twarde, ząb
kowane szczęki, dzięki którym możliwe jest przecięcie
skóry i naczyń krwionośnych ofiary.
W ypitą krew pijawki grom adzą w ślepych rozgałę
zieniach przewodu pokarmowego.
Ich gruczoły ślinowe produkują hirudynę, zapobie
gającą krzepnięciu wypijanej krwi, histaminę, powodu
jącą rozszerzanie naczyń krwionośnych oraz czynnik
znieczulający, który powoduje, że ofiara nie czuje obec
ności pasożyta. Dzięki hirudynie zmagazynowana krew
pozostaje niezmieniona przez kilka tygodni. Pijawka
może przeżyć bez pobierania pokarmu nawet ponad
dwa lata.
Pijawka lekarska jest obojnakiem. Zapłodnione jaja
rozwijają się w eliptycznym kokonie, składanym w wil
gotnym miejscu na brzegu zbiornika wodnego w sierp
niu i wrześniu. Z kokonu po upływie około miesiąca
wychodzą młode pijawki. Dojrzewają po ok. 5 latach,
ale pełną dojrzałość osiągają dopiero po napiciu się
krwi ssaka. Żyją ok. 30 lat.
W czasie obserwacji przyrodniczych spotka
łam kilkanaście osobników H. medicinalis ok.15 km
od Mrągowa, w miejscowości Pilec (53°59’02,5”
21°14’09,5” ) na Mazurach. Pływały w dole pożwirowym (53°59’34,9” N, 21°12’49,8” E), który nie jest już
eksploatowany przez kopalnię. Zbiornik ten jest dość
duży, płytki, mulisty i porośnięty wodną roślinnością.
W zbiorniku tym wyjątkowo licznie odbywają gody
różne gatunki płazów, co niewątpliwie sprzyja wystę
powaniu tu pijawki lekarskiej, bo jak wspomniałam,
młode osobniki chętnie pasożytują na płazach.
Studiując mapę rozmieszczenia H. medicinalis w
Polsce, stwierdziłam, że stosunkowo mało stanowisk
tego gatunku jest zlokalizowanych na Mazurach.
Wspomniany teren w Pilcu nie jest objęty żadną
ochroną. Sądzę, że celowym działaniem mogłoby być
utworzenie w tym miejscu niewielkiego chronionego
obszaru faunistycznego, a co za tym idzie, skorzystanie
z możliwości prowadzenia tam interesujących badań
naukowych zarówno nad pijawkami, jak i płazami.
Maria O lsz o w s k a (Mrągowo)
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Z szopy do Nobla, czyli pasja badawcza ważniejsza od w a
runków materialnych

Środki do pracy, jakiemi Curie rozporządzał, były zawsze
bardzo ograniczone, i w istocie rzecz można, że nigdy nie miał
on przyzwoitego laboratoryum do zupełnego swojego użytku.
Później dopiero uzyskał pozwolenie obrócenia na swój uży
tek oszklonej pracowni na parterze Szkoły położonej, i która
do owego czasu służyła za magazyn oraz salę maszyn; w
pracowni tej rozpoczęliśmy wspólne nasze poszukiwania nad
promieniotwórczością. Nie można było naturalnie nawet my
śleć o wykonaniu zamierzonych doświadczeń chemicznych
bez uszkodzenia aparatów; doświadczenia te urządzaliśmy
w opuszczonym budynku nawprost pracowni położonym, w
którym niegdyś znalazły schronienie instałacye tymczasowe
Szkoły medycznej.
W szopie tej, w której latem niemiłosiernie piekło słońce, a
zimą słabo ogrzewał piecyk żelazny, — bez podłogi, o oszklo
nym dachu, niedostatecznie chroniącym nas przed niepogodą,
— spędziliśmy najszczęśliwsze lata naszego istnienia, poświę
cając się całkowicie pracy bez wytchnienia. Nie bacząc na to,
że byliśmy pozbawieni tych wszystkich udogodnień, które w wy
sokim stopniu ułatwiają pracę chemika, wykonaliśmy tam mnó
stwo doświadczeń nad wciąż wzrastającemi ilościami materyi.
O ile doświadczeń tych nie można było wykonać na zewnątrz,
musieliśmy wchłaniać szkodliwe pary, które powoli uchodziły
przez otwarte okna. Cały inwentarz składał się ze starych zuży
tych stołów jodłowych, na których rozkładałam cenne odłamki
koncentracyi radu. Nie posiadając żadnego sprzętu, w którym
moglibyśmy umieścić otrzymane preperaty promieniotwórcze,
rozkładaliśmy je na stołach i półkach. Przypominam sobie do
kładnie zachwyt, jakiego nieraz doznawaliśmy, gdy wypadło
nam czasem wejść w nocy do naszej pracowni, na widok słabo
lśniących sylwetek owoców naszej pracy, jakie ze wszech stron
ku nam spoglądały.
Marya ze Skłodowskich Curie. Przedm owa do dzieł Piotra Curiego,
W szechśw iat 1908, 27, 545 (30 VIII)

Pierwsze ostrzeżenia

l/lI roku 1895 Róntgen wykazał ciekawe działanie promieni
X na ciało ludzkie. Obecnie działalność tych promieni zużytkowywana je st nietylko do celów dyagnostycznych, lecz również
jako czynnik leczniczy w dermatologii.
Rzeczą jest zrozumiałą, że lekarze, przekonawszy się o
właściwościach promieni X, zwrócili uwagę na promienie radu i
doszli na tej drodze do poważnych rezultatów.
Becquerel pierwszy nosił w kieszeni od kamizelki szklaną
rurkę z radem w celu zbadania jego działalności fizyołogicznej,
a następnie Curie, dokonywując systematycznych doświad
czeń nad swą ręką, wywołał na niej dość poważne zaognienia.
Od tego czasu postęp w kierunku radyotrapii idzie szybkiemi
krokami.
Jeżeli umieścimy rurkę z radem na skórze, to po jednej lub
dwu godzinach działania radu nie zauważymy żadnych zmian.
Jednakże po usunięciu rurki w jakieś dwa tygodnie (czasami
do 6 tygodni) można zauważyć lekkie zaróżowienie, które z
czasem przybiera ciemniejsze zabarwienie, aż wreszcie formu
je się strup. Po pewnym czasie strup odpada, pozostawiając
szramę.
Przedstawimy sobie teraz, na podstawie badań histologicz
nych, zmiany, zachodzące w ciele człowieka lub zwierzęcia pod
wpływem promieni radu. Zobaczymy, że oprócz całkowitego
zniszczenia nabłonka, skóra podlega ciekawym zmianom. Gru
czoły potne zanikają, komórki łączno-tkankowe, które są roz
miarów nieznacznych i oddzielono jedne od drugich, zaczynają
powiększać się, gwałtownie się mnożą i zajmują wreszcie całą
skórę. Następuje powrót tkanki łącznej do stanu embryonałnego, t. j. do stanu ogromnej żywotności; to zjawisko należy za
znaczyć wyraźnie, gdyż wyjaśnia nam mechanizm reparacyi.
Tkanka, doszedłszy do tego punktu zaczyna stopniowo prze
chodzić stopnie rozwojowe, aż powróci do stanu normalnego;
powstaje natomiast szrama zewnętrzna.
R. (Rygier H. J.) Stan obecny radyotrapii. W szechśw iat 1908, 27, 429
(5 VII)
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Ciepli i zimni mieszkańcy mórz

Podczas ostatnich wycieczek ks. Monaco, towarzyszący
mu p. Portier zdołał zebrać szereg danych dotyczących tem
peratury rozmaitych kręgowców morskich. Temperatura ciała
Orca gladiator, gatunku należącego do wielorybów, wynosi
36, °5. Żółw morski utrzymuje temperaturę wyższą od tempe
ratury środowiska o jeden stopień. Ryby małych rozmiarów,
jak np. złote, a nawet rekiny wykazują temperaturę ciała rów
ną temperaturze morza. Tuńczyki jednak pod tym względem
znacznie się różnią; temperatura ich ciała zwykle jest wyższa
od środowiska, mianowicie o 4-10°. Tuńczyki posiadają pod
skórą grubą warstwę tłuszczu, który zabezpiecza ciało od utra
ty ciepła; według obserwacyi Portiera, za zbliżeniem ręki pod
wodą do tuńczyka; daje się wyraźnie odczuwać ciepło.
Cz. St. (S tatkiew icz) Temperatura kręgowców morskich. W szechśw iat
1908, 2 7 ,4 2 9 (5 VII)

Udawanie trupa

W numerach 4 i 5 „Comptes rendus de la Societe de Biolo
gie” (1908 r.) p. Henryk Pieron zastanawia się nad pochodze
niem i charakterem zjawisk, grupowanych zwykle pod niewła
ściwą nazwą „udawania śmierci" u zwierząt.
Trudno przypuścić w niektórych wypadkach, by u podstawy
tej nieruchomości zwierzęcia leżało wyrachowanie, podstęp,
prawdziwe udawanie trupa: słowem, wyzyskanie wstrętu zwie
rząt drapieżnych do organizmów martwych, jak chciał Cuenot.
Przytaczano jako przykłady lisa, oposa, mysz, a nawet niektóre
węże, wypadki te jednak trudne są do doświadczalnego roz
strzygnięcia. Zresztą udawanie śmierci nie zawsze jest pozba
wione niebezpieczeństwa, wziąwszy pod uwagę poszukiwanie
trupów przez niektórych drapieżców.
W wielu razach nalegałoby zaliczyć udawanie śmierci do
fascynacyi; jest to rodzaj „hypnozy" fatalnej (np. nieruchomie
nie niektórych zwierząt wobec węży), której działanie nie jest
bynajmniej korzystne dla osobnika. Nie wyjaśniono jeszcze, na
czem polega mechanika tego zjawiska: niewiadomo, czy za
chodzi tu odruch otamowujący pochodzenia bezpośrednio ob
wodowego, czy pośrednie zatamowanie centrów ruchowych,
których źródła należy szukać w przerażeniu (nadmiernem pod
niecaniu mózgu). W tym przypadku zatem nie można mówić
o nieruchomości ochronnej, mając na uwadze je j charakter
szkodliwy.
Ponieważ jednak ten sam mechanizm zdaje się działać i
w wypadkach przystosowań naprawdę ochronnych — można
więc uważać w ogólności za środek obrony zjawisko, zwane
„hypnozą", a spotykane u kręgowców, a nawet i u bezkręgo
wych.
Pieron podaje przykłady: Ważki (Libelłula sanguinea),
przewróconej grzbietem na dół ze skrzydłami rozłożonemu; po
zostaje ona nieruchomą z łapkami rozpostartemi w powietrzu
przez 5-6 sekund, poczem otrząsnąwszy się odlatuje; dalej
przytacza obserwacye Fabrea nad chrząszczami, u których
odrętwienie kataleptyczne trwa niekiedy nawet bardzo długo
(godzinę u Onycrates abbreviatus i Scarites gigas; do 5 godzin
u Capnodis tenebrionis). Młode homary amerykańskie, badane
przez Herricka, wpadały bardzo łatwo w stan odrętwienia; wy
starczało skropić je wodą. Schwytane mackami pławów — nie
ruchomieją, poczem nieoczekiwanym skokiem wydobywają się
nagle z sideł, co jest dogodniejsze, niż wielokrotne wyrywanie
się i przez to pomnażanie rzutu parzydełek
Nieruchomość ochronna nie je st wszakże niezbędnem
następstwem stanu odrętwienia, może ona doskonale współ
istnieć ze stanem czynnym. Za przykład posłuży Aphodius
subterraneus, nieruchomiejący za dotknięciem w położeniu, w
jakiem się znajdował, lecz gdy go schwycimy za nogi lub macki
ukrywa je, nie ponawiając ruchu; macki czatują wciąż, po kilku
chwilach spokoju puszcza się w drogę. Powtórzenie podniety
zmniejsza trwanie i natężenie reakcyi,— zjawisko absolutnie
powszechne po dotknięciu i nieruchomości, trwającej 1’ 25”,
drugie dotknięcie w 35” wywołuje tylko 30”, 3-ie w 10" później
— już tylko 5” unieruchomienia.
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Czy w ostatnim razie zachodzi zjawisko odruchu, czy też
nieruchomość jest tu identyczna ze zjawiskiem ucieczki zwie
rząt żwawych? Podlega to jeszcze dyskusyi.
Pieron rozróżnia w dalszym ciągu dwojaką wartość ochron
ną nieruchomości: jest ona związana bądź z ochranianiem
członków (np. żółw, chroniący się pod skorupę, mięczak, za
mykający się w muszli, jeż, skręcający się w kulę i liczne owa
dy tęgopokrywe, ukrywające łapy wzdłuż powierzchni brzusz
nej), bądź z przystosowywaniem się zwierzęcia pod względem
kształtu i barwy do otoczenia; nieruchomość bowiem jedynie
zapewnia znaczenie ochronne temu mimetyzmowi. Sama
zresztą je st jedną z postaci mimetyzmu, wiadomo bowiem, jak
bardzo ruch czyni zwierzę dostrzegalnem (np. ruch owadów) i
naodwrót ja k trudno wyróżnić przedmiot nieruchomy. W obudwu więc wypadkach nieruchomość zastępuje ucieczkę dla
zwierząt mało żwawych; służy im ona zwłaszcza do ochrania
nia członków.
Biedronka (Coccinella 7-punctata), umieszczona w sztucz
nem mrowisku Formica cinerea, bardzo napastowana, składa
nóżki i nieruchomieje; uwolniona od napaści, przenosi się ku
ściankom szklanym naczynia i tam chroni swe członki od ukłu
cia mrówek. Zlotawiec (Cetonia aurata) za dotknięciem nieru
chomieje w położeniu, w jakiem się znajdował, lecz dręczony
ukrywa nóżki i głowę i pozostaje tak przez czas pewien, po
czem głowa podnosi się, a macki badają sytuacyę. Wystarczy
wszakże próba chwycenia go za nóżki, lub macki, by zwinął
się znowu. Złotka (Chrysomella goettigensea) zachowuje się
podobnie.
Nieruchomość mimetyczna zdarza się nawet u zwierząt
bardzo żwawych. Przykłady tej nieruchomości: Hispa testacea,
siedząca na liściach Cistes, ma wygląd najeżonego ziarna.
Hispa są zwykle nieruchome, gdy zbliżamy się do nich, dwa
ich macki sklejają się, przyjmując wygląd wydłużonego poje
dynczego bicza. Gdy je dotkniemy, nieruchomieją na 3 ’ - 4 ’,
poczem macki rozsuwają się i zaczynają wywiady, pierwsze ru
chy zwierzęcia są bardzo powolne i ustają natychmiast za najmniejszem dotknięciem. Hispa unieruchomiwszy się na liściu,
czuwa: zahacza się energicznie zapomocą nóżek i nie pozwala
odwrócić się grzbietem j na dół; jeżeli jednak odwrócimy ją na
gle, zahacza się w tem nowem położeniu, wydając się wciąż
zupełnie bezwładną.
Piaskowiec (Cicindela littoralis), niezwykle zwinny, ucieka
stale i nie posługuje się prawie nigdy nieruchomością, jako
środkiem obrony. Z jednym wszakże wyjątkiem. Gdy dla zło
wienia go rzucimy nań garść piasku, przesypując następnie
piasek między palcami, można stwierdzić, że stal się bezwład
ną kulką; umieszczony na gruncie jednolitym, ucieka nagle, po
dobnie gdy czynimy próby pochwycenia go za nóżki, daleki od
dalszego nieruchomienia, dokłada wszelkich starań, by uciec.
W przytoczonych wypadkach nie tylko nie zachodzi zjawi
sko kataleptycznego odrętwienia, lecz unieruchomienie zostaje
zapewne wywołanem przez ten sam mechanizm, który w wa
runkach normalnych porusza zwierzę, nieruchomość je st więc
prawdopodobnie dowolną, podobnie ja k i ucieczka, której je st
odpowiednikiem w dziedzinie środków obrony.
We wszystkich tych wypadkach samoobrony pozostaje
jeszcze do rozwiązania zagadnienie, czy są one zjawiskami
inteligentnego podstępu, czy też jedynie instynktownem przy
stosowaniem się zwierzęcia; według Pierona, to ostatnie przy
puszczenie jest prawdopodobniejsze.
N. M. (M iłkow ska). N ieruchom ość ochronna. W szechśw iat 1908, 27,
444 (12 VII)

Skarby oceanu

P. Luther Wagoner dokonał prób nad zawartością złota i sre
bra w piasku, wyjętym w kilku miejscowościach z dna Atlantyku.
Otrzymano następujące dane (dla różnych miejscowości):
złota (w miligramach na metr sześcienny piasku) 15, 44, 66,
125, 145 i 267, a srebra: 304, 353, 377, 414, 1014, 1963. Za
wartość złota i srebra znajduje się w stosunku do głębi, z któ
rych czerpano piasek: im dno znajduje się niżej, tym zawartość
obu metali jest większa.
r. (R ygier H.J.). Ztoto i srebro w głębiach A tlantyku. W szechśw iat 1908,
27, 463 (19 V II)

Sm akowanie całym ciałem

Uczony amerykański G. H. Parker ujawnił nader ciekawy
fakt, że skóra żab jest czuła na bodźce chemiczne. Niedawno
stwierdzono to samo i dla ryb, mianowicie z gatunku Amiurus
nebulosus; u ryby tej brodawki smakowe znajdują się nietylko
w jamie ustnej i na wąsach, lecz są rozproszone prawie po ca
łej powierzchni ciała. Po przecięciu nerwów siódmej pary ryba
przestaje reagować na przynęty. Nie należy jednak sądzić, że
przyczyną tego zjawiska je st sama operacya, gdyż przecięcie
bocznych rozgałęzień nerwów 10 ej pary nie pociąga za sobą
żadnych zakłóceń we wrażliwości skóry. Oprócz tego, Parker
stwierdził, że zewnętrzna powierzchnia ciała jest czuła na działa
nie kwasów, soli i alkaliów, a wspomniana wrażliwość „chemicz
na” nie ustaje nawet wówczas, gdy przecięto rozgałęzienia siód
mej pary nerwów, pozostaje ona nawet i po przecięciu nerwów
10-ej pary, jeżeli pozostaną nienaruszone rdzeniowe. Z powyż
szych doświadczeń Parker wysnuwa wniosek, że strona fizyologiczna zmysłu smaku u ryb jest zawiła i może być objaśniona nie
tylko przez udział nerwów 7-ej pary lecz i nerwów rdzeniowych.
Cz. St. (S tatkiew icz). Zm ysł sm aku u ryb. W szechśw iat 1908, 27, 429
(5 VII)

Kwiaty w abią kolorem ludzi, ale nie owady

W artykule p. t. „Les insectes et la couleur des fleurs” p.
Feliks Plateau zbija znaną teoryę K. Sprengla, Mullera, J. Lubbocka, L. Brrery i innych, głoszącą, jakoby owady kierowały się
barwą kwiatów w poszukiwaniu nektaru.
P. Plateau przeczy temu, by żywo zabamione korony kwia
tów służyły jako przynęta dla owadów. Otóż, 1) nawet kwiaty
bezbarwne, jak np. kwiaty porzeczek, szparagów i t. p. zwabia
ją ku sobie wiele owadów; 2) istnieje wiele kwiatów o barwach
żywych, których wszakże owady nie odwiedzają. Nie barwa
zatem, lecz zapach nęci owady.
Plateau wykonał następujące doświadczenie: wprowadzał
zapomocą pędzelka do korony kwiatu nieco miodu, rozrobione
go z wodą; owady otaczały natychmiast zwykle omijany przez
się kwiat i przenikały weń tłumnie. Doświadczenia podobne,
dokonywane na roślinach wiatropylnych, nie zawiodły również
(Chenopodium, len, konopie, pokrzywa, szczaw i kilka zbożo
wych). Istnieją rośliny, mające dwojakie kwiaty: nikle, bezbarwne
płodne i wspaniale zabarwione, bezpłciowe kwiaty, mające ja 
koby za zadanie przywabianie owadów. Otóż p. Plateau ścinał
barwne kwiaty, co wszakże nie wpłynęło bynajmniej na zmniej
szenie odwiedzin owadów. I sztuczne, wielkie barwne kwiaty nie
przyciągały owadów, jak również obrazy kwiatów w zwierciadle.
Co dotyczę „poczucia estetycznego” owadów, to, mając do
czynienia z jednym gatunkiem rośliny, tylko różnie zabarwionej
(Zinnia elegans) nie wykazują one najmniejszej predylekcyi do
barwy, gdy odmiany o barwach różnych są w równej ilości; gdy
zaś są ilościowo nierówne - najwięcej odwiedzane są kwiaty o
barwie przeważającej.
N.M. (M iłkow ska). O w ady a barw a kwiatów. W szechśw iat 1908, 27,
430 (5 V II)

Izolacja nie służy najlepiej

Fauna wyspowa częstokroć zasługuje na uwagę z tego
względu; że zamieszkanie pewnej ograniczonej przestrze
ni prowadzi niekiedy do poważnych zmian z punktu widzenia
zmienności gatunku. Na wyspach często daje się zauważyć
powstawanie odmian, a nawet nowych gatunków, z drugiej je d 
nak strony odosobnienie wywołuje także czasem uwstecznienie mniej lub więcej wyraźne. Jako przykład można przytoczyć
faunę wyspy Mexiana, niedawno zbadaną przez Hagmanna.
Wyspa Mexiana leży w ujściu Amazonki i zajmuje obszar
1 000 kilom. kw. Hagmann stwierdził przedewszystkiem nad
zwyczajne ubóstwo fauny tej wyspy co do ilości gatunków: na
sąsiednim lądzie stałym liczą około 50 gatunków większych
zwierząt ssących, gdy tymczasem na wyspie jest ich tylko oko
ło 14. Oprócz tego, prawie wszystkie te gatunki odznaczają
się mniejszym wzrostem i wykazują w większości przypadków
mniej lub więcej wyraźne zboczenia od typu normalnego; do
tyczę to zwłaszcza większych gatunków. Wobec nieznacznej
liczby osobników szkodliwe skutki łączenia się płci, związanych
bliskim węzłem pokrewieństwa, występują coraz wyraźniej, a
co zatem idzie, odosobnienie może doprowadzić, jeżeli trwa
dłuższy czas, do zupełnego wymarcia gatunku.
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Jelenie Mexiany dają bardzo pouczający przykład. Hagmann stwierdził pośród nich częste zboczenia w budowie
czaszki; rogi ich przedstawiają niezwykłą zmienność; uzębienie
podlega bardzo wyraźnym zboczeniom od typu normalnego;
wogóle wykazują niewątpliwe cechy zwyrodnienia a nawet ob
jawy chorobliwe, które mogą doprowadzić w krótkim czasie do
zniknięcia tego gatunku.
Jaguar, niedźwiedź, małpa, tapir i t. d, z wyspy Mexiany
odznaczają się róźnorodnemi anomaliami nie tak posuniętemi,
jak u jeleni, lecz w każdym razie bardzo wyraźnemi.
Cz. St. (Statkiewicz). Osobliw ości fauny w yspow ej. W szechśw iat 1908,
27, 431 (5 VII)

.... ale na większych wyspach nie szkodzi

Wyspa ta zasługuje na to, aby być uważaną za osobny ob
szar botaniczny, w samej rzeczy, znaleść tam można przed
stawicieli flor zwrotnikowej, podzwrotnikowej i antarktycznej.
Form endemicznych jest na Nowej Zelandyi szczególnie dużo
i, jak na większości wysp, rodzajów endemicznych jest stosun
kowo mało w stosunku do endemicznych gatunków. W pracy,
niedawno opublikowanej, T. F. Cheeseman, konserwator mu
zeum w Aucklandzie, wylicza 1571 gatunków flory naczyniowej
na tym archipelagu. Ilość skrytokwiatowych jest stosunkowo
znaczna: 256 gatunków, z których 138 paproci, Są to przeważ
nie paprocie drzewiaste, jak niektóre Cyatheaceae, rosnące u
zakończeń języków lodowcowych, oraz formy trawiaste, jak np.
przedstawiciele rodzaju Hymenophyllum, który sam jeden za
wiera aż 20 gatunków.
Około 3/4 gatunków (1143) należy do endemicznych. Z tej
liczby 789 znaleziono na obu wyspach 456 na wyspie połu
dniowej, 219 — na północnej, 23 — na wyspach Kermadec,
25 — na wyspach Chatham, 10 — na wyspie Stewart i 48 na
małych wyspach na południe od Nowej Zelandyi (Auckland,
Campbell, Antipodes i Macąuarie).
Z 428 gatunków, wspólnych z innemi krajami, 366 należy
do Australii, 108 — do Ameryki południowej. Natomiast roślin
ność lasów na Nowej Zelandyi je st zupełnie niepodobna do ta
kiej roślinności w Australii.
Najważniejszą rolę gra rodzina złożonych, składająca się z
221 gatunków, z których 43 należy do rodzaju Celmisia (zasiąg
górski i alpejski), całkowicie endemicznego, z wyjątkiem C. longifolia Cars. Najbardziej bogatym rodzajem z jawnokwiatowych
jest Veronica (Przetacznik), obejmująca 84 gatunki, również
prawie wszystkie endemiczne. Na archipelagu znajdują się tyl
ko dwie palmy, z rodzaju Rhopalostylis, których zasiąg sięga aż
do wyspy Norfolk. Przez imigracyę flora Nowej Zelandyi wzbo
gaca się ciągle w elementy obce.
L.H. (Horwitz), R oślinność Nowej Zelandyi. W szechśw iat 1908, 27,
462 (19 VII)

Mimikrya i hypnoza

Wiadomo powszechnie, co pojmujemy pod wyrazem „mimi
krya”, lecz nikt nie wie, na czem, właściwie, ona polega.
Mimikrya nazywamy to zjawisko, że pewne istoty organicz
ne przystosowują się do koloru i formy otaczającego je środo
wiska, wskutek czego dana istota staje się mniej widoczną a
więc i mniej narażoną na niebezpieczeństwo ze strony swych
prześladowców.
W jakiż sposób powstaje to zjawisko? Czy w niem należy
uznawać całkowitą, celową, świadomą zmianę typu, czy też
stanowi coś przypadkowego.
Przedewszystkiem przytoczę kilka przykładów.
Szczególnie zasługuje na wzmiankę spisany przez Wallacea motyl z gatunku Kaliima, który podczas fruwania cały
błyszczy mieszaniną purpurowo-czerwonych i pomarańczo
wych barn i który staje się podobnym do zeschniętego liścia,
skoro tylko złoży swe skrzydła. Podobieństwo to jest nad wy
raz zdumiewające. Skrzydła tego motyla w postaci zamkniętej
przyjmują formę liścia, przez który ciągną się w różne strony
nerwy. Motyl przyjmuję barwę szarą, żółtą, czerwonawo-ceglastą i zielonawą, i ta mieszanina kolorów zupełnie odpowiada
zabarwieniu zwiędniętych liści.
Wallace znajdował tego motyla w miejscach, gdzie, rzeczy
wiście, było dużo suchych liści. W królestwie zwierząt można
znaleźć mnóstwo przykładów mimikryi. Zielona żabka, biały
niedźwiedź, płowy lew i t. d., — oto rzucające się w oczy przy
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kłady. W świecie roślinnym mimikryę spotykamy nie tak często,
lecz i tam ją można obsenvować.
Mimikrya istnieje również i w społeczeństwie ludzkiem.
Czyż każdy człowiek, świadomie lub nieświadomie, nie stara
się przystosować się do otaczającego środowiska? Czy le
śniczy, noszący ubranie zielone, nie stanowi przykładu tendencyi przystosowywania się? Wszędzie indywidua, noszące
zbyt oryginalne ubranie, wiele tracą w życiu. Zdaje mi się, że
skłonność do przystosowywania się działa na każdego po
szczególnego osobnika przymuszająco. Ciągle powtarzające
się jednakowe wrażenia zmuszają nas do naśladowania ota
czającego środowiska.
Zwróćmy teraz uwagę na inny szereg zjawisk, mianowicie
na hypnozę.
Obraz powstały w głowie hypnotyzera udziela się mózgowi
osobnika zahypnotyzowanego i staje się tak intensywnym, że
nabiera cech rzeczywistości, jakkolwiek obraz ten bynajmniej
nie jest realny. Mogą tu powstać najistotniejsze iluzye i halucynacye. A stąd do zamiany w czyn jest tylko jeden krok.
Zielone zabarwienie żabki drzewnej i biały kolor skóry
niedźwiedzia białego stanowią również „czyn". Tu czynnie dzia
łają organiczne siły formujące indywiduum.
Jak głęboko nieuświadomione zjawiska świata zewnętrz
nego zarysowują się w elementach mózgu, dowodzi, naprzykład wypadek, podany przez jednego z badaczów, dotyczący
niewykształconej służącej, będącej w malignie i cytującej duże
wyciągi z Biblii z komentarzami w staro-żydowskim języku. Jak
okazało się, dziewczynka ta służyła przed kilku laty w domu
księdza, który miał zwyczaj w nocy głośno powtarzać wyjątki z
Biblii po hebrajsku. Dziewczynka spała w pokoju, sąsiadującym
z gabinetem księdza, je j mózg, jak fonograf, wchłaniał w siebie
i zatrzymywał oddzielne dźwięki i znów przekazywał je w zmie
nionych warunkach duchowego i fizycznego życia.
Jest to jeden z mnóstwa podobnych przykładów.
Lecz stąd do ostatecznej zmiany organicznej, jak już za
znaczyliśmy, jest tylko krok jeden. Rzeczywiście, pod wpływem
hypnozy wykonywamy i ten jeden krok.
„Suggestya, ja k mówi E. Bleuler, czyni zależną od siebie
działalność gruczołów, serca, kiszek, oddziela określone kom
pleksy idej od pojęć sprzecznych z niemi, wyklucza zdolność
krytycznego myślenia i działa na uczucia tak, że łatwo powstają
iluzye, a nawet halucynacye”.
Hypnoza działa na szarą korę mózgową i przez to samo
paraliżuje wolę.
Zjawiska swoiste, obserwowane podczas snu hypnotycznego są tak dobrze znane, że niema potrzeby zatrzymywać
się nad niemi. Bardzo interesującym jest fakt, że u osobni
ka znajdującego się w śnie hypnotycznym zostały wywołane
kmawienia z nosa i wylewy krwawe podskórne. Wetterstrand
zdołał nawet za pomocą suggestyi u somnambulika wywołać
powstanie dwu pęcherzy, jak od oparzenia, jednego na środku
ręki, drugiego na dużym palcu. Niektórym innym hypnotyzerom
udawały się również podobne doświadczenia.
Tego rodzaju fakty przekonywające nie spotykają się
wprawdzie na każdym kroku, lecz w każdym razie są znane.
Ostatni przytoczony przez nas przypadek je st doskonałym
przykładem tego potężnego wpływu jaki świat wyobrażeń wy
wiera na materyę ciała.
Cóż z tego wynika?
Zwierzęta i rośliny, przystosowujące się swem zabarwie
niem i formą do otaczającego środowiska mogą czynić to
tylko wówczas, gdy są w zupełnie określony sposób skłon
ne ku temu. A zatem powinien w nich być aparat centralny,
pod którego wpływem powstaje wyżej wspomniana zmiana
podrażnienia.
Pozatem podobieństwo do pewnych zjawisk hypnotycznych mimowoli naprowadza nas na myśl o tem, że w hypnozie i
mimikryi mamy do czynienia z jakościowo podobnemi skłonno
ściami. Możemy zapatrywać się na hypnozę, jako na sztuczny
powrót do prymitywnych roślinno-zwierzęcych form świado
mości; możemy na nią zapatrywać się, jako na powrót do sta
nu, który, być może, kiedyś przed milionami lat, pod wpływem
szczęśliwej okoliczności stał się punktem etapowym rozwoju
świata organicznego. I obecnie z tego faktu korzystają świa
domie lekarze w celu, by pewne nienormalne stany zamienić
w stany zdrowe.
K.S. (Szokalski). Mimikrya i hypnoza. W szechśw iat 1908, 27, 474 (26
VII)
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Czy nie uprawiać eukaliptusów?

Eukaliptus, którego wysokość — olbrzymia nieraz, obwód
pnia i szybkość rośnięcia oddawna ju ż zadziwiały podróżników,
oglądających go w Australii, gdzie rośnie dziko, mógłby być
użyty z wielką korzyścią do zadrzewiania pustych przestrze
ni. Próby, robione w tym kierunku w Egipcie, Algerze, Tunisie
i na Korsyce dały jaknajlepsze rezultaty. Gazeta przemysłowa
turetańska podaje kilka interesujących szczegółów o tem pożytecznem drzewie.
Z pomiędzy licznych odmian eukaliptusa najciekawsze są
cztery: E. globulus, E. rostrata, E. gigantea, E. amygdalina, z
powodu swych wymiarów i szybkości z jaką rosną; ta szybkość
w niektórych porach roku dosięga przeszło metra na miesiąc;
wysokość dochodzi od 40 do 80 metrów, średnica w podstawie
3-4 m. Najlepiej się udaje i najbardziej jest pożyteczny Eucalyptus globulus. Jego drzewo, bardzo twarde, łatwe do obrabiania,
bez sęków, dobrze się konsenvuje, nawet w wodzie słodkiej
czy słonej; za młodu jest ogromnie giętkie, trudne do złama
nia. Jego zdolność ob fitego pochłaniania wody czyni go bardzo
cennym w okolicach wilgotnych i niezdrowych, które zamienia
na zdrowotne. Dość przypomnieć zastosowanie lekarskie liści
eukaliptusa, z których się robi ziółka i cygaretki do uśmierzania
kaszlu. Eukaliptus szczególnie się nadaje do budowli wodnych
i statków żeglarskich, nie mówiąc ju ż o jego zastosowaniu w
budownictwie, stolarstwie, kołodziejstwie i t. d.
M. Eukaliptus. W szechśw iat 1908, 27, 527 (16 VIII)

Ekologiczna wojna z komarami

Ażeby zniszczyć larwy moskitów zazwyczaj dolewano
nafty do wód stojących. Obecnie dr. Saureau de Puyberneau
wskazuje znacznie lepszy i tańszy sposób. Bierze się liście
kaktusa Opuntia vulgaris, wyciska się z nich sok, który się
wlewa do zbiorowisk wód stojących. Sok rozpościera się po
całej powierzchni wody i przeszkadza larwom w oddychaniu.
Działalność izolacyjna soku, który zawiera w sobie rodzaj kleju
roślinnego, trwa tygodniami, a nawet miesiącami, podczas gdy
nafta ulatnia się w ciągu kilkunastu dni.
r. (Rygier H.J.) W alka z moskitami. W szechśw iat 1908, 27, 448 (12 VII)

Czemu krzemień w ydaje zapach przy krzesaniu ognia?

Wiadomo, że uderzając o siebie dwa kawałki krzemienia,
wywołujemy jednocześnie światło, wyraźne w ciemności i
szczególniejszy zapach. To jest zjawisko ogólnie znane. Pp.
Juliusz i August Piccardowie postanowili zbadać istotę tego za
pachu, ponieważ dotąd nie było bliższej co do tego wskazówki.
Wydzielający się z uderzanych o siebie kamyków zapach fosfo
ryczny mógł być tłumaczony przez wytwarzanie się ozonu pod
wpływem elektryzacyi krzemienia zapomocą uderzania. Można
też było podejrzewać utlenianie się azotu w powietrzu — z tego
samego powodu.
Przyczyna prawdziwa zapachu je s t daleko prostsza. Węch
wykształcony rozpoznaje w zapachu uderzanego krzemienia
woń spalonego rogu lub spalonej wełny, wogóle jakąś woń zwie
rzęcą. Panowie Piccardowie, spostrzegłszy to, doszli do wnio
sku, że zapach ten je st wywołany przez zetknięcie krzemienia
z rękami, które, zawsze mając na swej powierzchni cokolwiek
potu, pozostawiają na nim drobną ilość materyi organicznej, a
ta, wskutek rozgrzania, wywołanego przez uderzenie, rozkłada
się, wydzielając z siebie gaz lub parę woniejącą.
Panowie Piccardowie dowiedli, rzeczywiście, że kamy
ki, pozbawione materyi organicznej zapomocą wypalenia lub
przez działanie mieszaniny kwasu siarczanego z chromowym
nie wydzielają przez uderzanie żadnego zapachu, je śli dotyka
my ich rękami, okrytemi świeżo wypranem płótnem. Z drugiej
strony, jeśli przez drut platynowy, którego uprzednio dotknęliś
my ręką, przepuścimy prąd elektryczny i będziemy zwiększali
jego natężenie, to rozgrzawszy drut do 200°-300° rozpoznamy
woń spalonej wełny, podobną do tej jaką wydzielają uderzane
o siebie kamyki.
M.. Zapach pocieranego krzem ienia. W szechśw iat 1908, 27, 558 (30
VIII)

Kłopoty ze stołów ką szkolną (nierozwiązane przez sto lat)

Największą trudnością odżywiania szkolnego je st pogo
dzenie potrzeb indywidualnych, więcej lub mniej czasowych, z
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wymaganiami organizacyi ogólnej; wielka liczba uczniów jest,
rzeczywiście, jeśli ju ż nie zupełnie chorych, to usposobionych
do niektórych chorób. Wiele dzieci ludzi nerwowych cierpi we
wczesnym już wieku na niestrawność, atonię kiszek, rozsze
rzenie żołądka, stan zapalny trzewiów, obstrukcyę i ma uspo
sobienie do chorób kiszki ślepej.
Wielu je s t synów podagryków, objawiających skłonności
do artretysu i ociężałego trawienia. Takim dzieciom byle co
zaszkodzi i będą chorować napewno, jeśli im się da zadużo
mięsa, szczawiu, szpinaku, fasoli, kakao, herbaty, kawy. Inne
dzieci, Hmfatyczne, ze słabo zwapniałemi kośćmi, kandydaci na
suchotników, potrzebują, przeciwnie, takiego systemu odżywia
nia, w którym mięso i tłuszcze grają przeważną rolę. Jeszcze
inne, zbyt szybko rosnące, należałoby wzmacniać, dodając do
ich pożywienia fosforanów i lecytyny i czuwając nad ich tra
wieniem. Jest to zadanie trudne do rozwiązania, ale nie nie
możliwe. Może dałoby się je rozwiązać, rozdzielając uczniów
pomiędzy stoły i sale jadalne podług trzech lub czterech wiel
kich kategoryj, dla których plan jedzenia byłby ułożony przez
administracyę zakładu w porozumieniu z lekarzem szkolnym.
M. Hygiena szkolna. O dżyw ianie uczniów. W szechśw iat 1908, 27, 575
(6 IX)

Struktura społeczeństwa pszczelego

Gaston Bonnier opisuje w Comp. rend. swoje doświadcze
nia z pszczołami poszukującemi pokarmu, które znaczył zapo
mocą lepkich kolorowych proszków. Pszczoły robocze dzielą
się na zbierające i szukające. Zbierające lecą odrazu do celu
swej pracy i zajmują się zbieraniem tylko nektaru, albo tylko
pyłku kwiatowego, albo wody. Pszczoła zbierająca nektar specyalizuje się zwykle tylko do jednego gatunku roślin. Szukające
latają tylko na zwiady i zbierają zdobycz różnorodną tylko na
próbę, dając znać do ula pszczołom zbierającym, gdzie czego
dostać można. Ton lotu jednych i drugich jest wybitnie różny.
Gdy pszczoła szukająca sprowadzi na miejsce żeru gromad
kę zbierających, to sama się do nich przyłącza w pracy. Au
tor oszukiwał specyalistki zbierające nektar, umieszczając na
liściach krople syropu imitującego nektar: wracały wciąż po
tę zdobycz. Ale gdy zamiast syropu umieścił krople miodu, to
pszczoły zaniepokojone latały wokoło, a wreszcie rzuciły się na
miód. Za godzinę zleciała duża gromada pszczół na to miejsce
ogrodu i we wściekłości rewidowały wszystkie zakątki, zagląda
ją c do szopy i piwnicy, tak że p. Bonnier musiał uciec i włożyć
siatkę na głowę. Po upływie trzech kwadransów wróciły do ula.
Widocznie sprawdzały, skąd zjawił się miód na liściach i szu
kały opuszczonego lub zepsutego ula. — Autor dochodzi do
wniosku, że inteiigencya pszczół je st kolektywna i że dla po
wzięcia postanowienia wymagają one czasu, zanim zoryentuje
się cala kolonia.
A. W. ( W róblew ski) Podział pracy i w nioskow anie kolektywne u
pszczół, W szechśw iat 1908, 27, 623 (27 IX)

Em igrujm y do Parany!
Z pomiędzy krajów zamorskich, do których kieruje się prze
ważnie wychodźstwo nasze, jedno z miejsc naczelnych należy
się stanowi brazylijskiemu Parana. Stan ten, zajmujący około
225 000 km2jest jeszcze mało zbadany, a wiadomości nauko
we, jakie o nim posiadamy, są nader szczupłe.
Wobec położenia Parany na pograniczu strefy umiarkowa
nej i gorącej — klimat tego kraju nosi wybitne piętno klimatu
podzwrotnikowego, na co się składa niska szerokość geogra
ficzna, a zatem wielka siła promieni słonecznych, obecność
ciepłego prądu morskiego wzdłuż wybrzeży brazylijskich oraz
wpływ wiatrów pasatów, które łagodzą upał i zabezpieczają
strefę nadbrzeżną od nagłych zmian temperatury.
Rzecz prosta, że w kraju tak rozległym jak Parana, warunki
klimatyczne nie są bynajmniej jednostajne. Przeciwnie, badając
uważnie warunki tamtejsze, łatwo rozróżnimy istnienie 2 lub 3
nawet klimatów. Wschodnie pobrzeże morskie, wystawione na
działanie wiatrów morskich, posiada klimat wybitnie podzwrot
nikowy, morski, stały, ciepły, dość wilgotny o względnie niewiel
kich różnicach między temperaturą dnia a nocy, zimy (czyli pory
suchej) a lata (czyli pory deszczowej). Klimat wnętrza jest zgoła
inny - wysokie wzniesienie tej części kraju po nad poziom mo
rza (średnio od 600 do 1 000 metrów), wreszcie oddalenie od
wybrzeży, miały wpływ wiatrów morskich, które zatrzymują wy
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sokie pasma górskie Serra do Mar,- stwarzają tu klimat lądowy
dość ostry, znacznie chłodniejszy od poprzedniego, o nagłych
zmianach ciepła, wybitnej różnicy między temperaturą dzienną
a nocną i dość znaczną różnicą pór roku. Jakkolwiek wszędzie
w strefie tej lądowej charakter klimatu daje się łatwo rozpoznać,
jednak każda dolina, każda część kraju odmienne posiada wa
runki klimatyczne.
Daleki Zachód Parany, wzniesionej średnio od 150 do 400
metrów ponad poziom morza, posiada klimat lądowy, nieco
suchszy od poprzedniego, temperatura je st tu bardzo wysoka
i warunki klimatyczne zbliżone do warunków pobliskiego Para
gwaju. Jestto zatem klimat podzwrotnikowy, gorący, o nagłych
zmianach temperatury i wielkiej ilości dni pogodnych obok dość
znacznej wilgotności powietrza. Klimat nadmorski Parany jest
bardzo przyjemny i wcale nie upalny — ze względu na niską
temperaturę średnią roku (21-22°C), która odpowiada właśnie
temp. krajów z klimatem idealnym (np. wyspy Kanaryjskie, Hawai i t. p.) lub krajów znanych ze zdrowotności swego klimatu
(Stara Kalifornia, Arizona, Sonara, Texas, Marokko, Egipt, Syrya,
Nowa Kaledonia, Australia Zachodnia, Oueensland, Natal).
A jednak klimat ten nie je st odpowiedni dla naszych emi
grantów, nie tyle dla swego ciepła, ile dla wilgotności nad
miernej powietrza i obecności rozległych nizin, ulegających
zalewom peryodycznym w okolicy wybrzeża morskiego, co
wpływa na rozmnażanie owadów a w szczególności moskitów,
roznoszących malaryę i złośliwe febry. Klimat nadmorski Para
ny nie może uchodzić za zdrowotny, a warunki tutejsze bardzo
przypominają klimat zatoki Delagoa, położonej na tej samej
szerokości, co zatoka Paranagua, na wybrzeżu wschodniem
Afryki południowej. Gdy jednak grunt zostanie poddany kultu
rze rolniczej, zdrenowany i osuszony, a moskity wyniszczone
(jak to już zrobiono w niejednej miejscowości na Kubie oraz
w Santos w sąsiednim stanie Saó Paulo), wówczas okolice
nadbrzeżne Parany posiadać będą warunki klimatyczne wcale
korzystne. Jeśli emigrant polski w strefie tej niechętnie się osie
dla, to nie dla powodów klimatycznych, ale bardziej ekonomicz
nej oraz obyczajowej natury, jako to: odrębność trybu życia w
klimacie bardzo różnym od swojskiego, uprawa nieznanych mu
roślin, wreszcie złe I warunki pracy z powodu współzawodnic
twa murzynów, którzy pracują tu za tanie pieniądze i żywią się
byle czem; przy tem, niewątpliwie, praca na słońcu, w wilgotno-dusznej atmosferze pobrzeża parańskiego, jest ponad siły
mieszkańca chłodnych klimatów. Po kilku miesiącach zdrowie
jego wyczerpuje się łatwo, powoli opanowuje go zniechęcenie i
apatya, a częstokroć przewlekła niedokrewność podzwrotniko
wa, zdradliwsza nieraz od niejednej choroby zakaźnej.
Skoro tylko opuścimy niziny nadmorskie oraz dolinę rzeki
Ribeira i przekroczymy przez wysokie pasma górskie Serra do
Mar, znajdziemy się w porzeczu La Platy, na wyżynach Parany
środkowej o zupełnie odmiennych warunkach klimatycznych.
Temperatura średnia w Kurytybie na wzniesieniu 960 me
trów wynosi 17°C, jestto zatem klimat umiarkowany, ciepły. W
klimacie tym położone są prawie wszystkie ziemie kolonizowa
ne przez naszych emigrantów, wszystkie znaczniejsze miasta
kraju; warunki zatem strefy tej najbardziej nas powinny zajmo
wać.
Oczywiście, że temperatura średnia, zależna od szerokości
geograficznej i od wzniesienia nad poziom morza, nie jest by
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najmniej jednostajna na tak wielkiej przestrzeni: na północy, w
dolinie Paranapanema, na tej samej wysokości nad poziomem
morskim, klimat je st cieplejszy o jeden stopień od klimatu doli
ny Iguazu na południu.
Klimat górski Parany jest ze wszechmiar bardzo podatny
dla koionizacyi naszych wychodźców, nie wymaga bowiem
aklimatyzacyi ja k klimat nadmorski, lub klimat gorący zachod
niej części nizin Parany, a z drugiej strony pozwala na uprawę
roślin i drzew swojskich, czem ułatwia osiedlenie się w nim ko
lonistów polskich. Warunki klimatyczne wnętrza Parany można
słusznie porównać do naszych, podczas cieplejszych miesięcy
w roku. Stopień zachmurzenia je st nieco mniejszy niż u nas w
kraju, a suma opadów przewyższa w trójnasób ilość opadów
obserwowanych w Warszawie. Zima w Paranie, to nasz wrze
sień o dniach ciepłych i suchych, a nocach chłodnych i wilgot
nych, lato w tej części Parany, to nasze lato wilgotne i upalne, a
inne pory roku przypominają nasz czerwiec, maj lub sierpień.
Z tego cośmy powyżej powiedzieli, pozwalamy sobie sfor
mułować pytanie, czy wychodźstwo polskie do Parany ma
racyę bytu czy nie; czy mamy rolników naszych zachęcać do
udawania się do Parany, czy też wszelkiemi siłami ich od tego
odciągać?
Zdaniem naszem, na ile klimatologiczne warunki tu przy
toczone, ocenić klimat tych krajów pozwalają, musimy uznać,
że klimat Parany, szczególniej i klimat wnętrza tego stanu, na
zdrowych wyżynach wzniesionych wyżej 600 metrów nad po
ziom morza, w zupełności odpowiada warunkom europejskiej a
więc i polskiej koionizacyi. Ze względu na obszar jaki zajmuje
Parana i danych faktycznych, że wychodźca polski aklimatyzuje się bez trudności i pracą swą dochodzi do wcale pokaźnych
rezultatów, należałoby dać pierwszeństwo emigracyi parańskiej
przed każdą inną, tembardziej, że wychodźca polski dotąd do
skonale zachował tutaj swą odrębność narodową i nie utonął w
masie obcych przybyszów, ja k to, niestety, następuje często w
Ameryce Północnej.
W dzisiejszych czasach emigracya jest rzeczą ekonomicz
nie niezbędną, nie jest ona wcale objawem chorobliwym. Nale
żałoby tylko ująć ją w karby, pokierować, skanalizować, że tak
powiemy, a kraj nasz zyskałby na tem nieobliczone korzyści nie
tylko ekonomicznej ale i politycznej natury, zwłaszcza obecnie
wobec zachwiania się wielkiego przemysłu w Królestwie Polskiem a braku jego w Galicyi, z natury rzeczy ten ruch emigracyjny będzie wzmożony. Stotysięczna prawie roczna fala na
szych wychodźców z czasem zdołałaby stworzyć za morzem
prowincyę całkowicie polską samorządną, któraby się stała
strażnicą potrzeb Macierzy ojczystej. Współczesny ruch naro
dowy irlandzki przeważnie przez emigrantów amerykańskich
je st podtrzymywany.
Cały wiek XIX byliśmy zajęci emigracya polityczną do Francyi i przez naszą obojętność i brak inicyatywy zaniedbaliśmy
sposobności zajęcia bogatych i zdrowotnych krajów, które jesz
cze wówczas nie miały właścicieli.
W. Szysztto. W arunki klim atyczne Parany w porów naniu z klimatem
Królestwa P olskiego a właściw ie Warszawy, W szechśw iat 1908, 27,
529 (23 VIII)

oprać. Jerzy G. Y e tu lan i (Kraków)
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DOLINA SUCHEJ WODY GĄSIENICO
WEJ — WARTO POZNAĆ JĄ BLIŻEJ
Tytułem wstępu autor tłum aczy, po co napisał
artykuł
Żeby znaleźć w Zakopanem bus chętny do kursu
przez Brzeziny trzeba się trochę naczekać, ciut nadenerwować, a w końcu — kiedy zbierze się większa grupka
chętnych — można jechać, płacąc cenę jak za przejazd
do M orskiego Oka. Komu nie w smak biznes prowa
dzony po góralsku może przejść się na nogach, bo od
dworca do Brzezin jest niedaleko, a iść tam warto. Cze
mu? Powodem jest czarny szlak, powszechnie uważany
za najnudniejszy w całych polskich Tatrach. Powszech
nie, nie znaczy słusznie, bo dla przyrodnika obszar,
który szlak ten przecina ma walory porównywalne do
babcinej szarlotki (a babcine wypieki charakteryzują
się walorami nieprzeciętnymi). Jeśli zastanawia kogoś,
czemu przyrodnik miałby z przyjemnością przepłacać
za kurs w miejsce, które inni zbywają machnięciem
ręki, odpowiedź jest prosta. Przeciętny turysta nie wie,
jakie skarby ukryła przed jego wzrokiem przyroda na
południe od Brzezin. Właśnie po to, żeby uchylić rąbka
tajemnicy powstał ten artykuł.

z

p o d r ó ż y

Dolina Suchej Wody Gąsienicowej to nie tylko Su
cha Woda, wzdłuż której biegnie wspomniany wcze
śniej czarny szlak, ale też, położone trochę bardziej
na południe i wschód, Dolina Gąsienicowa i Dolina
Pańszczycy. Właśnie przez ten obszar przebiega grani
ca między Tatrami Wysokimi, a Tatrami Zachodnimi.
Tatry Wysokie są zbudowanymi głównie z odpornych
skał magmowych, zastygłych około trzystu milionów
lat temu (pod koniec karbonu), Tatry Zachodnie — ze
skał osadowych — głównie klastycznych i węglano
wych, formujących się od początku triasu (ok. 250 min
lat temu) aż do przełomu jury i kredy (ok. 140 min lat
temu). Fakt występowania w górnej części doliny skał
magmowych oraz metamorficznych owocuje pięknym,
surowym krajobrazem.
W dalszej części Dolina Suchej Wody Gąsienicowej
biegnie przez obszar skał osadowych, głównie węgla
nowych, gdzie nie rozwinęły się tak śmiałe formy. Cały
ten teren został przeobrażony przez lodowce. Dorzecze
Suchej Wody było w czasie plejstocenu (mniej, niż 2
min lat temu) zlodowacone na całej długości. Wyni
kiem tego jest krajobraz przeobrażony, jakby „wytarty”
przez poruszające się masy lodu.
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Ryc. 2. Szczyty otaczające Dolinę Suchej Wody Gąsienicowej
(Czarny Staw Gąsienicowy). Fot. Michał Filipiak

Ryc. 1. Położenie Doliny Suchej Wody Gąsienicowej; wg K.
Trafas, W. Pawlak, 1985, [w]: Trafas K. (red.), 1985, Atlas
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kraków; Zakopane, TPNPTPNoZ (zmienione)

Dlaczego woda jest sucha, czyli kilka słów na
tem at przyrody nieożywionej
Powodem całego zamieszania jest niewielki potok
o niezbyt mądrej nazwie i dolina, jedna z wielu w Ta
trach, z ciekawą przeszłością.

Skarbem doliny są bardzo dobrze do dziś zachowa
ne formy polodowcowe oraz pozostałości po glebach
charakterystycznych dla zimnego klimatu. Gdzienie
gdzie m ożna obserwować resztki tzw. poligonów. Są
to regularne struktury zbliżone do ośmiościanu (od
góry przypominają znak „stop”). Tworzą je systemy
wzajemnie przecinających się szczelin, wyrzeźbionych
kiedyś przez lód (tzw. kliny lodowe rozpychały szcze
liny podczas mrozów i topniały w okresach wyższych
temperatur). Tak ukształtowana gleba jest charaktery
styczna dla zimnych obszarów Ziemi, gdzie występuje
wieloletnia zmarzlina. N a południowej granicy Doliny
Suchej Wody Gąsienicowej powstało kilka kotłów lo
dowcowych. Warto obejrzeć bardzo dobrze zachowane
wały morenowe, występujące na całej jej długości. Wy
lot Doliny Suchej Wody zamyka tzw. amfiteatr m ore
ny końcowej z polodowcowymi jeziorkam i (Toporowe
Stawy). Ze względu na budowę geologiczną (w skałach
osadowych — wapieniach i dolomitach — zachodzą
zjawiska krasowe) i występowanie form morenowych,
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na obszarze Doliny Suchej Wody można obserwować
zjawisko tzw. „gubienia wody”, polegające na tym,
że płynąca woda nagle ginie w podłożu. Stąd właśnie
wzięła się jej nazwa.
W Dolinie Suchej Wody Gąsienicowej znajduje się
kilka jezior. Niektóre z nich, związane z morenami, są
okresowe. Można tu odnaleźć jedyne w polskich Tatrach
jeziora pochodzenia krasowego. Największe i najgłęb
sze jeziora omawianego obszaru leżą na terenie Doliny
Gąsienicowej (Czarny Staw Gąsienicowy: ok. 18 ha,
ok. 51 m głębokości) Najniżej położonym jeziorem w
polskich Tatrach jest — leżący u wylotu Doliny Suchej
Wody — Toporowy Staw Niżni (1089 m n.p.m.).

Ryc. 3. Krajobraz dolnej części Doliny Suchej Wody
Gąsienicowej. Fot. Michał Filipiak

Ciekawe zjawisko jest związane z wiejącymi tu wia
trami. W dolinach tatrzańskich w ciepłej porze roku wy
stępują lokalne wiatry nazywane bryzami. W godzinach
popołudniowych nagrzane masy powietrza unoszą się ku
górze, w porze wieczornej dominuje ruch powietrza w dół.
W Dolinie Suchej Wody Gąsienicowej często wieją wiatry
o kierunkach niezgodnych z ruchem bryzy. Powstają dzię
ki silnemu nagrzewaniu się południowych zboczy Tatr i
Kotliny Liptowskiej. Takie wiatry są nazywane w Tatrach
„liptowskimi”. Szczególnie często pojawiają się jesienią i
wiosną, kiedy północne zbocza pokrywa śnieg.
Gleby Doliny Suchej Wody Gąsienicowej są szcze
gólne, a winien temu jest lodowiec. Historia doliny spo
wodowała przykrycie skał osadowych, zawierających
dużo wapnia (a więc alkalicznych), kwaśnymi more
nami krystalicznymi (to okruchy skał magmowych z
południa). Na takich utworach mogły się wykształcić
silnie kwaśne bielice i gleby bielicowe. Wpłynęło to na
obniżenie granicy regla górnego w tej części Tatr.
Przyroda nieożyw iona i ożyw iona są ściśle ze
sobą pow iązane, czyli dlaczego św ierki schodzą
tak nisko
Zbiorowiskiem roślinnym zajmującym najwięk
szy obszar Doliny Suchej Wody Gąsienicowej jest bór
świerkowy (acydofilna zachodniokarpacka świerczyna
gómoreglowa). Mimo, że ten zespół jest charaktery
styczny dla piętra regla górnego, tak w Dolinie Suchej
Wody Gąsienicowej, jak i w innych dużych dolinach
Tatr Wysokich zajmuje również siedliska regla dolne
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go. Jak do tego doszło wspomniałem już wcześniej. Na
kwaśnym podłożu nie mogły wyrosnąć rośliny tworzą
ce w normalnych warunkach na tej wysokości buczynę
karpacką. Ciekawymi gatunkami, występującymi w ze
spole zachodniokarpackiej świerczyny gómoreglowej
jest kilka endemitów karpackich, m. in. urdzik karpac
ki. W górnej części doliny, na wilgotnych rumowiskach
ponad granicą lasu można spotkać gatunki charaktery
styczne dla endemicznego w Tatrach zespołu Oxyrio digynae — Saxifragetum carpaticae (zespół występujący
głównie w piętrze subalpejskim i alpejskim, ale też na
piargach jako początkowe stadium sukcesji). Na podło
żu bardzo wilgotnym, w pobliżu strumieni pojawia się
roślinność ziołorośli z charakterystycznym trzcinnikiem
owłosionym (najczęściej jako zespół świerczyny górnoreglowej w odmianie trzcinnikowej) czy lepiężnikiem
wyłysiałym. Bardzo cennym zbiorowiskiem jest torfo
wisko wysokie leśne zespołu Pino mugo Sphagnetum
występujące na terenie Toporowych Stawów. Jeśli tylko
istnieje taka możliwość (teren jest rezerwatem ścisłym)
warto obejrzeć to torfowisko zarówno ze względu na
rosnące tam ciekawe rośliny, czy możliwość wypa
trzenia rzadkich zwierząt, jak i wspomniany wcześniej
amfiteatr moreny końcowej. Na terenie Doliny Suchej
Wody Gąsienicowej można oglądać również torfowiska
niskie (np. Pańszczyckie Młaki w Dolinie Pańszczycy i
torfowiska na północ i południe od Kotlinowego Wier
chu, przy zachodniej granicy Doliny Suchej Wody).

Ryc. 4. Czarny Staw Gąsienicowy. Fot. Michał Filipiak

A utor dzieli skórę na niedźw iedziu, czyli kilka
faktów na tem at świata zw ierząt
Warunki środowiskowe mają swoje odzwierciedle
nie również w charakterystyce fauny. Mało jest gatun
ków wysokogórskich, występujących obficie w wyż
szych piętrach Tatr. Największym i najbardziej znanym
zwierzęciem pojawiającym się na terenie Doliny Suchej
Wody Gąsienicowej jest niedźwiedź brunatny. Można
tu również spotkać sarnę (leśną) -— najmniejszego pol
skiego przedstawiciela jeleniowatych i samego jelenia
szlachetnego — prawdziwą ozdobę tatrzańskich lasów.
W Dolinie Suchej Wody Gąsienicowej od czasu do cza
su pojawiają się także wilki. Przy dużej dozie szczęścia
można natknąć się na rysia. Być może występuje tam
żbik, choć — w odróżnieniu od rysia — żbiki preferują
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raczej lasy liściaste. Niestety z powodu bardzo skrytego
trybu życia i małej liczby osobników tego gatunku badań
na jego temat jest bardzo mało. Czystej krwi żbiki m ogą
już w Polsce nie występować (możliwe, że wszystkie
osobniki są mieszańcami z kotem domowym).
Z bardziej znanych zwierząt w Dolinie Suchej Wody
Gąsienicowej można wypatrzeć wszędobylskiego lisa,
dzika (tylko w pobliżu Toporowych Stawów) czy kunę
leśn ą rzadziej m ożna natknąć się na wydrę. Bardzo
ciekawym zwierzęciem jest wodny rzęsorek rzeczek
z rodziny ryjówkowatych, wyglądem przypominający
kreta. Rzęsorki to jedyne polskie jadowite ssaki. Dodat
kowo, jak wszystkie owadożeme, broniąsię wydzielając
nieprzyjemnie pachnącą substancję. W Dolinie Suchej
Wody Gąsienicowej żyją też jego kuzynki — ryjówki.
M ożna też obserwować nietoperze — mroczki i nocki
znajdujące schronienie w niedalekich jaskiniach i bu
dynkach. Być może żyją też tam pilchowate, które wi
dziano na stanowiskach w bliskim sąsiedztwie doliny.
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pokłonnik osinowiec, piękne chrząszcze z rodziny kózkowatych, kusakowatych czy biegaczowatych, trzpienniki z rodzaju Urocerus i Sirex, zagrożony wymarciem
gatunek ważki Stomatochlora alpestris (większość opi
sywanych w literaturze tatrzańskich stanowisk tego ga
tunku już nie istnieje, a istniejące zanikają).

Ryc. 6. Wędrówka dolną i górną częścią Doliny Suchej Wody
Gąsienicowej. Fot. Michał Filipiak

T ytułem zakończenia autor zachęca do wizyty

Ryc. 5. W miejscach wolnych od cienia wczesną wiosną
rozwijają się lepiężniki. Trzmiele chętnie korzystają z okazji.
Fot. Michał Filipiak

Z ptaków można w Dolinie Suchej Wody Gąsieni
cowej zobaczyć bardzo rzadki, zanikający gatunek —
głuszca. Obserwowanie toków tego zwierzęcia dostar
cza niezapomnianych wrażeń. W dolnej części doliny
są dogodne warunki dla cietrzewia — również bardzo
rzadkiego i ginącego w całej Polsce. Może tu występo
wać jeszcze trzeci z najbardziej zagrożonych krajowych
ptaków grzebiących — jarząbek. Warto spróbować bez
krwawych łowów na puchacza, włochatkę czy puszczy
ka zwyczajnego. Z innych ciekawych ptaków na terenie
doliny występują: kruk, orzechówka, dzięcioł czarny i
trójpalczasty, pluszcz czy pomurnik.
W Dolinie Suchej Wody Gąsienicowej żyją również
ciekawe płazy: trzy gatunki traszek (zwyczajna, górska
i karpacka), salamandra plam ista (fotograficzny rarytas)
i kumak górski.
Gady reprezentują gatunki żyworodne: żmija zyg
zakowata i jaszczurka żyworodna. Warto poszukać ich
rankiem w nasłonecznionych, ciepłych miejscach.
Z ciekawszych ryb obserwować można pstrągi: po
tokowego i źródlanego (przy czym ten drugi niestety
został sztucznie wprowadzony na teren Tatrzańskiego
Parku Narodowego) oraz głowacza pręgopłetwego.
Z najbardziej interesujących bezkręgowców warto
wymienić pomrowa błękitnego — ślimaka, który urze
ka swoim kolorem, motyle: choćby rusałka żałobnik i

Warto odwiedzić Dolinę Suchej Wody Gąsienicowej.
Choć w jej dolnej części nie ma tak ekscytujących kra
jobrazów, jak w górnej, jednak jest obszarem cennym
przyrodniczo. Dobrze jest przed wycieczką zapoznać się
nieco z historią Tatr, aby wędrując móc odczytać znaki
przeszłości. Samo obserwowanie pozostałości kolejnych
etapów ustępowania lodowca z doliny jest bardzo cie
kawe i łatwe, jeśli tylko nabędzie się trochę geologicz
nej wiedzy. A może również pokusić się o wyszukanie
miejsc, w których woda staje się „sucha”? Można wtedy
w wyobraźni prześledzić drogę podziemnego potoku, a
po powrocie do domu ciekawie będzie poczytać o wła
ściwościach skał węglanowych, w których zachodzą
zjawiska krasowe. Może uda się zobaczyć jakiś rzadki
gatunek rośliny czy zwierzęcia. Warto zwrócić uwagę na
charakterystyczne cechy roślinności (czyli zbiorowisk ro
ślinnych) oraz flory (czyli konkretnych gatunków roślin)
i ich zmiany z wysokością. Wystarczy mieć w plecaku
dobry przewodnik do oznaczania roślin z podstawowy
mi informacjami o zbiorowiskach. A kiedy dojdzie się
do schroniska Murowaniec ciekawie będzie zastanowić
się nad różnicami między przyrodą wcześniej oglądaną
a surowym krajobrazem, który właśnie zaprasza do dal
szej wędrówki. Bo nie ma lepszego laboratorium, niż ten
wielki, żyjący organizm, niesamowicie skomplikowany,
gdzie wszystkie cząstki przyrody wpływają na siebie na
wzajem. A wszystko zaczyna się od kamienia, na którym
z czasem może powstać odpowiednia gleba by zrobić
miejsce dla roślin, które dają schronienie zwierzętom i
tak dalej... Żeby dojrzeć piękno w tych skomplikowa
nych zależnościach (a takimi wzajemnymi powiązania
mi zajmuje się nauka nazywana ekologią) zapraszam na
wycieczkę w Dolinę Suchej Wody Gąsienicowej.
Autor dziękuje prof. dr hab. S. Skibie za zwrócenie uwagi
na piękno Doliny Suchej Wody Gąsienicowej.
M ichał F il i p i a k (Zduńska Wola)
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północną kulminacją — masywem Kinabalu i najwyż
szym szczytem Gunung Kinabalu 4095,2 m n.p.m.).

Poniższy zapis dotyczy „wyprawy” podjętej w 2008
roku wspólnie z żoną do Malezji. Oprócz Parku Naro
dowego Gunung Kinabalu, będącego największą atrak
cją dla turystów odwiedzających Borneo, podziwiali
śmy zadziwiającą różnorodność przyrodniczą wyspy.
Zapoznaliśmy się również z muzeami prezentującymi
poza przyrodą bogactwo etnograficzne oraz historyczne
wyspy.

Ryc. 3. Motyl spija nektar z kwiatu Hibiscus rosa-siniensis
(mai. bunga raya). Fot. W. Biedrzycki

Ryc. 1. Przekwitający kwiat Rafflesia kaithi.
Fot. W. Biedrzycki

Ryc. 4.Słonowodne moczary w Kota Kinabalu.
Fot. W. Biedrzycki

Ryc. 2. Storczyk Dendrobium phaleopsis, znajdujący się w
herbie miasta Kota Kinabalu. Fot. W. Biedrzycki

Borneo to trzecia największa wyspa Ziemi, po Gren
landii i Nowej Gwinei, o powierzchni 736 tys. km2, w
sensie politycznym należy do Indonezji (Kalimatan —
ok. 530 tys. km2) oraz Malezji (stany: Sabah i Sarawak
— ok. 200 tys. km2). Niew ielką enklaw ą jest sułtanat
Brunei obejmujący powierzchnię 6 tys. km2. Góry fał
dowe, zbudowane z granitów i wapieni, zajm ują środek
wyspy oraz jej północną część, gdzie rozciągająsię rów
nolegle do zachodniego wybrzeża (Góry Crockera z ich

Gunung Kinabalu, wyrastający ponad nizinę nad
brzeżną jest widoczny z odległości ponad 50 km z pra
wie całego zachodniego wybrzeża Sabahu w pogodne
poranki. Około godziny 9., lub później, chmury utwo
rzone z parującego, otaczającego morza zbierają się
dokoła szczytu i skutecznie go zasłaniają. Najwyższy
szczyt Borneo i zarazem Malezji jest najwyżej poło
żonym miejscem pomiędzy Himalajami na zachodzie
i Nową Gwineą na wschodzie (szczyt Puncak Jaya
— 5030 m n.p.m.). Masyw Gunung Kinabalu wypię
trzył się stosunkowo niedawno, początki tego okresu
sięgają ok. dziesięciu milionów lat wstecz. Proces wy
piętrzania trwa współcześnie, skutkiem „wypychania”
głębinowych, krystalicznych skał magmowych (granity
i granodioryty) przez masę nadległych skał osadowych
(corocznie góra rośnie o 5 mm!). Powierzchnia pod
szczytowych granitów została zerodowana w wyniku
działalności lodowca. Dzisiaj możemy oglądać jedy
nie ślady tej działalności w postaci szeregu polodowcowych form geomorfologicznych, do których należy
jeziorko polodowcowe pomiędzy szczytami St. John’s
Peak (4090,7 m) i Low’s Peak (4095,2 m). Grań szczy-
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towa jest zróżnicowana, granitowe skały przybierają
różne, czasem fantastyczne kształty.
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Borneo, od najdawniejszych czasów wzbudzał szacu
nek pierwotnych ludów tego regionu, przede wszystkim
Katazanów - Dusunów. Z tego plemienia wywodzi się
większość przewodników i strażników Parku Narodo
wego Kinabalu. Ponieważ w języku Katazanów A ki Nabalu oznacza górę, gdzie mieszkają duchy przodków,
uważają się oni za spadkobierców dziedzictwa i straż
ników spokoju tych duchów.

Ryc. 5. Kwiaty euforbii. Fot. W. Biedrzycki

Ryc. 7. Kwiat pułapkowy Aristolochia grandi flora.
Fot. W. Biedrzycki

Ryc. 6. Kwiat bromelii. Fot. W. Biedrzycki

Prawie cały łańcuch Gór Crockera jest chroniony i
objęty obszarem Parku Narodowego. M asyw Gunung
Kinabalu znajduje się w centrum Parku Narodowego
Kinabalu, utworzonym w 1964 roku, zajmującym po
wierzchnie 754 km2. Cały masyw jest porośnięty do w y
sokości ok. 2000 m n.p.m. gęstym równikowym lasem
deszczowym, charakterystycznym dla bardzo ciepłego,
wilgotnego klimatu. Las ten charakteryzuje się kilkupoziomowym drzewostanem z licznie występującymi
epifitami. Powyżej, do wysokości ok. 3300 m rosną
karłowate drzewa i splątane zarośla rododendronowe.
Od 3350 m występuje już tylko naga skała. Na terenie
Parku znajduje się jeden z najbogatszych zbiorowisk
roślinnych na świecie, w tym: ponad 1000 gatunków
storczyków, 25 rodzajów rododendronów, jedyne w
świecie gatunki dzbaneczników Nephentes (ten rodzaj
kwiatów występuje jeszcze w lasach deszczowych Fi
lipin oraz Madagaskaru). Nic więc dziwnego, że Park
w całości został wpisany w grudniu 2000 roku na listę
dziedzictwa światowego UNESCO jako pierwszy i na
razie jedyny obiekt tego typu w Malezji. Ten wyniosły
masyw górski, dominujący w krajobrazie północnego

Ryc. 8. Kwiat Aristolochia elegance. Fot. W. Biedrzycki

W dolnej części Parku (wys. 1563 m do 1866 m
n.p.m.), udostępnionej dla wszystkich zwiedzających,
nie tylko dla chętnych na wspinaczkę na szczyt Gunung
Kinabalu, jest również wiele atrakcji. Można przejść się
ścieżkami przez dżunglę, których jest dziewięć o długo
ści od 343 do 5620 m, pokonujących różnicę wzniesień
od kilkudziesięciu do 303 m. Innym miejscem godnym
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polecenia jest ogród botaniczny o powierzchni 2,5 ha,
gdzie można obejrzeć rośliny występujące na obszarze
parku. Prawie wszystkie gatunki ssaków występujących
na Borneo można zobaczyć na terenie Poring Springs
i wokół siedziby Parku. Ponieważ Park jest otoczony
przez tereny uprawne, jelenie i małpy nie pokazują się
tak często jak kiedyś. Najczęściej krzyżują nam drogę
różne rodzaje wiewiórek. Miłośnicy obserwacji ptaków
m ogą spotkać wiele z ich 280 rodzajów, włącznie z pra
wie wszystkimi gatunkami endemicznymi występują
cymi na Borneo.
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30 m, Air Terjun Kipungit — podwójny wodospad z
naturalnym basenem pod nim, gdzie można zażyć od
świeżającej kąpieli, oddalony o 15 minut marszu przez
malowniczą dżunglę od kąpieliska; jaskinia nietoperzo
wa — po dalszych 15 minutach spaceru od wodospadu
— gdzie wśród rozrzuconych bulderów gniazdują stada
jeżyków i nietoperze. Innym przejawem dzikiej przy
rody jest bajecznie kolorowy świat motyli, z których
wiele okazów można spotkać w Parku Motyli ( Taman
Kupit — Kupu). Tam też można oglądnąć na wystawie
piękne okazy przyszpilone w gablotach, zaś pod siatką
na wolnym powietrzu latają chmary kolorowych mo
tyli spijających nektar z równie kolorowych kwiatów.
Mieszkańcy wioski Poring chętnie zaprowadzą (za nie
wielkim wynagrodzeniem) do kwitnących raflezji Rafflesia kaithi, jeśli trafimy na okres ich kwitnienia. Raflezja jest owadożemą rośliną pasożytującą w korzeniach
i łodygach rośliny tetrastigma. Kwiat raflezji osiąga
średnicę nawet 1 m, kwitnie przez okres około tygodnia
wydzielając odór padliny przyciągający muchy, które
zapylają kwiat.

Ryc. 9. Kwiat pułapkowy dzbanecznika Nephentes veitchii.
Fot. W. Biedrzycki
Ryc. 11 Żerujące wśród zarośli liściastych stado nosaczy
(przeważnie płci żeńskiej, przywódca haremu „wyskoczył”
poza kadr). Fot. W. Biedrzycki

Ryc. 10. Człekokształtne orangutany chętnie przyjmują
pożywienie od opiekujących się nimi ludzi. Fot. W. Biedr
zycki

Bilet wstępu do Parku jest ważny przez trzy kolejne
dni (pod warunkiem pozostawania na nocleg na terenie
Parku) i jeśli w tym czasie przemieścimy się do rejonu
źródeł termalnych w Poring (odległych o 43 km od bra
my Parku), możemy skorzystać z tego samego biletu. W
ośrodku oprócz parujących wód termalnych, i lodowa
to zimnego basenu, jest jeszcze kilka atrakcji wartych
zachodu. Napotkamy tu: napowietrzny most linowy
rozwieszony w koronach drzew na wysokości około

Ryc. 12. Szczyt Kinabalu widoczny z Parku Narodowego Gu
nung Kinabalu. Fot. W. Biedrzycki

Na północy Borneo żyją w stanie dzikim małpy nosacze sundajskie, które występują przede wszystkim w
dolnym biegu rzeki Padas. Nosacze przebywają najczę
ściej w zaroślach mangrowych, których liśćmi się ży
wią. Rodziny, przewodzone przez dominującego samca,
liczą do kilkudziesięciu osobników. Będąc na Borneo
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warto odwiedzić w miejscowości Sepilok w okolicy
Sandakanu, ośrodek opieki nad orangutanami, rodzajem
małp człekokształtnych występujących poza Borneo je 
dynie na Sumatrze. Innymi miejscami godnymi zwie
dzenia są: Park Botaniczny Sabahu (Taman Pertanicm
Sabah) w pobliżu Tenomu, niewielkiej miejscowości,
położonej na południowym krańcu Gór Crockera, Park
Narodowy (Abdul Tunku Rahmań) — archipelag pięciu
wysp w pobliżu Kota Kinabalu z plażami i rafami kora
lowymi oraz nadmorskie moczary słonowodne z zaro
ślami namorzynowymi, gdzie również utworzono park
ptaków (Kota Kinabalu Wetland Centre). Ten ostatni
ciekawy obiekt przyrodniczy znajduje się na terenie sa
mego m iasta Kota Kinabalu.

zdarza się, że tutejsze grzyby kapeluszowe osiągają
większe rozmiary.

Wojciech B ie d r z y c k i (Kraków)
Ryc. 2. Typowe barwy lata na Spitsbergenie

Spitsbergen — zielona wyspa niedźwiedzi
polarnych
Spitsbergen jest jedną z czterech głównych wysp
wchodzą w skład Archipelagu Svalbard. Rozciągając
się pom iędzy 76° a 80°N oraz 9° i 22° E, zajmuje obszar
39,4 tys. km 2, co przy powierzchni pozostałych wysp
zajmujących łącznie niewiele ponad 22 tys. km2 spra
wia, że jest on największą wyspą archipelagu.

O dużych gatunkach drzewiastych występujących
na tym terenie przed zlodowaceniami świadczą dziś
jedynie liczne skamieniałości, w tym najliczniejsze to
odciski liści.

Fauna i flora — dawniej i dziś
Mimo, iż surowy klimat Spitsbergenu wyznaczany
jest otaczającymi wyspę wodami Morza Arktycznego,
w okresie lata panujące tu temperatury sprzyjają rozwo
jow i roślin, które zasiedlają wszelkie możliwe skrawki
ziemi niepokrytej przez lód i śnieg. Spośród 171 ga
tunków roślin naczyniowych, jakie zostały dotychczas
stwierdzone na obszarze archipelagu, zdecydowana
większość występuje także na Spitsbergenie. Część
gatunków z tej liczby nie jest jednak przedstawiciela
mi rodzimej flory, a gatunkami zawleczonymi tu przez
człowieka.

Ryc. 3. Rozgwiazdy — jedna z licznych grup morskich
bezkręgowców

Skamieniałości Spitsbergenu to jednak nie tylko
fragmenty drzew i innych roślin. Jak dotąd znaleziono
tu kilkanaście bardzo dobrze zachowanych szkieletów
dinozaurów z okresu kredy, z grup takich jak pliozaury,
ichtiozaury, czy iguanodony.

Ryc. 1. Widok na Longyearbyen

W śród gatunków roślin żyjących na Spitsbergenie
przeważają trawy i turzyce, ale w tutejszej florze są
także cztery gatunki z rodzaju wierzba Salix. Odmien
nie jednak do kontynentalnej Europy, gdzie większość
wierzb osiąga znaczne rozmiary pokaźnych drzew i
krzewów, spitsbergeńskie gatunki są bardzo drobne,
zaledwie kilku centymetrowej wysokości. Nierzadko

Ryc. 4. Jajo płaszczki

Obecnie surowy klimat panujący na Spitsbergenie
sprawia, że tutejsza fauna lądowa nie jest zbyt bogata.
Zaledwie trzy duże ssaki lądowe są dziś spotykane na
archipelagu: endemiczny dla Svalbardu podgatunek re
nifera Rangifer tarandusplatyrhynchus, lis polarny Alo-
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pex lagopus, oraz oczywiście niedźwiedź polarny Ursus
maritimus. Drobniejsze ssaki są reprezentowane prawie
wyłącznie przez nieliczne gatunki gryzoni, z których
większość została tu zawleczona przez człowieka. Za
sprawą człowieka w niektórych miejscach archipelagu
spotykane są dziś także zając polarny Lepus arcticus i
zając bielak L. timidus, a także wymarły już dziś na tym
obszarze wół piżmowy Ovibos moschatus. Znacznie
więcej ssaków związanych jest ściśle ze środowiskiem
morskim, w tym mors Odobenus rosmarus - najliczniej
występujący na wyspie Nordauslandet, oraz foki: ob
rączkowana Phoca hispida — najliczniejsza ze wszyst
kich żyjących tu gatunków, oraz kapturowa Cystophora
cristata, brodata Erignathus barbatus, siodlasta Phoca
groenlandica i pospolita P. vitulina. W wodach opły
wających Spitsbergen, w tym także w fiordach wyspy,
nierzadkie są delfiny białonose Lagenorhynchus albirostris, bieługi De/phinapterus leucas oraz wieloryby
minkę Balaenoptera acutorostrata', te ostatnie zresztą
są ciągle serwowane w jedynej gospodzie, jaka znajduje
się w stolicy Spitsbergenu — Longyearbyen. Znacznie
rzadsze są narwale Monodon monoceros czy wieloryby
grenlandzkie Balaena mysticetus.

te Sterna paradisaea, liczne gatunki mew Larus spp.,
wydrzyków Stercorarius spp., czy często towarzyszące
statkom — fulmary Fulmarus g/acialis.

Ryc. 7. Palia alpejska Safoelinus alpinus

Zimne wody fiordów Spitsbergenu to jednak głów
nie środowisko życia różnych gatunków bezkręgow
ców, takich jak wieloszczety Polychaeta, mięczaki
Mollusca, rozgwiazdy Asteroidea, wężowidła Ophiuroidea, czy skorupiaki Crustacea. Przedstawiciele tych
ostatnich (głównie z rodzaju Calanus, należącego do
rzędu Copepoda) stanowią ważny składnik pokarmu
ryb, morskich ptaków i niektórych waleni.

Ryc. 5. Klify lodowe w Zatoce Brepollen, fiord Homsund

Ryc. 8. Kolonia traczyków w Hornsundzie

O chrona przyrody

Ryc. 6. Jeden z wielu porostów

Z pośród przeszło 160 gatunków ptaków, jakie do
tychczas odnotowano na obszarze Svalbardu, zaled
wie 30 regularnie wybiera archipelag jako miejsce do
rozrodu, 27 z nich zakłada gniazda także na terenie
Spitsbergenu. Wymienić tu można m.in.: traczyki Alle
alle, maskonury Fratercula arctica, rybitwy popiela

Przez stulecia obszar Svalbardu, a tym samym
Spitsbergenu, był intensywnie eksploatowany przez
człowieka. Początkowo polowania dotyczyły głównie
wielorybów, których na tym obszarze tylko w okre
sie XVI-XVII wieku zabito ponad 50 tysięcy Kolej
nym przykładem jest mors, którego tutejsza populacja
została mocno przetrzebiona, a norweskie statystyki
odłowów tego gatunku podają tylko dla okresu 18711914 aż 17 tysięcy zabitych dla mięsa i skóry osob
ników. Podobnie przedstawia się dziś stan większości
populacji gatunków typowych dla Spitsbergenu, m.in.
niedźwiedzia polarnego, renifera, czy bemikli obrożnej
i białolicej. Do dziś cmentarzyska z kośćmi morsów
można znaleźć na Wyspie Niedźwiedziej, z kolei liczne
szkielety wielorybów nie są rzadkie w niektórych ob
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szarach fiordu Homsund. Dziś jednak większość tych
zagrożonych i ginących gatunków jest ściśle chroniona,
bądź ich odłów jest kontrolowany międzynarodowymi
przepisami.

Ryc. 9. Kwiaty to nie ewenement w czasie spitsbergeńskiego
lata
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Spitsbergenu wydzielone zostały trzy obszary chronią
ce szatę roślinną (dwa z nich w fiordzie Isljorden, jeden
w Kongsfjorden), oraz 13 ptasich sanktuariów, chronią
cych główne kolonie lęgowe tutejszej awifauny (dwa
kolejne znajdują się na położonej około 20 km od za
chodniego brzegu Spitsbergenu Wyspie Księcia Karo
la, podobnie zresztą jak kolejny z parków narodowych
archipelagu — Forlandet Nasjonalpark). Znajduje się
tu także jeden rezerwat przyrody Nordaust-Svalbard
Naturreservat, rozciągający się od północno-wschodniej części wyspy aż po wyspę Nordauslandet włącz
nie. Wart podkreślenia jest fakt, że także dwie pozostałe
duże wyspy archipelagu — Wyspa Barentsa i Wyspa
Edge’a, objęte są w całości ochroną. Na ich terenie za
łożony został rezerwat Srraust-Svalbard Naturreservat.
Dzięki temu łącznie około 50% obszaru Svalbardu ob
jętych jest ochroną.
Fiordy i badania naukowe
Spitsbergen jest w yspą posiadającą kilkanaście
średnich i dużych fiordów usytuowanych głównie na
zachodnim brzegu wyspy. Z pośród nich na szczególną
uwagę zasługuje fiord Homsund, gdzie od 1957 roku
znajduje się polska Stacja Polarna Instytutu Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk. Jest to najdalej na północ wy
sunięta polska całoroczna placówka naukowa.

Ryc. 10. Tutejsze wierzby rosną mniejsze niż grzyby

Ryc. 12. Samica lisa polarnego z młodymi

Ryc. 11. Endemit ze Svalbardu — renifer Rangifer tarandus
platyrhynchus

Pierwsze obszary objęto ochroną na Spitsbergenie
już w 1932 roku i były to dwa rezerwaty przyrody zloka
lizowane w fiordzie Isljorden. Do dziś na Spitsbergenie
zostały założone także dwa parki narodowe, a ich na
zwy są ściśle związane z lokalizacją na wyspie. Na północnozachodnim brzegu znajduje się Nordvest-Sitsbergen Nasjonalpark, z kolei na południowym-zachodzie
oraz Srr-Spitsbergen Nasjonalpark. Ponadto na terenie

Ryc. 13. „Strefa mieszania” — czerwone wody z lodowców
z zawiesiną organiczną stykają się z wodą fiordu (Kongsfjor
den)
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dlisk, zostały wpisane na listę tzw. miejsc „flagowych”
bioróżnorodności morskiej w Europie (European Mari
nę Biodiversity Focal or FIagship Sites). W odniesieniu
do Homsundu nadrzędnym celem jest obecnie inwen
taryzacja wszystkich występujących tam taksonów —
od mikroorganizmów do wielorybów włącznie (ATBI
— Ali Taxa Biodiversity Inventory), w Kongsfjorden ce
lem tym jest długotrwałe badanie zmian zachodzących
w różnorodności biologicznej (ang. LTBR — Long Term
Biodiversity Research).
O dkryw ca i... pechowiec

Ryc. 14. Nie wszystkim dane było stąd wrócić... — cmentarz
w Longyearbyen

Ryc. 15. Kongsfjorden w lipcu

Wśród wielu postaci związanych z Arktyką i Spits
bergenem jedną z ważniejszych był Roald Engelbregt
Gravning Amundsen - norweski badacz polarny i nie
doszły pierwszy zdobywca bieguna północnego. Wy
przedzony w wyścigu do zdobycia tego miejsca przez
Amerykanina Roberta Peary’ego, postanowił jako
pierwszy, zdobyć drugi z biegunów, tym razem do
cierając tam przed konkurencją. Amundsen powrócił
po latach do Arktyki, by w 1926 roku wspólnie z wło
skim badaczem Umberto Nobile przelecieć na sterowcu
„Norge” nad biegunem północnym. Znajomość z W ło
chem zakończyła się jednak dla Amundsena tragicznie
— zginął dwa lata później próbując odnaleźć Nobilego, który zaginął podczas kolejnego lotu nad Arktyką.
Włoch wkrótce potem został uratowany przez załogę
radzieckiego lodołamacza „Krasin”. Popiersie Amund
sena oraz tablica upamiętniająca lot nad biegunem znaj
dują się dziś w małej wiosce Ny-Alesund położonej na
brzegu fiordu Kongsfjorden.
Parę inform acji praktycznych

Ryc. 16. „Czoło” jednego z lodowców

Historia i wieloletnie prowadzone w tym miejscu ba
dania, nie tylko geofizyczne i geologiczne, ale również
o charakterze biologicznym, sprawiły, że Homsund —
podobnie jak położony bardziej na północ Kongsfjor
den — został w roku 1996 objęty międzynarodowym
programem badawczym BIODAFF (Biodiversity and
FIuxes in Arctic Glaciated Fjords), a następnie progra
mami BIOMARE i MARBENA. Oba fiordy, dzięki wy
stępującej na ich obszarze znacznej różnorodności sie

Najłatwiej na Spitsbergen jest się dostać samolotem
kursującym w okresie letnim z Oslo przez Tromso do
stolicy Spitsbergenu — Longyearbyen. W tej liczącej
około 1800 mieszkańców miejscowości bez trudu znaj
dziemy przewodnika i ofertę udziału w jednej z ofero
wanych wycieczek samochodowych (długość dróg jest
tu bardzo mocno ograniczona do okolic Longyearbyen).
Nie brak jednak także ofert dla osób, które po fiordach
wyspy chcą podróżować łodziami, pontonami lub na
wet kajakami, trzeba się jednak liczyć z tym, że z uwagi
na zmienną aurę nie wszędzie i nie zawsze uda się do
trzeć. Z kolei na piesze wędrówki, z uwagi na niedź
wiedzie polarne, należy zawsze zabierać broń p alną
którą można wypożyczyć w centrum miejscowości. Na
miejscu bez trudu zaopatrzymy się także w przewodniki
przyrodnicze (godne polecenia są szczególnie: Mehlum
F., 1990, Birds and mammals o f Svalbard, Norsk Polarinstitut, Oslo, oraz Rfnning O. I., 1996, The flo ra o f
Svalbard, Norsk Polarinstitut, Oslo). Przed wyjazdem
na Spitsbergen warto zapoznać się z mapami tego ob
szaru, wydanymi przez Instytut Geofizyki Polskiej Aka
demii Nauk.
Radomir J a s k u ła (Łódź)
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M ichael A llaby: A dictionary of plant sciences. O xford
U niversity
Press,
O xford
- N ew York, 2006, [7] + 510
str., nieliczne ryciny kresko
we, m iękka opr., form at 19,7 x
12,8 cm . Cena: 11,99 £. ISBN
0-19-860891-8
O m aw iany słownik botanicz
ny ma ju ż długą historię i w ła
ściw ie m ożna go zaliczyć do
klasyki leksykograficznej w na
ukach badających rośliny. Jego
pierw sze wydanie ukazało się
drukiem w 1992 r. pod tytułem
„The concise O xford dictionary o f botany” i z m iejsca zy 
skało tak dużą popularność, że w 1998 r. pojawiło się drugie
w ydanie, noszące nieco zmieniony, obecny tytuł. Doczekało
się ono w znow ienia w nowej szacie graficznej w 2004 r., a w
dw a lata później ukazało się nowe, zrewidowane wydanie.
Podobnie ja k poprzednie w ydania, je st ono dostępne w tw ar
dej i m iękkiej opraw ie, które różnią się jedynie ceną. O ile
pierw sze w ydanie słow nika zaw ierało niewiele ponad 5 tys.
haseł, to w niniejszej edycji ich liczba wzrosła o ponad pół
tysiąca, a ponadto w iele z nich zostało zrewidowanych.
D obór haseł jest nadzwyczaj trafny i wyw ażony i obej
m uje w szystkie aspekty nauki o roślinach, od systematyki i
m orfologii poczynając, na genetyce kończąc. Długość haseł
w aha się od kilku wyrazów, do dość długich i w yczerpu
jących tekstów objaśniających terminy. Zaletą słownika są
liczne odsyłacze w tekście, a term iny mające w słowniku
w łasne definicje są oznaczone gw iazdkam i, jeśli tylko po
ja w iają się w innych hasłach. W w yjątkowych przypadkach
autor posługuje się rycinam i, które ilustrują definiowane
terminy. O bok haseł dotyczących term inologii botanicznej
w słow niku m ożna znaleźć dość dużo krótkich notek bio
graficznych w ybitnych botaników, np.: J. P. de Toumeforta, K. Linneusza, J. Lam arcka, K. D arw ina, W. J. Hookera,
J. D. H ookera, A. Englera, czy A. Graya. W części końcowej
zestaw iony je st w ykaz europejskich zagrożonych i w ym ar
łych gatunków roślin naczyniowych, tabela z uniwersalnym
kodem genetycznym , geologiczna skala czasow a oraz m ię
dzynarodow y system jednostek SI.
Słownik adresow any je st do szerokiego kręgu odbiorców,
ale w pierw szym rzędzie przeznaczony jest dla studentów
oraz w szystkich, którzy w swej pracy m uszą sięgać do ksią
żek, artykułów i tekstów naukow ych pośw ięconych środo
wisku przyrodniczem u. Jak w szystkie opracow ania tego
typu rów nież i to glossarium nie m oże zadow olić w szyst
kich jego potencjalnych użytkowników, ale na poziom ie
podstaw ow ym je st to na pew no bardzo w artościow e i kom 
petentne źródło inform acji z w szystkich dziedzin botaniki.
Ma to szczególne znaczenie w dobie szybkiego i dynam icz
nego rozw oju pew nych dziedzin, kiedy trudno nadążać za
postępem i rozw ojem term inologii. W idać to zw łaszcza w
biologii molekularnej, która w ypracow ała ju ż w łasny żar
gon i słownictwo, ale niestety nie znajduje to jeszcze od
zw ierciedlenia w obecnym w ydaniu słownika. M ożna tylko
żyw ić nadzieję, że to niedociągnięcie zostanie usunięte w
następnych w ydaniach. Bo nie m ożna mieć w ątpliw ości,
że zostaną one przygotow ane, biorąc pod uw agę jego dużą

popularność. Z aletą słow nika je st niewątpliwie przystępna
cena, kieszonkow y format i przejrzysty układ tekstu. Spra
w iają one, że nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać do
sięgnięcia po ten bardzo przydatny, podręczny leksykon ter
m inów botanicznych.
R y szard O c h y r a (K rak ó w )

R uprecht Diill, B arbara D iillW under: Moose einfach und

sicher bcstimmen. Ein illustrierter Exkursionsfiihrer
zu den Arten Deutschlands
und angrenzender Lander.
Q uelle & M eyer Verlag, W iebelsheim , 2008, V III + 471 s.,
416 w ielobarw nych fotografii,
66 tablic z rycinam i kresko
w ym i i czarno-białym i foto
grafiam i, 29 czarno-białych i
3 kolorow e ryciny kreskow e,
opr., form at 18,0 x 10,7 cm.
Cena: 19,95 €. ISB N 978-3494-01427-2
Ruprecht Duli, em erytow any profesor botaniki uniw er
sytetu w Duisburgu i senior niem ieckich briologów, jest
jednym z najlepszych znaw ców m szaków europejskich,
m ającym niepodw ażalne zasługi w poznaniu rozm ieszcze
nia geograficznego tych roślin w N iem czech i w Europie.
Swoim dużym dośw iadczeniem florystycznym postanow ił
podzielić się z m łodszymi adeptami briologii publikując u
schyłku błyskotliw ej kariery naukowej, we w spółpracy ze
sw oja córką, ilustrow any przew odnik do oznaczania przy
pom ocy zwykłej lupy około 590 gatunków środkow oeuro
pejskich wątrobow ców , glew ików i mchów. Jest to zm ienio
na i znacznie poszerzona w ersja przewodnika opublikow a
nego przez niego w 1985 r.1W odróżnieniu od pierwowzoru,
om aw iana książka je st bogato ilustrow ana kolorowymi
zdjęciam i i rycinam i kreskow ym i i odznacza się w ysokim
poziom em edytorskim i poligraficznym.
Przew odnik dzieli się na 3 części, które bardzo łatwo
odróżniają się kolorem kartek od strony czołowej. W dość
krótkim w stępie autorzy prezentują ogólną charakterystykę,
opis cyklów życiow ych oraz biologię i ekologię mszaków, a
także podstaw owe inform acje biogeograficzne, chorologiczne i z historii badań nad tymi roślinami. Dość dużo miejsca
zajm ują także uwagi na tem at bioindykacyjnego znaczenia
mszaków, charakterystyka różnych biotopów przez nie zaj
m ow anych oraz om ów ienie ekologicznych liczb w skaźniko
w ych tych roślin w dziew ięciostopniow ej skali Ellenberga.
Część w stępną zam yka słow niczek term inologiczny, obja
śniający podstaw ow e pojęcia morfologiczne, anatom iczne i
ekologiczne.
D ruga część przewodnika obejmuje dychotom iczne klu
cze do oznaczania plechow atych i liściastych w ątrobowców
i glew ików oraz mchów ortotropowych i plagiotropowych.
W ielką ich zaletą je st to, że uw zględniają one w yłącznie
cechy m orfologiczne gam etofitów i sporofitów, które m ogą
1Patrz recenzja R. Ochyry, Wszechświat 88: 134 (1987)
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być łatwo obserwowane przy pomocy zwykłej lupy dającej
kilkunastokrotne powiększenia. Dzięki trafnemu i jedno
znacznemu doborowi cech, klucze te mogą być z powodze
niem używane w terenie. Niemniej jednak oznaczenia w
terenie, zwłaszcza trudnych i krytycznych taksonów, muszą
być każdorazowo potwierdzone badaniem cech mikrosko
powych, które w przypadku mszaków mają najczęściej zna
czenie diagnostyczne.
Trzecia, najobszerniejsza część książki zawiera przegląd
około 100 gatunków wątrobowców i glewików oraz prawie
500 gatunków mchów. Obok gatunków głównych, które są
obszernie scharakteryzowane, przewodnik zawiera krótsze
opisy gatunków z nimi spokrewnionych lub podobnych od
strony morfologicznej i będących przez to potencjalnym źró
dłem pomyłek. Obok opisu morfologicznego ilustrowanego
fotografią lub ryciną kreskową, dla każdego gatunku podane
są informacje o występowaniu w Niemczech, wymaganiach
ekologicznych, pierwszym opisaniu oraz liczby ekologiczne
w skali Ellenberga. Objaśniona jest także etymologia nazwy,
a w wielu przypadkach omówione są osobliwe cechy dane
go gatunku.
Nazewnictwo taksonów jest poprawne, chociaż w przy
padku Plagiopus oederi, Dicramim bergeri i Syntrichia
intermedia poprawnymi nazwami tych gatunków są P.
oederiana, D. undulatum i S. montana. Dla Meesia triąuetra podany jest błędnie autor bazonimu: Richter zamiast
Jolyclerc, a autorem nazwy Pseudephemerum nitidum jest
Loeske, a nie Reimers. W całej książce autorzy błędnie piszą
nazwisko francuskiego briologa Palisota de Beauvois, które
jest przekręcone jako Palisot de „Beauverd”, np. przy Cinclidotus fontinaloides, Hedwigia ciliata, Atrichum undulatum
czy gatunkach w rodzaju Pogonatum.
Obok wartościowej treści, dużą zaletą niniejszego prze
wodnika jest jego mały, kieszonkowy format, który bardzo
ułatwia posługiwanie się nim w terenie. Książka prezentuje
się nienagannie od strony edytorskiej i jest bardzo starannie
wydana, co w połączeniu z jej walorami naukowymi i dy
daktycznymi sprawia, że jest to godne polecenia, zwłaszcza
dla początkujących adeptów briologii, narzędzie do ozna
czania pospolicie spotykanych mszaków. Może ona być z
powodzeniem wykorzystywana również przez polskich
czytelników, gdyż prawie wszystkie opisane w niej gatunki
występują w naszym kraju.
R yszard O c h y r a (K raków )
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na kilka języków europejskich: duński, norweski, szwedzki,
fiński, holenderski, francuski, hiszpański i angielski, a nie
których krajach doczekała się kilku wydań, najwięcej, bo aż
4 w Niemczech (1980, 1982, 1987, 1995) i po 3 w Finlandii
(1982, 1988, 1996) i Francji. Francuskojęzyczne wersje pu
blikowane były w 1989, 1996 i 2003 r., a omawiana książka
jest wznowieniem tego ostatniego wydania. Ponieważ do tej
pory atlas ten nie był recenzowany w polskich periodykach,
wydaje się celowym poświęcić tej klasycznej już dziś pozy
cji kilka słów i przybliżyć go polskiemu czytelnikowi.
Atlas prezentuje 655 gatunków pospolitych w Europie pa
protników, mszaków i porostów. Dla każdego z nich podany
jest krótki opis morfologiczny, dane siedliskowe oraz infor
macje o rozmieszczeniu, a towarzyszy im kolorowa fotogra
fia ilustrująca pokrój. W części wstępnej przedstawiona jest
charakterystyka każdej grupy organizmów, obejmująca dość
szczegółowy opis morfologiczny i uwagi na temat rozmna
żania i ekologii, słowniczek terminologiczny oraz dychotomiczny klucz do oznaczania gatunków i rodzajów. Klucze są
prosto skonstruowane i uwzględniają głównie cechy morfo
logiczne, które są łatwe do obserwacji przy pomocy zwykłej
lupy. Ta prosta i przejrzysta konstrukcja klucza, znakomita
jakość fotografii oraz bardzo poręczny, niewielki format za
pewne zadecydowały o wyjątkowym powodzeniu tego atła
su, chociaż konkurencja na tym polu jest wyjątkowo duża
i w latach późniejszych pojawiło się wiele podobnych wy
dawnictw. Jednakże żadnemu z nich nie udało się powtórzyć
sukcesu, jaki odniósł właśnie atlas Jahnsa.
W języku polskim ukazały się dotychczas dwa podob
ne atlasy: w 1998 r. tłumaczenie niemieckiego atlasu B. P.
Kremera i H. Muhlego, a w 2003 r. oryginalny polski atlas
H. Wójciak, który został wznowiony w 2006 r. Nie zawie
rają one jednak szeregu gatunków, które prezentuje atlas
Jahnsa, i na odwrót, obejmują one liczne gatunki, których
on nie uwzględnia. Sprawia to, że wszystkie te atlasy uzu
pełniają się i dlatego warto sięgnąć również po jedną z wielu
wersji językowych atlasu Jahnsa, aby poszerzyć spektrum
opracowanych w ten sposób gatunków. Jego zaletąjest kie
szonkowy format, mniejszy niż atlasu polskiego, przez co
jest on bardziej praktyczny w użyciu podczas prac w terenie.
A znawcy kolorowej fotografii będą mieli doskonałą okazję
do porównania wartości artystycznej i technicznej zdjęć,
chociaż patrząc na nie okiem laika w obu atlasach prezentują
się one w większości przypadków znakomicie.
R y szard O c h y r a (K rak ó w )

Guide des fougeres,
m ousses e t lichens
d’Europe

Hans Martin Jahns: Guide des
fougeres, mousses et lichens
d’Europę. Delachaux et Niestle SA, Paris, 2007, 257 s., 8
rycin kreskowych i czarno-bia
łych fotografii, 655 wielobarw
nych fotografii, opr., format
19,8 x 12,8 cm. Cena: 26 €.
ISBN 978-2-603-00684-9.

W ostatnich trzech dekadach
opublikowano w Europie licz
ne wielobarwne atlasy fotogra
ficzne roślin zarodnikowych,
ale żaden z nich nie dorównuje
popularnością „Jahnsowi”. Po
raz pierwszy ujrzał on światło dzienne w języku niemieckim
w 1980 r. i z miejsca stał się prawdziwym bestsellerem wy
dawniczym. Książka została niemal natychmiast przełożona
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Fritz Kóhlein, Peter Menzel,
Andreas Bartels: Lexikon
der Gartenpflanzen. 2680
Gehólze, Stauden und Sommerblumen in Text und Bild,
Stuttgart (Hohenheim) 2007,
Eugen Ulmer KG, ISBN 9783-8001-4583-6, ss. 639.

Lexikon der

Gartenpflanzen

Współcześnie życie człowie
ka jest coraz bardziej opano
wane przez wysokorozwiniętą
technikę, a on sam żyje coraz
bardziej w wirtualnych świa
tach. Reakcją na to jest ogromny wzrost zainteresowania
przyrodą, w tym roślinami ogrodniczymi. Tych ostatnich jest
tak wiele, że stają się one nieprzejrzyste nie tylko dla miło-
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śników roślin, ale także dla specjalistów. Zazwyczaj książki
botaniczno-ogrodnicze zajmują się tylko określonymi gru
pami roślin, a nawet poszczególnymi gatunkami. Omawiana
tutaj książka „Leksykon roślin ogrodniczych”, opracowa
na przez trzech znanych autorów niemieckich, należy do
pierwszej tak obszernej książki ogrodniczej opracowanej
przez niemieckojęzycznych autorów. Wybór — obejmujący
2680 roślin — dokonany został na podstawie uwarunkowań
klimatycznych. W przypadku każdej rośliny przedstawio
no przydatne stanowisko, formę wzrostu, wielkość, okres
kwitnienia i ozdobne właściwości. Przy tym szczególnie
użyteczne są dane o zastosowaniu określonych roślin i ich
rozmnażaniu.
Recenzowana książka składa się z dwóch zasadniczych
części „Byliny i rośliny jednoroczne” (autorstwa Fritza
Kohleina, Petera Menzela) i „Ozdobne rośliny drzewiaste”
(autorstwa A. Bartelsa). W pierwszej części omawia się
następujące problemy: „Użyteczne wskazówki o bylinach
i roślinach jednorocznych”, „Przykłady roślin dla szcze
gólnych zastosowań”, „40 sytuacji ogrodowych”, przy tym
najważniejsze znaczenie posiada „Leksykon bylin i roślin
jednorocznych”. Uzupełnieniem tej części jest bibliografia,
źródło rycin, skorowidz wymienionych gatunków w języ
ku łacińskim i niemieckim. Analizuje się tutaj 40 sytuacji
ogrodniczych, m. in. rabaty bylinowe, słoneczny brzeg
zadrzewień, cienisty brzeg zadrzewień, kwitnące rośliny
okrywowe, geofity wiosenne, impresje tropikalne, zielone
dywany dla roślin cebulowych, silnie rosnące obszary wil
gotne, step i wrzosowisko, łatwe do opieki ogródki skalne,
zbiory sukulentów, kwitnące skrzynie balkonowe i pojem
niki. Do najważniejszych bylin i roślin jednorocznych na
leżą: krwawniki Achillea, tojady Aconitum, czosnki Allium,
zawilce Anemone, astry Aster, tawułki Astilbe, bergenie,
dzwonki Campanula, chabry Centaurea, złocienie Chrysanthemum, krokusy, storczyki, dalie, ostróżki, goździki, głodki
Draba, epimedia, pustynniki Eremurus, szachownice Fritillaria, bodziszki Geranium, gipsówki Gypsophila, liliowce,
hosty, kosaćce (irysy), lilie, mekonopsy Meconopsis, liczne
gatunki traw i paprocie, narcyzy, piwonie, penstemony, floksy (płomyki), rdesty Polygonum, pierwiosnki Primula, płucnice Pulmonaria, rodgersje, skalnice, rozchodniki i rojniki,
trój listy Trillium, tulipany, przetaczniki.
Druga część Leksykonu poświęcona jest ozdobnym ro
ślinom drzewiastym. Rośliny te można podzielić na rośliny
drzewiaste bagien i obszarów wilgotnych, zbiorowisk łęgo
wych i nabrzeżnych, lasy i grupy drzew bogate w gatunki,
lasy i grupy drzew ubogie w gatunki, wrzosowiska i wydmy,
rośliny drzewiaste stepów i suchych lasów, lasów chłod
nych i wilgotnych, lasów górskich i krzewów obszarów al
pejskich, żywopłotów i obszarów krzewiastych. Na uwagę
zasługuje tutaj „Leksykon drzewiastych roślin liściastych” i
„Leksykon drzewiastych roślin iglastych”. Ogólnie omawia
się tutaj 1520 roślin drzewiastych. Na uwagę zasługują tutaj
bardzo ciekawe klony Acer (szczególnie dużo odmian klonu
palmowego, pochodzącego z Japonii), kasztanowce, ozdob
ne olchy, berberysy, brzozy, budleje, wrzosy Calluna vulgaris, kamelie, piękne odmiany powojników, derenie Cornus, irgy Cotoneaster, oliwniki Elaeagnus, wrzosiec Erica,
trzmieliny Euonymus, posłonki Helianthemum, hortensje,
ostrokrzewy Ilex, kalmie, suchodrzewy, magnolie, ozdobne
jabłonie, piwonie drzewiaste, bardzo ciekawe odmiany pierisów Pieris, pięciorniki Potentilla fruticosa, ozdobne śliwy
i wiśnie (zwłaszcza wiele odmian Prunus serrulata, Prunus
subhirtella), dęby, różaneczniki i azalie, róże, wierzby, dzi
kie bzy, lilaki, jarzęby, żylistki, lipy, wiązy czy wreszcie ka
liny, glicynie Wisteria.
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Ogrody trudno sobie wyobrazić bez roślin iglastych,
szczególne znaczenie mają formy karłowate. Do najbardziej
znanych należą: jodły Abies, cedry, cyprysik Lawsona, cy
prysik groszkowy, szydlica japońska Cryptomeriajaponica,
cyprys wiecznie zielony, jałowiec (liczne odmiany jałowca
chińskiego i jałowca pospolitego i inne gatunki), liczne ga
tunki i odmiany świerka (P. abies, P. breweriana, P. omorika,
P. pungens, P. sitchensis), liczne odmiany sosen (zwłaszcza
sosny zwyczajnej Pinus sylvestris), cis pospolity Taxus baccata, żywotnik zachodni Thuja, choiny Tsuga. Szczególne
znaczenie posiadają tutaj formy karłowate, które mogą być
stosowane we współczesnych, przecież najczęściej małych
ogrodach.
Podsumowując należy stwierdzić, że „Leksykon roślin
ogrodniczych” Fritza Kohleina, Petera Menzeli, Andreasa
Bartelsa należy do najlepszych niemieckich opracowań po
święconych roślinom ozdobnym. Jest ona znakomicie przy
gotowana do jej wykorzystania w polskich warunkach kli
matycznych. Przedstawia najważniejsze rośliny drzewiaste,
byliny i rośliny jednoroczne. Warto by — moim zdaniem
— przetłumaczyć ten interesujący „Leksykon roślin ogrod
niczych” najęzyk polski, jako cenną pomoc dla specjalistów
i miłośników roślin.
Eugeniusz K o ś m ic k i (Poznań)

MINIATURĘ FORESTS OF CAPE HORN
LOS BOSOUES EN MINIATURA DEL
CABO DE HORNOS
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Bernard Golfinet, William
Buck, Francisca Massardo,
Ricardo Rozzi: The miniaturę
forests of Cape Horn. Gobiemo Regional de Magallanes
y Antartica Chilena, Universidad de Magallanes, Punta
Arenas i Fundación Omora,
Puerto Williams, 2006, 254 s.,
liczne wielobarwne fotografie
oraz kilka map i rycin kres
kowych, miękka opr., format
21,8 x 16,5 cm. Cena: nie po
dano. ISBN 956-7189-34-X.

Południowy cypel Ameryki Południowej jest jednym z
najbardziej fascynujących i urzekających pięknem zakąt
ków Ziemi, przyciągającym uwagę podróżników i przy
rodników od chwili, gdy w 1520 r. Ferdynand Magellan,
portugalski żeglarz na służbie hiszpańskiej, dotarł do tego
krańca Ziemi i przedarł się przez cieśninę, nazwaną później
jego imieniem, z Oceanu Atlantyckiego na Ocean Spokoj
ny. Oddziela ona stały ląd kontynentu amerykańskiego od
Ziemi Ognistej, archipelagu składającego się z kilkunastu
dużych i setek małych wysp i skał oddzielonych od siebie
plątaniną fiordów o stromych zboczach, bardzo często po
krytych lodowcami schodzącymi wprost do morza. Jednym
z pierwszych słynnych przyrodników badających ten obszar
był sam Karol Darwin, który zbierał tu m.in. mchy podczas
słynnej wyprawy na statku „Beagle”, dowodzonej przez Ro
berta FitzRoya w latach 1831-1836 i poświęcił dwa rozdzia
ły Ziemi Ognistej i Cieśninie Magellana w swoich słynnych
wspomnieniach z tej podróży. W kilka lat później florę Zie
mi Ognistej badał Joseph D. Hooker, słynny angielski bota
nik i przyjaciel K. Darwina, który opisał ją w swym wielkim
dziele „Flora antarctica”, będącym owocem jego obserwacji
poczynionych w trakcie antarktycznej wyprawy Jamesa C.
Rossa w latach 1839-1843. Surowy i piękny zarazem kraj
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obraz Ziemi Ognistej koresponduje z dziką i prawie niena
ruszoną przez człowieka przyrodą, która w chilijskiej części
archipelagu jest całkowicie chroniona w rezerwacie biosfery
„Cabo de Homos”.
Całą Ziemię Ognistą i zachodnią Patagonię na południe od
48 równoleżnika porastają zimozielone lasy liściaste strefy
umiarkowanej zwane przez miejscową ludność quindo, któ
rych głównym komponentem jest południowy buk brzozolistny Nothofagus betuloides, zaś wąski pas lądu bezpośred
nio przylegający do Oceanu Spokojnego jest zdominowany
przez różne formacje magellańskiej tundry. Osobliwym ry
sem tego obszaru jest niezwykłe bogactwo mszaków i poro
stów, które wyciskają charakterystyczne piętno na jego sza
cie roślinnej. Są one wszędobylskie i rosną w dużej obfitości
we wszystkich możliwych typach siedlisk, tworząc bujnie
rozwinięte, urzekające bogactwem kształtów i barw ugrupo
wania. Skłoniło to autorów omawianego atlasu do poetyckie
go określenia ich mianem „miniaturowych lasów”, z czym
trudno się nie zgodzić, gdy przyjrzeć się bliżej tym niepo
zornym organizmom przy pomocy szkła powiększającego.
Wówczas raz jeszcze potwierdzi się obiegowe powiedzenie,
że małe jest nie tylko piękne, ale i bardzo różnorodne.
Mszaki Ziemi Ognistej były badane już w drugiej połowie
XVIII w., a swoistą ciekawostką jest fakt, że właśnie z ma
teriałów zebranych na tym obszarze przez Ph. Commersona,
przyrodnika francuskiej wyprawy L. A. de Bougainville’a
dookoła świata w latach 1766-1769, został opisany przez
S. E. Bridela torfowiec magellański Sphagnum magellanicum, który później okazał się pospolitym gatunkiem rosną
cym na torfowiskach wysokich w całej Holarktydzie. Auto
rzy omawianej książki postawili sobie za cel przybliżenie
najbardziej typowych przedstawicieli flory mszaków i po
rostów Ziemi Ognistej, gdyż poza wąską grupą specjalistów
są one mało znane, natomiast przyrodnicy coraz liczniej od
wiedzający ten obszar są w praktyce pozbawieni jakiegokol
wiek przewodnika umożliwiającego im oznaczenie pospoli
tych gatunków. I do nich przede wszystkim adresowany jest
omawiany atlas, chociaż na pewno będzie on też dużą gratką
dla licznych kolekcjonerów tego typu publikacji.
Tekst atlasu jest dwujęzyczny, angielski i hiszpański, dru
kowany w równoległych kolumnach. W krótkim wstępie,
czytelnik zapoznaje się z istotą „miniaturowych lasów”, zaj
mowanymi przez nie siedliskami i ich różnorodnością ga
tunkową, a także dowiaduje się jak je obserwować i chronić.
Tekst jest tu ograniczony do minimum, a zastępują go bar
dzo sugestywne, dobrej jakości fotografie, będące najlepszą
ilustracją poruszanych zagadnień. Główną treść książki wypełniająprzeglądy mszaków (część druga) i porostów (część
trzecia) Ziemi Ognistej. Jak na standardy południowej pół
kuli, brioflora obszaru magellańskiego jest bardzo bogata.
Rośnie tu ok. 450 gatunków mchów i 370 wątrobowców,
z których wiele jest endemitami zimnej strefy umiarkowa
nej Ameryki Południowej. Natomiast bogactwo lichenoflory
jest trudne do określenia ze względu na duże zapóźnienia
w badaniach taksonomicznych i florystyczny eh porostów
w strefie umiarkowanej i polarnych obszarach południowej
półkuli, ale na pewno występuje tu kilkaset gatunków tych
organizmów.
Z oczywistych względów autorzy mogli zaprezentować w
tym atlasie tylko niewielkie spektrum bogatej bioty mszaków
i porostów obszaru magellańskiego i musieli ograniczyć się
do najpospolitszych i najłatwiej wpadających w oko gatun
ków. W przypadku kilku wątrobowców i porostów materiał
jest oznaczony tylko do rodzajów, co odzwierciedla pro
blemy natury taksonomicznej przy identyfikacji gatunków
w tym regionie. W sumie w części szczegółowej atlasu za

247
prezentowanych zostało 37 gatunków mchów, 5 wątrobow
ców, 1 glewik i 28 porostów. W większości należą one do
dużych i atrakcyjnych gatunków, nieprzysparzających żad
nych problemów taksonomicznych i łatwych do identyfika
cji w terenie. Nierzadko są to pierwsze publikowane zdjęcia
gatunków takich jak: Yittia pachyloma, Tayloria mirabilis,
T. dubyi, T. magellanica, Tetraplodonfuegianus, Muelleriella crassifolia, Dicranoloma robustum, D. chilense, Platyneuron praealtum, Philonotis vagans, Megaceros fuegianus,
Roivaineniajacąuinotii, Nephroma antarcticum, Protousnea
magellainica, P. poeppigii, Parmelia cunninghamii czy
Pseudocyphellaria freycinetii. Każdy gatunek jest krótko
scharakteryzowany od strony ekologicznej i morfologicznej
oraz przedstawiony na jednej lub kilku fotografiach. Prze
gląd gatunków w każdej grupie poprzedzony jest ogólnymi
uwagami na temat budowy, rozmnażania i ekologii, również
bogato ilustrowanymi kolorowymi zdjęciami. Nazewnictwo
gatunków jest poprawne i odpowiada aktualnie przyjętym
koncepcjom taksonomicznym. Tylko w przypadku rodzaju
Conostomum trudno zgodzić się określeniem fuegiańskich
populacji jako C. tetragonum, który jest panholarktycznym,
arktyczno-alpejskim gatunkiem. Faktycznie reprezentują
one inny wybitny gatunek, C. pentastichum, mający silnie
porozrywany panholantarktyczny zasięg.
Omawiana książka jest pierwszym atlasem fotograficznym
mszaków i porostów w Ameryce Południowej. Prezentuje
się ona całkiem dobrze od strony edytorskiej i poligraficz
nej, a dobrej na ogół jakości fotografie powinny umożliwić
bezbłędną identyfikację gatunków w terenie. Jest to war
tościowy przyczynek do skromnej literatury briologicznej
i lichenologicznej dalekiego południa i można być pewnym,
że atlas ten przyczyni się do popularyzacji mszaków i po
rostów wśród coraz większych rzeszy turystów i przyrod
ników odwiedzających tę odległą i do niedawna całkowicie
zapomnianą ostoję dzikiej przyrody.
Ryszard O c h y ra (Kraków)

Didier Willery: Stauden von
A-Z. Das Katalogbuch zum
Nachschlagen und Entscheiden. Mit 940 Farbfotos. Aus
dem Franzósischen tibersetzt
von Feryal Kanbay, Stuttgart
(Hohenheim), 2007, ss. 288,
Eugen Ulmer Verlag, ISBN
978-3-8001-5452^1.

Stauden

Didier Willery należy do naj
bardziej
cenionych znawców
F a rb fo to s
bylin we Francji. Jest on też
dziennikarzem i fotografem ro
ślin i ogrodów. Pracuje regular
nie dla kilku czasopism ogrod
niczych i napisał szereg książek botaniczno-ogrodniczych.
Omawiana książka D. Willery’ego łączy klasyczny katalog
roślin z książką ogrodniczo-botaniczną, co stanowi istotne
novum tej niewątpliwie ciekawej pracy. Książka ta przedsta
wia gatunki i odmiany znanych i rzadkich roślin ozdobnych,
zawiera 940 doskonałych fotografii omawianych roślin, a
także zawiera przejrzysty podział omawianych tutaj bylin
na podstawie barwy kwiatów, liści i stanowisk.
vonA-Z
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Książka D. Willery’ego „Byliny od A do Z. Książka ka
talogowa do zapoznania się i decyzji” składa się z następu
jących części: „Przedmowa”; „Byliny w ogrodzie”; „Wska
zówki przy zakupie roślin”; „Wskazówki o roślinach”;
„Sposób opieki roślin”; „Rozmnażanie”. Najważniejsze
części książki D. Willery’ego to: „Byliny od A do Z” (s.
11-169); „Kwiaty” (s. 170-215); „Kalendarz kwiatowy”
(s. 216-217); „Liście” (s. 219-257); „Poszczególne stano
wiska życia roślin”. Podstawowym pytaniem omawianej
książki jest zagadnienie: Jaką odmianę roślin należy wy
brać? Współcześnie byliny w ogrodach mają następujące
podstawowe zastosowania: rabaty, bukiety kwiatowe, jako
towarzystwo do krzewów (zwłaszcza róż, różaneczników),
w pobliżu bambusów, kwitnące łąki, (łąki wiosenne i łąki
letnie i jesienne), a także w pożywieniu (jadalne są liście i
kwiaty). Byliny rozmnaża się najczęściej przez podział, wy
siew, a także sadzonki pędowe i korzeniowe.
Najważniejszą częścią książki jest część zatytułowana;
„Byliny od A do Z”. Zwrócę uwagę na najciekawsze rośli
ny omówione przez jej autora. Przy tym autor przywiązuje
dużą wagę do ogólnej charakterystyki, uprawy, zastosowa
nia, wyboru gatunków i odmian. Na uwagę zasługują tutaj
m. in.: krwawniki, tojady, ozdobne czosnki, zawilce, astry,
tawułki Astilbe, jarzmianki Astrantia, dzwonki Campanula, ostróżki, naparstnice, epimedia (rośliny cieniolubne),
wilczomlecze (bardzo ulubione przez autora), paprocie,
bodziszki (które są bardzo wytrzymałe, długo kwitną i po
siadają barwne liście), trawy (duże bogactwo ciekawych
barw), kwitnące wiosną ciemiemiki, żurawki (wiele nowych
odmian z barwnymi liśćmi), hosty (barwne liście), liczne ga
tunki i odmiany kosaćców, lilie, tojeści Lysimachia, narcyzy,
kocimiętki Nepeta, piwonie, rdesty Persicaria, płomyki ina
czej floksy, pierwiosnki, cieniolubne miodunki Pulmonaria,
lubiące suche stanowiska szałwie, skalnice (nowe odmiany
kwitnące jesienią), bardzo popularne ostatnio rozchodniki
(zwłaszcza wysokie odmiany). Na uwagę zasługują także:
czyśce Stachys, rutewki Thalictrum, a także liczne odmiany
przetaczników Yeronica.
Oryginalne są rozważania autora o roślinach na podstawie
barwy ich kwiatów. Wymienia on: kwiaty: białe, różowe,
niebieskie, żółte, pomarańczowe, czerwone, zielone, „czar
ne”, a także kwiaty pachnące i dekoracyjne owoce. W ujęciu
autora książki kalendarz kwitnienia roślin można podzielić
na: wiosnę (przedwiośnie, późna wiosna), lato (wczesne lato,
późne lato), jesień — zima (wczesna wiosna, późna jesień i
wczesna zima, późna zima). Ze względu na liście dzieli byli
ny na: byliny z szarymi i srebrzystymi liśćmi, z niebieskimi
liśćmi, z żółtymi liśćmi, purpurowymi liśćmi, posiadające
liście z białymi lub z żółtymi brzegami. Ponadto D. Willery
wyróżnia jeszcze byliny z zimozielonymi liśćmi, posiadają
ce duże liście oraz byliny pokrywające dużą powierzchnię
i posiadające aromatyczne i korzenne liście. Ponadto wy
różnia byliny wymagające szczególnych stanowisk: cień,
stanowiska ciepłe, wybrzeża morskie, kwaśne gleby, gleby
z dużą zawartością wapnia, silnie związane gleby (a więc
gleby lessowe), gleby kamieniste i żwirowe, gleby suche,
gleby wilgotne, wody.
Książka D. Willery’ego „Byliny od A do Z” zasługuje na
uwagę polskich czytelników ze względu na swój oryginalny
charakter. Przedstawia ona najważniejsze byliny uprawiane
w Europie Środkowej. Została przystosowana do warunków
niemieckich (zwłaszcza klimatycznych) przez prof. Norberta
Kiihna. Trzeba podkreślić ogromną zawartość informacyjną
omawianej książki. Byłoby na pewno wskazane przetłuma
czyć tą oryginalną i opartą na ogromnej znajomości roślin
książkę także na język polski. Na pewno znalazłaby wielu
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czytelników zarówno wśród specjalistów, jaki również sze
rokiego grona miłośników roślin i ogrodów. Doprowadziło
by do zwiększenia wiedzy o bylinach w naszym kraju.
Eugeniusz K o śm ic k i (Poznań)

Newt Skamander: Fantastycz
ne zwierzęta i jak je znaleźć.
Tłum. Joanna Lipińska i An
drzej Polkowski. Wydawnic
two Media Rodzina, Poznań,
2002, stron 48 [text copyright
J. K. Rowling]
Magiczne zwierzęta
Harry’ego Pottera
Ponieważ historia Harry‘ego
Pottera została już napisana w
całości, warto być może przy
pomnieć czytelnikom „Wszech
świata” fakt istnienia od jakiegoś
czasu w języku polskim kom
pendium wiedzy o stworzeniach, które mógł, choć nie musiał,
napotkać Harry Potter. Z danych wydawniczych wynika, że
autor, Newt Skamander, został ewidentnie wyprowadzony
w pole przez niejaką J. K. Rowling, która przejęła posiada
nie praw autorskich, ale ten detal nie powinien wpłynąć na
odbiór dzieła tak wybitnego badacza. Samą książkę Potter
poznał, chcąc nie chcąc, ponieważ służy ona jako podręcz
nik w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. W 52.
wydaniu swojego dzieła (a pierwszym w Polsce), N. Ska
mander omawia fakty o ekologii i zachowaniu 75 gatunków
fantastycznych, w kolejności alfabetycznej, od akromantuli
do żmijoptaka.
Zwierzęta magiczne, pod groźbą kar administracyjnych
ustalonych przez Międzynarodową Konfederację Czaro
dziejów, są ukrywane przed wzrokiem mugoli za pomo
cą czaru iluzji. 1 skutecznie (ku rozczarowaniu co bardziej
ciekawskich mugoli), pomimo tego, że jest z tym czasami
dużo zachodu, bo np. zaklęcia ukrywające hipogryfy należy
odnawiać codziennie! Czasami, oczywiście, sprawy wymy
kają się spod kontroli i do akcji muszą wkroczyć amnezjatorzy albo Biuro Dezinformacji, przekonujące mugoli, że to
co widzieli (czyli smok) nie jest tym co sądzili, że widzą
(czyli smokiem). Z niektórymi gatunkami nie ma pod tym
względem kłopotu: takie demimozy, z których włosów moż
na uprząść pelerynę-niewidkę, w sytuacji zagrożenia po pro
stu stają się niewidzialne. Podobnie jest z wsiąkiewką, która
jest w razie potrzeby tak skurczliwa, że żaden mugol nigdy
jej nie zauważył.
Niektóre fakty w dziele Skamandra są tak podstawowe, że
aż wstyd je omawiać. Na przykład, każdy przecież wie, że
pufek wyjada śpiącym czarodziejom smarki z nosa, albo że
łzyfeniksa działają leczniczo, albo że bazyliszki wylęgają się
z jaja kury wysiedzianego przez ropuchę, albo, że w jeziorze
Loch Ness mieszka największa kelpia na świecie, albo że
chropianki (myląco omówione w stopce na str. 7 jako „chorpianki“) to małe pasożyty atakujące instalację elektryczną i
powodujące zwarcia. Inne fakty są dość nieapetyczne, jak
to, że żyjący w rowach gumochłon przypomina ewidentnie
kawałek starej pasztetówki (proszę mnie źle nie zrozumieć:
nie wypowiadam się tutaj wcale o charakterze gumochłona).
Niektóre z kolei fakty mrożą krew nawet w moich mugolskich, i pełnych sceptycyzmu, żyłach: nikomu nie życzę, aby
usłyszał przedśmiertny krzyk (niemego na ogół) memortka,
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który brzmi jak nagranie wszystkich dźwięków, jakie ten
stworek usłyszał w swoim życiu, odtworzone w odwrotnej
kolejności. Nikomu nie życzę też, aby po zmierzchu spotkał
na swojej drodze krwiolubne czerwone kapturki (zwłaszcza
wyposażone w bejsbole).
Są też u Skamandra fakty zdumiewające, jak magizoologiczna analiza obyczajów trójgłowego widłowęża z Burkiny
Faso. Otóż przyczyną krótkowieczności widłowięży są nie
ustające kłótnie pomiędzy głowami. Mądrość ludowa mówi,
że co dwie głowy to niejedna, ale o trzech głowach lud się w
ogóle nie wypowiadał i nie bez przyczyny. Przy trzech gło
wach, o ile nie są to głowy trzech myślących identycznie
bliźniaków, pojawia się konieczność głosowań, tworzenia
koalicji i utrzymywania dyscypliny koalicyjnej. Trzy głowy
to niemal parlament i niech to wystarczy za cały komentarz.
Możnaby sądzić, że dwie głowy mogą się od biedy porozu
mieć, ale nic podobnego. Według relacji polskiego badacza,
niejakiego Stanisława Lema (,,Cyberiada“), już dwie głowy
wystarczają, żeby smoka doprowadzić do zagłady — dru
ga głowa często odmawia oddychania, na złość pierwszej
głowie. Wstrzeliwanie smokowi drugiej głowy okazało się
skuteczną metodą walki ze smokami stosowaną z sukcesem
w odległej przyszłości przez Trurla i Klapaucjusza. Z opinią
Lema zgadzał się również jego krajan, Jarosław Kaczyński,
twierdząc: „Dwugłowe zwierzęta mają marne szanse prze
życia" (Wprost, 5 sierpnia 2007, str. 22).
fantastyczne zwierzęta“ to dzieło nie roszczące sobie
żadnych pretensji do analizy pokrewieństw filogenetycz
nych między omawianymi kreaturami — a szkoda. Filoge
neza jest ważna - to próba odtworzenia historii — i jest z niej
pożytek. Drzewo filogenetyczne pokazuje nam kto pochodzi
od kogo, a kto od kogo nie pochodzi. Jest to wiedza prak
tyczna — na przykład, z badań polity-filogenetycznych wie
my, że taki gatunek jak wychudłe i robiące bokami eselde
jest w rzeczywistości usychającą końcówką grubej kiedyś
i butnej gałęzi Tej-Która-Nie-Powinna-Być-Wspominana,
a przodkiem kąśliwego elpeeru była szczęśliwie wymarła
i toksycznie groźna endecja. Może z tego wynikać komu
można kłaniać się w towarzystwie, a komu — nie powinno
się kłaniać, czyli: warto znać filogenezę!
Nie dziwię się autorowi, że na tym (wczesnym) etapie ba
dań magizoologicznych powstrzymał się od rysowania takie
go drzewa, bo w końcu, jak sam pisze we Wstępie (str. XV),
„niepełne zrozumienie jest często groźniejsze niż całkowita
niewiedza'1. Z drugiej strony należy jednak podziwiać po
wściągliwość Skamandra, który na takiej udawanej wiedzy
na pewno nie miałby kłopotów ze zrobieniem habilitacji na
niejednej mugolskiej akademii rolniczej.
O smokach, których Skamander wyróżnia 10 ras otrzymu
jemy informacje dość chaotyczne i banalnie anegdotyczne,
na podstawie których nie sposób zrozumieć ich wzajemnych
związków filogenetycznych. Liczba 10 ras dotyczy tylko ras
tzw. czystej krwi, ponieważ różnych krzyżówek między
nimi może być 45, albo nawet 90 — zachęcam Czytelników
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do krytycyzmu, nie brania tego stwierdzenia „na wiarę“ i
rozpisanie wszystkich możliwych krzyżówek. Symetryczność efektów krzyżówek międzygatunkowych jest ważnym
i ciekawym zagadnieniem w genetyce i hodowli: wiemy np.,
że potomstwo klaczy konia domowego i ogiera osła (czyli
muł) różni się pod wieloma względami od oślika (osłomuła)
- potomstwa krzyżówki odwrotnej, czyli samca konia i kla
czy osła. Podobnie, zorse (czyli zebrula) to nie to samo co
hebra, chociaż obie formy są krzyżówkami konia i zebry.
Nie wiemy czy konsekwencje skrzyżowania samca ogniomiota chińskiego z samicą żmijozęba peruwiańskiego (naj
mniejszy smok) będą takie same jak vice versa. Pomijam
tutaj, oczywiście, koszt i fotygę transportu smoków między
Chinami i Peru, oraz z powrotem. Zwróćmy również uwagę,
że mowa jest tutaj tylko o samcach i samicach, czyli dwóch
płciach. O ileż bardziej skomplikowane byłyby zależności
genetyczne, gdyby do rozmnożenia niezbędne były trzy albo
cztery odmienne płcie. Na szczęście, fantazja procesu ewo
lucji zwierząt fantastycznych okazała się w tym przypadku
ograniczona [tej kwestii poświęcony jest mój esej pt. „Arka
Poego, czyli o istotach zmyślonych i ograniczeniach wy
obraźni", Nowa Fantastyka 2 (245): 72-74 (2003)].
W przeciwieństwie do Skamandra, cytowany przez Sta
nisława Lema profesor Kerebron Emtadrata zaproponował
logiczną i bardzo fundamentalną klasyfikację smoków na
smoki ujemne, zerowe i urojone (zob. „Cyberiada“: Wypra
wa trzecia, czyli smoki prawdopodobieństwa). Smoki te nie
istnieją, ale na trzy, całkiem odmienne sposoby. Oczywi
ście, omawiana książka Skamandra, kontynuując tradycję
anglosaskiego spisku niedoceniania polskich publikacji, nie
wspomina o pracy Lema. Czuję się w obowiązku ją przy
pomnieć, pomimo tego, a właściwie właśnie dlatego, że,
cytując Lema, ,jak wiadomo, smoków nie ma“. Newt Ska
mander nie zgodziłby się z tym typowym mugolizmem pol
skiego autora, podkreślając, że mugole po prostu smoków
nie widzą. Lem-smokolog zachowuje się tutaj jak epistemologiczny struś, który, chowając głowę w piasek, twierdzi, że
świat przestaje istnieć.
Tłumaczenie Joanny Lipińskiej i Andrzeja Polkowskiego
jest urokliwie kreatywne, te: trzminorki, toksyczki, psidwaki,
niuchacze, nieśmialki i ciamarnice brzmią jak wyjęte z lu
dowej skarbnicy języka, wzbogacanej przez stulecia historii,
nieodróżnialne leksykalnie i fonologicznie od (realnie ist
niejących) koziułek, łabuńców, nasięźrzalów, wywilżnych,
podejźrzonów i grzebiuszek. W jednym miejscu udało mi się
jednak zauważyć niedociągnięcie: w samym tytule tłuma
cze ujawniają swoją zaborczą chęć dominacji nad światem
zwierząt fantastycznych — tytuł oryginału fa n ta stic beasts and where tofind them“ nie sugeruje wcale,jak“ je zna
leźć, lecz tylko — „gdzie“. Nie szukajmy ich zbyt natrętnie
— pozostawmy świat zwierząt fantastycznych Harry‘emu,
Hermionie i Ronowi.
Michał J a s ie ń s k i (Kraków i Nowy Sącz)
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Nadanie tytułu Doktora H onoris Causa
U niw ersytetu M edycznego w Łodzi Profesorowi
Jerzem u A. G. Vetulaniem u
24 czerwca 2008 roku, w reprezentacyjnej Sali Mu
zeum Historii M iasta Łodzi, odbyło się uroczyste po
siedzenie Senatu Uczelni z okazji nadania tytułu Dok
tora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Profesorowi Jerzemu A. G. Vetulaniemu, wybitnemu
naukowcowi, posiadającemu imponujący, budzący
szacunek w środowisku naukowym na całym świecie,
dorobek naukowy. W trakcie posiedzenia Laureat wy
głosił wykład pt.: Co neurobiologia może powiedzieć o
moralności, a uroczystą laudację wygłosił prof. dr hab.
n. med. Jerzy Z. Nowak z Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi.
Należy w tym miejscu przypomnieć, szczególnie
najmłodszym stażem Czytelnikom Wszechświata, że to
właśnie Profesor Jerzy Vetulani był przez 21 lat Redak
torem Naczelnym tego Pisma, i przeprowadził je bez
piecznie i w całości przez trudne czasy upadku PRL-u i
transformacji ustrojowej naszego Państwa.
Jacek Rajchel
Jego Magnificencjo Panie Rektorze,
Wysoki Senacie Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, Szanowni Goście
Rola promotora Szacownego Gościa — Pana Pro
fesora Jerzego Vetulaniego
do tytułu Doktora ho
noris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest
wielkim wyróżnieniem i honorem.
Z ogrom ną przyjem nością przedstawię Państwu syl
wetkę Profesora, a przyjemność jest podwójna:
— po pierwsze — dzięki swoim osiągnięciom na
ukowym Pan Profesor od dawna znajduje się w świa
towej czołówce badaczy obszaru neuro-psycho-medycyny;
— po drugie — (drugi wątek je s t bardziej pryw at
ny) — dwa lata temu minął okres trzech dekad naszej
znajomości i przyznaję, że począwszy od pierwszego
spotkania w roku 1976, które miało miejsce w stylo
wym pałacyku ówczesnego Instytutu Farmakologii
PAN w Krakowie, do dzisiaj — nieprzerwanie — by
łeś i wciąż jesteś niedoścignionym wzorem naukowcaentuzjasty, badacza o niepospolitej erudycji i rzadkiej
umiejętności mówienia o rzeczach trudnych językiem
prostym i zrozumiałym w sposób sugestywny, czasami
dosadny, ale i przekonujący.
Pan Profesor Jerzy Adam Gracjan Vetulani wy
chowywał się w rodzinie inteligenckiej o głębokich
tradycj ach
niepodległościowo-demokratycznych
oraz dużych zasługach na polu nauki i kultury. Ta
kie korzenie musiały mieć wpływ na kształtowanie oso
bowości i poglądów, a także na niezależność i orygi
nalność myślenia. Dwie ostatnie cechy — połączone z
pasją odkrywczości i szeroką a zarazem rzetelną wiedzą
— stanowią substrat dla nietuzinkowych osiągnięć w

skali kraju i świata. A tych w życiorysie Profesora jest
niemało.
Profesor Jerzy Vetulani jest obdarzony wszystkimi
wspomnianymi atrybutami umożliwiającymi skuteczne
poszukiwanie praw i mechanizmów, które leżą u pod
staw funkcjonowania żywego organizmu, w tym orga
nizmu człowieka, zarówno w warunkach fizjologii, jak
i patologii.

Ryc. 1. Profesor dr hab. Jerzy A. G. Vetulani w trakcie
uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwer
sytetu Medycznego w Łodzi

W szerokim obszarze zainteresowań biologicznomedycznych Profesora Jerzego Vetulaniego centralne
miejsce zajął mózg — narząd najbardziej skomplikowa
ny i tajemniczy ze wszystkich, jakie człowiek posiada.
Właśnie mózg i jego patologia stały się wyzwaniem
dla Profesora, stały się istotąjego naukowej pasji, która
— mimo dojrzałego wieku — nie gaśnie. Wprost prze
ciwnie, naukowa pasja Profesora Jerzego Vetulaniego
nieustannie rozkwita, a jednym z bardziej adekwatnych
opisów tego przymiotu może być przywołanie szlachet
nego wina, które im starsze tym lepsze.
Ale wróćmy do początków edukacji Profesora Je
rzego Vetulaniego, bowiem te wczesne lata kształtują
sylwetkę człowieka młodego, otwartego na wiedzę,
nieco zbuntowanego, człowieka o wielkim potencjale
twórczym. Po 5 latach studiów na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, w roku
1957 zostaje dyplomowanym biologiem; przez kolejne
5 lat studiuje chemię teoretyczną na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UJ. Okres studiów
chemicznych dzieli z etatem asystenta w Instytucie
Farmakologii PAN w Krakowie, gdzie wciągają go za
gadnienia stricte medyczne, a mianowicie cukrzyca i
związki chemiczne o potencjale hipoglikemicznym.
Te zainteresowania owocują rozprawą doktorską ale
zaraz potem następuje — jak się później okaże — brze
mienna w skutkach zmiana. Otóż w roku 1966 dr Jerzy
Vetulani wyjeżdża na roczny staż do Cambridge University w Wlk. Brytanii, gdzie pod czujnym okiem prof.
Alfreda Burgena poznaje techniki spektrofotofluorymetryczne oznaczania monoamin i ich metabolitów — na
owe czasy metody przełomu poznawczego w dziedzi
nie biochemii i farmakologii, zwłaszcza ośrodkowego
układu nerwowego. Naładowany wiedzą teoretyczną i
posiadłszy laboratoryjne umiejętności, dr Vetulani wra
ca do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie i roz
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poczyna szeroko zakrojone badania nad rolą ośrodko
wych mechanizmów monoaminergicznych w działaniu
leków przeciwpsychotycznych, a następnie także leków
przeciwdepresyjnych. Dziedzina, która obejmuje te za
gadnienia — neuropsychofarmakologia — staje się
domeną działań późniejszego doktora habilitowanego,
docenta i profesora. To właśnie w neuropsychofarmakologii Profesor Vetulani odnalazł siebie, zaznaczył
swoje JA, i w której skutecznie realizuje się do dnia
dzisiejszego.
I jeszcze jeden brzemienny w skutkach naukowo-badawczy rozdział w życiu Profesora — trzyletni pobyt
w Vanderbilt University w Nashville i współpraca z
Fridolinem Sulserem. W oparciu o uzyskane wyniki
wnikliwych i obszernych badań obaj badacze formułu
ją oryginalną, nowatorską hipotezę dotyczącą moleku
larnego mechanizmu terapeutycznego działania leków
przeciwdepresyjnych. Hipoteza ta zakłada, że u pod
łoża działania leków przeciwdepresyjnych, a także
stosowanej w depresji terapii elektrowstrząsowej,
leży zmniejszenie reaktywności i gęstości receptorów
beta-adrenergicznych — tzw. zjawisko beta-downregulacji.

Ryc. 2. Profesor dr hab. Jerzy A. G. Vetulani z wnukiem Fran
ciszkiem Ksawerym i bratanicą Marysią Vetulani oraz Profe
sorem dr. hab. Stanisławem Konturkiem

Teoria down-regulacji jako pierwsza wskazywała na
dzisiaj powszechnie akceptowaną rolę adaptacyjnych
zmian w mózgu pod wpływem długotrwałego stoso
wania leków psychotropowych. Opublikowana w roku
1975 w prestiżowym czasopiśmie Naturę praca Vetulaniego i Sulsera przyniosła autorom międzynarodowe
uznanie, wchodząc do szeroko cytowanej opiniotwór
czej grupy publikacji tzw. citation classic. Po tej pu
blikacji w Naturę, ukazały się kolejne prace twórczego
duetu Vetulani-Sulser, rozszerzające dokonane obser
wacje.
Hipoteza w oryginalnej wersji nie przetrwała próby
czasu, jednak do dzisiaj stanowi bardzo ważny element
w badaniach i dyskusji nt. etiopatogenezy i terapii de
presji, schizofrenii i innych schorzeń neurologicznopsychiatrycznych.
Po powrocie do Polski dr Jerzy Vetulani z pasją
kroczył wytyczoną drogą — dokończył rozpoczętą
wcześniej habilitację, otrzymał nominację na kierowni
ka nowo powołanego Zakładu Biochemii w Instytucie
Farmakologii PAN w Krakowie i intensywnie rozwi
jał badania z zakresu neuropsychofarmakologii. Pole
zainteresowań ulegało stałemu poszerzaniu, w tym na
tak istotne z punktu widzenia współczesnej medycyny
i wydźwięku społecznego problemy uzależnień od
leków i narkotyków oraz problemy zaburzeń funk
cjonowania starzejącego się mózgu i organizmu, z
chorobą Alzheimera na czele.
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Badania pod jego kierunkiem były prowadzone na
najwyższym światowym poziomie. O jakości badań
mówią same za siebie pełnowymiarowe publikacje Pro
fesora — znakomite prace oryginalne (których jest
przeszło 300) oraz poglądowe i popularno-naukowe
(blisko 100 pozycji), a także kilkaset komunikatów pre
zentowanych na kongresach, sympozjach i innych spo
tkaniach naukowych.
O wysokiej randze prac naukowych Profesora świad
czy liczba cytowań powyżej 4500 i współczynnik „h”
16. Profesor Jerzy Vetulani jest ponadto autorem 3 ksią
żek, w tym popularnej „Jak usprawnić pamięć”.
Profesor Jerzy Vetulani kierował Zakładem Bioche
mii 30 lat, tj. do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.
Od marca ubiegłego roku pracuje w niepełnym wymia
rze godzin w Instytucie Farmakologii PAN w Krako
wie; jest zatrudniony również w Collegium Medium
Uniwersytetu Jagiellońskiego, i — co najważniejsze
— nieprzerwanie czynnie uczestniczy zarówno w
badaniach naukowych jak i życiu naukowym, będąc
przykładem nadzwyczaj aktywnego uczonego — ba
dacza, wykładowcy i propagatora nauki.
Patrząc retrospektywnie na wypromowanych przez
siebie naukowców można powiedzieć, że Profesor Je
rzy Vetulani jest twórcą szkoły nowoczesnej polskiej
neuropsychofarmakologii. Z jego grupy badawczej
pochodzi wielu doktorów i doktorów habilitowanych, a
ponadto czterech habilitantów oraz jedna z jego dokto
rantek — to obecnie profesorowie i kierownicy pięciu
zakładów w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie;
dwoje z nich — prof. Irena Nalepa i prof. Andrzej Pile
(absolwent naszej — łódzkiej Alma Mater) — pełnią
funkcje zastępców dyrektora krakowskiego Instytutu, a
kolejne dwie osoby są członkami Rady Naukowej In
stytutu Farmakologii.
Profesor Jerzy Vetulani jest światowej klasy eks
pertem w dziedzinie szeroko pojętej neuropsycho
farmakologii. Jest często zapraszanym wykładowcą na
licznych specjalistycznych i prestiżowych imprezach
naukowych w kraju i zagranicą. Swoimi wykładami
przyciąga tłumy słuchaczy, ma również zagorzałych
fanów, bo jak fama głosi — nie być na wykładzie
Profesora to niepowetowana strata. O tym wiedzą ci
wszyscy, którzy choćby raz słyszeli Profesora w akcji.
Taka okazja zobaczenia i usłyszenia Profesora w akcji
nadarzy się dzisiaj już niedługo.

Ryc. 3. Profesor dr hab. Jerzy A. G. Vetulani w trakcie nada
nia tytułu Doktora Honoris Causa przez Rektora Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi

Odkrycia naukowe i „perełki” publikacyjne
przyniosły Prof. Vetulaniemu liczne nagrody i wy
różnienia. W roku 1983 uzyskał prestiżową między
narodową nagrodę „Anna-Monika” za wybitne osią
gnięcia w obszarze neuropsychiatrycznym, w roku 1996
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nagrodę Kopem ikańską Polskiej Akademii Umiejętno
ści i Miasta Krakowa, w roku 2001 nagrodę Polskiego
Towarzystwa Badań Układu Nerwowego im. Jerzego
Konorskiego. Jest laureatem wielu nagród Sekretarza
Naukowego Polskiej Akademii Nauk i Wydziału Nauk
Medycznych PAN. W roku 2003 uzyskał Nagrodę Pre
zesa Rady M inistrów za całokształt dorobku naukowe
go, a w roku 2004 Doktorat Honorowy na Wydziale
Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. W tym sa
mym roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2006 otrzymał
za całokształt dorobku naukowego Medal Jędrzeja
Śniadeckiego.
Profesor jest od roku 1991 członkiem koresponden
tem, a od roku 1996 członkiem czynnym Polskiej Aka
demii Umiejętności; jest również członkiem Polskiej
Akademii Nauk oraz członkiem Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz przewod
niczącym Komitetu Nauk Neurobiologicznych PAN,
członkiem Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN oraz
Rady Upowszechniania Nauki PAN. Był i aktualnie jest
członkiem Rad Naukowych wielu placówek naukowych
w kraju i kolegiów redakcyjnych wielu specjalistycz
nych czasopism naukowych. W ciąż aktywnie uczestni
czy w pracach licznych towarzystw naukowych krajo
wych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.
Kopernika, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Ner
wowego, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk,
Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, oraz kolegiów
międzynarodowych, w tym Collegium Internationa
le Neuropsychopharmacologicum (CINP — w latach
1992-1998 był członkiem Rady) i European College o f
Neuropsychopharmacology (ECNP).
Oprócz bogatego dorobku naukowego postać
Pana Profesora wyróżnia się niezwykłą aktywnością
na polu popularyzacji nauki. Wrażliwy, z dużą kul
turą osobistą, obdarzony wybitną inteligencją emocjo
nalną oraz swoistym talentem medialnym — cechy te
pozw alają mu na szybkie nawiązanie kontaktu ze słu
chaczami, bez względu na ich wiek i wykształcenie.
Szerokie horyzonty zainteresowań, otwartość na nowe
idee, całokształt dotychczasowych dokonań zarówno na
ukowych jak i na niwie popularyzacji wiedzy odzwiercie
dlają głębię renesansowego humanizmu Profesora.
Na koniec, chciałbym pokrótce zasygnalizować
związki Profesora Jerzego Vetulaniego z Akademią
M edyczną a następnie Uniwersytetem Medycznym w
Łodzi, które datują się od drugiej połowy lat siedem
dziesiątych ubiegłego wieku.
Łódzkich farmakologów wspierał konstruktywnymi
uwagami i umożliwiał im opanowanie nowoczesnych
technik badawczych w kierowanym przez siebie zakła
dzie. Był recenzentem kilku przewodów doktorskich
i kilku rozpraw habilitacyjnych. W latach 1993-2003
regularnie uczestniczył jako wykładowca w kilkunastu
łódzkich konferencjach naukowo-dydaktycznych nt. re
ceptorów i transdukcji sygnału komórkowego, oraz m o
lekularnych podstaw uzależnień, organizowanych pod
auspicjami Polskiej Akademii N auk przez mówiącego
i prof. Jolantę Zawilską. Jest również autorem rozdzia
łów w dwóch książkach — „Receptory — Struktura,
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charakterystyka, funkcja” (PWN, 1997) i „Receptory
i Mechanizmy Przekazywania Sygnału” (PWN, 2003)
— redagowanych przez łódzkich naukowców — pra
cowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi — prof.
Jolantę Zawilską i obecnie mówiącego.
Profesor Jerzy Vetulani — badacz o światowym
autorytecie — bez wątpienia jest człowiekiem god
nym każdego zaszczytnego tytułu i wyróżnienia.
Wielce Szanowny Jubilacie — chylę czoła i ser
decznie gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Rzetel
ną tytaniczną pracą przy wsparciu licznych talentów
wspiąłeś się na wyżyny; p er aspera ad astra.
Życzymy Ci dalszych sukcesów — tych z najwyż
szej półki — oby było ich ja k najwięcej.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uwagi Jubilata
Słuchając laudacji wygłoszonej przez profesora Je
rzego Nowaka, znakomitego uczonego, którego rozwój
naukowy śledziłem niemal od początku, czułem się
skomplementowany stanowczo ponad miarę. Jurek jest
świetnym naukowcem, niezwykle pracowitym i inten
sywnym, i ta właśnie intensywność, a także pracowite
szperanie w mojej biografii, nadaje tej laudacji tak miły
memu sercu, ale i trochę żenujący mnie ton. Przy czym
rzeczywiście prawie wszystko, co było powiedziane
jest prawdą.
Muszę jednak gwoli ścisłości powiedzieć kilka rzeczy.
O ile metody spektrofluorymetryczne rzeczywiście
opanowałem w Cambridge, to ich zastosowania do
oznaczenia amin biogennych nauczyłem się w Polsce,
w Zabrzu, od mojego drugiego wielkiego przyjaciela
— psychofrarmakologa, profesora Zbigniewa S. Her
mana.
Jurek ma absolutna rację, że przełomowym okresem
dla mojej drogi naukowej był pobyt na Uniwersytecie
Vanderbildta. Trwał on właściwie tylko dwa lata, ale
rzeczywiście był owocny. To doświadczenie utwierdziło
mnie w przekonaniu, że bardzo trudno, jeżeli nie wręcz
niemożliwe jest osiągnięcie wysokiego poziomu roz
woju naukowego w dziedzinie biologii i medycyny, bez
co najmniej rocznego pobytu w jednym z czołowych
ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych.
Wyjazd do USA był drugim zdarzeniem, mającym
decydujące znaczenie dla mojej drogi naukowej. Pierw
sze miało miejsce w 1956 r, kiedy dowiedziałem się,
że decyzją sekretarza Uczelnianego Komitetu PZPR nie
otrzymam asystentury na Uniwersytecie Jagiellońskim
po ukończeniu studiów biologicznych. Wyrzuconego
za burtę kandydata na uczonego przyjął wówczas pod
swoje skrzydła profesor Janusz Supniewski, osobowość
niezwykła, grupująca w swoim Zakładzie Farmakolo
gii PAN (stworzonym przy Katedrze Farmakologii na
krakowskiej AM) wybitnie zdolnych a politycznie po
dejrzanych młodych ludzi, z których wyrosły takie tuzy
polskiej farmakologii, jak Ryszard Gryglewski czy Ta
deusz Chruściel. To pod takim kierownictwem i w tym
środowisku formowała się moja osobowość badacza.
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Jeszcze gwoli ścisłości — laudacja mówi o około
300 oryginalnych pracach naukowych. Ludzie nauki w
różny sposób podają swój dorobek. W dziedzinie bio
medycyny bezpiecznie, chociaż konserwatywnie jest
podawać, ile prac zostało zacytowanych w Medline.
Tutaj nie ma wątpliwości, jakie prace zaliczyć, a jakie
nie. Moich prac w Medline odnotowanych jest 228.
Dalsze opublikowano w czasopismach mniej znanych
międzynarodowej społeczności naukowej. Z drugiej
strony warto wspomnieć, że współczynnik Hirscha
liczy się według dwóch baz, albo Scopus (za ostatnie
lata), albo Web o f Science, za całość. W tej ostatniej
mój indeks h wynosi 34
I ostatnia sprawa: w laudacji Jurek podaje, że jestem
członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu
łów. Otóż ju ż nie jestem. Nie podpisałem oświadczenia

lustracyjnego, nie dlatego, żebym był informatorem czy
współpracownikiem SB, ale dlatego, że ustawę nakazu
jącą ludziom udowadniać swoją niewinność pod rygo
rem usunięcia z funkcji uważam za sprzeczną z ideami,
o które walczyłem jako członek „Solidarności” (a służy
łem w niej na różnych szczeblach, z prezydium Zarządu
Regionu „Małopolska” włącznie) w okresie PRL-u.
Podsumowując —- jestem nieco zażenowany tylu
pochwałami, ale oczywiście jest mi bardzo miło i ser
decznie dziękuję za życzliwość zarówno Profesorowi
Nowakowi, który laudację opracował, i profesorowi
Jackowi Rajchlowi, który ją publikuje. Ostatecznie ka
riera naukowa polega na zdobyciu uznania grupki ludzi,
o których istnieniu nikt normalny nigdy nie słyszał.

Spraw ozdanie z X X X V II O lim piady Biologicznej
w roku szkolnym 2007/2008

cały zakres biologii nauczanej w szkole, wzbogaconej o
najnowsze odkrycia, a w części ustnej omawiali wyniki
pracy badawczej. Maksymalna liczba punktów za część
testową zawodów to 100 pkt, za część ustną 12 punktów.
Ostatecznie do zawodów III stopnia zakwalifikowano
110 uczniów, którzy uzyskali w dwóch częściach zawo
dów okręgowych co najmniej 80 punktów, a ich praca
zyskała pozytywna opinię recenzentów. W tym roku,
najliczniejszą grupę finalistów przygotowały Panie: Be
ata Stępkowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 7, XIII LO w Szczecinie (6 finalistów) i Tamara
Kropiowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr
2, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Słupsku (4
finalistów), które w czasie uroczystego zakończenia za
wodów, otrzymały nagrody od Wydawnictwa PWN.

W dniach 12-13 kwietnia 2008 roku odbyły się za
wody finałowe XXXVII Olimpiady Biologicznej. Jak
co roku, zawody centralne poprzedzone zostały elimi
nacjami I i II stopnia.

X XXVII

Laureaci I stopnia XXXVII Olimpiady Biologicznej od 1 do 5
miejsca: Paweł Stapiński, Agnieszka Grzyb, Bartosz Żerebecki,
Tomasz Klaus, Michał Podgórski w towarzystwie prof. dr hab.
Bronisława Cymborowskiego — przewodniczącego KGOB.
Fot. Archiwum KGOB

Do eliminacji I stopnia XXXVII OB zgłosiło się
3330 uczniów z 16 okręgów, z czego w II etapie Olim
piady brało udział 1989 osób. Warunkiem przystąpienia
do Olimpiady Biologicznej jest wykonanie pracy ba
dawczej zgodnej z naszymi zasadami. Jak co roku za
wody okręgowe poprzedzone były eliminacjami szkol
nymi, w których recenzowane były prace badawcze
uczestników. W styczniu br. odbyły się zawody okręgo
we, w czasie których zawodnicy pisali test obejmujący

Jerzy A. G. Y e tu lan i (Kraków)

Zawody III stopnia odbyły się w dniach 12-13 kwiet
nia 2008 r. na terenie Wydziału Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego, którego dziekan, Pani prof. dr hab. Jo
anna Pijanowska objęła zawody honorowym patrona
tem. Pierwszego dnia zmagań olimpijskich uczniowie
zdawali trzygodzinny egzamin pisemny — test składa
jący się ze 100 pytań, spośród których 90 pytań miało
tylko jedną prawidłową odpowiedź (z pięciu podanych
propozycji), wskazanie której dawało I punkt; w kolej
nych 10 zadaniach, należało wskazać zarówno błędne
jak i prawidłowe odpowiedzi (bezbłędna odpowiedź na
każde pytanie dawała 5 punktów). W sumie za rozwią
zanie całego testu każdy z uczestników mógł otrzymać
140 punktów. Po trzykrotnym sprawdzeniu testów, nie
zależnie przez trzech różnych członków Komitetu Głów
nego OB, wyłoniono zwycięzców tego etapu zawodów.
Pierwsze miejsce w tym etapie zajął Paweł Stapiński,
uczeń I LO w Sanoku, uzyskując wynik 126 punktów.
Wyłoniono grupę 44 uczniów, którzy uzyskali co naj
mniej 110 punktów i zakwalifikowali się do eliminacji
ustnych. Wyniki testu pokazały, że uczniowie byli do
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niego znakomicie przygotowani, wielu z nich uzyskało
dobre rezultaty i w efekcie, graniczna liczba punktów
(110 pkt.), była wyższa niż w ostatnich latach (w 2007
— 101 pkt., w 2006 — 97 pkt., 2005 — 97 pkt., 2004
— 106 pkt., 2003 — 107 pkt.).
W niedzielę 13 kwietnia każda z osób zakwalifiko
wanych do części ustnej, m usiała zdać egzamin przed
trzema niezależnymi komisjami. Na wstępie uczeń
bronił swojej pracy badawczej, omawiając przeprowa
dzane przez siebie badania i wyciągnięte wnioski. Dla
oceny uczestnika bardzo ważne było jasne omówienie
uzyskanych wyników i uzasadnienie celowości podję
tej tematyki. Komisja wyróżniła 10 prac badawczych,
które były prezentowane w holu głównym Wydziału
Biologii UW, a ich autorzy zostali uhonorowani nagro
dami ufundowanymi przez Ministerstwo Środowiska i
Oficynę W ydawniczą Multico.
Redakcja czasopisma „Biologia w szkole”, doce
niając oryginalne pomysły i rzetelne wykonanie, wy
różniła publikacją w kolejnych numerach najciekawsze
prace spośród prac biorących udział w eliminacjach
oraz trzy najciekawsze prace uczestników części ustnej
zawodów: Tomasza Klausa, Anny Czajkowskiej oraz
Magdaleny Wałek.
Nagrodę specjalną za najlepszą spośród prac wy
różnionych, mikroskop ufundowany przez firmę Eduko,
zdobył Tomasz Klaus. Najciekawsze prace badawcze,
spośród wyróżnionych w zawodach centralnych i okrę
gowych, zostaną wytypowane do Europejskiego Kon
kursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej, którego
edycją w Polsce zajmuje się Krajowy Fundusz na Rzecz
Dzieci. Prace badawcze nagrodzone w polskim finale
konkursu są publikowane we Wszechświecie.
Kolejnym etapem zawodów ustnych była odpowiedź
na pytania teoretyczne dotyczące biologii komórki,
tkanek i rozwoju (komisja II) oraz biologii wybranych
grup organizmów, ekologii i ewolucjonizmu (komisja
III). Każde pytanie rozpoczynało się rozpoznaniem pre
paratu lub ilustracji, co stanowiło pretekst do szerokiej
dyskusji ucznia z członkami każdej komisji. W każdej
komisji uczeń oceniany był niezależnie przez każdą z
osób pytających. Z egzaminu ustnego, każdy z uczest
ników mógł uzyskać maksymalnie 108 punktów. O za
jęciu danej lokaty w zawodach centralnych decydowały
wyniki z części pisemnej i ustnej. Suma punktów z obu
egzaminów pozwoliła wyłonić laureatów I, II i III stop
nia XXXVII Olimpiady Biologicznej, w sumie 25 osób
(5 L. I st., 10 L. II st. i 10 L. III st.). Informacje o loka
tach, jakie zajęli poszczególni uczniowie w tegorocz
nych zawodach były utajnione do momentu odczytania
protokołu w trakcie uroczystego zakończenia.
W pierwszym dniu zawodów uczestnicy części ust
nej mieli szanse wziąć udział w dwóch konkursach.
Pierwszy z nich, to konkurs wiedzy biologicznej odby
wający się w języku angielskim. M a on formę egzam i
nu pisemnego, zawierającego zarówno pytania otwar
te, jak i zamknięte pytania testowe. Zwycięzcami tego
konkursu zostali: Paweł Stapiński (I msc.), oraz Ka
tarzyna Drzewicka (II msc.), którzy wykazali się nie
tylko biegłą znajom ością języka, ale także terminologii
biologicznej.
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Drugim konkursem był konkurs sprawdzający zna
jom ość naszej flory i fauny. Zadaniem uczniów było
rozpoznanie i określenie możliwie dokładnej pozycji
systematycznej wybranych gatunków roślin, zwierząt
i grzybów, które prezentowane były na fotografiach.
Uczniowie, którzy zwyciężyli w tym konkursie: Ja
kub Buda (I msc.) oraz Urszula Ciochoń i Agnieszka
Grzyb (II msc. ex eguo) wykazali się ogromną w iedzą
wskazującą na ich szerokie zainteresowania przyrodni
cze. Wyniki tych konkursów nie są wliczane do ogólnej
klasyfikacji, pozwalają nagrodzić uczniów wyróżniają
cych się w iedzą i umiejętnościami. Najlepsi zawodnicy,
którzy brali udział w konkursie ze znajomości flory i
fauny Polski, a także konkursie w języku angielskim
otrzymali nagrody ufundowane przez Oficynę Wydaw
niczą Multico.
W trakcie zawodów dla uczestników i nauczycieli
przygotowano sesję naukową i spotkania ze sponsora
mi. Pracownicy naukowi kilku wyższych uczelni, prze
wodniczący i członkowie KOOB wygłosili wykłady
przedstawiające najnowsze doniesienia z różnych dzie
dzin biologii wzbogacone o wyniki własnych projek
tów badawczych. W tym roku prelegentami byli: prof.
dr hab. Agnieszka Mostowska, prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, dr hab. Anna Ciemerych-Litwinienko, dr Doro
ta Korsak, dr Tomasz Janecki, dr Dariusz Ruszkowski,
dr Grzegorz Pączka. Pan K rzysztof Tomczak, redaktor
Wydawnictwa eMPi2 poprowadził warsztaty dla na
uczycieli. Wykłady spotkały się z ogromnym zaintere
sowaniem słuchaczy, często kończyły się pasjonującą
dyskusją. Dodatkowo, z nauczycielami i uczestnikami
zawodów spotkał się Przewodniczący KGOB, prof. dr
hab. Bronisław Cymborowski.
Uroczyste zakończenie zawodów finałowych
XXXVII Olim piady Biologicznej odbyło się 14 kw iet
nia 2008 r. w auli Wydziału Biologii UW. W szystkich
gości, zawodników i ich opiekunów przywitał prze
wodniczący KGOB prof. dr hab. Bronisław Cymbo
rowski. Swoją obecnością zaszczycili nas między
innymi Dziekan Wydziału Biologii — prof. dr hab.
Joanna Pijanowska, która skierowała słowa podziwu
i złożyła gratulacje młodym talentom oraz Prodziekan
Wydziału Biologii UW, i członek KGOB, Pani dr Bo
żena M aciejewska, a także M ałgorzata Żuber-Zielicz
— Przewodnicząca M azowieckiego Stow arzysze
nia na Rzecz Uzdolnionych. Pani Dziekan W ydzia
łu Biologii, prof. dr hab. Joanna Pijanowska gorąco
zachęcała uczniów do podjęcia studiów na Wydziale
Biologii UW, który w trakcie rekrutacji preferuje fi
nalistów i laureatów Olim piady Biologicznej. Dodat
kowo, przedstawiła ofertę nowych kierunków studiów
na Wydziale Biologii i współpracujących wydziałach
przyrodniczych UW. Zapewniła także młodzież o
wszechstronnym wsparciu, które otrzym ują najzdol
niejsi studenci Wydziału.
Poza uroczystymi przemówieniami, zakończenie
zawodów uświetnił wykład Pana prof. dr hab. Jerzego
Dzika na tem at odczytywania historii ewolucji zapisanej
w skamieniałościach oraz koncert stypendystek Krajo
wego Funduszu na rzecz Dzieci: Marii Włoszczowskiej
(skrzypce) i Marty Kordykiewicz (wiolonczela).
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O zajęciu danej lokaty w zawodach centralnych
decydowały wyniki z części pisemnej i ustnej. Suma
punktów z obu egzaminów pozwoliła wyłonić laure
atów I, II i III stopnia XXXVI Olimpiady Biologicz
nej, w sumie 25 osób (5 L. I st., 10 L. II st. i 10 L. III
st.). Zwycięzcą tegorocznej Olimpiady Biologicznej
został:
Paweł Stapiński, uczeń III klasy I LO w Sa
noku, podopieczny Pana mgr Roberta Rybki,
uzyskując 229,8 pkt.
Kolejne miejsca zajęli:
— Agnieszka Grzyb, uczennica III Klasy I LO
w Sanoku, podopieczna Pana mgr Roberta Rybki
(228,05),
— Bartosz Żerebecki, uczeń gimnazjum (indywi
dualne nauczanie pod opieką Pani mgr Anny Jankow
skiej) z Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu (218,4 pkt),
— Tomasz Klaus, uczeń II klasy Pani mgr Marii
Rubachy ZS nr 1 w Brzesku (215,10 pkt).
— Miejsce V zajął Michał Podgórski, uczeń III
klasy Pani mgr Małgorzaty Tomtały z I LO w Łodzi,
uzyskując 213,8 pkt.
Podczas odczytywania protokołu, zwycięzcy zawo
dów przyjmując gratulacje i zaświadczenia o zajęciu
określonych lokat w zawodach, otrzymali złote, srebr
ne i brązowe medale i wspaniałe nagrody ufundowane
przez licznych sponsorów. Laureaci otrzymali medale
ufundowane z inicjatywy prof. B. Cymborowskiego
przez MEN, a także nagrody ufundowane przez zespół
dziekański Wydziału Biologii UW, MEN, Prezydenta
m. st. Warszawy oraz Wydawnictwa: Nowa Era, WSiP,
PWN, a także przez Grid.
Nauczyciele laureatów otrzymali nagrody ufundo
wane przez Wydawnictwo Operon, eMPi2, Now ą Erę,
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Oficynę Wydawniczą Multico, Wydawnictwo Podko
wa oraz WSiP, a nauczyciel zdobywców I i II miejsca
nagrodę pieniężną od Wydawnictwa Operon. Redakcje
„Biologii w szkole” i „Wszechświat” przekazały szko
łom prenumeraty oraz archiwalne numery.
Dla szkoły zwycięzcy — I LO w Sanoku — firma
Ecotone ufundowała pełne wyposażenie pracowni bio
logicznej. Szkoły laureatów I stopnia oprócz mikrosko
pów ufundowanych przez Ecotone, otrzymały plansze
multimedialne od wydawnictwa WSiP i plansze dydak
tyczne od Wydawnictwa Nowa Era. Szkoły laureatów
II i III stopnia zostały nagrodzone mikroskopami przez
Ecotone i Delta Optical, a także foliogramami przez
Jangar. Szkoły wszystkich laureatów otrzymały od Ofi
cyny Wydawniczej Mulico najnowsze wydanie „Biolo
gii” Villego. Szkoły finalistów uzyskały bonifikatę na
zakup mikroskopów firmy CS — Creative Solutions.
Podziękowania dla sponsorów XXXVII Olimpia
dy Biologicznej znajdują się na stronie internetowej

(www.olimpbiol.uw.edu.pl).
Jednym z większych wyróżnień, jakie spotyka rok
rocznie najlepszych olimpijczyków, jest udział naszej
kadry w zawodach międzynarodowych. W lipcu 2008
r. zawody Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej
odbędą się w Indiach. Polska będzie reprezentowa
na przez czterech zawodników, wyłonionych podczas
kwalifikacji spośród zdobywców pierwszych dziesięciu
miejsc XXXVII OB. Sponsorami tego wyjazdu są: fir
ma handlowa Eduka, Wydawnictwo WSiP oraz Pearson
Education.
Sekretarz naukowy KGOB
dr Magda Sobolewska-Łącka
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Poczynając o d 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 Tomasza Klausa nt.: Wpływ wyciągów z czosnku zwyczajnego i sosny pospolitej na pro 
ces pleśnienia została przygotowana p o d opieką nauczyciela biologii Pani mgr Marii Rubachy. W zawodach ogól
nopolskich X XX V II Olimpiady Biologicznej Tomasz Klaus zajął IV miejsce i uzyskał tytuł laureata. Ponadto otrzy
mał nagrodę za najlepszy projekt badawczy na tejże Olimpiadzie. Po przejściu kwalifikacji otrzymał zaproszenie
na X IX Międzynarodową Olimpiadę Biologiczną, która odbyła się w lipcu tego roku w Bombaju. Wraz z trójką
innych uczestników z krajowej edycji (Agnieszką Grzyb, Michałem Podgórskim i Pawłem Stapińskim) wziął udział
w tych zawodach. Po wykonaniu zadań praktycznych i rozwiązaniu testów teoretycznych otrzymał ostatecznie tytuł
brązowego medalisty.
Tomasz KLAUS (Brzesko)

WPŁYW WYCIĄGÓW Z CZOSNKU ZWYCZAJNEGO I SOSNY POSPOLITEJ
NA PROCES PLEŚNIENIA

Streszczenie
Przedmiotem mojej pracy badawczej było spraw
dzenie właściwości grzybobójczych i fungistatycznych
wyciągów z sosny pospolitej Pinus syhestris L. i czosn
ku zwyczajnego Allium sativum L. Jednocześnie podją
łem próbę wykazania, w jakich stężeniach charaktery
zują się wysoką skutecznością. Przeprowadzone przeze
mnie obserwacje potwierdzają antybiotyczne działa
nie wyciągu z czosnku. Całkowicie uniemożliwiał on
rozwój strzępek pleśniaka białego nawet w znacznym
rozcieńczeniu (objętościowo 1:14). Wpływ wyciągu
z sosny na wzrost grzybów pleśniowych był znacznie
słabszy, aczkolwiek wyraźny (wyciąg ten niezależnie
od stężenia opóźniał proces pleśnienia).

Celem moich doświadczeń była próba określenia, w
jakim stężeniu stanowią ochronę przed rozwojem nie
pożądanych i szkodliwych grzybów

W stęp
Wiele roślin uprawianych w przydomowych ogród
kach ma dużą wartość biologiczną co jest spowodowa
ne nie tylko ich walorami smakowymi i wartością od
żyw czą ale głównie wyjątkowymi substancjami, jakie
się w nich znajdują Szczególnie cenne, bakterio- i grzy
bobójcze związki występują w czosnku zwyczajnym
i sośnie pospolitej. Są to rośliny bardzo rozpowszech
nione, uprawiane (czosnek jako warzywo i przyprawa,
natomiast sosna na plantacjach, głównie jako źródło
materiału budowlanego).To właśnie wpływ wyciągów z
tych roślin na rozwój grzybów pleśniowych był przed
miotem moich obserwacji.
Ich właściwości nie są do końca doceniane i należy
cie wykorzystywane. W obecnym czasie, gdy wszech
obecne są proekologiczne wpływy, warto było by jesz
cze raz po nie sięgnąć. Możliwości ich wykorzystania
jest bardzo wiele, m.in. w rolnictwie ekologicznym,
jako nieszkodliwe i skuteczne środki ochrony roślin.

Ryc. 1. Rozwój pleśniaka białego w próbie badawczej z
wyciągiem z czosnku — widoczne strzępki wzniesione
(zdjęcie wykonane po 144 godzinach od założenia hodowli,
stężenie 1:20)

Ryc. 2. Rozwój grzybów pleśniowych w próbie kontrolnej
— widoczne strzępki pleśniaka białego oraz zielona grzybnia
pędzlaka
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M ateriał i metody
Wszystkie badania przeprowadziłem w ten sam
sposób. Wykonałem po trzy powtórzenia każdej z prób
badawczych. Wszystkie obserwacje prowadziłem przez
okres 10 dni (240 h). W jednej serii badań zajmowa
łem się działaniem trzech stężeń wyciągów (od razu w
trzech powtórzeniach, każde powtórzenie z próbą kon
trolną). Wszystkie próby w trakcie badań znajdowały
się w ciemnym pomieszczeniu o względnie stałej tem 
peraturze (około 23°C). Obserwacje zmian w próbach
prowadziłem codziennie o stałej porze. Wyniki zapisy
wałem w dzienniku obserwacji. Wykonałem także licz
ne fotografie.
Badania z użyciem wyciągów z czosnku zwyczaj
nego prowadziłem w okresie 12.07.2007-31.08.2007.
W ich trakcie opisałem działanie wyciągów (w 15 róż
nych stężeniach) na wzrost grzybów pleśniowych.
Do wykonania każdej serii doświadczeń z wycią
giem z czosnku zgromadziłem następujące wyposaże
nie laboratoryjne:
— 12 jednakowych szalek Petriego ( 0 70 mm, wy
sokość 15 mm);
— szkiełko zegarkowe ( 0 100 mm);
— strzykawka o pojemności 5 ml;
— szklana pipeta wielomiarowa o pojemności 5 ml;
— 3 zlewki (jedna do zbierania soku z czosnku,
druga z przegotowaną i ostudzoną w o d ą trzecia do spo
rządzenia odpowiedniego stężenia);
— sokowirówka Philips HR 1861/00;
— aparat cyfrowy Canon Powershot A430;
— waga elektroniczna;
— flamaster wodoodporny, taśma bezbarwna (do
podpisywania szalek);
— oraz inne materiały:
— 12 jednakowych krążków chleba pszenno-żytniego (0 4 0 mm);
— 100 g obranych ząbków czosnku.
Przy użyciu sokowirówki uzyskałem sok z czosnku
(zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia). Następ
nie przygotowałem wyciągi w potrzebnym stężeniu po
przez wymieszanie odpowiednich objętości wody i soku.
6 ml danego wyciągu wylałem na szkiełko zegarkowe,
zanurzyłem w nim krążek chleba. Następnie umieściłem
go w szalce, podpisałem i sfotografowałem.
Badania nad wpływem wyciągu z sosny zwyczaj
nej na wzrost grzybów pleśniowych przeprowadziłem
w okresie 07.05.2007-26.05.2007. Opisałem działanie
wyciągów w 6 stężeniach. W każdej serii badań wyko
rzystałem wyposażenie laboratoryjne wymienione w
opisie materiałów do badań nad wyciągiem z czosnku.
Dodatkowo przygotowałem:
— wyparzony słój o pojemności 1 1 z m etalow ą
powlekaną tworzywem przykryw ką
— 50 g rozdrobnionych świeżych pączków (przy
rostów rocznych) sosny zwyczajnej;
— czajnik bezprzewodowy Zelm er 17 Z012;
— 12 jednakowych krążków chleba pszenno-żytniego ( 0 40 mm);
— płyn do mycia naczyń Ludwik (detergent).
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Przygotowanie naparu: zważone i rozdrobnione
pączki sosny w słoju zalałem 250 ml przegotowanej, go
rącej (nie wrzącej) wody. Dodałem 1 kroplę detergentu
(w celu zespolenia fazy hydrofobowej - m.in. olejków
eterycznych z wodą). Odstawiłem na 24 godziny.
Przygotowałem wyciągi w potrzebnym stężeniu po
przez wymieszanie odpowiednich objętości wody i napa
ru. 6 ml danego wyciągu wylałem na szkiełko zegarko
we, zanurzyłem w nim krążek chleba. Potem umieściłem
go w szalce, podpisałem i sfotografowałem.
W yniki
Wyniki uzyskane w badaniach nad wpływem wycią
gu z czosnku zwyczajnego na wzrost grzybów pleśnio
wych jasno wskazują na grzybobójcze i fungistatyczne
działanie związków zawartych w tej roślinie.
Uśrednione wyniki badań przedstawia poniższy dia
gram.
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L eg e n d a:
k o lo r

ob se rw a cja
B rak w id o c z n y c h z m ia n w próbie.
S trz ęp k i p le śn ia k a b ia łe g o z ac zę ły s ię ro z w ija ć .
S trz ęp k i z aję ły c a la o b ję to ść szalki. C h le b z m ie n ia k o n sy ste n c ję n a p ó łp ły n n ą . D u ża ilo ść z a ro d u i.
K rążek c h ic b a z m ie n ił k o n sy ste n c ję n a p ły n n ą .
R o z w ó j p ę d z la k a (z ie ło n o -la z u ro w a g rz y b n ia ).

Przebieg rozwoju grzybów pleśniowych w zależności od
stężenia soku z czosnku użytego do nasączenia krążka użytego
chleba

Początek wzrostu pleśniaka białego w próbie kon
trolnej obserwowałem średnio po około 64 godzinach.
Strzępki intensywnie się rozwijały, ostatecznie zajmując
całą objętość szalki (średnio po 7 dniach). Później poja
wił się pędzlak (średnio po 200 godzinach) (ryc. 3,4).
W ynik doświadczenia - wpływ wyciągu z czosnku na wzrost strzępek grzybni grzybów
pleśniowych (Lp. 11, powtórzenie A)
Zdjęcie przedstawia wynik uzyskany po 240 h od założenia hodowli.

P r ó b a kontrolna
Lp. 10
p ow tó rze n ie A

P ró b a b a d a w cza
Lp. 10
p ow tórzenie A
stę że n ie 1:10 X

P ró b a b a d a w c z a
Lp. 10
p o w tórzen ie A
stę że n ie 1:14 X I

P ró b a b a d a w c z a
Lp. 10
p o w tórzen ie A
stę że n ie 1 :20 X II

Ryc. 3. Prezentacja uzyskanych wyników: proces pleśnienia
jest wyraźnie opóźniony w obecności wyciągu z czosnku.
Przy stężeniach 1:10 i 1:14 nie zaobserwowano jakichkolwiek
zmian przez okres 240 godzin.
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Użycie stężeń I—XI do nasączenia krążków chleb cał
kowicie uniemożliwiało rozwój pleśniaka białego. Wy
ciąg z czosnku, już w stosunkowo niskim stężeniu, gdzie
na 1 jednostkę objętościową czystego soku przypadało
aż 14 jednostek objętościowych wody, wykazywał dzia
łanie grzybobójcze całkowicie zapobiegając rozwojowi
pleśniaka, (ryc. 3). W nieco niższych stężeniach (1:20,
1:29, 1:59) wyraźnie opóźniał rozwój strzępek - nawet o
50 godzin (w porównaniu do próby kontrolnej). W stęże
niach tych nigdy nie następowało zajęcie całej objętości
szalki przez strzępki wzniesione. Proces ten miał miejsce
przy użyciu stężenia 1:119. (ryc. 4). Nasączenie krążka
chleba wyciągiem z czosnku zawsze zapobiegało rozwo
jowi lazurowo-zielonych pędzlaków.

strzępki całej objętości szalki (ryc. 5). Stężenia I i II
uniemożliwiały rozwój zielonych strzępek pędzlaków
(ryc. 5). Stężenia IV - V I (prócz wyraźnego opóźnienia
rozwoju pleśni) zasadniczo nie wywierały wpływu na
pleśnienie (w porównaniu do próby kontrolnej).
W y n ik d o ś w i a d c z e n i a - w p ł y w w y c i ą g u z s o s n y n a w z r o s t s t r z ę p e k g r z y b n i g r z y b ó w
p l e ś n i o w y c h ( L p . 1, p o w t ó r z e n i e A)
Z d ję c ie p r z e d s ta w i a w y n ik u z y s k a n y p o 2 4 0 h o d z a ło ż e n ia h o d o w li

P r ó b a k o n tr o ln a
L p .1
p o w tó rz e n ie A

P ró b a b ad aw cz a
L p .1
p o w tó rz e n ie A
n ie ro z c ie ń c z o n y n a p a r
z ig li w i a s o s n y ( s t ę ż e n i e I)

P ró b a b a d a w c z a
L p .1
p o w tó rz e n ie A
s tę ż e n ie 1:1 II

P ró b a badaw cza
L p .1
p o w tó rz e n ie A
s tę ż e n ie 1 :2 III

Stężenia wyrażone s ą w stosunku objętościowym.

Ryc. 5. Prezentacja uzyskanych wyników: proces pleśnienia
w obecności wyciągu z sosny

P ró b a kontrolna
Lp. 13
p o w tó rzen ie A

P ró b a b a d a w cz a
Lp. 13
p o w tórzenie A
s tę ż e n ie 1:29 XIII

P róba b a d aw c za
Lp. 13
pow tórzenie A
stę ż e n ie 1:59 XIV

P ró b a b ad a w cza
Lp. 13
pow tórzenie A
stę ż e n ie 1:119 XV

Stężenia wyrażone są w stosunku objętościowym

Ryc. 4. Prezentacja uzyskanych wyników: pomimo znacznego
rozcieńczenia wyciągu z czosnku, nadal hamował on proces
pleśnienia.

Wyciąg z sosny pospolitej również wykazywał wła
ściwości wyraźnie negatywnie wpływające na rozwój
pleśniaka białego (lub rozłożka czerniejącego, który
rozwinął się w kilku próbach).
Diagram prezentuje uśrednione wyniki badań:
próba kontrolna [
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L eg e n d a:
k o lo r

o b s e rw a c ja
B ra k w id o c z n y c h z m ia n w p ró b ie.
S trz ę p k i p le śn ia k a b ia łe g o r o /l o / k a c z e rn ie ją c e g o z a c z ę ły się ro zw ija ć.
S n z e p k i z a ję l\ c a łą o b ję to ść szalk i. C h le b z m ien ia k o n sy ste n c ję na p ó lp k n n ą . D u ż a ilo ść z aro d n i.
K rą ż e k c h le b a z m ie n ił k o n s y s te n c ję n a p ły n n ą .
R o z w ó j p ę d /la k a (z ie lo n o - la /u ro w a g rz y b n ia ).

Przebieg rozwoju grzybów pleśniowych w zależności od
stężenia wyciągu z sosny użytego do nasączenia krążka
użytego chleba

Niezależnie od użytego stężenia wyciąg z sosny
opóźniał rozwój grzybów pleśniowych o około 24
godziny. Nasączenie krążka chleba samym naparem
z pączków sosny zawsze zapobiegało zajęciu przez

D y sk u sja
Czosnek uprawiany jest jako warzywo i popularna
przyprawa od zamierzchłych czasów. Od dawna przypi
sywano mu właściwości lecznicze, często uważano go
za swoiste panaceum. Występuje w kilku odmianach:
czosnek pospolity (zwyczajny), siatkowy, niedźwiedzi,
wonny, wężowy, które jedynie nieznacznie różnią się
swoimi właściwościami [4].
Dla większości osób czosnek kojarzy się głównie
z charakterystycznym aromatem. Pochodzi on od bar
dzo interesujących i wyjątkowych związków. Najważ
niejszym z nich jest allicyna (powstaje po uszkodzeniu
tkanek pod wpływem enzymu zawartego w świeżych
cebulach - allinazy na bezwonną i nie m ającą właści
wości bakteriobójczych alliinę). Zasadniczy udział w
jej budowie chemicznej pełnią aminokwasy siarkowe,
m.in. cysteina [2]. M a silny zapach i wykazuje właści
wości bakteriobójcze (fitoncyd ten działa silniej i szyb
ciej przeciwbakteryjnie na bakterie Gram+ i Gram- niż
niektóre znane antybiotyki syntetyczne; dodatkowo
nie powoduje powstawania oporności i nie wywołuje
poważnych skutków ubocznych, a wręcz przeciwnie,
działa immunostymylująco), przeciwzapalne, fungistatyczne [3], W łaściwości grzybobójcze udało się mi po
twierdzić poprzez doświadczenia. Wyciąg z czosnku ju ż
w zasadniczo niskim stężeniu (objętościowo rozcień
czony z w odą w stosunku 1:14) całkowicie uniemoż
liwiał wzrost strzępek pleśniaka białego. W niższych
stężeniach wywierał istotny, negatywny wpływ na ich
rozwój. Niezależnie od użytego stężenia uniemożliwiał
wzrost pędzlaków.
Uzyskiwanie soku z czosnku przy użyciu sokowi
rówki to metoda bardzo dobra, ze względu na jej m e
chanizm. W jej trakcie następuje silne uszkodzenie
cebuli poprzez stracie jej na drobniutkim sicie. Takie
działanie wywołuje reakcję katalizowaną przez allinazę
- z alliiny powstaje allicyna.
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Inne związki znajdujące się w cebuli czosnku zwy
czajnego, to m.in.: witamina C i B, fitosterole, amino
kwasy - glicyna i cysteina. Ząbki czosnku zawierają
ponadto olejek eteryczny (do 0,2%) oraz szereg makroi mikroelementów: wapń, fosfor, jod, miedź, żelazo, ty
tan, molibden, kobalt, nikiel, mangan, chrom, magnez,
siarkę i cynk [2].
Niestety, nie do końca wiadomo, dlaczego wyciąg
z czosnku charakteryzuje się tak szerokim zakresem
antybiotycznym. Dotychczasowe badania w ykazują że
niezwykle ważny jest synergizm działania substancji
czynnych zawartych w cebuli (głównie allicyny i jej po
chodnych). Wyizolowana allicyna użyta samodzielnie
wykazuje mniej skuteczne działanie m.in. grzybobój
cze, niż w połączeniu z całą gam ą związków zawartych
w czosnku. Uważa się, że zmienia ona trzeciorzędową
strukturę białka oraz utrudnia jego biosyntezę. Prawdo
podobnie ta właściwość jest podstawą jej antybiotycznego działania [2].
Dotychczas próby zastosowania wyciągów z czosn
ku jako środków grzybobójczych były nieliczne, choć
dostępne są preparaty syntetyczne oparte na modelu
allicyny, stosowane jako środki przeciwgrzybiczne. Po
ważnym problemem w produkcji preparatów czosnku
stanowi metoda jego standaryzacji, spowodowana nietrwałością składników czynnych i ich niewielką ilością.
O wiele bardziej popularne jest zastosowanie czosnku
w medycynie (żółciopędne, zmniejszające stężenie
cholesterolu we krwi, przeciwmiażdżycowe, przeciwpasożytnicze, a nawet przeciwnowotworowe) [2], Inne,
równie skuteczne i interesujące z naukowego punktu
widzenia fitoncydy występują w cebuli, chrzanie, czar
nej rzodkwi, warzywach kapustnych, porze, rzeżusze,
rukoli, warzywach rzepowatych, selerze i papryce [3],
Sosna pospolita jest najczęściej spotykanym w Pol
sce drzewem iglastym. Jej drewno wykorzystuje się
przemysłowo. Należy do roślin nagozalążkowych drobnolistnych, do klasy iglastych. We wszystkich jej orga
nach znajdują się przewody żywiczne. Po uszkodzeniu
ciągłości tkanek wycieka z nich żywica, która zapobie
ga gniciu i chorobom grzybowym zranienia [1],
W młodych częściach rośliny (pączki, przyrosty
roczne, świeże igły) znajduje się olejek eteryczny z apinenem, żywica, glikozydy, witaminy (m.in. C), sole,
aldehydy, gwajakol, pirokatechol, naftalen, garbniki,
barwniki i inne. Wiele z tych związków to pochodne
fenolu. Wykazują one właściwości antyseptyczne (bakterio-, grzybo- i pierwotniakobójcze). Są wysoce lipofilne i łatwo przenikają przez błony komórkowe [2],
Ze względu na ich wysoką lotność (zapach pinenu i
estrów, m.in. octanu bomylu, to charakterystyczny aro
mat drzew szpilkowych) do wykonania naparu użyłem
gorącej (nie wrzącej) wody oraz zamkniętego słoja. Po
nieważ są to związki hydrofobowe, do naparu dodałem
kroplę detergentu, który zapobiegł zebraniu się nieroz
puszczalnych substancji na powierzchni wody i umoż
liwił lepsze wymieszanie mieszaniny.
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Tak otrzymany napar, oraz wyciągi powstałe z
rozpuszczenia naparu w odą w stosunku 1:1 i 1:2 (ob
jętościowo) wykazywały hamujący wpływ na rozwój
pleśniaka białego. W badaniu wyciągów o niższych stę
żeniach zaobserwowałem jedynie opóźnienie o około
24 h procesu pleśnienia krążka chleba. Stosunkowo sła
be właściwości grzybobójcze, na jakie wskazują moje
obserwacje, m ogą być jednak spowodowane niewielką
ilością związków aktywnych antyseptycznie, które za
wierał napar. Zawartość olejku eterycznego w igliwiu
sosny wynosi około 0,7%, tak więc jego ilość w napa
rze również była bardzo mała [2]. Pomimo tego, można
było wyraźnie zauważyć, że wyciąg z sosny wykazuje
negatywny wpływ na rozwój strzępek grzybów pleśnio
wych.
Rośliny iglaste niewątpliwie wykształciły kanały
żywiczne do ochrony m.in. wieloletnich liści przed in
fekcjami. Właściwość tę łatwo zauważyć m.in. w lesie.
Pnie sosen, świerków nie są często atakowane przez
grzyby pasożytnicze. Mechanizm działania związków
zawartych w wyciągu z sosny nie jest do końca wy
jaśniony. Wiadomo, że zarówno wyciąg z sosny, jak i
olejek sosnowy, wyraźnie zwiększa przepuszczalność
błon komórkowych oraz zmniejsza ich ciągłość. Często
doprowadza to ich niestabilności i rozpadu, co jest rów
noznaczne z obumarciem komórki [2].
Preparaty pozyskiwane z sosny zwyczajnej są sto
sowane w medycynie, m.in. w leczeniu górnych dróg
oddechowych, jako środki wykrztuśne, rozgrzewają
ce, wzmacniające, a także jako dodatek do kremów i
maści (przeciwgrzybicznych, pielęgnacyjnych) [2],
Dotychczas nie podjęto prób zastosowania związków
występujących w sośnie zwyczajnej, i innych drzewach
iglastych, jako środków ochrony roślin. Być może jest
to spowodowane trudnościami, jakie sprawia ich pozy
skiwanie oraz niewielka zawartość w surowcu.
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naturalna woda mineralna

Skład MUSZYNIANKI
ma znakomity wptyw na zdrowie
i samopoczucie człowieka.

Zawartość magnezu wyższa
niż w innych wodach mineralnych
odmładza komórki naszego
organizmu, dając im nową
życiową energię.
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Bez koralowy Sambucus racemosa.
Polańczyk, 25.09.2008. Fot. Jacek Rajchel
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Zimowit jesienny Colchicum autumnale.
Bystre k/Baligrodu, 27.09.2008.
Fot. Jacek Rajchel

Trzmielina zwyczajna Euonymus
europaeus. Bukowiec k/Polańczyka,
27.09.2008. Fot. Jacek Rajchel

W rezerwacie przyrody „Kamień Grzyb” — Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy.
Fot. Paweł Kozioł, arch. Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie
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Muchomor czerwony Amanita muscaria.
Fot. Paweł Kozioł, arch. Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie
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