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Program Tygodnia Mózgu 2006 w Krakowie
pod honorowym patronatem Polskiej Akademii Umiejętności

1. Cykl wykładów pt.: „Problemy współczesnej neurobiologii”
13.03.2006 —  prof. dr hab. Jolanta Zawilska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi):

Melatonina a społeczeństwo 24/7 -  dokąd zmierzamy?
14.03.2006 — doc. dr hab. Krzysztof Wędzony (Instytut Farmakologii w Krakowie, Polska Akademia Nauk):

Nowe neurony w dorosłym mózgu
15.03.2006 — prof. dr hab. Andrzej Szczudlik (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński):

Zespół niespokojnych nóg
16.03.2006 —  prof. dr hab. Jerzy Wordliczek (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński):

Bóle głowy
17.03.2006 — doc dr hab. Ewa Pisula (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski):

Możliwości wczesnego wykrywania autyzmu
18.03.2006 — prof. dr hab. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologii w Krakowie, Polska Akademia Nauk):

Szczęście okiem neurobiologa
19.03.2006 — dr n. med. Bogusław Habrat (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie):

Zaburzenia nastroju a picie alkoholu
2. Wystawa grafik Marianny Stuhr pt.: „Ślady”
Miejsce i czas wykładów: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 35, godz. 17°" 
Wernisaż wystawy: Galeria Gołogórski, ul. Grodzka 29,1 p., 17.03.2006, godz. 18.30

Sponsorzy:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
The European Dana Alliance for the Brain

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika 
Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Elżbieta Pyza (Uniwersytet Jagielloński, tel. 012 663 26 42) 
prof. dr hab. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologu PAN w Krakowie) 
prof. dr hab. Włodzimierz Kotkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)



El Tydzień mózgu

TYDZIEŃ MÓZGU 2006 W KRAKOWIE

Wszechświat, t. 107, nr 1-3/2006

POD HASŁEM „PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ NEUROBIOLOGIF 1

W dniach 13-19 marca br., już po raz ósmy, odbędzie 
się w Uniwersytecie Jagiellońskim tydzień wiedzy o móz
gu, jego budowie, funkcjonowaniu oraz chorobach wyni
kających z nieprawidłowego funkcjonowania układu ner
wowego. W programie tegorocznego „Tygodnia Mózgu” 
znajdzie się 7 wykładów, a dodatkowym punktem progra
mu będzie wystawa grafik, inspirowanych tą tematyką, pt. 
„Ślad” Marianny Stuhr, studentki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie

Tegoroczny „Tydzień Mózgu” obywa się po hasłem 
„Problemy współczesnej neurobiologii”, gdyż większość 
wykładów, które w formie artykułów opublikowane są też 
w tym numerze czasopisma Wszechświat. Dotyczą one 
ważnych problemów współczesnego społeczeństwa, takich 
jak problem alkoholowy, skutki pracy wielozmianowej, 
zespoły nerwicowe, które są też problemami współczesnej 
neurobiologii.

Neurobiologia jest nauką o układzie nerwowym 
zwierząt i ludzi, i w badaniach, czy to dotyczących pojedyn
czych komórek nerwowych, czy zwierząt bezkręgowych ta
kich jak robak Cenorhabditis elegans, owad muszka owo
cowa Drosophila melanogaster, czy mysz, stara się odpo
wiedzieć na pytania jak działają komórki nerwowe, ich zes
poły i co dzieje się gdy w tych procesach pojawiają się 
błędy lub uszkodzeniu ulegają różne ich elementy. Takie 
badania nazywa się podstawowymi, jednak prowadzą one 
do ogólnych wniosków, które odnoszą się także do człowie
ka i ułatwiają poszukiwanie przyczyn różnych schorzeń i 
zaburzeń neurologicznych obserwowanych u ludzi. Wiemy 
np., że melatonina jest substancjąwystępującąu wszystkich 
zwierząt i u człowieka, a jej poziom we krwi rośnie w nocy. 
Substancja ta odpowiada za informowanie zegara biolo
gicznego większości organizmów o długości nocy w ciągu 
roku i wyznacza okres rozrodu licznych gatunków zwierząt 
o tej porze roku, gdy dzień jest najdłuższy tzn. wiosną i la
tem. Melatonina zwalcza też wolne rodniki w organizmie, a 
jej poziom maleje wraz z wiekiem. Co więc dzieje się w na
szym organizmie, gdy skracamy długość snu w nocy, a więc 
okres uwalniania melatoniny? Nadal nie wyjaśnione są kon
sekwencje takiego postępowania i miejmy nadzieję, że ba
dania na zwierzętach, i u ludzi, odpowiedzą wkrótce na to 
pytanie. Innym trudnym tematem, wymagającym uwagi 
neurobiologów są uzależnienia od różnego rodzaju substan
cji, w tym od alkoholu. Alkoholizm jest problemem 
złożonym, ale wiadomo już, na które układy neuroprzekaź- 
ników w mózgu działa alkohol, a to zwiększa możliwości 
leczenia problemu alkoholowego. Stwierdzono, że alkohol 
działa na układ opioidowy i glutaminianergiczny. Odczu
wana po wypiciu alkoholu euforia, bierze się właśnie z 
działania alkoholu na układ opioidowy. Możliwość bloko
wania wpływu alkoholu na układy neuroprzekaźników, 
zwłaszcza układu glutaminianergicznego może być sku
teczną metodą leczenia alkoholizmu. Innym problemem są 
zaburzenia, które nie zagrażają życiu, ale go utrudniają. Do

nich zalicza się różnego pochodzenia bóle głowy, w tym do
kuczliwe migreny, czy zaburzenia objawiające się nieprzy
jemnymi i męczącymi dolegliwościami. Jednym z nich jest 
zespół niespokojnych nóg objawiający się nieprzyjemnymi 
doznaniami odczuwanymi w nogach poniżej kolan, takich 
jak np. kłucie, które pojawiają się często w nocy zakłócając 
sen. Schorzenie to zostało dopiero niedawno rozpoznane i 
uważa się że zmiany w innym układzie neuroprzekaźników 
—  w układzie dopaminergicznym— odpowiedzialne są za 
występowanie tego zespołu.

Być może w przyszłości poważne uszkodzenia mózgu 
można będzie leczyć dzięki nowym komórkom nerwowym 
pochodzącym z wszczepianych komórek macierzystych, 
albo komórek, które nadal potrafią dzielić się w dorosłym 
mózgu. Jeszcze do niedawna uważano, że po zakończeniu 
rozwoju mózgu, komórki nerwowe przestają dzielić się i za
czyna już ich tylko ubywać. Tymczasem okazało się że w 
dojrzałym mózgu ciągle występuje grupa komórek nerwo
wych, które potrafią się dzielić. Czy te komórki są w stanie 
naprawiać drobne uszkodzenia mózgu? Tego jeszcze z całą 
pewnością nie wiemy, ale taka ich funkcja w dorosłym 
mózgu jest możliwa.

Od układu neuroprzekaźników w mózgu zależy też na
sze samopoczucie, czy czujemy się szczęśliwi czy nie. Po
nadto zaobserwowano, że aktywność w przednich rejonach 
mózgu, zwłaszcza kory przedczołowej, ma podstawowe 
znaczenie dla odczuwania radości. Ważne jest też, czy wyż
sza aktywność dotyczy kory przedczołowej w prawej czy 
też w lewej półkuli mózgu. Osoby, u których wykryto wyż
szą aktywność mózgu w lewej jego półkuli lepiej radziły so
bie z sytuacjami stresowymi, czuły się szczęśliwsze i miały 
niższy poziom kortyzolu — honnonu stresu we krwi. Nie
które badania wskazują, że pozytywne usposobienie u ludzi 
zależy od genów, które odgrywają dużą rolę w regulacji za
chowań emocjonalnych.

Mózg kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic, ale inten
sywne badania neurobiologiczne, które rozpoczęły się w 
końcu ubiegłego stulecia, już przyczyniły się do znacznego 
powiększenia naszej wiedzy na temat mózgu, co również 
ma znaczenie dla opracowania skutecznych metod i środ
ków farmakologicznych leczących wszelkie niepra
widłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego u 
człowieka.

Mam nadzieje, że tegoroczny „Tydzień Mózgu”, oraz 
opublikowane w tym numerze Wszechświata artykuły, cho
ciaż częściowo odpowiedzą na nurtujące nas problemy do
tyczące mózgu.

prof. dr hab. Elżbieta Pyza
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Małgorzata BEREZINSKA, Anna LORENC, Jolanta B. ZAWILSKA (Łódź)

MELATONINA („HORMON CIEMNOŚCI”) —  KRÓTKA HISTORIA O TYM, 
JAK WAŻNA JEST SYNCHRONIZACJA CENTRALNEGO ZEGARA BIOLOGICZNEGO

Szyszynka —  główny narząd produkujący 
melatoninę

Szyszynka od wieków przyciągała uwagę anatomów, fi
lozofów, lekarzy i badaczy. Fakt, że jest to pojedynczy gru
czoł położony centralnie w mózgu, opleciony gęstą siecią na
czyń krwionośnych, posiadający szereg morfologicznych i 
biochemicznych cech wspólnych z siatkówką oka przyczynił 
się do przypisywania szyszynce wyjątkowych funkcji, takich 
jak m.in. siedlisko duszy i koordynator procesów psychofi
zjologicznych (słynna idea Kartezjusza; 1515-1564), czy 
trzecie oko. Pierwszy anatomiczny opis szyszynki pochodzi 
od Galena, który ze względu na kształt gruczołu, przypomi
nający szyszkę sosnową, nadał mu łacińską nazwę „cona- 
rium”. U człowieka szyszynka zaczyna rozwijać się w dru
gim miesiącu ciąży, a w wieku dojrzałym osiąga wymiary: 
długość 5-9 mm, szerokość 1-5 mm, grubość 3-5 mm, 
waga 100-150 mg. Szyszynka zbudowana jest z dwóch ro
dzajów komórek — pinealocytów (zasadnicze komórki 
szyszynkowe) i neurogleju. Charakterystyczną cechą gru
czołu, pozwalającą na jego łatwą identyfikację w badaniach 
radiologicznych, są odkładające się wapienne złogi, które 
powstają z polipeptydów syntetyzowanych przez pinealo- 
cyty i wapnia gromadzącego się zarówno w komórkach jak 
i w przestrzeni międzykomórkowej. Szyszynkę wśród in
nych struktur mózgu wyróżnia stosunkowo niewielka ilość 
aferentnych włókien nerwowych pochodzących z samego 
mózgu. Najważniejsze i najlepiej zbadane unerwienie szy
szynki to niezmielinizowane zazwojowe współczulne 
włókna pochodzące ze zwoju szyjnego górnego. Poprzez te 
włókna docierają do gruczołu informacje z głównego zega
ra biologicznego, zlokalizowanego u ssaków w jądrach nad- 
skrzyżowaniowych przedniej części podwzgórza.

Od ponad stu lat szyszynkę uważano za organ wydziel- 
niczy, jednakże dopiero w 1957 roku grupa kierowana przez 
amerykańskiego dermatologa Aarona Lemera wyizolowała 
z szyszynek bydlęcych substancję powodującą rozjaśnianie 
skóry płazów, którą rok później zidentyfikowała jako 
N-acetylo-5-metoksytryptaminę. Substancji tej nadano na
zwę melatonina, ze względu na jej wpływ na melanofory 
skóry żaby oraz chemiczne pokrewieństwo z serotoniną. W 
okresie następnych dekad wykazano, że melatonina jest 
cząsteczką szeroko rozpowszechnioną w przyrodzie i wy
stępuje nie tylko u ssaków, ale także u innych gatunków 
kręgowców, u bezkręgowców, wielu gatunków roślin (np. 
kukurydza, ryż, owies, kostrzewa wysoka), a nawet u jedno
komórkowych glonów.

W organizmach kręgowców melatonina jest syntetyzo
wana w szyszynce, siatkówce, gruczole Hardera, przewo
dzie pokarmowym i w szpiku kostnym. Melatonina po
wstała w szyszynce jest szybko, pulsacyjnie wydzielana do 
krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego; drogą tą dociera do 
narządów i tkanek całego organizmu, w których wywiera 
swoje działania biologiczne. W przeciwieństwie do melato

niny pochodzenia szyszynkowego, związek wyprodukowa
ny w siatkówce działa miejscowo w obrębie oka. Znaczenie 
fizjologiczne melatoniny powstałej w przewodzie pokar
mowym i szpiku kostnym pozostaje na razie niewyjaśnione 
i wymaga dalszych badań.

Biosynteza melatoniny znajduje się pod kontrolą 
zegara biologicznego i światła

Melatonina powstaje z aminokwasowego prekursora, 
L-tryptofanu, wychwytywanego z krwi. W reakcjach enzy
matycznych L-tryptofan jest kolejno przekształcany do 
5-hydroksytryptofanu —» serotoniny —> N-acetyloserotoni- 
ny —> melatoniny. O natężeniu produkcji melatoniny decy
dują dostępność serotoniny i jej acetylacja katalizowana 
przez N-acetylotransferazę serotoninową (AANAT, klu
czowy enzym regulacyjny w torze biosyntezy melatoniny). 
Głównym narządem metabolizującym melatoninę jest 
wątroba, a powstające nieaktywne biologicznie metabolity 
są wydalane z moczem. U człowieka 90% endogennej lub 
egzogennej melatoniny ulega przekształceniu do 6-sulfa- 
toksymelatoniny. Do oceny produkcji hormonu lub farma
kokinetyki związku podanego z zewnątrz można zatem wy
korzystywać pomiar stężenia 6-sulfatoksymeIatoniny w 
moczu.

U przebadanych do tej pory gatunków zwierząt oraz u 
człowieka nasilenie biosyntezy melatoniny w szyszynce i 
siatkówce ulega w ciągu doby rytmicznym zmianom. Rytm 
ten ma charakter rytmu okołodobowego, jest wytwarzany 
prz.cz wewnętrzny zegar biologiczny i zsynchronizowany z 
cyklicznie zmieniającymi się w ciągu doby warunkami 
oświetlenia. W przeciwieństwie do tego, melatonina pocho
dzenia jelitowego i szpikowego nie wykazuje rytmiki dobo- 
wej/okołodobowej. Niezależnie od trybu życia jaki prowa
dzi dany gatunek (dzienny, nocny czy mieszany), synteza 
melatoniny jest wysoka w nocy (u człowieka maksymalny 
poziom melatoniny w osoczu występuje najczęściej w środ
ku nocy, pomiędzy godziną 2 a 4) i niska w ciągu dnia. 
Wyjątek stanowią ryby z rodziny łososiowatych, w siat
kówkach których dzienne poziomy melatoniny są znacznie 
wyższe od poziomów nocnych. Ponadto, u osób z zespołem 
Smith-Magenisa (opisaną w połowie lat 80. XX w. złożoną 
jednostką chorobową, u podłoża której leży delecja frag
mentu chromosomu 17) stwierdzono „odwrócony” rytm 
melatoniny. Zmiany poziomów melatoniny przebiegają 
równolegle do zmian aktywności AANAT, a pomiar ak
tywności enzymu jest powszechnie uznawaną metodą oce
ny natężenia produkcji melatoniny. Rytm aktywności 
AANAT oraz poziomów melatoniny w szyszynce i, w 
mniejszym stopniu, siatkówce utrzymuje się przez okres 
kilku dni w całkowitej ciemności. W środowisku bezsy- 
gnałowym długość pojedynczego cyklu rytmu ulega 
wydłużeniu lub skróceniu (rzadziej) i odbiega od 24 godzin. 
Rytm taki nazywamy dryfującym lub swobodnie bie
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gnącym (ang. free-running). Zjawisko to obserwowano w 
warunkach doświadczalnych — u ochotników przeby
wających w izolowanych pomieszczeniach. Rytm swobod
nie biegnący występuje także u wielu osób niewidomych, u 
osób przebywających w stałych warunkach oświetlenio
wych (załogi łodzi podwodnych, pracownicy stacji polar
nych, kosmonauci) oraz u osób, u których doszło do znisz
czenia głównego zegara biologicznego. Profil syntezy me
latoniny w ciągu doby jest bardzo zmienny osobniczo, ale 
powtarzalny u jednego osobnika w ciągu kolejnych dni, i 
należy (obok rytmu aktywności ruchowej) do najwyraźniej
szych rytmów okołodobowych.

Amplituda rytmu aktywności AANAT i poziomów me
latoniny wykazuje duże różnice międzygatunkowe — dla 
przykładu w szyszynce kurczęcia różnice w zawartości me
latoniny między dniem i nocą są około 10-krotne, a w szy
szynce szczura aż 60-100-krotne. Może ona ulegać zmia
nom w ciągu roku, np. u wróbla domowego zimą jest ok. 
50% mniejsza niż wiosną. Przypuszcza się, że zmiany takie 
pozwalają na łatwiejszą synchronizację układu okołodobo- 
wego do wydłużającego się pod koniec zimy i wiosną dnia 
oraz na stabilizację jego pracy wiosną i latem, w okresie roz
mnażania. U ptaków wędrownych w okresie migracji do
chodzi do spłaszczenia amplitudy rytmu melatoniny, co 
prawdopodobnie ułatwia adaptację zwierząt do zmie
niających się stref czasowych. U zwierząt żyjących w rejo
nach podbiegunowych w okresie polarnego lata amplituda 
rytmu melatoniny jest drastycznie obniżona, prawdopodob
nie na skutek długotrwałego nasłonecznienia. Przypuszczal
nie dzięki takiej redukcji układ okołodobowy staje się bar
dziej wrażliwy na niewielkie zmiany natężenia oświetlenia 
w ciągu doby, co pozwala na zachowanie 24-godzinnego 
rytmu.

Endogenny rytm biosyntezy melatoniny jest synchroni
zowany z rytmami środowiskowymi, a najważniejszym 
czynnikiem środowiska zewnętrznego regulującym syntezę 
melatoniny jest światło. Ponadto, na stopień produkcji me
latoniny wpływają takie czynniki jak temperatura, pole 
elektromagnetyczne, czy aktywność ruchowa. Światło wy
wiera dwojaki wpływ na syntezę hormonu (ryc. 1):

— ostre działanie supresyjne — ekspozycja zwierząt i 
człowieka na światło w nocy, a więc wtedy, kiedy produk
cja melatoniny jest wysoka, powoduje gwałtowny spadek 
aktywności AANAT i towarzyszące mu obniżenie poziomu 
melatoniny;

— wpływ na zegar biologiczny sterujący okołodobo- 
wym rytmem syntezy hormonu — ekspozycja na światło w 
nocy powoduje przesunięcie fazy rytmu aktywności 
AANAT i poziomu melatoniny, bez zmiany długości okre
su rytmu. Jeżeli bodziec świetlny działa w pierwszej 
połowie nocy dochodzi do opóźnienia faz rytmów AANAT 
i melatoniny (phase delay), natomiast bodziec świetlny 
działający w drugiej połowie nocy powoduje przyspieszenie 
faz (phase advance).

Należy podkreślić, że najsilniejsze działanie wywiera 
światło niebieskie o długości fali około 480 nm, które głów
nie jest odbierane przez melanopsynę — specjalny chrono- 
biologiczny barwnik wzrokowy. Jak się obecnie uważa me- 
lanopsyna uczestniczy w regulacji przez światło nie tylko 
produkcji melatoniny, ale także okołodobowego rytmu ak
tywności ruchowej.

Ryc. 1. Wpływ światła na okołodobowy rytm melatoniny. Endogenny 
rytm melatoniny mierzony w warunkach kilkudniowej adaptacji do 
ciemności zaznaczono czarną ciągłą linią. Czarne prostokąty 
oznaczają okres spodziewanej nocy, a szare — spodziewanego dnia.

Droga jaką informacja o stanie oświetlenia środowiska 
dociera do szyszynki jest różna u różnych gromad kręgow
ców. Szyszynki ptaków i niższych kręgowców są bezpo
średnio wrażliwe na światło, może ono zatem wpływać na 
syntezę melatoniny penetrując poprzez kości czaszki. 
Świetlna informacja chronobiologiczna może docierać do 
ptasiej szyszynki także wieloneuronalnym szlakiem, o nie
znanej dotychczas dokładnie budowie anatomicznej— roz
poczyna się on w siatkówce oka, a jego końcowym elemen
tem są zazwojowe włókna współczulne wychodzące ze 
zwoju szyjnego górnego. Ssaki w toku ewolucji utraciły fo- 
toreceptory pozasiatkówkowe, a zatem ich szyszynki są po
zbawione zdolności do bezpośredniej fotorecepcji. U ssa
ków informacja o stanie oświetlenia środowiska dociera do 
szyszynki wyłącznie wieloneuronalnym szlakiem rozpo
czynającym się w siatkówce oka (ryc. 2).

ŚWIATŁO

I
SIATKÓWKA

l
JĄDRA

NADSKRZYŹOWANIOWE
PODWZGÓRZA (SCN)

I
JĄDRO PRZYKOMOROWE

PRZYŚRODKOWA W IĄZKA
PRZODOMÓZGOWIA

I
POKRYWA MIĘDZYMÓZGOWIA

I
JĄDRO POŚREDNIO-BOCZNE

RDZENIA KRĘGOWEGO

ZWÓJ SZYJNY GÓRNY
I

SZYSZYNKA

Ryc. 2. Szlak przepływu informacji świetlnej z oka do szyszynki 
ssaków.

Receptory melatoninowe

Melatonina wywiera swoje działanie biologiczne po
przez aktywację specyficznych receptorów. Błonowe re
ceptory melatoninowe należą do nadrodziny receptorów 
sprzężonych z białkami G. Szczegółowa analiza cDNA ko
dującego ludzkie receptoiy melatoninowe pozwoliła na za
klasyfikowanie ich do odrębnego ugrupowania (melatonin 
receptor cluster) w obrębie grupy a  tzw. rodziny rodopsy- 
nowej. Błonowe receptory melatoninowe najliczniej wystę
pują w ośrodkowym układzie nerwowym kręgowców i w 
melanoforach skóry płazów, ale ich obecność stwierdzono

KRĘGOWY
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także w innych tkankach, m.in. w torebce Fabrycjusza pta
ków, śledzionie i grasicy, w gonadach, komórkach układu 
immunologicznego, tętnicy ogonowej i kole tętniczym Wil- 
lis’a w mózgu szczura, nerkach i nadnerczach oraz w prze
wodzie pokarmowym. Melatonina jako związek lipofilowy 
łatwo przechodzi przez barierę błony komórkowej. 
Wewnątrz komórki melatonina może działać na kalmoduli- 
nę i receptory jądrowe. Reagując z kalmoduliną może 
wpływać na procesy biochemiczne zależne od wapnia, na
tomiast wiązanie melatoniny z receptorami jądrowymi pro
wadzi do aktywacji lub zahamowania transkrypcji niektó
rych genów.

Rola fizjologiczna melatoniny

W toku ewolucji większość organizmów zaadaptowała 
się do geofizycznych cykli dzień-noc oraz do zachodzących 
w ciągu roku zmian w długości dnia i nocy. Organizmy za
równo roślinne jak i zwierzęce, wytwarzając niejednokrot
nie bardzo złożone systemy zegarów biologicznych, na
uczyły się nie tylko rozpoznawać pory dnia i pory roku, ale 
— co jest niezwykle ważne dla przeżycia i reprodukcji — 
przewidywać je. W skład kompleksu zegara biologicznego 
oprócz właściwego zegara generującego rytmy biologiczne 
wchodzą także szlaki doprowadzające do niego informację 
o upływającym czasie (zakodowaną najczęściej w postaci 
zmian w intensywności oświetlenia środowiska) oraz szlaki 
efektorowe, które przekazują informację chronobiologiczną 
do tkanek i narządów. Jednym z najlepiej poznanych ele
mentów efektorowych kompleksu zegara biologicznego 
kręgowców jest melatonina.

Szerokie rozmieszczenie receptorów melatoninowych 
w organizmie świadczy o zaangażowaniu melatoniny w 
różnorodne procesy fizjologiczne, czyli tzw. plejotropo- 
wym działaniu neurohormonu szyszynkowego. U ssaków 
główną, ewolucyjnie zachowaną funkcją melatoniny jest 
przekazywanie informacji o ciemności, a tym samym kon
trola rytmiczności okołodobowej i sezonowej. Mówi się, iż 
melatonina odgrywa rolę tzw. „biochemicznego zegara i ka
lendarza”. Narastanie poziomów melatoniny sygnalizuje 
organizmowi zbliżającą się noc, a więc zwierzętom pro
wadzącym nocny tryb życia (np. szczurowi) nakazuje pod
jęcie aktywności ruchowej, a z kolei człowiekowi daje sy
gnał o konieczności przygotowania się do nocnego odpo
czynku. Z tego też względu melatoninę określa się raczej 
mianem „hormonu ciemności”, a nie „hormonu snu”. Ana
logicznie, spadek poziomów melatoniny daje sygnał o 
zbliżającym się świcie. Rozpoznanie kierunku zmian w cza
sie trwania podwyższonych poziomów melatoniny (posze
rzanie lub zwężanie „okna melatoninowego”) wskazuje na 
następujące po sobie okresy krótszych —» dłuższych dni i 
stanowi dla organizmu ważną informację o obecnej i nad
chodzącej porze roku. Wiele gatunków zwierząt wykorzy
stuje informację zakodowaną w rytmie melatoninowym do 
regulacji sezonowych zmian rozrodu, zachowania, metabo
lizmu, koloru i gęstości sierści, hibernacji. U wszystkich ga
tunków fotoperiodycznych, zarówno u zwierząt długiego 
dnia (np. chomika syryjskiego) jak i krótkiego dnia (owcy 
czy kozy), melatonina wpływając na oś podwzgórze-przy- 
sadka-gonady odgrywa istotną rolę w dostosowywaniu ak
tywności rozrodczej do pory roku działając, odpowiednio,

przeciw- lub progonadotropowo. Z uwagi na zdolność me
latoniny do pobudzania czynności rozrodczych poza sezo
nem (np. u owcy, kozy, samy, a być może również świni, 
dzika czy konia), a także zmian w szybkości wzrostu sierści, 
prowadzi się badania nad zastosowaniem implantów mela
toninowych (o specjalnie opracowanej formule czasowego 
uwalniania hormonu) w hodowli zwierząt. Melatonina, któ
ra z łatwością przechodzi przez łożysko, jest głównym sy
gnałem chronobiologicznym dla ssaczych płodów. Ekspo
zycja płodu na krążącą we krwi matczyną melatoninę infor
muje go o porze dnia i pozwala na synchronizację rytmu 
płodu z rytmem matki, a także na wzajemna synchronizację 
rytmów płodów. Także u człowieka melatonina pełni rolę 
swoistego, biochemicznego „dawcy czasu”, a okołodobowy 
rytm melatoniny jest częścią szlaku, poprzez który zegar 
biologiczny kontroluje rytm sen-czuwanie, oraz rytmiczne 
w ciągu doby zmiany temperatury ciała i sekrecji kortyzolu. 
Wykazano, że równolegle ze wzrostem poziomu melatoni
ny rozpoczyna się kaskada procesów termoregulacyjnych 
(zmniejszenie produkcji ciepła i nasilenie utraty ciepła przez 
skórę, które prowadzą do obniżenia temperatury ciała) 
uczestniczących w złożonej indukcji snu. Sądzi się zatem, 
że pronasenne działanie melatoniny wynika z jej wpływu na 
pracę zegara biologicznego oraz z efektów hipotermicz- 
nych. Hormon szyszynkowy wpływa również na układ od
pornościowy i układ krążenia, homeostazę glukozy, oraz 
wykazuje działanie przeciwutleniające.

Melatonina powstała w siatkówce uczestniczy w regula
cji procesów przebiegających w oku w rytmach okołodobo- 
wych, takich jak m.in. uwalnianie i metabolizm dopaminy 
(ważnego neuroprzekaźnika siatkówkowego), wrażliwość 
komórek poziomych na światło, fagocytoza dysków seg
mentów zewnętrznych pręcików, agregacja ziarnistości me- 
laniny w nabłonku barwnikowym siatkówki (niższe krę
gowce) oraz wydłużanie czopków i skracanie pręcików 
(ryby).

Melatonina w tabletce

Melatonina została zarejestrowana w Polsce w 2001 
roku jako suplement diety lub środek wspomagający tera
pię. W aptece można kupić 1, 3 i 5 mg tabletki melatoniny 
(również w wersji smakowej — o smaku pomarańczo
wym). Melatonina przyjęta podczas „biologicznego dnia” 
(w okresie niskich poziomów endogennego hormonu) może 
po 30-120 min, w odpowiednich warunkach (leżąca pozy
cja ciała, przyćmione światło lub jego brak), wzbudzić prze
mijającą senność lub sen i obniżyć temperaturę ciała 
(działanie to określa się poetycko „otwieraniem bram snu”), 
przy czym reakcja na melatoninę jest bardzo indywidualna.

Melatonina jest uznaną substancją o właściwościach 
chronobiotycznych — przesuwa rytmy okołodobowe orga
nizmu w pożądanym kierunku, a kiedy zamierzony prze
bieg rytmu zostanie osiągnięty działa jako dawca czasu, 
synchronizator. „Manewr przesunięcia” rytmów można 
wykonać również przy pomocy światła (nota bene uchodzi 
ono za skuteczniejsze w tym względzie od melatoniny), jed
nak tabletka jest dużo „wygodniejszym” narzędziem wyko
rzystywanym w tym celu niż wielogodzinne naświetlanie 
światłem o odpowiednio dużym natężeniu (wyjątek w tym 
zakresie stanowi zastosowanie światła w leczeniu depresji
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zimowej). Czy endogenne rytmy okołodobowe nie mogą 
pozostać niezsynchronizowane lub przesunięte w fazie w 
stosunku do egzogennych rytmów otoczenia? Uważa się, że 
ze względu na psychofizyczne skutki takiej desynchroniza- 
cji nie powinny. Dla przykładu stwierdzono, iż najlepsza ja
kość snu i maksymalna jego ilość występuje wówczas, gdy 
pojawia się on w optymalnej fazie okołodobowej, a nawet 
mały stopień desynchronizacji może w konsekwencji po
wodować bezsenność. Zaburzenia na osi sen-czuwanie po
wodują z kolei cały szereg patologii, w tym bezsenność, 
osłabienie czujności, koncentracji i procesów pamięcio
wych, wydłużenie czasu reakcji na bodźce, zmniejszenie 
motywacji, depresję, zaburzenia metaboliczne, otyłość, 
osłabienie odporności lub nawet zwiększenie ryzyka 
wystąpienia nowotworu.

Należy podkreślić, że zaburzenia snu o podłożu chrono- 
biologicznym stanowią obecnie jedyne klinicznie udoku
mentowane wskazania do stosowania melatoniny. Pojedyn
cza, odpowiednio dobrana dawka melatoniny zastosowana 
o właściwej porze (!) może przesunąć wskazówki wew
nętrznego zegara biologicznego o ok. półtorej godziny, za
równo do przodu — przyspieszyć fazę lytmu (melatonina 
zastosowana późnym popołudniem lub wieczorem) jak i do 
tyłu — opóźnić fazę rytmu (przyjęta rano). Z kolei przyjęcie 
melatoniny w niewłaściwej fazie rytmu może pogłębić wy
stępujące zaburzenia snu lub spowodować zupełnie niespo
dziewane efekty. Dlatego też przed rozpoczęciem długo
trwałego podawania melatoniny (np. w zespole opóźnionej 
fazy snu lub u pacjentów niewidomych) należy określić in
dywidualny profil endogennego lytmu melatoniny. Zbyt 
wysokie dawki melatoniny nie wydają się ułatwiać snu, a 
nawet mogą wydłużać okres podwyższonych stężeń mela
toniny w osoczu, co z kolei może prowadzić do zmniejsze
nia wrażliwości receptorów melatoninowych i przesuwać w 
niewłaściwym kierunku fazy okołodobowego rytmu mela
toniny.

Udokumentowane naukowo wskazania do stosowania 
melatoniny obejmują zaburzenia snu u osób niewidomych, 
u pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera, w przebie
gu pracy zmianowej i po lotach transkontynentalnych, zes
pół opóźnionej fazy snu (znacznie rzadziej zespół przyspie
szonej fazy snu), bezsenność u pacjentów geriatrycznych 
(szczególnie tych z niskoamplitudowym rytmem osoczowej 
melatoniny bądź długotrwale stosujących leki nasenne — 
pochodne benzodiazepiny).

Melatonina koryguje zaburzenia snu, a właściwie rytmu 
sen-czuwanie, u osób niewidomych całkowicie pozbawio
nych zdolności do odbioru fotonów światła (np. z usunięty
mi w wyniku urazu lub procesu chorobowego gałkami 
ocznymi bądź degeneracją siatkówki — w szczególności 
komórek zwojowych siatkówki), u których różnorodne ryt
my okołodobowe przy braku synchronizacji światłem dry
fują w cyklach ponad 24-godzinnych. W większości badań 
melatonina przyjmowana przez okres kilku tygodni ok. 1 
godz. przed spodziewanym wieczornym wzrostem pozio
mu endogennego hormonu poprawiała parametiy snu u ok. 
90% niewidomych pacjentów. W porównaniu z placebo 
wydłużała czas snu, zmniejszała ilość wybudzeń w nocy, 
poprawiała konsolidację snu, znacznie zmniejszała ilość i 
czas trwania drzemek w ciągu dnia, oraz opóźniała moment 
wybudzenia.

Z dużym powodzeniem stosuje się melatoninę w naj
częściej występującym zaburzeniu snu towarzyszącym za
burzeniom rytmiki okołodobowej — w zespole opóźnionej 
fazy snu (delayed sleep phase syndrome; DSPS), którego 
cechą charakterystyczną jest to, że pacjentowi trudno jest 
zasnąć przed 2-6 rano a obudzić wcześniej niż o 10-13. Ob
razowo można powiedzieć, że osoby cierpiące na zespół 
opóźnionej fazy snu reprezentują patologiczny chronotyp 
sowy. W większości badań po wieczornym zastosowaniu 
melatoniny stwierdzono zmniejszenie łatencji snu, przy
spieszenie pory zasypiania i wybudzania oraz poprawę ja
kości snu. Najnowsze dane wskazują także na skuteczność 
melatoniny w leczeniu bezsenności polegającej na utrudnio
nym zasypianiu połączonym ze znacznie opóźnionym bu
dzeniem się u dzieci z zespołem nadpobudliwości z deficy
tem uwagi (attention deficit/hyperactivity disorder; 
ADHD). Warto podkreślić, że co trzecie dziecko z ADHD 
cierpi na tego typu zaburzenia snu.

Niewiele jest danych dotyczących efektywności melato
niny przyjmowanej rano, a tak należałoby ją  stosować w 
celu opóźnienia fazy snu w tzw. zespole przyspieszonej fazy 
snu (advanced sleep phase syndrome', ASPS), zaburzeniu 
występującym najczęściej u osób starszych, kiedy to 
człowiek chodzi spać i budzi się kilka godzin wcześniej niż 
większość społeczeństwa. Należy pamiętać, iż z uwagi na 
działanie sprzyjające zasypianiu, melatonina przyjmowana 
rano może powodować zwiększoną senność w ciągu dnia.

W zespole Smith-Magenisa, którego cechą charakterys- 
tycznąjest m.in. odwrócenie faz iytmu melatoniny i bardzo 
niskie poziomy hormonu w nocy, podejmowane są próby 
leczenia zaburzeń snu (fragmentaryczny sen w nocy z dużą 
ilością wyburzeń, wczesne budzenie się, nadmierna senność 
w ciągu dnia połączona z napadami krótkiego snu w godzi
nach popołudniowych i wieczornych) na drodze przywró
cenia prawidłowego profilu rytmu melatoniny. W tym celu 
stosuje się rano antagonistę receptorów (3i-adrenergicznych 
(zablokowanie tych receptorów w szyszynce hamuje bio
syntezę melatoniny) a wieczorem —  melatoninę.

Praca nocna lub zmianowa stanowi ogromne wyzwanie 
dla naszego układu okołodobowego. Dane dotyczące sku
teczności stosowania melatoniny jako synchronizatora ryt
mów biologicznych przy pracy zmianowej nie są niestety 
jednoznaczne. Melatoninę w pracy zmianowej stosuje się 
najczęściej w sytuacji, kiedy nie jest pożądana adaptacja ryt
mów do warunków otoczenia, a raczej konieczne jest stwo
rzenie sytuacji ułatwiającej zasypianie — przy szybkiej ro
tacji zmian (pracownicy zmianowi szczególnie narzekająna 
trudności z zasypianiem przed nocą spędzoną w pracy).

Jet-lag, inaczej choroba transatlantycka lub zespół 
„długu czasowego” to jedno z najlepiej sprawdzonych i naj
bezpieczniejszych wskazań do stosowania melatoniny — 
melatoninę stosuje się bowiem krótko, przez okres kilku 
dni. Na uciążliwość objawów choroby transatlantyckiej 
(bezsenność w nocy, nadmierną senność i zmęczenie w 
ciągu dnia, zaburzenia koncentracji i kojarzenia, drażliwość, 
wzmożony apetyt w nocy a zmniejszony w ciągu dnia) i 
zdolność do adaptacji do nowej strefy czasowej wpływają, 
oprócz wrażliwości osobniczej, kierunek lotu (wschód, za
chód) i ilość przekraczanych stref czasowych. Szybszą ada
ptację do nowej strefy czasowej obserwuje się częściej po 
lotach w kierunku zachodnim, co argumentuje się naturalną
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Zaburzenia synchronizacji (ang. entrainment) rytmiki okołodobowej

Lot samolotem w kierunku zachodnim, praca 
zmianowa w cyklu zmian rano-popołudnie-noc, rytm 
swobodnie biegnący u niewidomych, 
funkcjonowanie w  warunkach słabego oświetlenia

Lot samolotem w kierunku wschodnim, praca 
zmianowa w cyklu zmian rano-noc-popotudnie

Przesunięcie faz rytmu

Zespół opóźnionej fazy sny (DSPS), zespół 
nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD)

Zespół przyspieszonej fazy snu (ASPS), u ludzi 
starszych, depresja endogenna

|  - „b io logiczna noc”  |  - zastosowanie 
melatoniny

Ryc. 3. Schemat podawania melatoniny w leczeniu chronobiologicznych zaburzeń snu.

tendencją zegara biologicznego do opóźniania rytmów 
okołodobowych (wydłużania ich ponad 24 godziny; endo
genny cykl pracy zegara biologicznego jest z reguły nieco 
dłuższy niż 24 godziny). Jak się okazuje terapia melatoniną 
jest najbardziej skuteczna przy przekraczaniu 8 i więcej stref 
czasowych. Schemat dawkowania melatoniny w zaburze
niach snu związanych ze zmianą stref czasowych wbrew po
zorom nie jest wcale skomplikowany, a u większości osób 
warunkuje zmniejszenie dokuczliwości odczuwanych obja
wów o połowę. Przed planowanym wylotem na wschód me
latoninę należy przyjąć ok. 18.00 w dniu wylotu, w celu za
inicjowania przesunięcia rytmu do przodu, a po przylocie sto
sować ją przez 3-̂ 1 dni przed położeniem się spać, w celu 
wzmocnienia przesunięcia fazowego i uzyskania efektu 
sprzyjającego zasypianiu. Przy lotach na zachód stosuje się 
melatoninę 1 godzinę przed planowanym zaśnięciem przez 4 
kolejne dni po wylądowaniu, przede wszystkim w celu uzy
skania efektu sprzyjającego zasypianiu (ryc. 3).

Od kilku lat duże zainteresowanie 
wzbudza możliwość wykorzystania poza- 
chronobiotycznych właściwości melatoni
ny, szczególnie jej działania przeciwutle- 
niającego, immunomodulacyjnego i onko- 
statycznego. Do takich idei należy jednak 
podchodzić z dużą ostrożnością, albowiem 
po pierwsze dawki melatoniny, które mają 
działać immunomodulacyjnie, onkosta- 
tycznie i wymiatać wolne rodniki są wielo
krotnie (co najmniej 10-20-krotnie) wyż
sze od dawek działających pronasennie i 
przesuwających wskazówki zegara biolo
gicznego. Po drugie brak jest jednoznacz
nych dowodów opartych na wynikach ba
dań klinicznych o skuteczności terapeu
tycznej w/w działań melatoniny. Wreszcie 
zrezygnowanie z klasycznej terapii, np. on- 
kostatycznej, na rzecz melatoniny może 
pociągać za sobą tragiczne skutki.

Melatonina jest uważana za substancję 
stosunkowo bezpieczną, a najczęstsze ob
jawy niepożądane to senność, bóle i zawro
ty głowy, które odnotowano u 6-10% osób 
stosujących melatoninę. Brak objawów 
niepożądanych obserwowanych po zasto

sowaniu większości leków nasennych czyni z melatoniny 
dobrego zawodnika w drużynie leków ułatwiających zasy
pianie i nasennych dla cierpiących na bezsenność osób w 
podeszłym wieku. Jednakże osoby, które decydują się na 
stosowanie melatoniny w celach innych niż chronobiolo- 
giczne zaburzenia snu, zwłaszcza w wysokich dawkach 
bądź przez dłuższy okres czas, powinny zdawać sobie spra
wę z tego, że nie dysponujemy dotychczas pełnymi danymi 
na temat skutków interakcji pomiędzy melatoniną a innymi 
lekami, a także nie wiemy, jakie skutki może przynieść 
długotrwałe podawanie tego leku.

Lek. med. Małgorzata Berezińska i mgr Anna Lorenc pracują 
w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
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Andrzej SZCZUDLIK (Kraków)

ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH NÓG

Choroby ruchu (ang. movement disorders) to grupa scho
rzeń ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się nie
prawidłowymi lub nadmiernymi ruchami ciała, widocznymi 
głównie w kończynach i występującymi w czasie czuwania. 
W polskim piśmiennictwie ciągle jeszcze dominuje stara na
zwa tych schorzeń, „choroby układu pozapiramidowego”,

podkreślająca brak związku stwierdzanych zaburzeń mcho
wych z uszkodzeniem dróg korowo-rdzeniowych, tzw. pira- 
midowych, powodujących osłabienie siły mięśniowej i 
wzmożenie napięcia mięśniowego typu spastyczności.

Sztandarowym przedstawicielem tej grupy jest choroba 
Parkinsona (ang. Parkinson ’s disease — PD), spowodowa

mailto:jzawilska@pharm.am.lodz.pl
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na postępującym procesem zwyrodnieniowym (neurodege- 
neracyjnym), ograniczonym, przynajmniej w pierwszej fa
zie choroby, do określonych struktur podkorowych mózgu, 
tzw. jąder podstawy (ang. basal ganglia), a szczególnie do 
tzw. prążkowiowo-czamego układu dopaminergicznego, i 
objawiająca się typowo drżeniem występującym w spo
czynku i ustępującym (zmniejszającym się) w czasie ruchu, 
sztywnością mięśni i spowolnieniem ruchów.

Zaburzenia ruchowe występujące w chorobach ruchu 
najogólniej można podzielić na hipo- i hiperkinetyczne. 
Przedstawicielem tych pierwszych są zaburzenia wystę
pujące typowo w PD, takie jak spowolnienie, zmniejszenie 
zakresu i ubóstwo ruchów, wyrażające się na przykład rzad
kim mruganiem i tzw. maskowatością twarzy parkinsoni- 
ków. Zaburzenia hiperkinetyczne polegają przede wszyst
kim na występowaniu nadmiaru ruchów, określanych czę
sto jako mimowolne, takich jak pląsawica, tiki, mioklonie, 
drżenie. Jednym z zaburzeń hiperkinetycznych, jest zespół 
niespokojnych nóg.

Zespół niespokojnych nóg (ang. restless legs syndrome 
— RLS) jest chorobą znaną od dawna. Pierwszy znany opis 
pochodzi z XVII wieku i jest autorstwa znanego angielskie
go lekarza i anatoma Tomasza Willisa, który opisał również 
łagodzący efekt opiatów w tej chorobie. Aż do połowy XX 
wieku przeważał pogląd o psychogennym pochodzeniu 
choroby. Dopiero szwedzki neurolog, Karl Axel Ekbom w 
latach 40. przedstawił dokładną charakterystykę kliniczną 
tej choroby i wprowadził nazwę RLS. Zwrócił uwagę na 
częste przeoczenia tej choroby wynikające z niewielkiego 
nasilenia objawów lub traktowania ich jako wyrazu psy
chicznego niepokoju. Pierwsze, powszechnie akceptowane 
kryteria diagnostyczne choroby powstały dopiero w 1995 
roku a ich modyfikacja została opublikowana w 2003 roku. 
Współczesne zainteresowanie tym zespołem wynika przede 
wszystkim z jego częstego występowania (najczęstsza, jak 
się wydaje, choroba mchu), patofizjologicznego związku ze 
snem, a szczególnie z okresowymi mchami kończyn we 
śnie (ang.periodic limb movement disorder— PLMD) oraz 
z układem dopaminergicznym a także ze specyficznego 
współistnienia objawów mchowych i czuciowych.

Celem pracy nie jest przedstawienie systematycznego 
przeglądu współczesnej wiedzy na temat tego zespołu, ale za
prezentowanie go jako przykładu choroby mchu, w której:

a) zaburzeniom typowo mchowym towarzyszą objawy 
czuciowe, emocjonalne i z zakresu funkcji poznawczych, co 
można tłumaczyć zaburzeniami w zakresie pętli koro- 
wo-podkorowych;

b) objawy są wyrazem zaburzeń w obszarze jąder pod
stawy lub dróg łączących je z innymi strukturami układu 
nerwowego, w przebiegu określonej choroby, najczęściej o 
charakterze neurodegeneracyjnym, lub wtórnie, w przebie
gu różnych uszkodzeń (niedokrwienie, zmiany nowotworo
we, zapalne, toksyczne, urazy, itd.);

c) znaczący procent przypadków tych chorób jest uwa
runkowany genetycznie, udział czynników środowisko
wych jest również zwykle widoczny;

d) patomechanizm jest słabo poznany i prawdopodobnie 
wieloczynnikowy z udziałem niektórych jonów, np. żelaza;

e) zaburzenia mają związek z obniżoną lub nadmierną 
aktywnością określonych układów neuroprzekaźnikowych,

co pozwala na podejmowanie objawowego leczenia za po
mocą leków zmieniających aktywność tych układów.

Częstość występowania RLS oceniana jest różnie. W 
wielu badaniach kwestionariuszowych w populacji do
rosłych występowanie tej choroby oceniano na 6-15%. W 
badaniach przeprowadzonych w Szwecji i w Australii i 
opartych na bezpośrednim wywiadzie z osobami 
zgłaszającymi się do lekarza z innych powodów, odsetek 
ten wynosił odpowiednio 3,2 i 5%. Częstość występowania 
choroby wzrasta z wiekiem i zależy od płci (częściej u ko
biet). Według opublikowanego w 2000 roku poprawnie me
todycznie wykonanego badania na 369 uczestnikach powy
żej 65 roku życia chorobowość (ang .prevalence) w tej gru
pie wiekowej wynosi 9,8% i jest wyższa u kobiet (13,9%) 
niż u mężczyzn (6,1%). Chociaż choroba nie prowadzi do 
niesprawności mchowej, to poprzez nieprzyjemne odczucia 
i zaburzenia snu, które powoduje, istotnie pogarsza jakość 
życia chorych.

Najważniejszym i kluczowym objawem choroby jest nie
możliwy do opanowania przymus mchu kończynami dolny
mi, którego chory jest w pełni świadomy. Ruchy, które chory 
zmuszony jest wykonywać wyglądają na celowe i dowolne, 
polegają na ciągłej zmianie położenia kończyn, np. na na
przemiennym zginaniu i prostowaniu kończyn w różnych 
stawach, pocieraniu stóp, dreptaniu w miejscu, kołysaniu się, 
potrząsaniu kończynami w czasie siedzenia. W typowych 
przypadkach jest to nadmierna, nieumotywowana żadnymi 
okolicznościami aktywność mchowa kończyn bez cech typo
wych dla klasycznych mchów mimowolnych (tiki, pląsawi
ca, mioklonie, itp.), takich jak rytmiczność, stereotypowość, 
regularność i określony zakres. Zwykle mchy dotyczą 
wyłącznie kończyn dolnych, rzadziej towarzyszy im nad
mierna ruchliwość kończyn górnych i tułowia. W bardzo 
rzadkich przypadkach przymus mchu i inne objawy zespołu 
lokalizują się wyłącznie w kończynach górnych.

Przymus mchu i inne objawy znikają lub wyraźnie się 
zmniejszają po podjęciu jakiejkolwiek czynności mchowej, 
np. po zmianie pozycji, przewróceniu się z boku na bok w 
łóżku czy rozpoczęciu chodu, jednak zakończenie podjętej 
czynności mchowej prawie natychmiast powoduje powrót 
przymusowej mchliwości kończyn.

Typowym, chociaż występującym nie u wszystkich 
chorych, objawem zespołu są różne nieprawidłowe odczu
cia, określane często jako drętwienie, mrowienie, palenie, 
rwanie i inne niefizjologiczne odczucia, o różnej intensyw
ności, z obecnością komponenty bólowej (dyzestezje) lub 
bez niej (parestezje). Chorzy są na ogół przekonani, że wy
konywanie mchów kończynami powodowane jest odczu
wanymi, na ogół przykrymi, dolegliwościami, tzn. widzą 
związek przyczynowy między odczuciami (bodziec) a 
przymusem mchu (reakcja). W rzeczywistości jest to tylko 
współistnienie objawów lub związek typu sprzężenia 
zwrotnego.

Przymus mchu i towarzyszące mu odczucia występują z 
reguły w okresach odpoczynku lub braku aktywności ru
chowej, najczęściej w pozycji leżącej lub siedzącej. U więk
szości chorych dzieje się to wyłącznie wieczorem lub w 
nocy, po położeniu się do łóżka, u niektórych w czasie wy
muszonego ograniczenia mchomości, np. w samolocie, ki
nie, teatrze, przed telewizorem. W zaawansowanych i nasi
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lonych przypadkach przymus ruchu i nieprzyjemne odczu
cia mogą występować różnym nasileniu przez całą dobę.

Nasilenie objawów RLS u różnych chorych może być 
bardzo różne, najczęściej jest niewielkie, ale nawet wtedy 
przymus ruchu i związane z nim odczucia wydłużają czas 
zaśnięcia. Chorzy traktują je jako wyraz niepokoju, reakcji 
na stresogenne warunki życia czy określone okoliczności. 
Objawy zaburzeń emocjonalnych, takie jak lęk czy depre
sja, występują często u chorych z RLS, podobnie jak u cho
rych z innymi chorobami mchu, np. u pacjentów z chorobą 
Parkinsona, ale nie stanowią ich przyczyny. Nieznający 
choroby lekarze skłonni są przypisywać jej objawy zaburze
niom emocjonalnym lub innym współistniejącym choro
bom, takim jak polineuropatia, niedokrwienie kończyn dol
nych czy zwykłej bezsenności, często występującym u osób 
w wieku podeszłym.

Cechą charakterystyczną RLS jest związek tego zespołu 
z zaburzeniami snu, a przede wszystkim z okresowymi (pe
riodycznymi) mchami kończyn w czasie snu (PLMD) wy
stępującymi u 75-85% chorych z RLS. Są to stereotypowe 
mchy mimowolne trwające zwykle kilka sekund w odstę
pach kilkudziesięciu sekund, pojawiające się seryjnie w I i II 
stadium snu NREM. W najłagodniejszej postaci ujawniają 
się zgięciem grzbietowym palucha lub stopy, a w bardziej 
nasilonej — jednoczesnym zgięciem także w stawie biodro
wym i kolanowym. Ruchy te bywają czasem porównywane 
do mioklonii, ale w klasycznej postaci miokloniami nie są. 
Okresowe mchy kończyn mogą pojawić się także w czasie 
czuwania, prawie wyłącznie w czasie odpoczynku lub bez
ruchu, w pozycji siedzącej lub leżącej. W czasie aktywności 
fizycznej nigdy nie występują. Inne zaburzenia snu pro
wadzące do bezsenności występują także częściej u osób z 
RLS niż w pozostałej populacji.

Objawy zespołu niespokojnych nóg mogą być wyrazem 
pierwotnego procesu chorobowego, prawdopodobnie neu- 
rodegeneracyjnego o zupełnie nieznanym obrazie neuropa- 
tologicznym lub występować w przebiegu innych chorób, 
takich jak PD, obwodowa neuropatia czy niewydolność ne
rek, anemia, niedobór żelaza, kwasu foliowego, witaminy 
B-12, a nawet ciąża. Mimo wielu publikacji na temat wtór
nego RLS jego mechanizm i związek patogenetyczny z 
podstawową chorobą lub stanem takim jak ciąża nie jest ja
sny. Występowanie objawów zespołu w czasie ciąży oce
niane jest na około 20%, a więc znacznie częściej niż u ko
biet w odpowiednim wieku. Objawy RLS w ciąży mogą 
ujawnić się po raz pierwszy bądź ulec nasileniu, jeśli wystę
powały już wcześniej. Obraz kliniczny RLS w ciąży (i in
nych przyczynach wtórnego zespołu) nie różni się od obser
wowanego w postaci idiopatycznej. Zespół ujawnia się lub 
nasila w drugim lub trzecim trymestrze ciąży i zwykle ustę
puje po porodzie. Wielokrotnie donoszono o związku mię
dzy niedoborem kwasu foliowego i żelaza a występowa
niem RLS w ciąży, ale badania na ten temat nie są jedno
znaczne i w pełni poprawne metodologicznie.

Stanem predysponującym do rozwinięcia się RLS jest 
także mocznica. W przewlekłej niewydolności nerek często 
dochodzi do narastających zaburzeń różnych funkcji układu 
nerwowego. W pierwszym etapie są to niewielkie zaburze
nia funkcji poznawczych, zaburzenia emocjonalne i pogor
szenie ogólnej sprawności mchowej. Stopniowo dochodzi 
do bardziej wyraźnych uszkodzeń w postaci tzw. encefalo

patii mocznicowej. Zespół niespokojnych nóg może poja
wić się bardzo wcześnie w przebiegu niewydolności nerek; 
obserwuje się go stosunkowo często u osób dializowanych. 
Donoszono o przypadkach ustępowania RLS kilka tygodni 
po udanych przeszczepach nerek.

RLS jako choroba pierwotna (idiopatyczna) jest z reguły 
przewlekła a jej przebieg powoli postępujący; nierzadko ob
serwuje się dłuższe okresy stabilizacji lub nawet remisji ob
jawów. Współcześnie idiopatyczny RLS uznaje się za cho
robę uwarunkowaną genetycznie. Dokładny wywiad po
zwala na podejrzenie rodzinnego występowania choroby u 
30-60% badanych. Dokładny schemat dziedziczenia nie 
jest znany. Za wystąpienie objawów choroby odpowiada 
prawdopodobnie więcej niż jeden gen. W większości przy
padków o wczesnym początku dziedziczenie ma charakter 
autosomalnie dominujący z wysoką penetracją genu. Do
tychczasowe poszukiwania pozwoliły na identyfikację 
miejsc genu odpowiedzialnego za wystąpienie objawów 
RLS w kilku dużych rodzinach. Jest to miejsce na krótkim 
ramieniu chromosomu 12 w rodzinie francusko-kanadyj- 
skiej i na długim ramieniu chromosomie 14 w przypadku 
rodziny włoskiej. W wielu opisanych rodzinach z RLS 
stwierdzono występowanie tzw. zjawiska antycypacji, czyli 
wcześniejszego występowania choroby w następnych po
koleniach. Antycypacja jest charakterystyczna dla dziedzi
czenia niestabilnych mutacji trójek nukleotydowych, jak 
dotąd jednak takiej formy mutacji u osób z RLS nie opisano.

Obok czynników genetycznych w etiopatogenezie cho
roby przyjmuje się również udział czynników środowisko
wych, a istota choroby wydaje się polegać na interakcji mię
dzy obu tymi grupami czynników. Branymi pod uwagę 
czynnikami środowiskowymi są te związane z paleniem pa
pierosów, narażeniem na kontakt z toksynami, niektóre hor
mony (związek z ciążą), brak aktywności fizycznej, niski 
status socjoekonomiczny. Bardzo interesujący jest związek 
z metabolizmem żelaza. Pośrednich dowodów na jego zna
czenie dostarczają obserwacje wtórnych postaci RLS, tzn. 
związanych z ciążą, niewydolnością nerek i anemią. 
Wszystkie one wiążą się często z niedoborem żelaza. Opu
blikowano dane wskazujące na odwrotną zależność między 
nasileniem RLS a osoczowym poziomem ferytyny. Donie
siono również o niższej zawartości żelaza w istocie czarnej i 
prążkowiu ocenianej w badaniu MRI w tym zespole, a na
wet o zależności nasilenia objawów od stopnia tej lokalnej 
zawartości. W badaniu neuropatologicznym przeprowadzo
nym na niewielkiej grupie chorych stwierdzono również 
zmniejszenie zawartości żelaza, spadek stężenia H-ferytyny 
i wzrost transferyny w istocie czarnej. Wszystkie te badania, 
chociaż nie dowodzą tego w sposób niebudzący wątpliwoś
ci, sugemją jednoznacznie, że za wystąpienie RLS odpo
wiedzialna jest dysfunkcja struktur podkorowych związana 
z regionalnym niedoborem żelaza.

Leczenie RLS wiąże się z udziałem układu dopaminer- 
gicznego w patofizjologii tej choroby. Wielokrotnie dono
szono o dobrych efektach niewielkich dawek 1-dopy, pre
kursora dopaminy, stosowanego głównie w chorobie Par
kinsona. Podobnie jak w PD początkowy okres terapii przy
nosi satysfakcjonujące efekty, ale po wielu miesiącach poja
wiają się problemy. Trudnym do pokonania problemem jest 
np. tzw. augmentacja, czyli wcześniejsze pojawianie się ob
jawów RLS lub zjawisko przesunięcia objawów na okres
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późniejszy, które obserwuje się u znacznej części choiych. 
Wymaga to zmiany dawek i postaci leku i nie zawsze przy
nosi pożądane efekty. Nieco mniejsze trudności występują 
w przypadku podejmowania innej formy leczenia dopami- 
nergicznego — agonistami dopaminy. Wymienione wyżej 
niekorzystne zjawiska po dłuższym leczeniu występują tu 
również, ale mają mniejsze natężenie.

Terapeutyczna skuteczność związków opioidowych 
była znana w tej chorobie od dawna. Istnieje wiele 
współczesnych badań potwierdzających tą skuteczność oraz 
zwykle dobrą tolerancję i mały potencjał uzależniający tych 
leków w RLS. Mechanizm działania opioidów w tej choro
bie nie jest jasny. Mogą stymulować receptory opioidowe w 
mózgu i wywierać efekt na funkcje pętli korowo podkoro-

W mitach greckich czytamy, że Zeus poczuł nieznośny 
ból głowy. Rozkazał Hefajstosowi, by rozłupał mu toporem 
czaszkę, a wtedy z jego głowy wyskoczyła bogini mądrości 
Atena. Bólom głowy jeszcze w Starożytności przypisywano 
znacząca wagę, a opisy różnych metod przynoszenia ulgi 
znajdujemy w dokumentach sumeiyjskich, babilońskich i 
papirusach egipskich. Pierwszy medyczny opis migreny 
przedstawił w I wieku naszej ery Arateusz z Kapadocji, któ
ry użył określenia heterocrania dla bardzo silnego bólu 
obejmującego jedną stronę głowy, z towarzyszącymi nud
nościami i wymiotami. Znaczący postęp w diagnostyce, 
ustaleniu klasyfikacji różnych bólów głowy i twarzy, oraz 
naukowym badaniu ich przyczyn dokonał się w ostatnich 
dwudziestu latach. Warto jednak wspomnieć pierwszy opis 
neuralgii trójdzielnej, który przedstawił Juriani 
(1066-1136) w Skarbcu Szacha Khwaarazm „Jest to rodzaj 
bólu, który dotyczy zębów, żuchwy lub całej twarzy po jed
nej stronie. Bardzo silne ataki bólu połączone są ze skur
czem mięśni twarzy i ogromnym lękiem. Przyczyną bólu 
jest nadmiernie bliskie położenie tętnicy w stosunku do ner
wu”. Dziewięć wieków później okazało się, że jest to rze
czywiście jedna z głównych przyczyn tej niezwykle bole
snej dolegliwości, a tzw. mikrochirurgiczna dekompresja 
korzenia nerwu trójdzielnego i oddzielenie go od uci
skającego naczynia jest postępowaniem usuwającym tę 
przyczynę dolegliwości.

Badania epidemiologiczne pokazują, że około 80% po
pulacji osób dorosłych skarży się na bóle głowy co najmniej 
raz w roku, natomiast 36% kobiet i 19% mężczyzn cierpi z 
powodu nawracających bólów głowy. Opisano ponad 120 
rodzajów bólów głowy, ale najczęściej jest. to migrena, ból 
typu napięciowego lub klasterowy ból głowy. Międzynaro
dowe Towarzystwo Bólu Głowy (IHS) opracowało pełną i 
powszechnie akceptowaną klasyfikację bólów głowy, a naj
częściej występujące w populacji zespoły bólowe to:

— migrena;
— ból głowy typu napięciowego;

wych poprzez endogenny układ opioidowy. Możliwy jest 
również pośredni wpływ na układ dopaminergiczny.

Podsumowując, RLS jest przykładem choroby mchu, 
ciągle jeszcze mało znanej a często występującej w populacji. 
Chociaż nie powoduje tak ciężkiego kalectwa jak choroba 
Parkinsona czy wiele innych chorób mchu, wzbudza coraz 
większe zainteresowanie badaczy ze względu na liczne podo
bieństwa do innych chorób z tej grupy. Rosnąca liczba badań 
rodzi nadzieję na odkrycia mogące przyczynić się do wyja
śnienia patomechanizmu wielu innych chorób tej grupy.

Prof. dr hab. Andrzej Szczudlik jest kierownikiem Kliniki Neurologii, 
Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiegi w Krakowie

— klasterowy ból głowy i przewlekła napadowa he- 
micrania;

— różne bóle głowy nie związane ze zmianami struktu
ralnymi;

— bóle głowy związane z urazem głowy (pourazowe 
bóle głowy);

-— bóle głowy związane z chorobami naczyniowymi;
— bóle głowy związane z chorobami mózgu innymi niż 

naczyniowe;
— bóle głowy związane z działaniem substancji che

micznych lub ich odstawieniem (toksyczne bóle głowy);
— bóle głowy związane z zakażeniami pozaczaszko- 

wymi;
— bóle głowy związane z zaburzeniami metaboliczny

mi;
— bóle głowy lub twarzy związane z zaburzeniami w 

obrębie czaszki, szyi, oczu, uszu, nosa, zatok przynoso
wych, zębów, jamy ustnej i innych struktur twarzy i czaszki;

— nerwobóle czaszkowe, bóle związane z uszkodze
niem pni nerwów.

Dokładne obserwacje kliniczne wskazują także na to, iż 
istnieje cały szereg klinicznych odmian bólów głowy, które 
nie były dotąd opisane lub wyodrębnione z już opisanych 
zespołów bólowych. Należy tu wyróżnić takie jednostki 
chorobowe np. piorunujący ból głowy, śródsenny ból 
głowy, czy też zespół SUNCT (short-lasting unilateral he- 
adache with conjunctival injection and tearing). Poniżej 
przedstawiono podstawy diagnostyki i postępowania w naj
częściej występujących zespołach bólu głowy.

I. Migrena

Jest samoistnym, stopniowo narastającym, pulsującym, 
przeważnie jednostronnym bólem głowy, często poprze
dzonym przez sensacje wzrokowe lub wegetatywne. Ból 
trwa zazwyczaj od 4 do 72 godzin. Migrenę zwykłą (bez 
aury) charakteryzuje występowanie:

Jan DOBROGOWSKI, Jerzy WORDLICZEK (Kraków)

BÓLE GŁOWY
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1. Objawów zwiastunowych (prodromałnych) u około 
50% chorych:

— zmiana nastroju (senność, zmęczenie, lęk, zniechę
cenie, niepokój, drażliwość, rozkojarzeniem uwagi);

— objawów wegetatywnych (zmiany łaknienia, pra
gnienie, ślinotok, biegunka, zaparcia, wielomocz);

— objawów ze strony narządów zmysłu (zaburzenia 
słuchu, wzroku, nadmierna wrażliwość na zapachy i 
światło).
2. Napadu bólowego, który trwa od 4 do 72 godzin i cha
rakteryzuje go pojawienie się tzw.:
— objawów osiowych:

— ból, któiy narasta od godzin porannych, pulsujący 
lub tępy „rozsadzający głowę”, przeważnie jednostronny 
(ale może się rozprzestrzeniać), obejmujący zazwyczaj 
skroń, czoło, oczodół, oko, ciemię i potylicę;

— nasilenie bólu pod wpływem zwykłej, codziennej 
aktywności ruchowej;

— nudności, wymioty oraz jadło wstręt;
— zła tolerancja bodźców (fotofobia, fonofobia, osmo- 

fobia);
— objawów dodatkowych:

— zawroty głowy;
— wegetatywne (omdlenia, biegunka, dreszcze, poty, 

arytmia, wielomocz);
— charakterystyczny wygląd chorych.

3. Zakończenia napadu bólowego (ustąpienie bólu lub 
niezbyt nasilony rozlany ból, sen).
4. Stan ponapadowy trwający przez ok. 24 godziny po 
ustąpieniu napadu, który charakteryzuje się zmęczeniem, 
osłabieniem i bolesnością mięśni.

Natomiast migrenę z aurą (najczęściej oczną — tzw. 
klasyczną) charakteryzuje występowanie:

aury po okresie zwiastunów (lub bez nich), np. 
mroczek migoczący, aura trwa od kilku minut do 1/2 godz;

—  zaburzenia widzenie: ubytki w polu widzenia, 
zniekształcenie wrażeń wzrokowych, omamy;

— faza bólowa (niekiedy brak fazy bólowej);
— okres ponapadowy.
Częstość występowania ataków wynosi od kilku w 

ciągu całego życia do kilkunastu w miesiącu. Niejednokrot
nie migrena pojawia się jedynie w okresie menstruacji, zani
ka w ciąży i w okresie pokwitania, co może świadczyć o 
wpływie zmian hormonalnych na patogenezę jej powstawa
nia. Migrena występuje zarówno u dzieci, jak i ludzi w wie
ku podeszłym, występuje częściej u kobiet (15-18%) w po
równaniu do chomjących mężczyzn (6-8%). Panuje prze
konanie, że migrena jest chorobą dziedziczną, chociaż 
stwierdzono to dotychczas jedynie w przypadku migreny 
rodzinnej porażennej.

Patogeneza migreny nie jest w pełni wyjaśniona. W po
wstawaniu napadu potwierdzono udział układu naczynio
wego, nerwu trójdzielnego i struktur pnia mózgu. W czasie 
napadu występują zmiany reaktywności naczyń opony pa
jęczej w których znajdują się zakończenia nerwu trójdziel
nego. Początkowo występuje skurcz naczyń i zmniejszenie 
przepływu krwi, a następnie rozszerzenie naczyń, które 
może utrzymywać się nawet do kilku dni po napadzie. Za 
zapoczątkowanie zmian przepływu krwi może być odpo
wiedzialna serotonina uwalniana w nadmiarze z płytek 
krwi. Następnie obserwuje się spadek jej stężenia i rozsze

rzenie naczyń i wzrost przepuszczalności dla wielu substan- 
cji powodujących obniżenie progu pobudliwości zakończeń 
nerwu trójdzielnego. Współczesna terapia migreny oparta 
jest na oddziaływaniu na układ serotoninergiczny. Skutecz
nie przerywają napad migreny tryptany (np. sumatryp- 
tan-imigran); leki działające agonistycznie na znane pod
grupy receptorów serotoninergicznych.
Postępowanie lecznicze:

1. unikanie czynników prowokujących wystąpienie 
napadu bólu (np. nadmierny hałas, ostre zapachy, silne 
światło, pozostawanie na czczo, alkohol, papierosy, niektó
re pokarmy bogate w serotoninę — nasiona strączkowe, lub 
azotany — pokarmy konserwowane, sytuacje stresowe);

2 . leczenie w okresie napadu:
— Farmakoterapia:

— leki przeciwbólowe — niesteroidowe leki przeciw
zapalne, metamizol, paracetamol;

— leki przeciwwymiotne — metoklopramid;
— ergotamina i jej pochodne;
— agoniści receptora serotoninergicznego 5-HTib/id 

(tryptany I i II generacji): sumatriptan, zolmitriptan, nara- 
triptan, rizatriptan, eletriptan. Ponadto w fazie badań kli
nicznych znajdują się inne leki z tej grupy:

-  kwas walproinowy;
-  korykosteroidy (deksametazon);
-  jednostronne, donosowe podanie lidokainy w aero

zolu.
— Inne metody postępowania:

-— trening autogenny;
— techniki jogi;
— ćwiczenia oddechowe (tzw. oddech oczyszczający). 

Leczenie profilaktyczne
Leczenie zapobiegawcze migreny stosuje się tylko u 

części chorych, u których napady występują częściej niż 3 
razy w miesiącu, czas trwania napadu jest dłuższy niż 48 go
dzin, napady mają bardzo duży stopień natężenia, oraz wte
dy gdy leczenie ostrych objawów napadu związane jest z 
występowaniem nasilonych objawów niepożądanych. 
Przed rozpoczęciem terapii profilaktycznej należy pacjento
wi wyjaśnić zarówno dwutorowy charakter leczenia, jak i 
to, że leki które skutecznie przerywają napad nie zapobie
gają ich wystąpieniu, a leki podawane profilaktycznie nie 
przerywają napadu. Jednym z niewielu wyjątków jest lek 
przeciwdrgawkowy — kwas walproinowy, który stosuje się 
zapobiegawczo w formie doustnej a podany dożylnie może 
skutecznie przerwać napad bólu.

W postępowaniu tym stosuje się:
— Farmakoterapię:

— beta blokery — propranolol, metoprolol, atenolol;
— blokery kanału wapniowego — werapamil, flunary- 

zyna, cinarizina;
— inhibitory ponownego wychwytu serotoniny (pizoty- 

fen, metysergid iprazochrom, cyproheptadyna, oksetoron);
— leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, imipramina, 

doksepina);
— leki przeciwdrgawkowe ( kwas walproinowy, topi- 

ramat).
— Metody niefarmakologiczne:

— akupunktura, akupresura;
— psychoterapia (hipnoterapia, trening autogenny);
— biofeedback (trening relaksacyjny);
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— leczenie fizykalne i uzdrowiskowe;
— wstrzykiwanie do mięśni czepca ścięgnistego toksy

ny botulinowej.
Najbardziej dramatycznym rodzajem migrenowego 

bólu głowy jest tzw. stan migrenowy, w którym napady 
bólu głowy występująjeden po drugim lub też utrzymują się 
przez kilka dni. Charakterystyczny jest również obraz kli
niczny chorego, manifestujący się:

— osłabieniem;
— bladością;
— zaburzeniami świadomości i psychicznymi;
— gorączką;
—  uporczywymi wymiotami;
— czasami występują objawy oponowe;
Chorzy ci wymagają leczenia szpitalnego.

II. Klasterowy ból głowy (gromadny ból głowy lub 
ból głowy Hortona)

Występuje u chorych w wieku średnim, głównie męż
czyzn, brak jest obciążeń dziedzicznych. Jest jednostron
nym, napadowym, palącym, kłującym, pulsującym, bardzo 
silnym bólem zlokalizowanym poza gałką oczną i w okoli
cy czołowej. Może także promieniować do ucha, szczęki i 
potylicy. Uważa się, iż jest to najbardziej dręczący i przykry 
spośród omawianych bólów głowy. Brak jest nudności i 
wymiotów, natomiast napadowi towarzyszy łzawienie, 
przekrwienie spojówek, pocenie i zaczerwienienie połowy 
twarzy, surowiczy wyciek z nosa, a czasem objaw Homera 
(zwężenie szpary powiekowej, zapadnięcie gałki ocznej, 
zwężenie źrenicy), obrzęk okolicy tętnicy skroniowej i 
światłowstręt. Ponadto często w czasie i po napadzie bólo
wym pojawia się znaczna wrażliwość na ucisk w okolicy 
rozgałęzień tętnicy szyjnej wewnętrznej. Występują także 
zaburzenia snu (napady bólu często występują w nocy), 
oraz lęk i depresja.

Cechą znamienną klasterawego bólu głowy jest grupo
wanie napadów bólowych w tzw. wiązki/gromady (cluster). 
Klaster trwa 4-8 tygodni, częstość napadów — co 1-3 dni, 
trwają 15-180 minut, występują głównie wiosną i jesienią. 
Przerwy pomiędzy rzutami bólów mogą trwać od 6 miesię
cy do 5 lat. Napad bólowy można wywołać stosując nitro
glicerynę. Do czynników prowokujących napad bólowy na
leżą także alkohol, leki rozszerzające naczynia krwionośne, 
oraz sen (faza REM).
Postępowanie lecznicze:

W doraźnym leczeniu napadu skuteczne jest wdychanie 
100% tlenu przez okres około 15 min. Z uwagi na fakt, że 
napady bólu trwają krótko — farmakoterapia stosowana na
wet w postaci wstrzyknięć jest mało skuteczna, aczkolwiek 
stosuje się sumatriptan (donosowo), lub też domięśniowo, 
jak również w postaci tabletek, winian ergotaminy, oraz 
kortykosteroidy. Zalecane jest także donosowe (jednostron
ne) podawanie lidokainy. Ponadto w leczeniu stosuje się 
blokady i neurodestrukcję zwoju skrzydłowo-podniebien- 
nego. Czasami ulgę w dolegliwościach obserwuje się po 
blokadach lub neurodestrukcji nerwów potylicznych. 
Postępowanie profilaktyczne:

Profilaktyka obejmuje unikanie czynników wywo
łujących napady bólowe (alkohol, papierosy, leki rozsze
rzające naczynia, stres).

Natomiast w leczeniu farmakologicznym w okresie 
między napadami stosuje się:

— sole litu;
— antagonistów serotoniny — metysergid;
— blokery kanałów wapniowych — werapamil, nimo- 

dipina;
— leki przeciwdrgawkowe (kwas walproinowy, topira- 

mat).

III. Ból głowy typu napięciowego (NBG)

Występuje głównie u kobiet i stanowi ok. 90%  wszyst
kich bólów głowy. Nie jest uwarunkowany genetycznie, jak
kolwiek u 40%  choiych mogą występować w rodzinie różne 
postaci bólów głowy. Pojawia się u ludzi z labilnym układem 
emocjonalnym zazwyczaj w 20-40 r. życia. Występuje rów
nież u dzieci. Etiologia NBG pozostaje nieznana.

Ból jest najczęściej obustronny, uporczywy, rozlany, tępy 
o zmiennym natężeniu. Może mieć charakter epizodyczny 
lub przewlekły (epizody bólu występują częściej niż 10-15 
razy w miesiącu, albo ból występuje codziennie i może trwać 
od rana do wieczora). Ból nie ma charakteru napadowego, 
jest nie pulsujący o umiarkowanym stopniu nasilenia.

Ból narasta stopniowo i jest zlokalizowany w czole i 
skroniach lub potylicy i karku lub też opasuje-zaciska 
głowę jak „w kleszczach” lub też chorzy opisują go jako 
„obręcz zaciskającą głowę”. Ból nasila się przy pochyla
niu, kaszlu, defekacji. Bolesność występuje także przy 
czesaniu lub ubieraniu nakrycia głowy. Ekspozycja na 
zimno zwiększa nasilenie bólu. Często towarzyszy lęk i 
depresja. Natomiast brak jest nudności i wymiotów, ale 
obecne są tzw. punkty spustowe (na czepcu i karku), któ
rych drażnienie np. ucisk, powoduje zawroty głowy, szum 
w uszach, łzawienie i ból.
Postępowanie lecznicze:
1. unikanie czynników sprzyjających wystąpieniu bólu 

(stres, zmęczenie);
2. psychoterapia — trening autogenny, hipnorelaksacja;
3. ćwiczenia relaksacyjne i fizjoterapia —  biofeedback, 

masaże, zimne okłady;
4. neuromodulacja —  (elektroakupunktura, akupunktura, 

akupresura);
5. farmakoterapia:

— nieopioidowe leki przeciwbólowe (NLPZ, paraceta- 
mol) są wskazane w epizodycznym bólu głowy, nato
miast w postaci przewlekłej, w następstwie dłuższego 
stosowania występuje zaostrzenie dolegliwości;

— leki przeciwdepresyjne — amitryptylina, doksepina;
— leki obniżające napięcie mięśniowe (Baklofen, tetra- 

zepam).
6. Blokady punktów spustowych.

Podczas przewlekłego stosowania farmakoterapii nale
ży pamiętać o możliwości wystąpienia uzależnienia. Nie 
stosuje się opioidowych leków przeciwbólowych np. trama- 
dolu, które w bólach głowy są mało skuteczne.

IV. Zespół szyjny górny (szyjnopochodny ból głowy, 
migrena szyjna)

Ten rodzaj bólu występuje głównie u kobiet, początek po 
40 -5 0  r. życia i często towarzyszy zespołowi depresyjno-hi-
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pochondrycznemu. Jest to napadowy, tępy lub świdrujący ból 
głowy o umiarkowanym nasileniu, jedno lub obustronny, 
zlokalizowany w potylicy lub karku i promieniujący do czoła 
(objaw „zdejmowania kasku”), rzadziej do barku i ramion. 
Okresowo, pomiędzy napadami występuje tępy, stały ból. 
Napady bólowe charakteryzuje mniejsze natężeniu w ciągu 
dnia, natomiast duże w nocy. Ponadto gwałtowny ruch głowy 
lub długotrwałe unieruchomienie może wywołać napad bó
lowy. U chorych stwierdza się także:

— ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego;
— wzmożone napięcie mięśni karku;
— obecność punktów spustowych (potylica, mięsień 

mostko wo-oboj czykowo-sutkowy);
— zawroty głowy i omdlenia;
— mogą występować objawy wegetatywne (zlewne 

poty, wymioty, kołatanie serca).
Ten rodzaj bólu występuje najczęściej u chorych z pro

cesami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego, zaburze
niami biomechaniki kręgosłupa szyjnego, urazami krę
gosłupa szyjnego oraz w okresie menopauzy. 
Postępowanie terapeutyczne:

— farmakoterapia: leki przeciwzapalne, leki zmniej
szające napięcie mięśniowe, alkaloidy sporyszu, leki 
przeciwdepresyjne;

— blokady: punktów spustowych (także krioterapia), 
splotu szyjnego (c2-c3), nerwów potylicznych (również 
zabiegi neurodestrukcyjne);

— neuromodulacja: TENS, akupunktura, elektro- 
akupunktura;

— terapia manualna;
-  okresowe unieruchomienie w tzw. miękkim 

kołnierzu Schantza;
— psychoterapia.

V. Bolesne zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnicy 
skroniowej

Występuje 2-krotnie częściej u kobiet, początek powy
żej 50 r. życia a częstość występowania wynosi 10-15 przy
padków/l 00 tys. Jest to jednostronny ból głowy zlokalizo
wany w okolicy tętnicy skroniowej, nasilający się w nocy, 
często zmniejszający się lub też zanikający po ucisku tętni
cy skroniowej. Ból ten promieniuje do potylicy, a towarzy
szy mu często chromanie (szybka męczliwość) mięśni żwa- 
czy.

Ponadto u chorych stwierdza się:
— obrzęk, stwardnienie i zmiany troficzne w okolicy 

tętnicy skroniowej;
— hiperalgezję owłosionej skóry głowy;
— złe samopoczucie, brak apetytu, osłabienie, 

gorączkę;
— zaburzenia widzenia (niedowidzenie) u ok. 1/3—1/2 

chorych.
Postępowanie terapeutyczne:
1. Kortykoterapia (stosowanie kortykosteroidów drogą do

ustną lub dożylną);
2. Blokady nasiękowe (mieszanina leku znieczulającego

miejscowo i kortykosteroidu) w okolicy tętnicy skronio
wej.

VI. Nerwoból potyliczny

Ten rodzaj bólu występuje głównie u kobiet, w 3-5 de
kadzie życia. Ból ma charakter napadowy, kłujący, czasami 
pulsujący, zlokalizowany w zakresie unerwienia nerwu po
tylicznego większego (kark i tyło-głowie). Obecna jest tzw. 
strefa spustowa w tej okolicy. Jest przeważnie jednostronny, 
ale może promieniować do ciemienia, czoła, oczodołu. Po
nadto u pacjentów stwierdza się przeczulicę skóry głowy 
oraz nadwrażliwość mięśni karku na ucisk. Przyczyną wy
stępowania nerwobólu potylicznego jest najczęściej mikro- 
traumatyzacja (mikrouszkodzenia) okolicy wyjścia nerwu 
potylicznego lub też wzmożone napięcie mięśni karku. 
Postępowanie terapeutyczne:
1. farmakoterapia: leki przeciwdrgawkowe, bakłofen;
2. blokady okolicy wyjścia nerwu potylicznego (mieszani

na leku znieczulającego miejscowo i kortykosteroidu);
3. neurodestrukcja nerwów potylicznych (większego i 

mniejszego) poprzez zastosowanie neurolizy chemicz
nej (zniszczenie włókien nerwowych poprzez zastoso
wanie specjalnych leków/substancji chemicznych), lub 
termolezji (zniszczenie włókien nerwowych poprzez za
stosowanie wysokiej temperatury generowanej w spe
cjalnym urządzeniu).

VII. Polekowe bóle głowy (polekowe bóle głorvy 
„z odbicia”)

Zazwyczaj występują u osób z migreną lub napięcio
wym bólem głowy. Nawracający ból głowy lub też lęk 
przed jego wystąpieniem stają się przyczyną przyjmowania 
coraz większych dawek leków, czego następstwem na zasa
dzie „błędnego koła” staje się pojawienie codziennie wystę
pujących, obustronnych bólów głowy o zmiennym, ale nie
zbyt silnym natężeniu zlokalizowanych zwykle w okolicy 
czołowej i potylicznej. Trwają one zwykle przez cały dzień. 
Krótkotrwała ulga w dolegliwościach występuje po podaniu 
leków, po czym ból nasila się. Do wystąpienia polekowych 
bólów głowy dochodzi najczęściej po przewlekłym stoso
waniu (nadużywaniu) leków zawierających fenacetynę 
(„tabletki z krzyżykiem”). Dotyczy to także pochodnych er
gotaminy, jak również tryptanów. Zwykłe leki przeciwbó
lowe tj. aspiryna lub paracetamol znacznie rzadziej mogą 
powodować również uzależnienie.
Postępowanie terapeutyczne:
1. odstawienie stosowanych leków (ergotaminy, nieopio- 

idowych leków przeciwbólowych, kofeiny) — jest sku
teczne u ponad 70% chorych, ale w okresie pierwszych 
72 godzin po odstawieniu leków u niektóiych chorych 
mogą wystąpić objawy abstynencji;

2. akupunktura, elektroakupunktura;
3. psychoterapia — hipnorelaksacja, trening autogenny. 

Jednakże należy podkreślić, że ból głowy może być tak
że objawem innych schorzeń, dlatego też lekarz, do którego 
zgłasza się chory z bólami głowy, jest zobowiązany do wy
kluczenia tych przyczyn. Zazwyczaj wystarczające jest 
przeprowadzenie odpowiedniego wywiadu oraz badania 
klinicznego, ale szczególną uwagę należy zwrócić na:

— występujący po raz pierwszy nagły ból głowy (towa
rzyszący np. krwotokowi podpajęczynówkowemu);
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— narastający ból głowy (spowodowany np. wzrostem 
ciśnienia śródczaszkowego, występującego w następstwie 
rozwoju guza mózgu lub krwiaka wewnątrzczaszkowego);

— ból głowy związany z wysiłkiem fizycznym, kasz
lem, zmianą pozycji ciała;

— zaburzenia świadomości, pamięci, występowanie 
objawów neurologicznych;

— pojawienie się bólów głowy po 50 roku życia. 
Należy zatem pamiętać, że wystąpienie któregokolwiek

z tych objawów wymaga przeprowadzenia u chorego

dokładnej i starannej diagnostyki neurologicznej. Apel ten 
dotyczy to zarówno pacjenta, jak i lekarza leczącego.

Prof. dr hab. Jan Dobrogowski jest kierownikiem Zakładu Badania 
i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Prof. dr hab. Jerzy Wordliczek jest kierownikiem Kliniki Leczenia 

Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Geronto- 
logii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ewa PISULA (Warszawa)
11

BADANIA NAD PRZYCZYNAMI AUTYZMU 
A MOŻLIWOŚCI JEGO WCZESNEGO WYKRYWANIA I b

Autyzm to jedno z najcięższych zaburzeń rozwoju, 
wciąż zagadkowe i fascynujące zarówno dla badaczy, jak i 
dla terapeutów. Występuje u co najmniej jednej na 1000 
osób, czterokrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Cho
ciaż przeprowadzono wiele badań nad nietypowym funk
cjonowaniem dotkniętych nim osób, wiedza na temat jego 
przyczyn jest wciąż niewystarczająca. Ogranicza to możli
wość wczesnego wykrywania oraz prowadzenia skutecznej 
terapii. Nie ulega jednak wątpliwości, że podłoże autyzmu 
ma charakter neurobiologiczny i ściśle się wiąże z przebie
giem procesów rozwojowych mózgu. Wiadomo również, 
że etiologia jest złożona i składa się na nią wiele czynników.

Od czasu opisania autyzmu jako jednostki chorobowej w 
1943 roku przez Leo Kannera zmienił się sposób definiowa
nia tego zaburzenia, a także kryteria diagnostyczne, na pod
stawie których jest ono rozpoznawane. Autyzm jest aktualnie 
traktowany jako pewien wzorzec behawioralny, na który 
składają się nieprawidłowości w rozwoju społecznym 
(zwłaszcza w zdolności do uczestniczenia w naprzemiennych 
interakcjach społecznych); deficyty i dysfunkcje w komuni
kowaniu się —  zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym 
oraz znacznie ograniczony repertuar aktywności i zaintereso
wań. Taki wzorzec zachowania występuje nie tylko u osób z 
opisanym przez Kannera autyzmem wczesnodziecięcym 
(zgodnie ze współczesną nomenklaturą przyjętą przez Świa
tową Organizację Zdrowia — autyzmem dziecięcym), ale ta
kże w przypadku innych zaburzeń (zaliczonych przez Ame
rykańskie Towarzystwo Psychiatiyczne do całościowych za
burzeń rozwoju). Duże zróżnicowanie populacji osób, u któ
rych taki wzorzec występuje przyczyniło się do wzrostu po
pularności terminu autystyczne spektrum zaburzeń.

Autyzm jest zazwyczaj rozpoznawany stosunkowo póź
no — między 3 a 7 rokiem życia dziecka. Niewiele mamy 
pewnych informacji na temat przebiegu wczesnego rozwoju 
tych dzieci. Z badań, w których analizowano nagrania 
sporządzone w domu przez rodziców, wynika, że w pierw
szym roku życia są one znacznie mniej aktywne, nie uśmie
chają się do innych osób oraz przejawiają zaburzenia uwagi. 
Częściej niż ich rówieśnicy ignorują ludzi, preferują samot

ność, unikają kontaktu wzrokowego, przybierają nietypowe 
pozy, a ekspresja emocji jest u nich znacznie ograniczona. 
Osterling i Dawson wyodrębniły cztery zachowania, w za
kresie których 12-miesięczne dzieci z autyzmem różniły się 
od niemowląt rozwijających się prawidłowo. Były to brak 
kontaktu wzrokowego, rzadkie reakcje polegające na kiero
waniu wzroku w stronę osoby wołającej dziecko po imie
niu, brak wskazywania oraz przynoszenia lub podawania 
komuś przedmiotów.

Nie istnieją testy medyczne, które pozwalałyby na 
stwierdzenie autyzmu. Nie udało się także opisać typowych 
dla tego zaburzenia charakterystyk biochemicznych, mole
kularnych lub genetycznych. Chociaż u niemal wszystkich 
osób z autyzmem występują zaburzenia neurologiczne, żad
nego z nich nie można uznać za typowe, tj. występujące u 
wszystkich osób dotkniętych autyzmem. Nieprawidłowości 
dotyczą m. in. zaburzeń w rytmie okołodobowym, wzorców 
ruchowych (np. związanych z pełzaniem i chodzeniem), a 
także dominacji półkulowej. U około 20-35% osób z autyz
mem występuje padaczka.

Zebrano wiele danych dotyczących związków autyzmu 
z anomaliami w budowie i funkcjonowaniu struktur mózgo
wych. Dotyczy to zwłaszcza ciała migdałowatego, hipo- 
kampa, móżdżku, płatów skroniowych i czołowych, a także 
pnia mózgu. Generalnie rzecz biorąc, wyniki badań neuro- 
anatomicznych nie wskazują na obecność u osób z auty
zmem dużych uszkodzeń struktur mózgowych. Stosunko
wo dobrze potwierdzone zostały informacje o zbyt małej 
liczbie komórek Purkinjego w mózgowiu. Wykazano rów
nież, że u osób z autyzmem komórki nerwowe w układzie 
limbicznym są niezwykle małe i jest ich nadmiernie dużo.

Interesujące są wyniki prac nad wczesnym rozwojem 
mózgu dzieci z autyzmem. Kanner w swoim, uznawanym 
dzisiaj za klasykę, artykule zwrócił uwagę na fakt, że pięcio
ro spośród opisanych przez niego 11 dzieci miało bardzo 
duże głowy. Z badań przeprowadzonych współcześnie przy 
użyciu rezonansu magnetycznego wynika, że w chwili uro
dzenia mózgi dzieci, u których później zdiagnozowany zo
staje autyzm, mają zazwyczaj prawidłową wielkość. Po
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pewnym czasie (dwa do czterech lat później) u około 90% z 
nich objętość mózgu jest znacznie większa niż u przeciętne
go dziecka w tym wieku. Różnice te szczególnie wyraźnie 
występują u dzieci, u których symptomy autyzmu są bardzo 
nasilone. Erie Courchesne uważa, że zjawisko to świadczy o 
zaburzeniu regulacji procesów rozwoju mózgu we wcze
snych latach życia. Polega ono na nadmiernym tempie 
wzrostu w pewnych obszarach mózgu oraz zahamowaniu 
tego tempa w innych. Badania przeprowadzone w grupie
2-11-letnich chłopców z autyzmem oraz rozwijających się 
prawidłowo wskazują że nadmierne tempo wzrostu doty
czyć może przede wszystkim płatów czołowych. Z kolei 
niektóre struktury mózgowe są u osób dotkniętych auty
zmem znacznie mniejsze niż powinny, na przykład móż
dżek i pień mózgu.

Poszukując odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze au
tyzm, opracowano zwierzęce modele tego zaburzenia. Naj
bardziej znany jest model opracowany przez Jocelyne Ba- 
chevalier. Z badań przeprowadzonych przez nią na rezusach 
wynikało, że usunięcie ciała migdałowatego i przylegających 
okolic u bardzo małych małpek powodowało inne konse
kwencje niż u osobników dorosłych. Polegały one na utracie 
zainteresowań społecznych, braku inicjowania kontaktów z 
innymi osobnikami oraz zaburzeniach mimicznej ekspresji 
emocji. U dorosłych główną konsekwencją uszkodzeń była 
utrata pamięci. Dodatkowo Prather i in. wykazali, że usunię
cie ciała migdałowatego powoduje u małp wzrost lęku przed 
innymi osobnikami ze stada, podczas gdy jednocześnie male
je lęk wobec obiektów, które zazwyczaj go wywołują (takich 
jak np. wąż). Z kolei Caston i in. badali jeden ze szczepów 
świnek morskich, który charakteryzuje się nieprawidłowo
ściami w budowie móżdżku podobnymi do stwierdzanych u 
osób z autyzmem. Zwierzęta te przejawiają także wiele cech 
przypominających funkcjonowanie osób z autyzmem: zabu
rzenia procesów uczenia się czynności mchowych, zreduko
waną eksplorację przestrzenną nietypowe reakcje na bodźce 
słuchowe i zubożone zachowania społeczne.

Wiele wskazuje na to, że istotną rolę w powstawaniu au
tyzmu odgrywają czynniki genetyczne. Jeżeli jedno z bliź
niąt monozygotycznych ma autyzm, to prawdopodobień
stwo wystąpienia go u drugiego z bliźniąt wynosi 60%, pod
czas gdy w przypadku bliźniąt dizygotycznych nie przekra
cza ono 5%. Wykazano również 50- a nawet 100-krotnie 
wyższą częstość współwystępowania autyzmu u krewnych 
pierwszego stopnia. Poza tym u rodziców, głównie u ojców, 
stwierdza się częściej niż w innych grupach osób obecność 
całościowych zaburzeń rozwoju, przede wszystkim zespołu 
Aspergera. U co najmniej 10% osób z autyzmem występują 
zaburzenia uwarunkowane genetycznie, np. zespół kruche
go chromosomu X i stwardnienie guzowate.

Testowana jest też hipoteza mówiąca o — mającym 
podłoże genetyczne — podobieństwie charakterystyki be
hawioralnej osób z autyzmem i ich najbliższych krewnych. 
Podobieństwo to dotyczy głównie deficytów poznawczych, 
wpływających na proces przetwarzania informacji. Są to 
specyficzne charakterystyki w obrębie funkcji wykonaw
czych (związanych z planowaniem czynności i realizacją 
planu działania) oraz centralnej koherencji. Problemy do
tyczą także rozwoju zdolności do komunikowania się, 
sztywności i braku elastyczności w zachowaniu oraz wyco
fywania się w sytuacjach społecznych. Nie ma jasności, czy

rzeczywiście charakterystyki takie częściej występują u 
osób spokrewnionych z dziećmi z autyzmem, niż np. u 
krewnych dzieci z zespołem Downa albo rozwijających się 
prawidłowo, wyniki badań są bowiem w tym obszarze nie
jednoznaczne

Przypuszcza się, że w powstawaniu autyzmu uczestni
czyć może kilka pozostających w interakcji genów. Ważne 
jest przy tym, że uwarunkowania genetyczne stanowią tylko 
jeden z elementów składających się na złożone procesy 
etiologiczne. Nie ulega wątpliwości, że czynniki środowi
skowe odgrywają również istotną rolę.

Szczególnie duży niepokój, a w niektórych krajach 
wręcz histerię, wzbudziły doniesienia wskazujące na 
związek autyzmu ze szczepieniami. Najwięcej danych do
tyczyło potrójnej szczepionki przeciwko śwince, odrze i 
różyczce (MMR) lub jej komponentów. Podobne informa
cje pojawiły się na temat szczepienia przeciwko wirusowe
mu zapaleniu wątroby typu B. Dobrze kontrolowane i pro
wadzone na dużych grupach dzieci badania nie potwierdziły 
tezy o zwiększonym ryzyku występowania autyzmu lub in
nych całościowych zaburzeń rozwoju wskutek stosowania 
tych szczepionek.

Złożoność procesów etiologicznych znajduje odbicie w 
ogromnym zróżnicowaniu populacji osób dotkniętych autyz
mem w zakresie symptomów, współwystępowania innych 
zaburzeń (w tym upośledzenia umysłowego) oraz przebiegu 
rozwoju (w tym regresu). Bardzo utrudnia to rozpoznawanie 
tego zaburzenia. Jeden z najważniejszych kierunków prowa
dzonych obecnie poszukiwań dotyczy wskaźników, które 
pozwalałyby na jak najwcześniejsze formułowanie diagnozy. 
Danych takich dostarczają badania nad rozwojem społecz- 
no-poznawczym małych dzieci z autyzmem. Wskazują one 
na znaczne trudności tych dzieci w zakresie tworzenia wspól
nego pola uwagi, w tym monitorowania uwagi innej osoby, 
wskazywania mającego na celu ukierunkowanie czyjejś 
uwagi oraz śledzenia wzrokiem tego, co widzi kto inny. Wy
jaśniając tę specyfikę funkcjonowania, odwołać się można do 
tworzenia metareprezentacji. Dzieci z autyzmem mają pro
blemy z odróżnianiem rzeczywistego obiektu od jego 
umysłowej reprezentacji, co dobrze się uwidacznia w ich za
bawie. Ograniczone są ich zdolności do zabawy na niby, w 
której np. patyk staje się pistoletem. Tworzenie wspólnego 
pola uwagi wiąże się z rozumieniem, że jeśli ktoś na coś pa
trzy, to o tym wie. Tylko jedna trzecia spośród osób z auty
zmem potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, która z 
dwóch lalek wie, co jest w pudełku: ta, która do niego 
zagląda, czy też ta, która podnosi zamknięte pudełko.

Badania prowadzone nad autyzmem w różnych dyscy
plinach nauki przynoszą wiele interesujących danych i po
woli wyjaśniają zagadki związane z tym zaburzeniem. 
Nadal jednak brakuje klucza, który pozwoliłby na zintegro
wanie tych odkryć i ich pełne wykorzystanie w diagnozie i 
terapii osób z autyzmem.
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wszystkim dzieci z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem, 
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NEUROBIOLOGIA SZCZĘSCIA ^

Podejście filozoficzne

Szczęście było i jest tematem rozważań wielu filozofów, 
chyba także dlatego, że wymyka się ono definicji, nawet w 
przybliżeniu ścisłej i jednoznacznej. W rzeczy samej 
o szczęściu raz mówimy jako o szczęśliwym trafie, raz jako 
o pewnym stanie emocjonalnym, jeszcze kiedy indziej jako 
o skutku dążenia do wytyczonego sobie celu. Nawet kiedy 
chcemy odpowiedzieć na konkretnie pytanie, czym dla nas 
samych jest szczęście, odpowiedź jest trudna. Jeżeli spotka 
Cię dobra wróżka i spyta, co mogłaby dla Ciebie zrobić, 
prawdopodobnie odpowiesz: „Uczyń mnie szczęśliwym”. 
Ale co odpowiesz, kiedy spyta: „Co konkretnie mam dla 
Ciebie zrobić?”

Filozofowie od dawna rozpatrywali problem szczęścia. 
Grecy używali terminu eudainomia, rozumiejąc go jako 
stan szczęścia, związanego z posiadaniem dobrego ducha 
czy geniuszu. Szczęście w tym ujęciu było jedyna rzeczą, 
która sama przez się posiada wartość. Jest ono stanem ducha 
wynikającym z jakichś działań, lub im towarzyszącym, 
chociaż Arystoteles raczej uważa, że eudajmonią jest sama 
akcja, zgodna z cnotą, bo tylko realizacja cnót może być 
szczęściem lub przynosić szczęście. Moraliści brytyjscy 
XVII i XIX w. — Jeremy Bentham i John Stuart Mili, uwa
żali, że szczęście to przyjemność i brak bólu. Averroes, naj
większy teolog islamu, uważał, że „prawa religijne są zgod
ne z prawdąi podająwiedzę o działaniach, które zapewniają 
szczęście całemu stworzeniu”. W Polsce zagadnieniu szczę
ścia wiele uwagi poświęcili wybitni dwaj filozofowie — 
Władysław Tatarkiewicz i Władysław Stróżewski. Dobre 
streszczenie podstawowego dzieła Tatarkiewicza, „O 
szczęściu”, znajduje się pod adresem http://prace.scia- 
ga.pl/33225.html. Warto się zapoznać z nim, jeżeli nie ma 
się czasu na przeczytanie całego dzieła.

Jak stąd widać, odpowiedź na pytanie: „czym jest szczęś
cie?” nie jest prosta. Wszyscy jednak mamy jakieś pojęcie, 
czym jest szczęście i, co więcej, uważamy, że mamy do 
szczęścia prawo. Filozofowie, w tym i Tatarkiewicz, uważali, 
że prawo do szczęścia mają tylko osoby moralne. Z kolei 
człowiek miałby obowiązek moralny czuć się szczęśliwym. 
Jednakże w polityce pojawiło się w końcu XVIII wieku prze
konanie, ze prawo do szczęścia maja wszyscy ludzie.

Prawo do szczęścia dla każdego po raz pierwszy zostało 
sformułowane w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjed
noczonych Ameryki Północnej. Od 11 czerwca do 1 lipca 
1776 na zlecenie Kongresu Stanów Zjednoczonych Thomas 
Jefferson, Roger Sherman, Benjamin Franklin, Robert 
Livingston i John Adams opracowali Deklarację Niepod
ległości USA, w której stwierdzono: „Uważamy za oczywi
ste, że Stwórca wyposażył nas w pewne niezbywalne pra
wa, wśród nich prawo do życia, wolności i dążenia do 
szczęścia”. Czwartego lipca Deklaracja została przyjęta 
przez Kongres i obowiązuje do dziś.

Mówiąc o szczęściu w Polskiej Akademii Umiejętności 
209 lat później Władysław Stróżewski zajął się trzema defi
nicjami szczęścia. Były to definicje:

— epikurejska: szczęście = przyjemność + rozum;
— stoicka: szczęście = cnota + wolność, oraz;
— augustiańska: szczęście = znajdowanie prawdy.
Popularnie w naszej kulturze XXI wieku, zdominowa

nej przez wzorce amerykańskie, a więc wzorce młodego 
społeczeństwa o pionierskim charakterze, raczej 
walczącego o przeżycie niż oddającego się refleksjom filo
zoficznym, nastawionego na sukces materialny, powiedz
my sobie wzorce bardzo prymitywne (co nie znaczy niesku
teczne w walce o byt), osiągniecie szczęścia to zdobycie bo
gactwa i sławy, władzy i utrzymanie przy tym wszystkim 
zdrowia.

Oczywiście jednak szczęście jest czymś bardziej skom
plikowanym. W „pozytywnej psychologii” Martina Selig- 
mana, szczęście ujmowane jest jako jedność pozytywnych 
emocji i pozytywnych działań. Te pozytywne emocje mogą 
dotyczyć stanów przeszłych, obecnych lub przyszłości. 
Emocje pozytywne związane z naszą przeszłością to m.in. 
poczucie satysfakcji i spełnienia z powodu osiągnięć, uza
sadnione poczucie dumy oraz pogoda ducha. Na te emocje 
pracowaliśmy całe życie.

Aktualne emocje pozytywne mogą dotyczyć doznań 
zmysłowych, związanych z przyjemnościami jedzenia czy 
seksu, ale tu należą także przyjemności z przeżyć uważane 
za wyższe, np. radość płynąca ze słuchania muzyki czy z 
emocji sportowych, a także przyjemności gratyfikacyjne, 
takie jak przyjemność w pochłonięciu przez lekturę czy 
wejście w stan ekstatyczny. Tych doznań poszukujemy na 
bieżąco.

Równie istotne dla aktualnego poczucia szczęścia są po
zytywne emocje antycypujące wydarzenia przyszłe — wia
ra, optymizm, nadzieja, zaufanie do świata.

Istnieją różne drogi zdobywania szczęścia:
— materialne, opierające się na seksie i innych pobu

dzeniach czuciowych, na powodzeniu finansowym, zdro
wym śnie czy stymulacji chemicznej;

— społeczne, takie jak zakupy, przyjaźń, randki, flirt, 
wymiana prezentów, wymiana pozdrowień, rodzina, muzy
ka, kultura, popularność;

— emocjonalne, wśród których znajduje się miłość, ro
mans, dzieci, wnuki, zwierzątka domowe, a także hazard 
czy władza, oraz

— duchowe, do których należy tantra, religia, filozofia, 
uduchowienie, medytacja, joga, hobby, a także nauka, po
szerzanie wiedzy i działania altruistyczne.

Wszystkie one są komplementarne i mogą być eksplo
rowane jednocześnie. Szczęście materialne bez społeczne
go, emocjonalnego i duchowego jest jałowe, szczęście du
chowe bez materialnego możliwe, ale trudne, i powinno mu 
towarzyszyć przynajmniej szczęście emocjonalne.

http://prace.scia-
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Podejście artysty

Słynny manierystyczny malarz włoski Agostino Bronzi- 
no (1503-1572), w roku 1564 namalował na zamówienie 
księcia Francesco de Medici, niewielki obraz , Alegoria 
szczęścia” (ryc. 1). Namalowany farbami olejnymi na nie
wielkim (320 x 40 cm) kawałku miedzi wisi od połowy XVII 
wieku w Galleria degli Uflfizi we Florencji i jest świadec
twem tego, jak wyobrażali sobie szczęście ludzie u schyłku 
Odrodzenia. Obraz Bronziniego to skomplikowana alegoria. 
Postacią centralną jest Szczęście. Do niej z prawej strony 
przytula się Amor. Amor jest niewielki i nieszczególnie ero
tyczny. Być może dojrzały wiek artysty (przekroczył sześć
dziesiątkę) spowodował, że jego witalna seksualność, repre
zentowana we wcześniejszych dziełach, jak choćby w słyn
nym obrazie „Venus, Amor, Szaleństwo i Czas” uległa 
osłabieniu, a miłość wyraża się również w zaufaniu, oddaniu i 
zachowaniach opiekuńczych. Po bokach Szczęścia stoją 
Sprawiedliwość, która rządzić powinna światem (trzyma w 
ręku globus) oraz Roztropność. Sprawiedliwość jest jednak 
postacią niejednoznaczną— dokładniej wpatrując się, zoba
czymy, że ma podwójna twarz. Ta druga, mniej rzucająca się 
w oczy, może symbolizować Sylena, element wolny i dziki. 
Również Roztropność nie jest jednoznaczna. Prawą ręką 
wspiera się na mieczu, natomiast w lewej trzyma jakiś tajem
niczy przedmiot, sugerujący narzędzie do zadawania bólu, 
być może klęczącej obok starej kobiecie, której postać jest 
zresztą niewyraźna.. Szczęście powinno rządzić klęczącymi 
u jej stóp Czasem i Losem. Los trzyma w ręku koło fortuny, 
którego obroty od Szczęścia zależą. Wrogowie pokoju leżą 
pokonani i pohańbieni u stóp Szczęścia, a nad nią unosi się 
Chwałą trzymająca w ręku wieniec laurowy oraz dmąca w 
trąbkę Sława. Szczęście trzyma w ręku komukopię — róg 
obfitości — symbol dostatku, a w drugiej dzierży kaduceusz 
— laskę Merkurego, zwiastującą pokój.

Taka wizja szczęścia jako spełnienia marzeń, zdobyciu 
pozycji i władzy nad czasem i losem nie jest nam obca po 
niespełna pół tysiącu lat

Podejście przyrodnicze

Przyrodnik, w odróżnieniu od filozofa, stąpa twardo po 
faktach, a definicja przez niego sformułowana musi być na
ukowa, a więc posiadać walor falsyfikowalności. Szczęście 
może być przez biologa wstępnie zdefiniowane jako pozy
tywna emocja, mająca podłoże neurobiologiczne, i będąca 
silnie uwarunkowana kulturowo. Samo szczęście jest nie
uchwytne dla metod biologii eksperymentalnej, ale pró
bując je opisać w takich ramach zakładamy, że— zgodnie z 
hedonistami, jest związane z przyjemnością którą możemy 
w pewnych wypadkach obiektywnie mierzyć.

Jak to trafnie sformułował Theodosius Dobzhanski, w 
biologii nic nie ma sensu, jeżeli nie jest rozpatrywane pod 
kątem ewolucji. Zgodnie z paradygmatem biologii ewolu
cyjnej szczęście powinno służyć namnażaniu własnych ge
nów, i rzeczywiście przyjemność odczuwamy w czasie 
czynności zwiększających nasze szanse w walce o byt i sku
teczną reprodukcję. Dla szczęścia, a właściwie przyjemnoś
ci, kluczową rolę odgrywa funkcjonalny układ nagrody w 
mózgu, dość dobrze poznany i opisany fizycznie. W jego 
skład wchodzą określone struktury podkorowe, takie jak

Ryc. 1. Obraz .Alegoria szczescia” włoskiego malarza Agostino 
Bronzino (1503-1572).

jądro półleżące przegrody, zespół jąder migdałowatych, 
pole brzuszne nakrywki i hipokamp, oraz części kory mó
zgowej: kora przedczołowa i orbitofrontalna.

Układ nagrody

System oceniający, mogący „za dobre nagradzać, a za 
złe karać", został odkryty przypadkowo z początkiem lat 50. 
w wyniku błędu doświadczalnego. Doktorant profesora Ja
mesa Oldsa, Peter Milner, miał badać wpływ pobudzenia 
mózgu, wywołanego drażnieniem tworu siateczkowatego 
na uczenie. Olds chciał zbadać, czy drażnienie istoty sia- 
teczkowatej nie ułatwi uczenia. Przypadkowo, zapewne w 
skutek wygięcia elektrody drażniącej przy jej wprowadza
niu, wylądowała ona daleko od miejsca przeznaczenia — w 
podwzgórzu. Obserwacja wykazała, że zwierzę ewidentnie 
znajdowało przyjemność w przepuszczaniu prądu i z chęcią 
powracało do doświadczenia. Olds i Milner zmodyfikowali 
klatkę tak, że szczur mógł sam, naciskając dźwignię, draż
nić mózg. Po ukończeniu doświadczenia i zabiciu zwierzę
cia zlokalizowano dokładnie położenie elektrody, a następ
nie eksperymentowano na innych zwierzętach wprowa
dzając im elektrody w różne miejsca w mózgu i badając 
częstość naciskania dźwigni w zależności od natężenia 
prądu. W ten sposób skonstruowano mapę obszarów przy
jemności w mózgu.

Samodrażnienie elektryczne opisano potem u bardzo 
różnych zwierząt, poczynając od złotych rybek, poprzez 
świnki morskie, psy, koty, do delfinów, małp i ludzi. Stwier
dzono też istnienie miejsc, których drażnienie powodowało 
uczucia niemiłe. Z badań na ludziach, prowadzonych cza
sem przy operacjach neurochirurgicznych na otwartej 
czaszce nieuśpionego pacjenta, dowiedzieliśmy się, że dra
żnienie miejsc wywołujących przyjemność powodowało 
uczucie ogólnego uniesienia i szczęścia i bardzo dobrego 
samopoczucia, a drażnienie miejsc awersyjnych powodo
wało uczucie lęku, nadciągającego niebezpieczeństwa, izo
lacji i opuszczenia.
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W centrum układu nagrody usytuowany jest obszar 
brzuszny nakrywki, w którym znajdują się neurony 
wysyłające wypustki do jądra półleżącego i zespołu jąder 
migdałowatych w obszarze zwanym przodomózgowiem 
limbicznym. Neurony te, po obudzeniu w strukturach doce
lowych, uwalniają neuroprzekaźnik dopaminę, działającą 
na odpowiednie receptory. Gdy brzuszny obszar nakrywki 
zostaje pobudzony bezpośrednio, lub przez podrażnienie in
nych, aktywujących go struktur, neurony są również pobu
dzone i na zakończeniach uwalniają dopaminę. Pobudzenie 
receptorów dopaminowych w tych strukturach powoduje 
silne uczucie przyjemności. Aktywność tych struktur, pobu
dzaną przez bodźce przyjemne, możemy obecnie śledzić 
technikami obrazowania mózgu.

Dla poczucia szczęścia ważne są nagrody naturalne, 
płynące z zachowań:

— mających na celu utrzymanie życia, takich jak jedze
nie;

— pozwalających nam na dopięcie celu wbrew prze
ciwnościom, a więc zachowań ryzykownych;

— podnoszących naszą pozycję społeczną, a więc za
chowań agresywnych, i oczywiście;

— związanych z reprodukcją a więc u człowieka poza 
orgazmem również z bezpośredniej opieki nad nośnikami 
naszych genów: radość macierzyństwa i ojcostwa, radość 
wychowywania wnuków, radość opieki nad członkami ro
dziny (prowadząca niekiedy do nepotyzmu).

Do przyjemności biologicznie uwarunkowanych należy 
również odczuwanie radości płynącej z wykonywania 
działań zmierzających do zwiększania potencjału grupy, a 
więc radość płynącą z pracy twórczej i zachowań altru- 
istycznych.

Prawidłowo działający układ nagrody zapewnia maksy
malne korzystanie z życia, które jest wówczas pożyteczne i 
szczęśliwe. Czasem jednak może się coś popsuć i przyjem
ności zaczynają dostarczać nam zachowania niesprzyjające 
sukcesowi życiowemu. Należą tu m.in. hazard, obżarstwo 
(konsekwencje chorób układu nagrody związanego z beha- 
wiorem pokarmowym to anoreksja i bulimia), patologiczna 
dbałość o kondycję fizyczną patologiczne zakupy i klepto
mania, oraz pracoholizm. Jeszcze poważniejsze zaburzenia 
to poszukiwanie nagród sztucznych, przy których brak natu
ralnych mechanizmów regulacyjnych. Zwykle jest to próba 
samoleczenia wrodzonych defektów układu nagrody, w 
wyniku których nagrody naturalne nie wystarczają do utrzy
mania stanu dobrego samopoczucia. W rezultacie sięga się 
po substancje uzależniające, bądź legalne, takie jak alkohol i 
nikotyna, bądź nielegalne, które bezpośrednio pobudzają 
chemicznie ośrodki nagrody, i które zamiast przynieść 
szczęście, prowadzą z reguły do nieszczęścia, ponieważ po
wodują w mózgu zmiany, które osłabiają lub uniemożli
wiają odczuwanie przyjemności.

Warunkiem prawie koniecznymi, choć niedostatecz
nym, do osiągnięcia szczęścia jest wypełnianie naszej roli 
biologicznej, a więc aktywny udział w procesie przekazy
wania naszych genów w następne pokolenia, a wymagana 
do tego celu jest dobra kondycja zdrowotna i —  przynajm
niej na wczesnych etapach tego procesu —  atrakcyjność

seksualna. Zmniejszają się one z wiekiem, i stąd nawet do
bre starzenie się, z zachowaniem niezłej sprawności, niesie 
zazwyczaj kłopoty natury psychologicznej. Dla wielu osób 
starzejących się bolesnym zjawiskiem jest fakt, że zanikowi 
funkcji reprodukcyjnych towarzyszą zmiany zmniejszające 
ich atrakcyjność jako partnerów seksualnych. Trzeba jednak 
dodać, że chociaż bezpośrednia reprodukcja seksualna i 
opieka nad własnym potomstwem jest najprostszą drogą 
zdobycia szczęścia, pomoc genom spokrewnionym również 
jest ewolucyjnie preferowana i nagradzana. Pomoc grupie 
krewniaczej, szczepowej (klan), narodowej, a nawet całemu 
gatunkowi ludzkiemu daje poczucie szczęścia i satysfakcji. 
Stąd poczucie szczęścia daje nam opieka nad wnukami, bra
tankami i siostrzeńcami, a także radość budzi w nas powo
dzenie członków rodziny, którzy też są nosicielami bądź 
opiekunami (powinowaci) części naszych genów Nie ulega 
też wątpliwości, że więcej genów podobnych do naszych 
znajduje się wśród członków naszego narodu, i stąd patrio
tyzm, posunięty często do najwyższego stopnia — poświe
cenia życia za Ojczyznę — jest źródłem szczęścia.

Oczywiście pewne formy ochrony naszych genów 
społecznie często mogą być trudne do akceptacji. Zjawi
skiem płynącym z tego źródła jest na przykład nepotyzm— 
faworyzowanie własnych krewniaków. Ale tu w grę wcho
dzi także zmieniający się kontekst kulturalny: nepotyzm 
średniowiecznych i renesansowych papieży, osób wyzna
czających obowiązujące standardy moralne, był powszech
nie uznawany za naturalny i chwalebny. Klasycznym 
przykładem nepotyzmu była rodzina della Rovere: po
chodzący ze zubożałej szlacheckiej rodziny Francesco della 
Rovere wstąpił do zakonu Braci Mniejszych, którego został 
Generałem i w r. 1471 został wybrany papieżem. Rządząc 
jako Sykstus IV i wkrótce wielu ze swych bratanków i sio
strzeńców mianował kardynałami i wysokimi urzędnikami 
kościelnymi. Jeden z bratanków, Giulio della Rovere, został 
późniejszym papieżem Julianem II.

Również przykładem aspołecznego preferowania 
własnej grupy związanej genetycznie jest szowinizm i ra
sizm. W pewnych okresach czasu i pewnych kręgach 
społecznych te zachowania były uznane za dopuszczalne, 
chwalone, a nawet zyskały status ideologii narodowej. Co 
gorsza — zachowania rasistowskie czy szowinistyczne dają 
poczucie radości i uniesienia nacjonalistom i rasistom.

Na szczęście wielkiej liczbie ludzi satysfakcję i poczucie 
szczęścia dają zachowania związane z niesieniem pomocy 
wszystkim bliźnim, zwłaszcza cierpiącym choroby i niedo
statek, ale także zachowania zmierzające do przekazywania 
swojej wiedzy do wykorzystania dla dobra powszedniego. 
To podstawa szlachetnych zawodów, będących również 
powołaniami: zawód nauczyciela, lekarza, pielęgniarki czy 
uczonego. Najwybitniejsi przedstawiciele tych profesji to 
zazwyczaj intelektualiści o szerokich horyzontach, a więk
szość z nich to ludzie, których układ nagrody prawidłowo 
funkcjonując zapewnia poczucie szczęścia.

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani jest kierownikiem Zakładu Biochemii 
w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie
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Bogusław HABRAT (Warszawa)

O ZALEWANIU ROBAKA I ROBAKU POWSTAŁYM W WYNIKU ZALEWANIA Ł

Szacuje się, że ok. 10-13% populacji Amerykanów 
miało w ciągu swojego życia poważne problemy związane 
z piciem alkoholu: uzależnienie lub nadużywanie alkoholu. 
W krajach o podobnym poziomie cywilizacyjnym i kulturze 
(w tym w Polsce) szacowana częstość tych problemów jest 
podobna. Wydatki na leczenie problemów medycznych 
spowodowanych piciem alkoholu liczone są w dziesiątkach 
miliardów dolarów rocznie, jeszcze większe są szkody spo
wodowane zachowaniami pod wpływem alkoholu (prze
stępstwa, powodowanie i bycie ofiarami wypadków, ściga
nie i karanie przestępstw, niezdolność do pracy, zasiłki cho
robowe). Trudno przeliczalne są inne psychiczne i społecz
ne skutki picia alkoholu: niewykrywalna przestępczość, 
czyny agresywne i przemoc (w tym domowa), psychiczne 
skutki przebywania w jednej rodzinie z alkoholikiem, lekce
ważenie prawa itp.

Nic dziwnego, że obserwowane po II wojnie światowej 
zjawisko stałego zwiększania się spożycia alkoholu i 
rosnących z nim wykładniczo szkód budziło w społeczeń
stwach potrzebę zaradzenia mu bądź przynajmniej minima
lizowania jego rozmiarów. W obliczu małej skuteczności 
ograniczenia podaży (metody prohibicyjne, czyli zabra
niające lub utrudniające dostęp do alkoholu generowały 
nowe, czasem groźniejsze od przyczyn ich wprowadzenia 
patologie: rozwój mafii, lekceważenie prawa) i profilaktyki 
opartej na przekazywaniu wiedzy o szkodliwości alkoholu, 
społeczeństwa zaczęły szukać odpowiedzi na podstawowe 
pytania: dlaczego niektóre osoby chętniej niż inne sięgają 
po alkohol; dlaczego z osób dużo pijących część traci kon
trolę nad alkoholem bardzo szybko, część po długim okresie 
intensywnego picia, a część w ogóle; dlaczego niektóre oso
by doznają większych a inne mniejszych szkód poalkoholo
wych.

Odpowiedzi na te pytania były trudne, ponieważ wcze
śniej niż trochę bezradni uczeni-empiryści, do głosu doszły 
osoby spekulujące na ten temat, a wywodzący swe poglądy 
raczej z przekonań niż naukowych dowodów.

Dyskusje nad skłonnością do nadmiernego picia alkoho
lu wpisały się w sam środek dyskusji o naturę Człowieka: 
czy takie niekorzystne zachowania jak np. nadużywanie al
koholu są zdeterminowane biologicznie, czy też uwarunko
wane środowiskowo przez czynniki np. kulturowe i wycho
wawcze. W Europie, która przed i w czasie II wojny świato
wej przeszła ciężkie doświadczenia z nadużyciem badań 
biologicznych do antyhumanitarnych celów (fizyczna eks
terminacja lub sterylizowanie osób podejrzanych o ^dege
nerowanie”, „dziedziczne obciążenie”, „życia niegodne ży
cia”, „gorsze rasy” etc.) wyniki badań nad biologiczną 
składową ludzkich zachowań traktowano ze znaczną re
zerwą z powodu obaw o „determinizm biologiczny pro
wadzący do komór gazowych”. Znacznie bardziej 
uwodzące były optymistyczne teorie tłumaczące ludzkie za
chowania jako wynik wpływów środowiskowych. W tym 
ujęciu, patologia jednostki, przejawiająca się np. nadużywa
niem alkoholu, jest z jednej strony skutkiem patologii

społecznej, jednak jest odwracalna pod warunkiem, że 
społeczeństwo „zrehabilituje się” programami pomocy uza
leżnionym, które zmienią środowisko i reakcję uzależnione
go na nie na mniej patogenne. Czynnikami, które miałyby 
pośredniczyć między patologią społeczną a rozwiązywa
niem problemów osobistych przez sięganie po alkohol 
miałyby być zjawiska z pogranicza patologii społecznej i in
dywidualnej, takie jak: „neurotyczna osobowość naszych 
czasów”, „schizofrenizacja stosunków społecznych”, „de- 
presjogenność relacji społeczno-psychologicznych” lub 
„zagubienie egzystencjalne”. W latach 60. i 70. XX wieku 
na sile przybrała krytyka tradycyjnie rozumianej psychiatrii 
jako dyscypliny medycznej, której przeciwstawiano psy
chiatrię „humanistyczną”, „społeczną”, „środowiskową” w 
najlepszym razi przyzwalając na „holistyczną”, „wielowy
miarową”, „eklektyczną”, „kompleksową”.

Zwrócono większą uwagę na okoliczności i deklarowa
ne przez pacjentów przyczyny sięgania po alkohol. Osoby 
uzależnione od alkoholu podawały, że w większości przy
padków sięgały po niego z powodu tzw.„negatywnych od
czuć”: obniżonego nastroju, drażliwości, lęku, „stresu”, 
bliżej niesprecyzowanego złego samopoczucia. Było to 
podstawą do sformułowania tzw. „hipotezy samoleczenia”, 
w myśl której nadużywanie alkoholu było spontanicznym, 
często nieuświadomionym sposobem radzenia sobie z przy
krymi doznaniami.

Efektem tego podejścia było sięgnięcie do dostępnego w 
latach 70. XX wieku arsenału technik terapii przeciwdepre- 
syjnych dostępnych w tym czasie. Wyniki leczenia nie 
spełniły jednak oczekiwań.

Dostępne wtedy trój pierścieniowe leki przeciwdepresyj- 
ne były bardzo źle tolerowane przez pacjentów z problema
mi alkoholowymi, do tego stopnia, że do pewnego czasu na
wet nie można było stwierdzić ich nieskuteczności, gdyż 
większość pacjentów przerywała leczenie, a u części doszło 
do poważnych, groźnych dla życia interakcji miedzy alko
holem a lekami przeciwdepresyjnymi, szczególnie w przy
padkach przedawkowania. Węglan litu, lek powszechnie 
stosowany w zapobieganiu nawrotom naprzemiennych wa
hań nastroju (okresy depresji przeplatane okresami manii) 
okazał się również zupełnie nieskuteczny w zapobieganiu 
nawrotom picia. Leki przeciwlękowe (głównie z grupy ben- 
zodiazepin) nie dość, że nie zapobiegały piciu alkoholu, to 
jeszcze wywoływały uzależnienie krzyżowe, polegające na 
tym, że pacjenci wywoływali ten sam efekt euforyczny bądź 
za pomocą alkoholu, bądź leków uspokajających.

Także metody stosowane w psychoterapii zaburzeń de
presyjnych i lękowych (dawniej nazywanych nerwicowy
mi) okazały się mało przydatne. Większość technik psycho
terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń depre
syjnych i lękowych w mniejszym stopniu koncentruje się na 
objawach psychopatologicznych starając się dotrzeć do 
przyczyn złego samopoczucia. Techniki te stosowane u 
osób uzależnionych od alkoholu okazały się mało przydat
ne, a wręcz szkodliwe. Pacjenci nadużywali alkoholu roz
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wijając typowy, ale po psychoterapii już rozwinięty treścio
wo, system pseudopsychologicznego wyjaśniania przyczyn 
swojego picia. Współczesne nam systemy psychoterapii 
uzależnień koncentrują się w początkowym etapie na zrozu
mieniu szkód wyrządzonych przez alkohol, przyznaniu się 
do upośledzenia kontrolowania picia, wyuczeniu rozpozna
wania zwiastunów nawrotu i sposobów radzenia sobie z 
nimi. Sięganie do bardziej pierwotnych niż uzależnienie 
przyczyn picia, takich jak np. obniżenie nastroju lub zabu
rzania lękowe ma miejsce na dalszych etapach leczenia.

Skompromitowane pseudomedycznymi eksperymenta
mi nazizmu biologiczne podejście do zaburzeń zachowania 
np. nadużywania alkoholu w Europie rozwijało się słabo. W 
Stanach Zjednoczonych podchodzono jednak do tego pro
blemu bez kompleksów. M.in. powrócono do badań z za
kresu genetyki populacyjnej. Obśmiewane kolekcjonowa
nie ̂ degenerowanych drzew genealogicznych”, na których 
liśćmi były przypadki kryminalistów, psychopatów 
aspołecznych, samobójców, „historyczek”, stało się przed
miotem tym razem pogłębionych analiz. W latach 70. XX 
wieku G. Winokur, który zajmował się genetyką popula
cyjną depresji postawił hipotezę, że zaburzenia depresyjne 
występują rodzinnie, przy czym są dwa typy rodzin. W jed
nym występuje rodzinna skłonność do występowania przy
padków depresji, w innych występuje genetyczna skłonność 
do występowania, oprócz zaburzeń depresyjnych, także in
nych patologii, w tym alkoholizmu.

Przełom lat 70. i 80. XX wieku to okres przełomu w 
psychiatrii. Odkrycie neuroprzekaźnictwa, czyli przekazy
wania impulsów nerwowych miedzy neuronami za pośred
nictwem substancji chemicznych, zaowocowało zmianą pa
radygmatu fizjologii i patofizjologii mózgu, w tym zaburzeń 
psychicznych, które zaczęto interpretować jako zaburzenia 
neuroprzekaźnictwa. W dużym uproszczeniu: schizofrenię 
interpretowano jako patologię neuroprzekaźnictwa dopami- 
nergicznego, co potwierdzano skutecznością działających 
głównie na ten układ neuroleptyków; osobowość anty
społeczną wiązano z patologią układu serotoninergicznego 
—  leków na tą przypadłość do dziś nie znaleziono; a zabu
rzenia depresyjne z „niedomogą”, „hypofunkcją” układów: 
dopaminergicznego, noradrenergicznego i serotoninergicz
nego, co wydawały się potwierdzać skuteczne leki przeciw- 
depresyjne wzmagające to neuroprzekaźnictwo. Gdy 
przyszło do badań nad uzależnieniem od alkoholu, to oka
zało się, że „pod względem neuroprzekaźnikowym” alko
holicy przypominają osoby z depresją. W szwedzkich bada
niach Borga i wsp. potwierdzono, że u alkoholików docho
dzi do cyklicznych zmian aktywności noradrenergicznej, a 
nawroty picia wiążą się z okresami najmniejszej aktywności 
noradrenergicznej i pacjenci sięgają po alkohol z powodu 
chęci poradzenia sobie z depresją lub w okresie największej 
aktywności noradrenergicznej i pacjenci piją z powodu dra- 
żliwości. Sprawą otwartą pozostawało, czy zmiany w neu- 
roprzekaźnictwie są przyczyną czy skutkiem picia alkoho
lu. Zbadano niepijących krewnych alkoholików i stwierdzo
no, że większość z nich ma mniejszą niż ogół aktywność 
noradrenergiczną i cierpi na obniżony nastrój. W tym ujęciu 
byliby oni osobami depresyjnymi, które (jeszcze) nie zna
lazły sposobu na radzenie sobie z depresja za pomocą alko
holu. W ten sposób obniżona aktywność układu noradrener
gicznego wydawała się być materialnym dowodem.

Wracając do relacjonowanych przyczyn sięgania po al
kohol, zwraca uwagę fakt, że osiągane wyniki (w części ba
dań sięgające ponad 90% relacje, że przyczyną picia były 
negatywne uczucia: depresja i lęk) stoją w jaskrawej 
sprzeczności z obserwacjami osób z antyspołecznymi ce
chami osobowości, które sięgają po alkohol ze zgoła innych 
przyczyn niż depresja. Przyczyn zawyżenia liczby relacji o 
piciu z depresji należy upatrywać przede wszystkim w 
dwóch czynnikach: 1) picie z powodu depresji jest główną 
jeśli nie jedyną społecznie powszechnie akceptowaną przy
czyną picia; 2) alkoholicy z osobowością antyspołeczną rza
dziej korzystają z leczenia odwykowego i niechętnie biorą 
udział w badaniach.

R. Cloninger w późnych latach 80. XX wieku porów
nując alkoholizm występujący rodzinnie, z pojawiającym 
się w rodzinach sporadycznie stwierdził, że różni się on pod 
wieloma względami.

Typ 1, występujący w rodzinach sporadycznie; wystę
puje głównie u kobiet; zaczyna się najczęściej po 25 r. życia; 
jest związany z niedomogą układów neuroprzekaźniko- 
wych: noradrenergiczenego i dopaminergicznego, co 
przekłada się na osobowość opisywaną w kategoriach de- 
presyjności, nerwicowości, lękliwości, biemo-zależności 
itp.; picie alkoholu stanowi sposób radzenia sobie z depresją 
i lękiem; postęp uzależnienia jest szybki a szkody zdrowot
ne znaczne; częstym powikłaniem są depresje, które nieraz 
wiążą się z nadmiernym krytycyzmem do uzależnienia.

Typ 2 jest charakteiystyczny dla mężczyzn, gdzie obser
wuje się dziedziczenie z ojca na syna; problemy z alkoho
lem zaczynają się wcześnie, book. ok,16r. ż.; aby wystąpiło 
uzależnienie i szkody zdrowotne konieczne jest zazwyczaj 
relatywnie długi okres intensywnego picia; przyczyn tego 
typu alkoholizmu upatruje się w obniżonej aktywności 
układu serotoninergicznego, co przekłada się na anty
społeczne cechy osobowości, upośledzenie kontroli nad im
pulsami i słabe reagowanie na kary; objawy depresyjne są 
rzadkie, a krytycyzm do uzależnienia mały.

Interesujące jest, że podział ten dość wiernie odpowiadał 
znacznie wcześniej opisanym modelom picia: appollińskie- 
mu i dionizyjskiemu. Model appolliński to sięganie po alko
hol przez osoby melancholijne, refleksyjne, wrażliwe, szu
kające w alkoholu zapomnienia i odejścia od trosk życia co
dziennego i problemów egzystencjalnych. Model dionizyj- 
ski to picie z powodu chęci doznania ekscytacji wykra
czających poza doznania codziennego życia.

Ostatnie 15-20 lat w psychiatrii to zawrotna kariera po
jęcia „podwójna diagnoza” stosowanego głównie dla okre
ślenia pacjentów z poważnymi chorobami psychicznymi 
(schizofrenią i chorobami afektywnymi) nadużywającymi 
lub uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, głów
nie alkoholu. Geneza powszechności tego terminu jest 
złożona, jednak niebagatelną rolę odegrały tu względy eko
nomiczne. Firmy ubezpieczeniowe płaciły za leczenie jed
nej „głównej” choroby, tymczasem pacjenci z depresją któ
rzy nadużywali alkoholu leczyli się gorzej (lekoopomość), 
dłużej przebywali w szpitalu, wymagali dodatkowych pro
gramów leczenia itd. Wynegocjowano, że w przypadkach 
pacjentów z „podwójną diagnozą” stawki będą odpowied
nio większe. Ruszyły dziesiątki badań nad współwystępo- 
waniem zaburzeń psychicznych (głównie zaburzeń nastro
ju) z nadużywaniem i uzależnieniem od substancji psycho
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aktywnych (głównie alkoholu). Wykazały one powszech
ność tego zjawiska. W badaniach: amerykańskiego Narodo
wego Instytutu Zdrowia Psychicznego i warszawskiego In
stytutu Psychiatrii i Neurologii wykazano, że nadużywanie 
lub uzależnienia od alkoholu występuje u ok. 21% osób z 
chorobami afektywnymi i jest ok. półtora razy częstsze niż 
w populacji ogólnej. Zjawisko to najczęściej występuje w 
chorobie afektywnej dwubiegunowej (tzn. przebiegającej z 
fazami depresyjnymi i maniakalnymi), gdzie picie w fazach 
maniakalnych ma charakter raczej dionizyjski, rzadko pro
wadzący do uzależnienia, rzadziej natomiast w chorobie 
przebiegającej jedynie z fazami depresyjnymi, ale tam czę
ściej dochodzi do uzależnienia. Bardzo interesujące jest zja
wisko zróżnicowania pod względem płci: kobiety częściej 
sięgają po alkohol jako sposób radzenia sobie z depresją 
mężczyźni natomiast częściej dostają depresji w wyniku in
tensywnego picia alkoholu. W tym przypadku mamy do 
czynienia z dwoma rodzajami powiązań miedzy alkoholem 
a zaburzeniami nastroju: depresja skłania do picia (jak to ma 
miejsce u kobiet) i picie alkoholu prowadzi do obniżenia na
stroju (jak to ma miejsce u większości mężczyzn). Badania 
M. Schuckita wykazały, że ten pierwszy wariant (depresja 
poprzedza wzmożone picie) występuje jedynie u ok. 10%, a 
wariant drugi (nadużywanie alkoholu poprzedza depresję) 
jest częstszy, bo występuję w ok. 90% procent osób z po
dwójnym rozpoznaniem.

Depresjogenne działanie alkoholu tłumaczy się jego po
średnim wpływem na wiele układów neuroprzekaźniko- 
wych, powodującym taki ich stan, jak spotykany w niektó
rych depresjach. Może to się odbywać m.in. poprzez me
chanizm przewlekłego picia, które może prowadzić do awi
taminoz, które z kolei mogą wpływać na zmianę metaboli
zmu neuroprzekaźników zakłócających relację noradrener- 
giczno-dopaminergiczną. Główny metabolit alkoholu ety
lowego: aldehyd octowy może łączyć się z neuroprzekaźni- 
kami w związki o działaniu depresjogennym. Neurotok- 
syczne działanie alkoholu może upośledzać funkcje po
znawcze, co często wiąże się ze skłonnością do depresji. 
Niektórzy w powtarzających się okresach intoksykacji i 
przerywania picia widzą mechanizm rozniecania, który 
może prowadzić do zaburzeń nastroju. Niebagatelną rolę 
depresjogenną odgrywają czynniki psychologiczne 
związane z realnymi zaburzeniami funkcjonowania inter
personalnego i społecznego spowodowanymi piciem.

Wpływ zaburzeń nastroju na picie alkoholu sprowadza 
się głównie do koncepcji samoleczenia.

Są również inne rodzaje powiązań miedzy zaburzeniami 
nastroju a wzmożonym piciem alkoholu. Dotyczy to głów
nie hipotezy o wspólnym czynniku etiologicznym lub pato- 
genetycznym. Winokur zakładał istnienie genotypu, który

w różnych okolicznościach może przejawiać się bądź de
presją bądź alkoholizmem. Opierając się na współczesnej 
farmakologii i fizjologii wspólnym czynnikiem patogene- 
tycznym mogą być niedomogi układów dopaminergiczne
go, noradrenergicznego, serotoninergicznego i opioidowe- 
go. Nie jest przy tym jasne, które geny byłyby za to odpo
wiedzialne.

Trochę kuriozalnym wytłumaczeniem częstości 
współwystępowania zaburzeń nastroju i alkoholizmu jest 
obserwowana większa, niż wynikałoby to z przypadku, ten
dencja do zawierania małżeństw przez kobiety ze skłonno
ściami do depresji z mężczyznami ze skłonnościami do al
koholizowania się.

Przełom lat 80. i 90. to dekada badań nad układem sero- 
toninergicznym i wprowadzenie leków zwiększających 
przewodnictwo serotoninergiczne tzw. SSRI z najbardziej 
znanym lekiem fluoksetyną (Prozac). Z lekami z tej grupy 
wiązano ogromne nadzieje, ponieważ działały przeciwde- 
presyjnie, zmniejszały spożycie alkoholu u zwierząt do
świadczalnych, były dobrze tolerowane także przez alkoho
lików, nie wchodziły w niebezpieczne interakcje z alkoho
lem, poprawiały funkcje poznawcze, poprawiały upośle
dzenie kontroli impulsów, zmniejszały natręctwa (może 
także natręctwa dotyczące alkoholu), zmniejszały apetyt 
(może także na alkohol?). Generalnie oczekiwania nie po
twierdziły się: co prawda SSRI wydają się być lekami z wy
boru w leczeniu depresji spowodowanej lub powikłanej al
koholizmem, jednak ich wpływ na zmniejszanie spożycia 
alkoholu, a zapobieganie nawrotom picia w szczególności, 
okazał się mniejszy niż zakładany. Powstało też szereg no
wych zagadek: SSRI prawie nie wpływają na picie u alko
holików antyspołecznych, choć to właśnie u nich jest niedo
moga serotoninergicza. Działają za to lepiej u alkoholików z 
depresją (choć nieserotoninozależną), a i to nie poprzez 
zmniejszenie nasilenia depresji, bo afekt przeciwalkoholo
wy jest wcześniejszy niż przeciwdepresyjny.

Badania nad relacjami miedzy nastrojem a piciem alko
holu, choć pozornie proste ukazują całą złożoność proble
mu. Prawdopodobnie relacji tych jest kilka, są one prawdo
podobnie dość złożone i pozostające w dynamicznych pro
cesach. Na dodatek czynniki, które wpływają na te relacje to 
nie tylko czynniki biologiczne, ale również psychologiczne 
i środowiskowe. Niebagatelną sprawą jest również fakt, że 
hipotezy badawcze często wyrastają z filozoficznych roz
ważań nad naturą Człowieka.

Dr n. med. Bogusław Habrat jest kierownikiem Zespołu Profilaktyki 
i Leczenia Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 

w Warszawie.
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Aleksandra Jadwiga STACHOŃ (Kraków)

JAK SIĘ STARZEJEMY

Cena, jaką płacimy za to, że nasza ewolucja społeczna i 
kulturowa zdystansowała tempo naszej ewolucji biologicznej, 
jest taka, że doświadczamy starzenia w stopniu, który prawdo
podobnie nigdy wcześniej nie pojawił się na świecie.

(Tom Kirkwood)

Przy obecnym stanie wiedzy trudne staje się streszcze
nie definicji starzenia. Jednak każdy człowiek ma coś do po
wiedzenia na temat starości, doświadcza jej sam lub poprzez 
inne osoby. Wiemy, że jest to taki stan organizmu, w któ
rym zachodzą zmiany biologiczne polegające na regresji 
funkcjonalnej narządów i zmniejszaniu się wydolności 
czynnościowej różnych układów; towarzyszą temu zmiany 
psychiczne i społeczne. Niektórzy autorzy uznają, że starze
nie zaczyna się w zasadzie od chwili poczęcia i toczy się w 
indywidualnym rytmie do momentu śmierci. Inni, że 
początkiem biologicznego starzenia się organizmu jest 
przesunięcie się fizjologicznych proporcji między komór
kami czynnościowymi i tkanką łączną na korzyść tkanki 
łącznej. Rozwój człowieka dzieli się na etapy, w zależności 
od wzajemnego stosunku procesów anabolicznych i katabo- 
licznych w organizmie. W okresie rozwoju śródmacicznego 
i progresywnego anabolizm przeważa nad katabolizmem. 
Względna równowaga pomiędzy tymi dwoma procesami 
ustala się po zakończeniu procesów rozrostu kości. Tkanki 
zniszczone zostają odbudowywane, jednak nie powstają 
nowe. Następują powolne zmiany regresywne większości 
cech somatycznych i właściwości funkcjonalnych. I w koń
cu, w okresie starości, za rozpadem tkanek nie nadąża ich 
odbudowa — dominuje katabolizm.

Ludzie nauki od dawna próbują zgłębić tę tajemnicę, opi
sując zarówno skutki starzeniajak i szukając jego przyczyn.

Dlaczego się starzejemy

Pierwsza szczegółowa teoria dotycząca przyczyn starze
nia, wyrosła z fatalizmu, została podana w 1881 roku przez 
Augusta Weismanna. Choć od tego czasu proponowano i 
udowadniano inne tezy, nadal wielu wierzy, że starzenie, 
prowadząc do śmierci, jest konieczne i nieuniknione. Prak
tycznie taka właśnie jest dla nas prawda, ale zobaczmy, co 
na to teoria.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że teoretycy często myli
li skutki procesów inwolucyjnych z prawdziwymi przyczy
nami starzenia. Teorie głoszące, iż starzenie wiąże się z na
rastaniem błędów w DNA i niewydolnością w starych ko
mórkach i organizmach układu, który je naprawia, nazywa 
się stochastycznymi. Teorie deterministyczne zakładają 
iż kod genetyczny osobnika zawiera instrukcje wyzna
czające sekwencję zdarzeń zarówno w fazie progresywnej 
jak i w fazie regresywnej ontogenezy.

Prawdą jest, że organizm starzeje się, ponieważ starzeją 
się komórki go budujące. Różne komórki w wielokomórko

wym organizmie żyją różnie długo. Obecnie uważa się, że 
starzenie to wynik działania mutagenów, m.in. wolnych 
rodników tlenowych, powstających w mitochondriach w 
procesie oddychania tlenowego. Uszkadzają one DNA, mi- 
tochondria i inne składniki komórek. Zdarza się, że uszko
dzenia dotyczą samego mechanizmu naprawczego komór
ki, osłabiając go. W wyniku tego uszkodzenia błędy DNA, 
powstałe podczas replikacji i transkrypcji, kumulują się z 
wiekiem i podczas podziału przekazywane są na kolejne po
kolenia komórek, co powoduje od razu ich osłabienie i upo
śledzenie funkcji.

Inne teorie zwracają uwagę na rolę tzw. limitu Hayflic- 
k’a, czyli ograniczonej i stałej gatunkowo liczby podziałów 
komórki1, a także na rolę procesu glikacji2 białek, której 
efektem jest nieprawidłowe funkcjonowanie tych cząste
czek. Pojawiły się również próby wytłumaczenia ewolucyj
nego pochodzenia zjawiska inwolucji organizmów za po
mocą Darwinowskiej teorii dobom naturalnego. W ten spo
sób starzenie prowadzące do śmierci postrzegane jest jako 
narzędzie przeciw rosnącej liczebności populacji.

Tom Kirkwood, przez wiele lat badając procesy starze
nia, opracował tzw. teorię ciała jednorazowego użytku. 
Łączy on podejście ewolucyjne z fizjologicznym 
zakładając, że starzenie powstało na drodze ewolucji, ale 
jako wynik ograniczeń inwestycji w utrzymanie i naprawę 
naszych (i innych organizmów) komórek somatycznych, na 
rzecz inwestowania w sukces reprodukcyjny. Każde 
zwierzę, prawdopodobnie ze względu na zróżnicowaną 
masę ciała i środowisko życia, a co za tym idzie zróżnico
wane zapotrzebowanie na energię i odmienne ryzyko śmier
ci, ma sobie właściwą maksymalną długość życia. Są jed
nak zwierzęta i rośliny postrzegane jako wyjątkowo długo
wieczne albo nawet nieśmiertelne — prawdopodobnie po 
równo inwestują w swoje komórki somatyczne i rozrodcze, 
ale to już temat na inny artykuł.

Starzenie i śmierć nie są więc uwarunkowane genetycz
nie, ale od działania genów zależą. Nie odkryto na razie ge
nów (może ich wcale nie ma) kierujących cały złożony or
ganizm na drogę starzenia. Nasze geny mogą jedynie „nie 
być zainteresowane” utrzymywaniem nas przy życiu. Tem
po inwolucji zależy po części od predyspozycji genetycz
nych, ale możemy na nie również sami wpływać poprzez 
styl życia. Badania dowodzą że np. dieta niskokaloryczna 
sprzyja długowieczności, ponieważ spowalnia tempo prze
miany materii i odciąża mitochondria. Powstaje mniej wol
nych rodników tlenowych, mniej zniszczeń DNA i struktur 
komórkowych. Utrzymywanie sensownej aktywności ru
chowej przez całe życie, a szczególnie po przejściu na eme
ryturę (ryc. 1.), zapobiega starczemu zanikowi mięśni, a 
czytanie, rozwiązywanie krzyżówek, czy nawet gra w karty 
wpływają pozytywnie na sprawność umysłową seniorów.

1 Uszkodzenia struktur komórkowych, w tym DNA, mogą aktywować mechanizmy genetyczne, które hamują podział 
komórek.

2 glikacja —  nieenzymatyczne przyłączanie reszt cukrowych.
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Somatyczne objawy starzenia

Starzenie organizmu jest wynikiem starzenia się ko
mórek. Objawy tego skomplikowanego i długotrwałego 
procesu są przeróżne. W największym stopniu na zdrowie, 
samopoczucie i kondycję rzutują zmiany zachodzące w 
układach: krwionośnym, oddechowym i ruchu.

W wielu populacjach obserwuje się wzrost ciśnienia tęt
niczego krwi wraz z postępującym wiekiem. Dla terenów 
Polski zjawisko to opisali Wolański i Pyżuk, zarówno dla 
ludności miejskiej jak i ludności wiejskiej. Do niedawna 
sądzono, że głównym czynnikiem warunkującym podwyż
szone lub obniżone ciśnienie krwi jest klimat. Okazało się 
jednak, że wpływ czynników klimatycznych nie jest tak jed
noznaczny, ponieważ wśród mieszkańców wysokich gór 
spotyka się mało przypadków chorób układu krążenia, a ciś
nienie tętnicze krwi jest raczej niskie. Jednak jest to naj
prawdopodobniej rezultatem łącznego działania diety i 
czynników genetycznych. Na występowanie nadciśnienia 
tętniczego krwi wpływa wysokie spożywanie sodu i soli mi
neralnych w wodzie. Ciśnienie rozkurczowe i skurczowe 
rosną w odmiennym tempie, stąd wzrasta z wiekiem różnica 
między nimi. Fakt ten potwierdzają dane Lessera i Master- 
sa, którzy stwierdzili, że ciśnienie skurczowe rośnie z wie
kiem do lat 60 w tempie szybszym niż ciśnienie rozkurczo
we. W starzejącym się organizmie następuje odwodnienie i 
zagęszczenie cytoplazmy komórek. Gromadzone są w nich 
i poza nimi złogi wapnia, cholesterolu, lipofuscyny3. Powo
duje to upośledzenie funkcji ważnych narządów, zanik ko
mórek i rozrost tkanki łącznej. Drobne naczynia krwionośne 
zarastają lub wyrodnieją transport krwi, a z nią tlenu, zosta
je utrudniony lub całkowicie odcięty. Prowadzi to do niedo
tlenienia tkanek i narządów. Ściany żył i tętnic grubieją i 
sztywnieją włókna elastyczne wraz z wiekiem ulegają frag- 
mentacji, następuje rozszerzenie światła naczyń.

Klatka piersiowa z upływem lat zmienia swój kształt, 
staje się krótsza. Zmniejsza się powierzchnia oddechowa 
płuc, ściany pęcherzyków płucnych ulegają zgrubieniu, a 
przepływ krwi przez płuca — zmniejszeniu. Rozrost tkanki 
łącznej upośledza wentylację płuc i wymianę gazową. Od
dychanie staje się płytsze i coraz szybsze. Pojemność życio
wa płuc zmniejsza się wraz z postępującym wiekiem. Słab
nie odruch kaszlowy, co powoduje upośledzone samo
oczyszczanie oskrzeli.

Osłabienie siły i utrata sprężystości różnych mięśni oraz 
postępująca osteoporoza4 rzutują na sprawność narządu ru
chu. Ogólne spowolnienie spowodowane jest również utratą

dendrytów na poziomie układu nerwowego, a także artre- 
tycznymi zmianami w stawach. Objawia się ono ogranicze
niem aktywności mchowej, zręczności i osłabnięciem 
zmysłu równowagi. Co do aktywności płciowej — to czę
stość współżycia maleje już w wieku średnim i trend ten 
utrzymuje się w okresie późnej dorosłości. Dzieje się tak z 
przyczyn zarówno fizjologicznych (spadek poziomu hor
monów płciowych u obu płci) jak i psychicznych (zakorze
niony kulturowo wizerunek babci i dziadka).

Wysokość ciała spada wraz z postępującym wiekiem. 
Badacze procesów inwolucyjnych podają że zmniejszanie 
się wysokości ciała spowodowane procesami starzenia oce
nia się na około 0,06 centymetra rocznie. Doliczyć do tego 
należy tempo zmian sekulamych, szacowane w populacji 
polskiej na około 0,1 centymetra rocznie (dla roczników 
1903-1923) i na 0,2 centymetra rocznie dla roczników 
młodszych. Powodem ubytku wysokości ciała jest spłasz
czanie lub wypadanie dysków międzykręgowych, zwięk
szenie krzywizn kręgosłupa i spłaszczenie stopy, wystę
pujące na skutek eksploatacji osiowego szkieletu (ryc. 2). 
Długość kończyn górnych i dolnych ulega zmniejszeniu, w 
skutek ścierania kości, ścienienia blaszek kostnych i spłasz
czania stopy. Grubość warstwy korowej kości długich wy
kazuje spadek wraz z wiekiem u mężczyzn o 10%, a u ko
biet nawet do 30%, co ma związek ze zmniejszonym wy
dzielaniem estrogenów.

I Ryc. 2. Źródło: hyperreal.info 

Masa ciała w pierwszym okresie starzenia (do około 
60-70 roku życia) wzrasta, a co za tym idzie wzrasta wiel
kość fałdów skómo — tłuszczowych, obwód szyi, obwód 
ramienia i uda, szerokość bioder. Powodem tego jest spadek 
tempa podstawowej przemiany materii i zmiany w dystry
bucji tkanki tłuszczowej. U kobiet obwody przez pośladki, 
udo i obwód szyi osiągają największe wartości między 60 a 
70 rokiem życia, a następnie maleją. U mężczyzn wszystkie 
te obwody stale maleją. Wzrasta wraz z wiekiem szerokość i 
głębokość klatki piersiowej, jej obwód. Grubość podskórnej 
tkanki tłuszczowej i masa ciała ulegają spadkowi w późnej 
starości. Jest to tzw. starcze wychudzenie (ryc. 3). Proporcje 
ciała zmieniają się wraz z wiekiem również poprzez spadek 
rozpiętości ramion o 3 centymetry, zaobserwowany jednak 
tylko u mężczyzn. Dymorfizm płciowy w zakresie wielu 
cech słabnie (np. owłosienie ciała i twarzy).

Ryc. 3. Zdjęcie rodzinne. Fot. A. Stachoń

lipofuscyna —  pigment barwy złotobrązowej występujący w wielu typach komórek zwierząt, gromadzący się 
w resztkowych ciałach; złogi barwnika występują najliczniej w komórkach organizmów starzejących się, stąd jego 
nazwa „pigment starczy” .
osteoporoza —  zrzeszotnienie kości; zaburzenie mineralizacji układu kostnego prowadzące do utraty masy kostnej, 
związanej z obniżeniem gęstości mineralnej kości; może być wywołane przez nadmiar glikoprotein prowadzący do 
obniżenia poziomu wit. D i w  następstwie do spadku poziomu wapnia lub przez niedobór estrogenów.

http://www.to-mass.pl
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Niektórzy autorzy postulują istnienie ujemnego sprzęże
nia między czasem dojrzewania a starzenia. Kobiety dojrze
wają dwa lata wcześniej niż mężczyźni, natomiast sześć do 
ośmiu lat później występują u nich hormonalne zmiany star
cze. Obniżenie produkcji androgenów obserwuje się u męż
czyzn między 30 a 40 rokiem życia, podczas gdy spadek pro
dukcji estrogenów u kobiet ma miejsce między 40 a 50 ro
kiem życia. Jednym z objawów starzenia się kobiet, w któ
rym wyprzedzają one mężczyzn, jest zanikanie funkcji game- 
totwórczej gonad. Kora nadnerczy wydziela zbyt małe ilości 
estrogenów dla podtrzymania funkcji owulacyjnej jajników. 
Ustanie jajeczkowania jest jednym z objawów klimakterium. 
W okresie klimakterium pojawia się też szereg różnych dole
gliwości związanych ze spadającym poziomem hormonów 
płciowych, odczuwanych z różnym nasileniem. Są to: uczu
cie gorąca, nadmierne pocenie się, zawroty głowy, rozdra
żnienie, depresja, zaburzenia snu, suchość pochwy, zaburze
nia cykli miesiączkowych. Mężczyźni natomiast są zdolni do 
produkcji plemników o wiele dłużej, obniża się u nich jednak 
z wiekiem skład jakościowy i ilościowy ejakulatu.

Inwolucja dotyczy także wskaźników hematologicznych 
i biochemicznych. Liczba erytrocytów i hemoglobiny jest 
niższa u seniorów niż u reszty populacji, a poziom glukozy i 
cholesterolu są nieco wyższe. Zawartość wody w organizmie 
spada, spada zdolność filtracyjna nerek. Nieco zmniejsza się 
szybkość przewodzenia nerwów, zmniejszona jest wrażli
wość zakończeń nerwowych na bodźce. W starości mamy do 
czynienia z podwyższeniem progu percepcji bólu. Osłabieniu 
na skutek zaniku komórek zmysłowych ulega wzrok i słuch. 
Pogarsza się ostrość widzenia, a silniejsze uszkodzenie 
słuchu następuje w zakresie słyszalności tonów wysokich. 
Wynikiem obumierania komórek nerwowych jest osłabienie 
pamięci i osłabienie tempa uczenia się, stwierdzone między 
innymi na podstawie testów powtarzania cyfr i symboli cyfr 
według Wechsler’a. Zmniejszenie ilości osmoreceptorów po
woduje osłabienie poczucia pragnienia.

Zmiany w składzie biochemicznym starzejących się ko
mórek naukowcy nauczyli się wykorzystywać między inny
mi do oceny wieku biologicznego osobnika. Wraz ze starze
niem się komórek, dochodzi do zmniejszenia się liczby fos
folipidów wchodzących w skład błon biologicznych, co 
przyczynia się do zmniejszenia ich selektywnej przepusz
czalności. To ma związek ze składem jonów w środowisku 
wszystkich organelli komórki, co powoduje spadek ogólne
go ładunku elektrycznego struktur komórkowych 
wchodzących w skład m.in. chromatyny. Redukcja ładunku 
elektrycznego jąder komórkowych indukuje spadek ich ge
netycznej aktywności. Usztywnienie się cytoszkieletu po
przez wzmocnienie „zakotwiczenia” jąder w komórce 
wpływa na ich elektroforetyczną ruchliwość. Wskaźnik 
elektroforetycznej ruchliwości jąder komórkowych (EMN) 
jest dobrym kryterium wieku biologicznego, ponieważ 
zmiany rozkładu tej cechy mają jednakowy kierunek u 
wszystkich osobników.

Liczne zmiany inwolucyjne obserwuje się w układzie 
pokarmowym. Obejmują one głównie narząd żucia, 
żołądek i jelita. Z postępującym wiekiem następuje osłabie
nie żucia i upośledzenie rozdrabniania pokarmów na skutek 
wygładzania i ścierania się powierzchni żujących zębów. 
Korzenie zębowe pękają a guzki lub całe korony zębów 
odłamują się. Zęby stają się coraz twardsze, ale za to kruch
sze z powodu gromadzenia soli mineralnych; żółkną z po
wodu wychwytywania fluoru. Obserwuje się też zanik star
czy przyzębia (ryc. 4). Błona śluzowa jamy ustnej podsy- 
cha, ponieważ ślinianki coraz słabiej wydzielają. Ślina gęst
nieje i staje się ciągliwa, co utrudnia mówienie. W po
deszłym wieku występuje większa skłonność do owrzodzeń 
jamy ustnej. Język ulega rogowaceniu i żylakowatości, po
jawiają się na nim szczeliny, a zanikają brodawki smakowe. 
Do dolegliwości starczych należy pieczenie języka i zanik 
smaku. Zmiany zanikowe występują w śluzówce i mięś- 
niówce żołądka i jelit. Następuje wygładzenie fałdów, spa
dek ilości gruczołów i zmniejszenie wydzielania soku 
żołądkowego. Osłabiona zostaje perystaltyka jelit, co powo
duje wolniejsze przechodzenie treści pokarmowej. Zabu
rzenia w trawieniu i wchłanianiu pokarmu są przyczyną nie
doboru witamin i składników odżywczych.

Ryc. 4. Źródło: www.albertynki.pl

Z wiekiem tworzy się przodożuchwowie rzekome, na
stępuje skrócenie i zwężenie szczęki. Spłaszczeniu ulega kąt 
żuchwy. Mięśnie mimiczne i mięśnie żuchwy tracą napię
cie, co jest przyczyną powstawania zmarszczek (ryc. 5). 
Niektóre cechy wraz z upływem czasu stale się zwiększają. 
Tak dzieje się z wymiarami ucha i nosa, głównie na skutek 
zmian chrzęstnych. Zwiększa się, szczególnie u mężczyzn, 
gęstość owłosienia wewnętrznej części małżowiny usznej i 
nosa, brwi stają się krzaczaste. 25% kobiet po 65 roku życia 
wykazuje hirsutyzm5 twarzy. Włosy z upływem lat tracą 
swoją barwę, stają się siwe (ryc. 6), na rękach pojawiają się 
ciemne plamy starcze, paznokcie wyginają się ku górze, po
jawiają się na nich paski.

Badania psychologiczne w ramach Baltimorskich Ba
dań Długoterminowych nie wykazały zmian osobowości u 
starzejących się ludzi. Wielu autorów pisze jednak o psy
chicznych objawach, a może raczej następstwach starości. 
Nasilenie procesów starzenia zbiega się często z przejściem 
na emeryturę. Praca sprzyja utrzymywaniu kontaktów mię
dzyludzkich, pozwala zachować poczucie własnej użytecz
ności. Jej brak pociąga za sobą utratę motywacji do 
działania i frustrację6 egzystencjalną. Zdarza się, że docho
dzi na tym tle do nerwic i innych schorzeń psychicznych. 
Najnowsze badania wskazująjednak na fakt, że depresje są

hirsutyzm — nadmierne owłosienie u kobiet; odróżnia się nadmierne owłosienie w miejscach typowych dla kobiet 
oraz owłosienie nietypowe np. twarzy, klatki piersiowej, ud; jest charakterystycznym objawem niektórych zespołów 
chorobowych, może występować w okresie przekwitania; owłosienie nietypowe występuje na skutek zaburzeń 
hormonalnych, głównie wydzielania nadnerczy lub jajników.
frustracja — stan wywołany sytuacją, która udaremnia zaspokojenie własnych potrzeb; jest reakcją na 
niepowodzenie, stres; w stanie frustracji powstaje szereg przykrych negatywnych emocji, dochodzi do uruchomienia 
psychologicznych mechanizmów obronnych.

http://www.albertynki.pl
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Ryc. 5. Źródło: 
www.treklens.com

■
Ryc. 6. Zdjęcie rodzinne. 
Fot. A. Pobihon

Ryc. 7. Zdjęcie rodzinne. Autor nieznany

tak samo spotykanym zjawiskiem we wczesnym okresie 
dorosłości i u seniorów. Kessler i in. podają, że z wiekiem 
następuje wzrost liczby symptomów takich jak uczucie 
smutku, samotności, przygnębienia, jednak odczuwanie ich 
nie musi oznaczać zaburzeń depresyjnych. Ważną rolę w 
samopoczuciu osoby starzejącej się odgrywa odpowiednie 
wsparcie społeczne, zarówno ze strony najbliższej rodziny 
(ryc. 7), lokalnej społeczności jak i struktur państwowych.

Inwolucja dotyczy całego organizmu i przebiega w od
miennym tempie na różnych jego poziomach i u różnych 
osób. Prowadzi nieuchronnie do śmierci biologicznej osob
nika, u którego spada zdolność przystosowawcza i spraw
ność układu odpornościowego. Staje się on bardziej podat
ny na stresy środowiskowe i łatwiej zapada na choroby. Za
przeczeniem tego faktu są jednak dzisiejsi stulatkowie. Wy
niki badań tej grupy wiekowej wskazują na ich lepsze zdro
wie i kondycję w porównaniu z młodszymi seniorami. 20% 
stulatków nie cierpiało nigdy na poważne, przewlekłe cho
roby, a więcej 70-latków niż stulatków cierpi na cukrzycę i 
nadciśnienie tętnicze krwi. Przyczyn tego ewenementu do
patruje się w selekcji poprzez ekstremalne warunki środo
wiska, w którym dzisiejsi stulatkowie egzystowali. Więk
szość współcześnie żyjących ludzi nie ma tak dobrych ge
nów jak oni.

Nuta optymizmu

Nasze ciała z wiekiem marnieją ale nie należy tego po
strzegać jako zdeterminowany ludzki los. Nie mamy wew
nętrznego zegara, który odliczając dni, wyłącza po kolei 
funkcje organizmu. Starzejemy się, ponieważ w toku ewo
lucji takiego wyboru „dokonali” nasi przodkowie (albo na
sze geny). Jednak fizyczna słabość, czy nawet zależność nie 
muszą oznaczać słabości ducha i umysłu, czego nam 
wszystkim życzę.

Wptynęło 9.12.2005

Mgr Aleksandra Jadwiga Stachoń jest doktorantką Środowiskowych 
Studiów Doktoranckich w Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej opiekunem 
naukowym jest prof. dr hab. KrzysztofKaczanowski.

E-mail: orchis@o2.pl

Paweł LINK-LENCZOWSKI (Kraków)

BIAŁKA ADHEZYJNE W ROZWOJU CZERNIAKA

W powszechnej świadomości diagnoza „czerniak” jest 
utożsamiana z najgorszymi rokowaniami. W rzeczywistości 
wykryty odpowiednio wcześnie może być chorobą ule
czalną. Nie zmienia to jednak faktu, iż śmiertelność na ten 
typ nowotworu jest nadal wysoka a liczba zachorowań na 
przestrzeni lat miast spadać stale wzrasta. Czerniak jest 
złośliwym, czyli zdolnym do tworzenia przerzutów, nowo
tworem wywodzącym się z komórek barwnikowych obec
nych przede wszystkim w skórze — melanocytów. Komór
ki te znajdują się w najbardziej zewnętrznej jej warstwie — 
naskórku a ich aktywność możemy obserwować w wyniku 
działania promieni słonecznych, krótko mówiąc podczas 
opalania się. Samo promieniowanie ultrafioletowe przez 
długi czas uważane było za główny czynnik odpowiedzial
ny za transformację melanocytów w komórki nowotworo

we. Okazuje się jednak, iż przyczyną takich zmian prawdo
podobnie może być również niestabilność samych komó
rek. W takim wypadku nowotwór rozwija się z niegroźnych 
znamion barwnikowych nawet w miejscach w bardzo zni
komym stopniu narażonych na działanie promieni słonecz
nych.

Podczas rozwoju zarodkowego komórki, które staną się 
melanocytami zasiedlają nie tylko skórę, lecz również nie
które błony śluzowe oraz błonę naczyniową oka. W rezulta
cie każda z tych tkanek, bądź narządów staje się potencjal
nym miejscem rozwoju czerniaka. Nie ulega wątpliwości, iż 
największa liczba zachorowań przypada na skórną formę 
nowotworu stąd przeważająca część badań od dłuższego 
czasu dotyczy tej postaci. Czerniak skóry jest jednocześnie 
wygodnym modelem badawczym. W jego rozwoju można

http://www.treklens.com
mailto:orchis@o2.pl
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bowiem wyróżnić 5 charakterystycznych a zarazem dość 
wyraźnie zaznaczających się faz, począwszy od łagodnego 
znamienia melanocytamego aż po złośliwą formę zdolną do 
tworzenia przerzutów. Czerniak oka z kolei, jako najczęst
szy nowotwór gałki ocznej u osób dorosłych wzbudza w 
ostatnich latach coraz częstsze zainteresowanie naukow
ców. Specyfika oka jako narządu wzroku wymusza niejako 
pewne różnice między czerniakiem błony naczyniowej i 
czerniakiem skóry. W przypadku obu nowotworów główną 
przyczyną wysokiej śmiertelności są przerzuty do innych 
narządów. Jednakże z racji braku krążenia limfatycznego w 
obrębie gałki ocznej, droga przerzutowania ograniczona zo
staje przede wszystkim do układu krwionośnego, a domi
nującym miejscem wtórnie zasiedlanym przez komórki no
wotworu jest wątroba. Poza tym rozwój czerniaka błony na
czyniowej nie przebiega według etapowego schematu cha
rakterystycznego dla czerniaka skóry a dodatkowo obser
wuje się zróżnicowanie w morfologii komórek tego nowo
tworu, co między innymi ma znaczenie prognostyczne.

Sposoby leczenia różnych postaci czerniaka obejmują 
wiele metod chirurgicznych, radiologicznych i chemiotera
pii. W ostatnich latach spore nadzieje wiązane są również z 
opracowaniem skutecznej immunoterapii, czyli tzw. szcze
pionek czemiakowych.

Proces prowadzący do powstawania przerzutów jest zja
wiskiem niezwykle złożonym. Jednym z wielu celów, jakie 
stawia sobie współczesna biologia i medycyna jest znalezie
nie „wąskiego gardła” tego procesu, co przybliżyłoby nas 
do opracowania skutecznych a zarazem w miarę uniwersal
nych metod terapeutycznych. Co zatem musi się wydarzyć, 
aby w zaatakowanym przez nowotwór organizmie rozwi
nęły się przerzuty? Z pewnością konieczna jest do tego cała 
kaskada zdarzeń obejmująca przede wszystkim zjawiska ta
kie jak: uwolnienie komórek z guza pierwotnego, inwazja 
sąsiednich tkanek, aktywna migracja komórek, przechodze
nie przez ściany naczyń krwionośnych i limfatycznych, 
zdolność przeżycia komórek nowotworowych w krwio
obiegu, zatrzymanie w miejscu wtórnego zasiedlenia i osta
tecznie zdolność do wytworzenia guza wtórnego w od
ległym narządzie. Praktycznie na każdym z tych etapów 
bardzo istotną rolę odgrywa zjawisko adhezji komórkowej. 
Najprościej mówiąc adhezja umożliwia komórkom łączenie 
się między sobą oraz zakotwiczanie w otaczającym je śro
dowisku. Sprowadzenie tego pojęcia jedynie do funkcji 
swoistego „kleju” byłoby jednak zbyt dużym uproszcze
niem. Adhezja komórkowa jest bowiem złożonym, dyna
micznym procesem nie tylko spajającym komórki, lecz 
również wpływającym na ich funkcje życiowe. Wiadomo, 
iż pośredniczy w regulacji zjawisk takich jak zachowanie 
integralności tkanek, migracja komórek, mechanizmy 
obronne organizmu, namnażanie się (proliferacja) oraz róż
nicowanie komórek, programowana śmierć komórki czy też 
tworzenie nowych naczyń krwionośnych. Można więc so
bie wyobrazić, że zaburzenia w funkcjonowaniu tego proce
su będą niosły za sobą dość poważne skutki. W pewien spo
sób uzasadnionym wydaje się być pogląd, iż adhezja staje 
się dla złośliwej komórki pewnym „narzędziem” stwa
rzającym jej nowe możliwości wykorzystania zjawisk, któ
re doskonale sprawdzają się w warunkach prawidłowych, 
kiedy to właściwe są wielu innym komórkom wyspecjalizo
wanym do odgrywania określonej roli w ustroju. Jak to

określił Robert A. Weinberg, jeden z badaczy zajmujących 
się biologią nowotworów, mamy do czynienia z „samo
lubną komórką” wymykającą się spod kontroli organizmu. 
Pozostaje pytanie, co takiego istotnego zmienia się w wyni
ku transformacji zdrowej komórki w komórkę nowotwo
rową że faktycznie możemy mówić o udziale procesu ad
hezji w rozwoju choroby? Aby to stwierdzić należy naj
pierw przedstawić głównych bohaterów adhezji komórko
wej . Okazuje się, iż komórki dysponująbardzo szerokim re
pertuarem cząsteczek pośredniczących w tym procesie. 
Cząsteczkami tymi są tzw. białka adhezyjne. Ich cechą 
wspólnąjest fakt, iż zakotwiczone są w błonie komórkowej, 
a ich fragmenty znajdujące się na zewnątrz komórki mają 
zdolność wiązania analogicznych elementów na innych ko
mórkach bądź też białek znajdujących się w ich bezpośred
nim otoczeniu. Białkami tymi są przede wszystkim składni
ki tzw. macierzy zewnątrzkomórkowej, substancji 
wypełniającej wolne przestrzenie między komórkami. Ba
dania nad czerniakiem dotyczą przede wszystkim 3 głów
nych rodzin białek adhezyjnych: kadheryn, integryn oraz 
cząsteczek z nadrodziny immunoglobulin. Zarówno kadhe- 
ryny jak i integryny fimkcjonująjako tzw. dimery, czyli tak 
naprawdę budują je dwa niezależne łańcuchy białkowe. W 
przypadku kadheryn te łańcuchy są identyczne, natomiast 
integryny składają się z dwóch różnych podjednostek ozna
czanych skrótowo symbolami a  oraz (3. Ponieważ opisano 
kilka różnych typów obu podjednostek obecnie wyróżnia 
się 24 kombinacje. Integryny odpowiadają przede wszyst
kim za oddziaływania z białkami macierzy zewnątrzkomór
kowej zaś kadheryny za adhezję międzykomórkową. Tym 
niemniej znane są przypadki, kiedy integryny mogą łączyć 
się z niektórymi przedstawicielami białek z nadrodziny im
munoglobulin. Ta ostatnia grupa receptorów w odróżnieniu 
od poprzednich ma postać pojedynczego łańcucha białko
wego i podobnie jak kadheryny bierze udział w oddziaływa
niach pomiędzy komórkami. Tworzą ją  tzw. cząsteczki ad
hezji komórkowej nazywane skrótowo „CAM” (ang. celi 
adhesion molecules) . Cząsteczka, do której wiązania zdol
ne jest dane białko adhezyjne nazywana jest ligandem tego 
białka. I tak, dla danej kadheryny ligandem jest kadheryna 
tego samego typu, ale na sąsiedniej komórce. Podobna sytu
acja występuje w przypadku białek z nadrodziny immuno
globulin, choć z pewnymi wyjątkami, o których była mowa 
wcześniej.

Od tego, w jaki zestaw białek adhezyjnych zaopatrzona 
jest dana komórka zależeć będzie z jakimi „partnerami” bę
dzie mogła się łączyć a w konsekwencji oddziaływać. 
Znając te fakty możemy sobie odpowiedzieć na postawione 
wcześniej pytanie. Różnicą między zdrową komórką a ko
mórką nowotworową będzie między innymi nieco inny ze
staw białek adhezyjnych obecnych w błonie komórkowej. 
Charakter tych różnic może być dwojakiego rodzaju. Pew
nych cząsteczek adhezyjnych może zabraknąć, bądź też ich 
ilość drastycznie się zmniejszy, z drugiej strony mogą poja
wić się nowe receptory adhezyjne. Oczywistym staje się 
więc fakt, iż w rezultacie możliwym staje się zarówno uwol
nienie komórek nowotworowych od dotychczasowych me
chanizmów zapewniających integralność zdrowej tkanki 
jak i szansa na zupełnie nowe oddziaływania. Jednocześnie 
należy dodać, iż zmiany te nie sąjednorazowe a część z nich 
wystąpić może na różnych etapach rozwoju choroby, w róż-
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Ryc. 1.

nych miejscach drogi, jaką złośliwa komórka musi przebyć 
by doprowadzić do powstania przerzutu. Stąd fakt pojawie
nia się pewnych białek adhezyjnych może stać się swoistym 
markerem danego stadium zaawansowania oraz mieć zna
czenie prognostyczne.

Wiele badań nad czerniakiem związanych z białkami 
adhezyjnymi dotyczy ich dystrybucji na komórkach w róż
nym stadium oraz znaczenia w rozwoju choroby. Ponieważ 
jednak przytłaczająca ich większość to badania skórnej po
staci nowotworu również tutaj ten przypadek będzie domi
nował w dalszych rozważaniach. Podstawowe tendencje w 
zmianach repertuaru białek adhezyjnych w przebiegu czer
niaka przedstawione są w tabeli 1. Część z nich w pra
widłowych warunkach występuje w określonych rodzajach 
tkanek. Przykładowo białka L1 -CAM oraz NCAM są cha
rakterystyczne dla układu nerwowego. Z kolei receptory ta
kie jak VCAM-1, ICAM-1, ALCAM, czy Mel-CAM 
związane są z oddziaływaniami adhezyjnymi leżącymi u

podstaw funkcjonowania układu od
pornościowego. Okazuje się, iż ko
mórki nowotworowe często zdolne są 
do „naśladowania” niektórych białych 
ciałek krwi (leukocytów). Taka umie
jętność wydaje się o tyle cenna, iż 
właśnie te komórki posiadają m.in. 
zdolność aktywnej migracji, czy też 
przekraczania ścian naczyń krwiono
śnych, co umożliwia im przedostanie 
się do tkanek objętych stanem zapal
nym. Niektóre z konsekwencji obec
ności konkretnych cząsteczek adhezyj
nych w przypadku komórek czerniaka 
zostały zilustrowane na rysunku 1.

W początkowych fazach rozwoju 
guza pierwotnego i nabywania cech 
złośliwości istotnym zjawiskiem wy
daje się być utrata E-kadheryny (ryc. 
la, b). Umożliwia to w pewnym sensie 
uwolnienie się komórek guza spod re
gulacyjnego wpływu sąsiadujących z 
nimi keratynocytów, komórek bu
dujących naskórek. Chodzi tu nie tylko 
o fizyczne ich rozdzielenie. Ta nowa 
sytuacja może doprowadzić do poja
wienia się na powierzchni komórki no
wotworowej kolejnych białek, między 
innymi cząsteczek adhezyjnych. Na 
tym etapie istotny wydaje się być rów
nież spadek ilości integryny a<,|3|, która 
ma zdolność wiązania białek bu
dujących tzw. błonę podstawną na 
której spoczywają melanocyty, a która 
oddziela naskórek od głębszej warstwy 
skóry, tzw. skóry właściwej. Fakt ten 
również może przyczyniać się do roz
luźnienia struktury guza pierwotnego. 
Kiedy komórce czerniaka uda się prze
kroczyć barierę błony podstawnej po
jawia się możliwość kontaktu z nowy
mi „partnerami”, niewystępującymi w 
naskórku. Przykładem tego typu od
działywań będzie adhezja do fibrobla- 

stów, komórek skóry właściwej odpowiedzialnych za pro
dukcję składników macierzy zewnątrzkomórkowej. Staje 
się to możliwe dzięki pojawieniu się N-kadheryny obecnej 
również na fibroblastach (ryc. lc). Wykazano, iż od
działywania z udziałem N-kadheryny mogą promować mi
grację oraz przeżywanie komórek czerniaka.

Oczywiście bardzo istotna będzie adhezja między sa
mymi komórkami guza (ryc. Id). Zjawisko to może zacho
dzić z udziałem wielu białek adhezyjnych. Przede wszyst
kim za pośrednictwem interakcji z udziałem N-kadheiyny, 
białka ALCAM oraz NCAM. Poza tym możliwe są od
działywania cząsteczki Mel-CAM z jej, dotąd niepoznanym 
ligandem oraz pomiędzy integryną a ,p3 i białkiem 
LI-CAM. Dodatkowo prawdopodobne wydają się być zja
wiska adhezyjne angażujące białko Mac-2-BP. Ciekawa 
właściwość tej rozpuszczalnej, uwalnianej przez komórki 
czerniaka cząsteczki polega na możliwości formowania
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tzw. struktur oligomerycznych, czyli połączonych ze sobą 
kilku jednakowych cząstek. Stwarza to szansę jednoczesne
go wiązania wielu ligandów. Podstawowy ligand cząsteczki 
Mac-2-BP, galektyna-3 nie jest zakotwiczony w błonie ale 
może się do niej przyczepiać albo za pośrednictwem reszt 
cukrowych sterczących z powierzchni komórek, lub z 
udziałem białek błonowych LAMP-1 i LAMP-2.

Adhezja komórek czerniaka do komórek innego typu 
wydaje się być krytycznym etapem w procesach przeżywa
nia w krwiobiegu oraz zatrzymywania w świetle naczyń 
krwionośnych. Komórki nowotworowe, które przedostały 
się do krwiobiegu są narażone na siły ścinające wywołane 
przepływem krwi i ciśnieniem tętniczym. W uniknięciu 
tego zagrożenia istotna wydaje się możliwość tworzenia 
agregatów z płytkami krwi (ryc. le). Dwa mechanizmy ad
hezyjne wydają się mieć tu potencjalne znaczenie. Płytki 
krwi, wykazujące obecność integryny a m,p3 mogą za jej po
średnictwem oddziaływać z białkiem LI na powierzchni 
komórek czerniaka. Dodatkowo, zarówno integryną anbfc 
jak i występująca na komórkach czerniaka integryną a v(33 

mogą wiązać fibrynogen — białko obecne w osoczu krwi, 
które w tym przypadku staje się swoistym „pomostem” 
między tymi receptorami. Agregaty z płytkami mająnie tyl
ko funkcje zabezpieczające, ale również poprzez pozorne 
powiększenie rozmiarów komórki nowotworowej mogą 
przyczyniać się do jej fizycznego zatrzymywania w świetle 
niewielkich naczyń krwionośnych ułatwiając tym samym 
adhezję do komórek budujących ich ściany, tzw. śródbłonka 
naczyń.

Komórka nowotworowa, której udało się przedostać do 
krwiobiegu znajduje się w warunkach umożliwiających jej 
wspomniane wcześniej „naśladowanie” zachowania 
białych ciałek krwi. W przypadku czerniaka obecność kilku 
cząstek adhezyjnych może być tu istotna (ryc. lf). Przede 
wszystkim integryną a ^ i może funkcjonować jako ligand 
dla obecnej na komórkach śródbłonka cząsteczki VGAM-1. 
Dodatkowo prawdopodobne są interakcje z udziałem białka 
Mel-CAM oraz jego ligandu jak również oddziaływania po
przez N-kadherynę. Oczywiście samo zjawisko adhezji do 
śródbłonka nie jest warunkiem wystarczającym do zasiedle
nia nowego organu. W proces aktywnego przechodzenia 
przez ściany naczyń krwionośnych również zaangażowane 
są białka adhezyjne. Rolę w migracji komórek czerniaka 
przez warstwę śródbłonka, przypisuje się wiązaniu obecne
go na nim białka LI przez integrynę 0 ^ 3 .

Obok oddziaływań międzykomórkowych, w rozwoju 
czerniaka bardzo istotną role odgrywają interakcje komórek 
nowotworowych ze środowiskiem tkankowym (tyc. Ig). Re
alizowane są one przede wszystkim poprzez adhezję do 
białek macierzy zewnątrzkomórkowej głównie z udziałem 
integryn. Komórki czerniaka wykazują ekspresję dość szero
kiej gamy tych receptorów adhezyjnych (tabela 1). Tego typu 
oddziaływania są niezwykle istotne w procesie migracji i in
wazji. W zjawisku tym zachodzić musi zarówno tworzenie 
nowych jak i zwolnienie już istniejących miejsc przyczepu. 
Taki dynamiczny proces może być realizowany między in
nymi poprzez regulację stanu aktywności integryn i umożli
wia aktywny ruch komórki w środowisku tkankowym. Do
datkowo w adhezję komórek czerniaka do białek macierzy 
zaangażowane mogą być cząsteczki należące do innych grup. 
Jednym z takich potencjalnych mechanizmów są interakcje

białka CD44 z kwasem hialuronowym, bardzo powszech
nym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej.

Tab.1. Zmiany repertuaru białek adhezyjnych w rozwoju czerniaka

CZERNIAK SKÓRY

Białka zanikające Białka pojawiające się

Kadheryny E-kadheryna N-kadheryna

Integryny 0C6P1 oci(3i, ot2(3i, cx3Pi, at|3i, ctefii, <*,03

Białka CAM Mel-CAM, L1-CAM, NCAM, ICAM-1, 
VCAM-1, ALCAM

Inne CD44, Mac-2-BP, LAMP-1,2

CZERNIAK GAŁKI OCZNEJ

Integryny Ot3(3l ai(3i, «4(3i , aePi

Białka CAM ICAM-1, VCAM-1, NCAM

Inne CD44

Niektóre z opisanych zjawisk mogą również dotyczyć 
komórek czerniaka gałki ocznej. Jednakże większa ilość ba
dań dotyczących obecności i funkcji białek adhezyjnych w 
przypadku tego nowotworu pozwoliłaby na wyciągnięcie 
bardziej precyzyjnych wniosków.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o dwóch intere
sujących zjawiskach, w których swój niewątpliwy udział 
mają białka adhezyjne, a które są istotne z punktu widzenia 
komórki nowotworowej, m.in. komórki czerniaka. Z uwagi 
na fakt, że środowisko macierzy zewnątrzkomórkowej ota
czającej komórki jest zazwyczaj dość zwarte oczywistym 
jest, że ruch w takich warunkach jest utrudniony o ile nie 
niemożliwy. Istnieją jednak mechanizmy pozwalające na 
rozluźnienie tej struktury i tym samym torowanie sobie dro
gi przez migrującą komórkę. Możliwe jest to dzięki produk
cji specjalnych enzymów zdolnych do trawienia białek bu
dujących macierz. Dość dużą grupę tych enzymów stano
wią tzw. metaloproteinazy macierzy. Jak się okazało niektó
re białka adhezyjne mają zdolność wiązania części z tych 
enzymów. Ponadto mogą być zaangażowane w proces ich 
aktywacji a nawet, w wyniku przyłączenia właściwych so
bie ligandów do wywołania wzrostu ich produkcji przez ko
mórkę. Tym samym migrująca komórka uzyskuje lokalne 
nagromadzenie aktywnych enzymów degradujących tą 
trudną do sforsowania barierę.

Kolejne ciekawe zjawisko dotyczy zdolności komórek 
do ruchu. Samo zjawisko migracji jest zwykle pojmowane 
jako ruch indywidualnych komórek angażujący procesy ad
hezyjne obejmujące zarówno wiązanie jak i uwalnianie się 
od substratu obecnego w środowisku. Jednakże wiele ba
dań, między innymi nad adhezją komórkową dostarcza do
wodów na istnienie drugiego, równie ważnego mechanizmu 
migracyjnego, który może być istotny tak w zjawiskach pra
widłowych jak i patologicznych. Mechanizmem tym jest 
tzw. zbiorowa migracja. Polega ona na ruchu grup, czy pa
kietów komórek formujących się z zachowaniem połączeń 
międzykomórkowych realizowanych oczywiście przez 
białka adhezyjne. Za interakcje z podłożem odpowiedzialne 
są komórki znajdujące się na zewnętrznych brzegach poru
szającego się układu. Stąd też nie wszyscy „uczestnicy” 
tego typu struktur muszą charakteryzować się zdolnością do 
aktywnej migracji. W przypadku czerniaka skóry opisano 
tego typu układy zdolne do inwazji i migracji w kierunku
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skóry właściwej. Komórki znajdujące się na froncie mi
grującego zespołu muszą ponadto dostarczyć wspomnia
nych wcześniej enzymatycznych mechanizmów degradacji 
białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Należy się zastano
wić, jaką przewagę ma zbiorowa migracja nad migracją po
jedynczych komórek nowotworowych. Wydaje się, iż taki 
układ może produkować wyższe koncentracje czynników 
uwalnianych przez same komórki nowotworowe a 
mogących wpływać na ich czynności promując między in
nymi zdolności migracyjne. Dodatkowo w ten sposób uzy
skiwane jest miejscowo wyższe stężenie wspomnianych 
wcześniej enzymów.

Trzeba zdawać sobie sprawę, iż przedstawione tu zjawi
ska i mechanizmy to jedynie wierzchołek góry lodowej,

jaką jest biologia komórki nowotworowej, czy nawet rola 
zjawisk adhezyjnych w przebiegu czerniaka. Tym niemniej 
trzeba wierzyć, że wiele takich „cegiełek” w końcu złoży się 
w na tyle dokładny obraz, że będziemy w stanie znaleźć 
„piętę Achillesową” nie tylko tej choroby, ale wielu innych 
typów chorób nowotworowych.
Wpłynęło 15.11.2005
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ALS — CICHY ZABÓJCA 
(NASZE SZANSE W WALCE ZE STWARDNIENIEM BOCZNYM ZANIKOWYM)

Portret wroga

ALS — stwardnienie boczne zanikowe (amyotrophic 
lateral sclerosis, Lou Gehrig ’s disease lub Motor Neurone 
Disease) należy do grupy najszybciej postępujących chorób 
neurodegeneracyjnych. Częstość występowania tej choroby 
w krajach zachodnich wynosi średnio 1-2 na 100 tys. osób 
na rok i dotyka ludzi w wieku 40-70 lat, występując częściej 
u mężczyzn (około 20%). Specyfika tej choroby polega na 
obumieraniu komórek nerwowych w mózgu i rdzeniu krę
gowym, odpowiedzialnych za kontrolę ruchów dowolnych 
mięśni (ang. voluntary muscles — mięśnie zależne od woli). 
W wyniku powolnej degeneracji neuronów i braku kontroli 
nad komórkami mięśniowymi dochodzi w dalszym etapie 
do zaniku (atrofii) mięśni i w końcowej fazie do nieuchron
nej śmierci, która następuje z reguły w przeciągu 2-5 lat po 
zdiagnozowaniu choroby (wyjątkowo jednak chory może 
przeżyć 15-20 lat).

nu{s««n

norm alna ko m orka 
n tn raw a i m ięsień

ALS zmieniona 
ko m orka nerwowa i 
m ięsień

komórek nerwowych 
i zanik mięśni w prze
biegu ALS

Choroba postępuje dosyć szybko a do chwili obecnej nie 
ma skutecznych terapii pozwalających na zatrzymanie pro
cesu umierania neuronów ruchowych. Wynika to z braku 
dostatecznej wiedzy na temat przyczyn tego procesu. Około 
10% przypadków ALS jest związanych z dziedziczeniem

określonych mutacji genowych, które prowadzą do rozwi
nięcia się tzw. rodzinnej odmiany stwardnienia bocznego 
zanikowego fALS (ang. familial ALS). Pozostałe 90% to 
sporadyczna odmiana ALS (sALS, ang. sporadic), o wielo- 
czynnikowej etiopatogenezie, z nieznaną pierwotną przy
czyną występowania choroby.

Kliniczne objawy stwardnienia bocznego zanikowego 
rozpoczynają się od postępującej słabości mięśni kończyn 
górnych i dolnych, mięśni uczestniczących w procesie od
dychania, połykania czy mówienia, przy czym kolejność 
porażanych partii w różnych przypadkach jest różna. W dal
szym etapie dochodzi do drżenia i kurczy mięśni, szczegól
nie rąk i stóp. Proces stopniowego braku kontroli układu 
nerwowego nad układem mięśniowym prowadzi w końco
wej fazie do paraliżu i śmierci pacjenta, najczęściej na sku
tek niewydolności oddechowej i/lub niedożywienia. 
Zmysły wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu pozostają 
niezmienione, natomiast mogą pojawić się zaburzenia de
presyjne, lękowe i bezsenność. Obie formy ALS, fALS i 
sALS, są trudne do rozróżnienia na podstawie objawów, co 
sugeruje podobny lub częściowo pokrywający się mecha
nizm ich patogenezy.

Potencjalne ofiary

Osoby obarczone rodzinną odmianą stwardnienia bocz
nego zanikowego (fALS), wynikającą z obecności w geno
mie określonych mutacji (dziedziczonych w większości w 
sposób autosomalny dominujący), rozwijają symptomy 
choroby wcześniej (w wieku 20-40 lat) niż pacjenci do
tknięci odmianą sporadyczną (>50 lat). Około 20% odmia
ny ALS przekazywanej dziedzicznie dotyczy mutacji na 
chromosomie 21 w obrębie genu sodl, kodującego dysmu- 
tazę ponadtlenkową zależną od jonów miedzi i cynku (zi
dentyfikowano dotychczas 118 mutacji), a poprzez to nie
prawidłowe funkcjonowanie kluczowego enzymu zaanga
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żowanego w obronę komórki przed wolnymi rodnikami. 
Również mutacje w obrębie innych genów (tab. 1), a w kon
sekwencji brak lub nieprawidłowe funkcjonowanie po
wstałych białek, przyczynia się do degeneracji neuronów 
ruchowych w fALS.
Tabela 1. Przykładowe geny, których mutacje obserwowane są w 
obrazie fALS

gen białko funkcja

sodl Cu/Zn dysmutaza 
ponadtlenkowa

inaktywacja wolnych rodników

nefh ciężki neurofilament 200kDa białko cytoszkieletu

vabp VAMP (błonowe białko 
pęcherzykowe)

w procesie e<jzo- i endocytozy

Als2 ALS2 mutacja powoduje młodocianą 
odmianę ALS

Alsin ALSIN mutacja powoduje ALS

Mutacje w obrębie genu kodującego Cu/Zn — zależną 
dysmutazę ponadtlenkową zostały wykorzystane w celu 
stworzenia szeregu modeli in vitro (hodowle komórkowe) 
oraz zwierząt transgenicznych posiadających określone mu
tacje w obrębie genu sodl (lub innych genach), prowadzące 
do wystąpienia ostrzejszych lub łagodniejszych objawów 
ALS, w zależności od rodzaju zmiany a porównywalnych 
częściowo z obrazem klinicznym. Modele te są niezbędnym 
narzędziem do badania mechanizmów powstawania choro
by, jak również są bardzo pomocne przy testowaniu szeregu 
związków chemicznych, które mogłyby zatrzymać lub 
opóźnić wystąpienie stwardnienia bocznego zanikowego.

Ze względu na fakt, że mutacje w obrębie sodl, jak i in
nych genach, identyfikowane są również w odmianie spora
dycznej ALS powstało pytanie, co jest pierwotną przyczyną 
obumierania neuronów ruchowych a co wynika z po
wstałych uszkodzeń. W patogenezie sALS nie ma określo
nego jednego czynnika, który wskazywałby na zagrożenie 
wystąpienia choroby. Sugeruję się współudział czynników 
genetycznych i określonych czynników środowiskowych, 
które razem powodują ujawnienie się fenotypowego obrazu 
istniejących zmian na poziomie genu. Wymienia się szereg 
procesów zaangażowanych w patomechanizm tej choroby, 
m.in.:

— toksyczność wywołana przez kwas glutaminowy 
(tzw. ekscytotoksyczność), którego nadmiar w obrębie sy
naps prowadzi do degeneracji komórek nerwowych;

— stres oksydacyjny (wynikający ze zmienionej funk
cji enzymów i pojawiającej się toksyczności jonów miedzi i 
żelaza) i nadmierna produkcja wolnych rodników, pro
wadzące do uszkodzeń mitochondriów i powolnej śmierci 
komórek na drodze apoptozy;

— obecność nierozpuszczalnych agregatów białek (na 
skutek mutacji i obniżonej funkcji proteosomu) o właściwo
ściach toksycznych dla neuronów;

— procesy zapalne, wywołane poprzez określone ro
dzaje retro wirusów mogą czynić organizm bardziej podatny 
na wystąpienie ALS;

— autoimmunologiczne niszczenie komórek nerwo
wych.

Stworzenie w miarę dokładnego obrazu zmian za
chodzących w komórkach organizmu w fazie przed 
wystąpieniem objawów ALS w celu zastosowania taktyki

prewencyjnej wymaga ciągle szczegółowych badań nauko
wych zarówno na poziomie izolowanych hodowli komór
kowych, jak i w modelach zwierzęcych, i porównywanie 
zaobserwowanych zmian z obrazem klinicznym.

Dotychczasowe starcia

Biorąc pod uwagę wieloczynnikowość procesów pro
wadzących do rozwinięcia się objawowego ALS, szereg 
punktów uchwytu potencjalnych leków dotyczył procesów 
wymienionych w poprzednim podrozdziale. Pomimo ko
rzystnego profilu działania w modelach in vitro i in vivo, 
związki te nie przeszły pomyślnie prób klinicznych ze 
względu na brak działania u ludzi lub też, pomimo korzyst
nego działania, ze względu na zbyt duże efekty uboczne. 
Testowano klinicznie związki:

— działaniu przeciwglutaminiargicznym (np. topira- 
mat);

— antyutleniacze (np. koenzym Q10, witamina E i C);
— czynniki neurotroficzne (czynniki wzrostu pocho

dzenia mózgowego i glejowego — BDNF i GDNF);
— niebiałkowe związki o działaniu neurotroficznym 

(np.: xaliproden);
— leki przeciwzapalne — inhibitory cyklooksygenazy 

2 (COX-2): celecoxib, celebrex;
— leki przeciwwirusowe (indinavir);
— leki poprawiające siłę mięśniową (np. oxandrolone 

— steryd anaboliczny).
Duże nadzieje wiąże się ze związkami obecnie testowa

nymi w próbach klinicznych (lub przewidzianych do testo
wania w niedalekiej przyszłości) do których należą:

— małe cząsteczki wpływające na transkrypcję czynni
ków neurotroficznych, np.: Neotrofin (AIT-082, leteprinim 
potassium);

— buspiron (buspirone — lek stosowany w leczeniu 
lęku a wpływający także na wzrost ekspresji neurotrofin 
(NGF czy BDNF);

— kreatynina — w celu poprawy siły mięśniowej;
— miotrofina (myotrophin, IGF-1— insulinozależny 

czynnik wzrostu);
— związków o działaniu antyapoptotycznym (np.: so- 

dium phenylbutyrate NaPB);
— związki pośrednio wpływające na ilość uwalnianego 

kwasu glutaminowego (np.: ceftriaxone);
— kataboliczne antyoksydanty (np. AEOL 10150);
— połączone terapie, np.: ritonavir (anty-HTV) i hy- 

droxyurea (w leczeniu raka);
— Neurodex (Dextromethorphan Hydrobromide i Qu- 

inidine Sulfate — lek przeciwkaszlowy i enzym hamujacy 
jego rozkaład) — o działaniu antyglutamianergicznym;

— talidomid (thalidomide) — hamuje prozapalną cyto- 
kinę TNF-alfa, której podwyższony poziom obserwuje się u 
chorych z ALS;

— tamoxifen (używany w leczeniu raka piersi).

Dostępna broń

W obecnej chwili brak jest skutecznej farmakoterapii, 
która zatrzymałaby postęp choroby. Jedynym dopuszczo
nym lekiem do leczenia chorych na stwardnienie boczne za
nikowe jest riluzol (Rilutek©), który hamując transmisję
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glutaminianergiczną opóźnia postęp degeneracji komórek 
nerwowych i przedłuża czas przeżycia pacjentów o około
3-6 miesięcy. Oprócz tego zaleca się spożywanie wyższych 
dawek antyoksydantów np.: witaminy E, koenzymu Q10, w 
celu eliminacji szkodliwych wolnych rodników oraz kreaty
ninę, w celu częściowej odbudowy masy mięśniowej. 
Oprócz standardowej terapii stosowane jest leczenie uciążli
wych objawów towarzyszących chorobie (tab. 2).
Tabela 2. Leczenie objawów towarzyszących ALS

objawy leczenie

ślinotok — przy osłabieniu mięśni 
twarzy i żwaczy (tzw. postać 
rzekomoopuszkowa ALS (ang. 
bulbar)

leki antycholinergiczne (np.: 
triheksyfenidyl, biperiden, prinidol) 
lub przeciwdepresyjne (np.: 
imipramina, amitryptylina)

labilność emocjonalna w postaci 
przymusowego płaczu lub śmiechu, 
stany depresyjne i lękowe

leki antydepresyjne (np.: 
amitryptylina, fluoksetyna, sertralina)

bezsenność leki nasenne (np.: zolpid, 
temazepam)

dyzartria — utrata możliwości 
komunikowania się za pomocą 
mowy

ćwiczenia logopedyczne, 
stosowanie innych metod 
komunikacji z pacjentem np.: tablice 
z alfabetem, ruchy powiek i gałek 
ocznych, syntyzatory mowy, 
systemy komputerowe oparte o 
analizę wolnych potencjałów 
korowych (EEG)

osłabienie mięśni i męczliwość leki stosowane w miastenii (np. 
pyridostygmina), rehabilitacja 
ruchowa

fascykulacje i kurcze mięśniowe karbamazepina, fenytoina, 
gabapentyna a w ostrych 
przypadkach baklofen

spastyczność (szczególnie u 
pacjentów z uszkodzonym górnym 
neuronem ruchowym)

leki obniżające nadmierne napięcie 
mięśniowe (baklofen, tetrazepam, 
tyzanidyna lub dandrolen)

problemy z przełykaniem (dysfagia), 
zachłyśnięcia (i jako powikłanie 
zachłystowe zapalenie płuc), utrata 
apetytu i w rezultacie niedożywienie 
organizmu

poprzez bezpośrednie dożywianie 
za pomocą gastrostomii czy 
zgłębnika dożołądkowego lub też 
mniej inwazyjnie poprzez 
przezskórną gastrostomię 
endoskopową (PEG)

niewydolność oddechowa sztuczna wentylacja (np.: maska 
twarzowo-nosowa, intubacja, 
tracheostomia)

Poważniejsze problemy, szczególnie natury etycznej, 
powstają w momencie konieczności zastosowania alterna
tywnych dróg wspomagania odżywiania czy oddychania w 
zaawansowanym stadium ALS. W przypadku braku zgody 
pacjenta na prowadzenia sztucznego oddychania i/lub odży
wiania stosuje się leczenie opioidami (morfina) w połącze
niu z benzodwuazepinami (tzw. metoda podwójnego efek
tu) w celu złagodzenia bólu i umożliwienia choremu godne
go zakończenia życia.

Czy możliwe jest zwycięstwo?

Pomimo wielu klęsk na polu poszukiwania skutecznego 
leku, który mógłby zatrzymać postęp choroby, podejmowa
ne są coraz to nowe strategie, których finałem może być po
konanie choroby. Wiele badań w dalszym ciągu skierowa
nych jest na szczegółowe przedstawienie mechanizmów i 
predyspozycji (osobniczych i środowiskowych) pro
wadzących do wystąpienia stwardnienia bocznego zaniko
wego. Duże nadzieje wiązane są z zastosowaniem w terapii 
komórek macierzystych, które różnicowane już w obrębie 
układu nerwowego chorego do komórek nerwowych 
mogłyby zastąpić obumarłe neurony w kontroli nad mięś
niami. Problemy etyczne pojawiają się przy stosowaniu ko
mórek macierzystych pochodzenia embrionalnego (najbar
dziej skutecznych jak do tej pory) i jeszcze ciągle małą 
wiedzą na temat dalszego losu takich komórek w organi
zmie (szczególnie tych o pochodzeniu nieembrionalnym, 
takich jak komórki macierzyste szpiku kostnego, skóry czy 
izolowane z krwi pępowinowej). Drugim celem jest pozna
nie genetycznych uwarunkowań szczególnie w przebiegu 
sporadycznej odmiany stwardnienia bocznego zanikowego 
i zastosowanie odpowiednich terapii genowych w celu za
pobiegania wystąpieniu choroby. Oczywiście poszukiwane 
są nadal skuteczne związki, które będą hamować progres 
choroby a będące pozbawione działań ubocznych w terapii 
przewlekłej. Jak do tej pory na polu ALS jest jeszcze wiele 
do zrobienia, podobnie jak w przypadku wielu innych cho
rób neurodegeneracyjnych o nieokreślonej ostatecznie, wie- 
loczynnikowej patogenezie, takich jak np. choroba Alzhei
mera czy Parkinsona.

Ważnym osiągnięciem w walce z chorobą jest także za
pewnienie chorym odpowiedniej opieki paliatywnej na każ
dym etapie. Wiąże się to także z umożliwieniem samoreali
zacji chorym i wykorzystanie ich zdolności umysłowych 
(niezmienionych w ALS), pomimo ułomności ciała i tym 
samym podbudowanie psychiczne pacjenta w walce z cho
robą. Przykładem może tutaj być sławny, uważany za ge
niusza, brytyjski profesor fizyki i astronomii Stephen Haw- 
king, który od ponad 30 lat żyje ze stwardnieniem bocznym 
zanikowym i pomimo postępu choroby cały czas aktywnie 
uczestniczy w życiu naukowym, prowadząc wykłady na 
całym świecie. Można zatem być chorym i pomimo braku 
skutecznych terapii przeżyć swoje życie interesująco i pozo
stawić swój mały ślad w historii życia na Ziemi.

Wpłynęło 17.11.2005

Mgr Danuta Jantas-Skotniczna jest doktorantką Zakładu Neuroendo- 
krynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.
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Eugeniusz DUBIEL (Kraków)

SZATA ROŚLINNA KRAKOWA. CZĘŚĆ II

2. Naturalne, półnaturalne i synantropijne 
zbiorowiska roślinne

Rośliny występują w przyrodzie zazwyczaj w więk
szych skupieniach złożonych z różnych gatunków. Skupie
nia takie, zajmujące określoną przestrzeń, nazywamy zbio
rowiskami roślinnymi. Każde zbiorowisko rozwija się w 
określonych warunkach klimatycznych i glebowych. Ze 
względu na warunki określane mianem siedliska i skład ga
tunkowy poszczególne zbiorowiska posiadają określoną fi
zjonomię umożliwiającą już na pierwszy rzut oka wyróż
nienie zbiorowisk leśnych, łąkowych, wodnych, polnych, 
ruderalnych, itp.

W pierwotnej szacie roślinnej Krakowa, jeszcze przed 
pojawieniem się osiadłych grup ludzkich, dominowały 
zbiorowiska leśne. Niewielkie obszary bezleśne były 
związane z Wisłą i jej rozlewiskami — tu rozwijały się 
zbiorowiska roślinności wodnej i bagiennej, oraz skałkami 
wapiennymi, na których rosły zarośla i murawy kseroter- 
miczne. Do naszych czasów nie zachowały się zbiorowiska 
o charakterze pierwotnym; ich miejsce zajęły zbiorowiska 
zbliżone do naturalnych, półnaturalne i synantropijne. Cha
rakter zbiorowisk zbliżonych do naturalnych posiadają jesz
cze nieliczne już w Krakowie skrawki lasów, bagien i mu
raw kserotermicznych. Pomimo znacznej ingerencji 
człowieka zachowały one zbliżony do pierwotnego skład 
floiystyczny. Zbiorowiska półnaturalne powstały na siedli
skach silnie zmienionych przez człowieka głównie w wyni
ku odlesienia znacznych obszarów. W zbiorowiskach tu za
liczanych, tj. łąkach i pastwiskach, dominują gatunki rodzi
me, które rosły pierwotnie nad brzegami rzek, w prześwie
tlonych z natury lasach i w murawach kserotermicznych. 
Zbiorowiska synantropijne powstają i utrzymują się dzięki 
stałej ingerencji człowieka; w ich składzie dominują gatunki 
obce— antropofity. Corocznie uprawiane pola umożliwiają 
życie roślinom uprawnym i licznym chwastom, z których 
zdecydowana większość to rośliny jednoroczne przystoso
wane swoją rytmiką rozwojową do stosowanych zabiegów

agrotechnicznych. Na śmietniskach, placach składowych, 
poboczach dróg, nasypach kolejowych, hałdach i w otocze
niu osiedli rozwijają się różnorodne zbiorowiska roślinności 
ruderalnej, złożone często z licznych kenofitów. Zbiorowi
ska synantropijne należą do powszechnie spotykanych na 
obszarze Krakowa.

Na terenie Krakowa występuje kilkadziesiąt zbiorowisk 
roślinnych; są wśród nich takie, które zajmują duże po
wierzchnie, wyraźnie zaznaczają się w terenie i bez trudu 
każdy może je wskazać, ale są również bardzo specyficzne, 
wyróżniane przez specjalistów na podstawie wnikliwych 
badań. Zagadnieniami związanymi z wszechstronnym po
znaniem zbiorowisk roślinnych zajmuje się nauka zwana fi- 
tosocjologią. W zamieszczonych poniżej opisach grup zbio
rowisk roślinnych uwzględniono tylko te, które odgrywają 
istotną rolę w szacie roślinnej miasta.

2.1. Zbiorowiska leśne

Chociaż zbiorowiska leśne zajmują poniżej 4% po
wierzchni administracyjnej Krakowa, to wykazują znaczne 
zróżnicowanie wynikające z różnorodności spotykanych na 
naszym terenie siedlisk. Mamy w Krakowie dwa większe 
kompleksy leśne: Las Wolski i Podgórki Tynieckie oraz 
szereg mniejszych, jak: Sikomik, Grodzisko kolo Tyńca, 
Lasek Mogilski, Lasek Łęgowski i lasek w Borku Fałęckim. 
Charakter leśny zachowało także szereg małych, często kil- 
kuarowych przylasków znajdujących się nad Wisłą i w wie
lu miejscach na obrzeżach miasta, np. w Sidzinie, Rajsku, 
Soboniowicach i Bronowicach. Należy wspomnieć również 
o terenach niedawno zalesionych w rejonie Skotnik i Py- 
chowic.

Charakterystycznymi zbiorowiskami leśnymi dla doliny 
Wisły były różne postacie łęgów. Dzisiaj zbiorowiska te 
występują w postaci silnie zniekształconej, w formie 
małych, izolowanych wysp. Łęg wierzbowy Salicetiim 
albo-Jragilis, typowy dla terasy zalewowej Wisły, praktycz
nie w Krakowie już nie istnieje. Spotykamy jedynie poje
dyncze drzewa budujące to zbiorowisko: wierzbę białą Salix 
alba, wierzbę kruchą Salix fragilis i topolę czarną Populus 
nigra. Małe skupienia wymienionych powyżej drzew, sta
nowiących namiastkę łęgu, znajdują się jeszcze nad Wisłą 
w pobliżu ulicy Wioślarskiej na wprost Skał Twardowskie
go i koło Przylasku Rusieckiego. Rosnące zazwyczaj w naj
bliższym sąsiedztwie rzeki zarośla krzewiastych wierzb Sa- 
licetum triandro-viminalis zostały w wielu miejscach dosz
czętnie wycięte; niewielkie skrawki zostawiono jedynie na 
obrzeżach miasta w Tyńcu i na odcinku pomiędzy Kujawa
mi a Przylaskiem Wyciąskim. Z przywiązanych do wyższej 
terasy łęgów jesionowo-wiązowych Ficario-Ulmetum mi- 
noris utrzymał się jedynie mały, ale dobrze jeszcze zacho
wany Lasek Mogilski, traktowany obecnie jako park. Ro
śnie w nim kilkadziesiąt okazałych wiązów Ulmus minor— 
drzew masowo w Europie atakowanych przez grzyby pa
sożytnicze i zamierających (holenderska choroba wiązów).

Ryc. 1. Kosaciec syberyjski na łące trzęślicowej w Kostrzu. 
Fot. E. Dubiel
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Nieco dalej od koryta Wisły spotkać można w lokalnych 
obniżeniach terenu skrawki łęgów jesionowo-olszowych 
Fraxino-Alnetum z dominacją w drzewostanie olszy czarnej 
Alnus glutinosa. Fragmentarycznie wykształcone płaty tego 
zbiorowiska znajdują się koło Skotnik i poza granicami 
miasta w Kokotowie. Z miejscami trwale podtopionymi 
związany jest oles Ribeso nigri-Alnetum. Kilkuarowe płaty 
tego zbiorowiska, z charakterystycznymi olszami 
rosnącymi na kępach wśród roślin bagiennych, utrzymały 
się jeszcze pod Podgórkami Tynieckimi od strony Sidziny.

Do najlepiej zachowanych w Krakowie zbiorowisk leś
nych należą grądy Tilio-Carpinetum. Były one w odległej 
przeszłości szeroko rozpowszechnione, lecz w pierwszej 
kolejności zostały zniszczone, ponieważ rosły na najlep
szych glebach nadających się pod uprawę roli. Utrzymujące 
się jeszcze skrawki tych zbiorowisk rosną na stromych skar
pach, w wąwozach i innych miejscach nieprzydatnych do 
zagospodarowania rolniczego. Większe powierzchnie 
grądów znajdują się w Lesie Wolskim, na Podgórkach Ty
nieckich i Grodzisku, na Sikomiku i koło Soboniowic. W 
południowej części Krakowa, przy granicy z Pogórzem 
Karpackim, zachowało się także kilkanaście małych przyla- 
sków stanowiących fragmenty lasów grądowych.

Drzewostan lasów grądowych budują drzewa liściaste, 
przede wszystkim: grab Carpinus betulus, lipa drobnol istna 
Tilia cordata i dąb szypułkowy Quercus robur. Jako do
mieszka występują w wielu miejscach: buk Fagus sylvatica, 
jawor Acerpseudoplatanus i klon zwyczajny Acerplatano- 
ides. W warstwie podszytu rosną zazwyczaj liczne krzewy, 
takie jak: głogi Crataegus sp., trzmielina zwyczajna Euony- 
mus europaea, trzmielina brodawkowata E. verrucosa, de
reń świdwa Comus sanguinea, leszczyna Corylus avellana, 
bez czarny Sambucus nigra i dziki agrest Ribes uva-crispa. 
Wyjątkowo bogate jest w grądzie runo, szczególnie impo
nująco prezentujące się wczesną wiosną jeszcze przed 
pełnym rozlistnieniem drzew. Kwitną wtedy zawilce Ane- 
mone nemorosa i A. ranunculoides, kokorycze Corydalis 
solida i C. cava, zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalic- 
troides, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, 
złoć żółta Gagea lutea, ziamopłon wiosenny Ficaria vema i 
inne.

W obrębie lasów grądowych zaznacza się zróżnicowa
nie wynikające ze zmieniających się warunków siedlisko
wych. Najczęściej spotykamy typową postać grądu, ale np. 
u podnóży skał przy ekspozycji północnej wzrasta w drze
wostanie udział buka i jaworu, a w runie zaznacza się zwię
kszony udział marzanki wonnej Galium odoratum i szczyru 
trwałego Mercurialis perennis. W miejscach wilgotnych 
można spotkać postać grądu niskiego, nawiązującego nie
kiedy do zbiorowisk łęgowych. W runie rośnie tu obficie 
czyściec leśny Stachys sylvatica. Na silnie nagrzewających 
się zboczach o ekspozycji południowej rozwija się grąd 
ciepłolubny z dużym udziałem w runie miodownika meli- 
sowatego Melittis melissophyllum. Większe płaty tej postaci 
grądu znajdują się w Lesie Wolskim poniżej klasztoru ka- 
medułów i na Podgórkach Tynieckich od strony Sidziny. W 
kilku suchych wąwozach w Lesie Wolskim znajdują się 
skrawki bardzo ubogiej florystycznie postaci grądu wyso
kiego z dominującą w runie turzycą orzęsioną Carexpilosa.

Aby zobaczyć ładne fragmenty lasu grądowego warto 
się wybrać wczesną wiosną na Sikomik, gdzie nie ma

wprawdzie okazałych drzew, ale jest jeszcze wyjątkowo bo
gate runo. Ciekawsze krajobrazowo i florystycznie płaty 
grądu znajdują się również po północnej stronie Lasu Wol
skiego od strony Woli Justowskiej i Chełmu, a także na 
Podgórkach Tynieckich w sąsiedztwie ulicy Wielogórskiej.

Na północnych, silnie ocienionych zboczach Lasu Wol
skiego jest jeszcze kilka maleńkich skrawków silnie prze
kształconej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fa- 
getum. W drzewostanie panuje tu buk, a w runie obficie 
rosną marzanka wonna i szczyr trwały. Nie ma już niestety 
rosnących tu jeszcze w XIX wieku, żywca gruczołowatego 
Dentaria glandnlosa i paprotnika kolczystego Polystichum 
aculeatum — gatunków silnie związanych z tym zbiorowi
skiem. Najbliżej Krakowa typowe płaty buczyny karpackiej 
znajdują się w Ojcowskim Parku Narodowym.

Innym typem spotykanych jeszcze w Krakowie zbioro
wisk leśnych są bory mieszane Querco roboris-Pinetum, 
które utrzymały się na głębokich lessach wierzchowin Wy
żyny Krakowsko-Wieluńskiej. Kilkuhektarowe powierzch
nie bom mieszanego, zachowanego miejscami w dość do
brym stanie, znajdują się w Lesie Wolskim, na Podgórkach 
Tynieckich i na Grodzisku.

Ryc. 2. Goździk pyszny w runi łąki trzęślicowej koło Osiedla Kliny. 
Fot. E. Dubiel

Typowa postać boru mieszanego ma drzewostan 
złożony z sosen Pinus syhestris i dębów Quercus robur, z 
niewielką domieszką brzozy Betula pendula, osiki Populus 
tremula i jarzębiny Sorbus aucuparia. W warstwie podszy
tu licznie rosną kruszyna Frangula alnus i leszczyna Cory
lus avellana. Runo jest zazwyczaj bardzo ubogie, miejscami 
jedynie obficie pojawia się orlica pospolita Pteridium aqu- 
ilinum. Gatunkiem związanym z borami mieszanymi jest 
także borówka czarna Vaccinium myrtillus — roślina na
leżąca do ginących w Krakowie. Na płytkich glebach wy
tworzonych z lessu zalegającego na wapieniu rośnie w Le
sie Wolskim wyjątkowo dobrze zachowana postać boru 
mieszanego z drzewostanem bukowym, nawiązująca do 
kwaśnych buczyn. W zbiorowisku tym prawie zupełnie 
brak roślin w runie i tylko miejscami wśród grubej warstwy 
słabo rozkładającej się ściółki bukowej pojawiają się kępki 
mchów, kępki kosmatki gajowej Luzula nemorosa i poje
dyncze osobniki konwalijki dwulistnej Majanthemum bifo- 
lium.

Prawdopodobnie na terenie administracyjnym dzisiej
szego Krakowa znajdowały się niewielkie skrawki świeże
go boru sosnowego Leucobryo-Pinetum na piaszczystych
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glebach w okolicach Borku Fałęckiego i Podgórek Tyniec
kich, a także boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum 
koło Kobierzyna. Aktualnie znaczne powierzchnie tych 
zbiorowisk znajdują się najbliżej Krakowa w Puszczy Du- 
lowskiej i południowej części Puszczy Niepołomickiej.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na naturalne i wtórne za
rośla kserotermiczne. Zarośla kserotermiczne (związek Ber- 
beridion rozwijają się na płytkiej glebie naskalnej przy eks
pozycji południowej lub zbliżonej do niej. Niewielkie płaty 
zbliżonych do naturalnych zarośli kserotermicznych znaj
dują się w bliskim sąsiedztwie skałek na Bielanach, w Prze- 
gorzałach i na Grodzisku Tynieckim. W skład zarośli 
wchodzą niskie dęby, leszczyna, głogi, tarnina, wiąz polny z 
charakterystycznymi korkowatymi zgrubieniami na 
gałązkach i inne krzewy. Wtórne zarośla kserotermiczne 
rozwinęły się na miejscu muraw kserotermicznych po za
przestaniu wypasu. Widać to szczególnie dobrze na wapien
nych wzgórzach Bodzowa w sąsiedztwie dużego kamie
niołomu i w Tyńcu koło rezerwatu Skołczanka. W zaro
ślach tych, oprócz głogów i tarniny, rosną dzikie róże Rosa 
sp., szakłak pospolity Rhamnus catharticus i berberys zwy
czajny Berberis vulgaris.

W okresie powojennym miały miejsce w Krakowie 
nowe zalesienia. Na części podmokłych łąk w rejonie Ko- 
strza i Skotnik posadzono olsze, topole, jesiony i sosnę. 
Drzewa te rosną bardzo dobrze, a pod ich okapem zaczynają 
się pojawiać pierwsze rośliny runa leśnego. Również dobrze 
rozwijają się drzewa liściaste posadzone na wapiennych 
wzgórzach koło Pychowic, tworząc zbiorowisko podobne 
do grądu. Jedynie sosna posadzona na płytkich rędzinach 
słabo przyrasta i dość szybko zamiera. W związku ze 
słabym wykorzystaniem lub zupełnym opuszczeniem wielu 
pól na uboższych glebach i szeregu łąk istnieje możliwość 
wprowadzania dalszych zalesień w celu zwiększenia przy
najmniej do 10% powierzchni leśnej w Krakowie.

2.2. Zbiorowiska łąkowe

Łąki należą do zbiorowisk antropogenicznych, utrzy
mujących się dzięki stałej ingerencji człowieka polegającej 
na systematycznym koszeniu runi i nawożeniu. Zajmują 
one w Krakowie poniżej 10% powierzchni administracyjnej 
miasta z tendencją do stałego kurczenia się w wyniku budo
wy nowych osiedli, rozbudowy istniejących, budowy dróg, 
placów składowych i zakładów przemysłowych. Prawie 
zupełnie zostały zabudowane łąki w Bieżanowie i Zakrzów
ku, a nowa obwodnica przecina najładniejsze fragmenty łąk 
w zachodniej i południowej części miasta. Poważnym za
grożeniem, jakie się pojawiło w ostatnich latach jest po
wszechne zaniechanie użytkowania łąk. Niekoszone łąki 
bardzo szybko ubożeją pod względem florystycznym i za
czynają zarastać krzewami. Proces ten jest częściowo ha
mowany przez wiosenne wypalanie traw, które jest zjawi
skiem pod wieloma względami wysoce niekorzystnym, ale 
zastępującym w pewnym sensie koszenie i umożliwiającym 
utrzymanie się niektórych łąk. Bardzo ważnym czynnikiem 
decydującym o charakterze łąk jest poziom wody w 
podłożu. Cały szereg zbiorowisk łąkowych może rozwijać 
się tylko w miejscach trwale podtopionych lub okresowo 
zalewanych. Osuszenie terenów, powszechnie obserwowa
ne w Krakowie, prowadzi do zaniku tych łąk.

Najbardziej interesującym zbiorowiskiem łąkowym w 
Krakowie jest łąka trzęślicowa Molinietum caeruleae. Nale
ży ona do zbiorowisk zdecydowanie zanikających w Polsce 
i być może jej stanowiska w naszym mieście są jednymi z 
ostatnich zachowanych w dobrym stanie. Łąki trzęślicowe 
rozwijają się na glebach o znacznych wahaniach poziomu 
wody gruntowej. Do prawidłowego rozwoju powinny być 
przynajmniej wiosną silnie podtopione. Tradycyjnie były 
one koszone raz do roku, późnym latem i dostarczały mier
nej wartości siana, przeznaczanego przeważnie na ściółkę.

Na łąkach trzęślicowych rosną nieliczne trawy i bardzo 
dużo bylin dwuliściennych. Najliczniej występującą trawą 
jest trzęślica modra Molinia coerulea, od której pochodzi 
nazwa zbiorowiska. Zakwita ona w lipcu i nadaje łące cha
rakterystyczne fiołkowe zabarwienie. Na wiosnę łąka trzę
ślicowa jest szara i niczym się nie wyróżnia, ale już w 
czerwcu z daleka zwracają uwagę niebieskie plamy 
kwitnącego kosaćca syberyjskiego Iris sibirica i żółte roz
proszone punkty utworzone przez duże kwiaty pełnika eu
ropejskiego Trollius europaeus. Masowe kwitnienie bylin 
rozpoczyna się w lipcu i wtedy możemy spotkać górujące 
nad runią łąkową kwiatostany mieczyka dachówkowatego 
Gladiolus imbricatus, przetacznika długolistnego Yeronica 
longifolia i rutewki wąskolistnej Thalictrum lucidum oraz 
ukryte w runi — goryczki wąskolistnej Gentiana pneumo- 
nanthe, goździka pysznego Dianthus superbus i gółki 
długoostrogowej Gymnadenia conopsea. W niektórych 
płatach łąk trzęślicowych byliny pojawiają się masowo i 
łąka może być biała od kwiatostanów przytulii północnej 
Galium boreale, żółta od przytulii właściwej Galium ventm 
lub omana wierzbolistnego Inula salicina albo brunatno 
czerwona od krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officina- 
lis. W przypadku nieregularnego koszenia mogą pojawić się 
masowo krzewinki, takie jak niziutka wierzba rokita Salbc 
rosmarinifolia i janowiec barwierski Genista tinctoria, a 
później nawet krzewy większych wierzb i kruszyny.

Ryc. 3. Wilgotna łąka z rdestem wężownikiem w Kostrzu.
Fot. E. Dubiel

Łąki trzęślicowe należą do bardzo bogatych florystycz
nie zbiorowisk i na powierzchni 100 m2 można tu niekiedy 
spotkać do 60 gatunków roślin naczyniowych. Łąki takie 
utrzymują się jeszcze w Kostrzu, koło Podgórek Tynieckich 
od strony Sidziny, w Kobierzynie i na południe od Osiedla 
Kliny.

Na trwale podtopionych miejscach z wodą utrzymującą 
się tuż przy powierzchni gruntu rozwija się łąka z ostroże-
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niem łąkowym Cirsietum rivularis. Zbiorowisko to szcze
gólnie efektownie wygląda w okresie kwitnienia ostrożenia, 
wysokiej do jednego metra byliny o liliowych kwiatach ze
branych w duże koszyczki. W runi łąkowej, oprócz ostroże
nia, licznie rosną pospolite trawy i rośliny błotne, takie jak: 
knieć (kaczyniec) błotna Caltha palustris, niezapominajka 
błotna Myosotispalustris, krwawnica pospolita Lythrum sa- 
licaria i koniczyna białoróżowa Trifolium hybridum. Łąki 
ostrożeniowe były dawniej koszone dwa razy w roku i do
starczały siana na paszę dla bydła; dzisiaj z reguły są 
zupełnie opuszczone i zaczynają stopniowo zarastać krze
wami. Niewielkie płaty tego zbiorowiska znajdują się w Si
dzinie, Swoszowicach, Skotnikach, Toniach i w Nowej Hu
cie poniżej Placu Centralnego.

W miejscach mniej wilgotnych niż w przypadku po
przedniego zbiorowiska pojawia się łąka ostrożeniowo-rde- 
stowa Angelico-Cirsietum oleracei charakteryzująca się w 
Krakowie i okolicach masowym występowaniem rdestu 
wężownika Polygonum historia — byliny prawie do jedne
go metra wysokości, o różowych kwiatach zebranych w 
kłosokształtne kwiatostany. W runi tego zbiorowiska zazna
cza się duży udział pospolitych traw; mniej jest natomiast 
bylin błotnych. Dawniej zbiorowisko to należało do często 
spotykanych w Krakowie, a dzisiaj utrzymuje się jeszcze w 
okolicach Kostrza i w ciągu łąk na zachód od Osiedla Ru- 
czaj-Zaborze.

W sąsiedztwie małych potoków i rowów melioracyj
nych czasem można spotkać płaty wysokich ziołorośli Fili- 
pendulo-Geranietum. W zbiorowisku tym obficie wystę
pują: wiązówka błotna Filipendula ulmaria, bodziszek 
błotny Geranium palustre, sitowie leśne Scirpus syhaticus i 
inne byliny.

W Krakowie występowały jeszcze inne zbiorowiska łąk 
mokrych, spotykane dzisiaj w formie szczątkowej, np. 
kwaśna młaka niskoturzycowa Carici-Agrostietum caninae 
czy wapieniolubna młaka z turzycą Davalla Caricetum 
davallianae.

Największą powierzchnię w Krakowie zajmują łąki 
świeże Arrhenatheretum elatioris rozwijające się na gle
bach mineralnych, umiarkowanie wilgotnych, o poziomie 
wody utrzymującym się znacznie poniżej poziomu gruntu. 
Należą one do bardzo cennych pod względem gospodar
czym i bywały dawniej koszone 2-3 razy w roku dostar
czając wartościowego siana. Niekiedy po pierwszym lub 
drugim pokosie na łąkach tych wypasano bydło. Obecnie, w 
związku z zanikaniem hodowli w Krakowie i brakiem zapo
trzebowania na siano, wiele tych łąk jest ekstensywnie za
gospodarowana lub zupełnie opuszczona.

Typowa ruń łąki świeżej składa się z dużej ilości traw i 
bylin dwuliściennych, niekiedy w płatach o powierzchni 
100 m2 można spotkać ponad 50 gatunków roślin naczynio
wych. Z cennych traw na łące takiej rosną: rajgras wyniosły 
Arrhenatherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glo- 
merata, konietlica łąkowa Trisetum flavescens, wyczyniec 
łąkowy Alopecurus pratensis, kostrzewa łąkowa Festuca 
pratensis, itd. Byliny dwuliścienne reprezentowane są przez 
licznych przedstawicieli rodziny motylkowych, np.: koni
czynę łąkową Trifolium pratense, koniczynę białą T. repens, 
wykę ptasią Vicia cracca, groszek łąkowy Lathyrus praten
sis i komonicę zwyczajną Lotus comiculatus oraz przedsta
wicieli innych rodzin, np.: babkę lancetowatą Plantago lan-

ceolata, złocień właściwy Leucanthemum mlgare, świe- 
rzebnicę polną Knautia arvensis, pępawę dwuletnią Crepis 
biennis i wiele innych. W ciągu roku łąka świeża zmienia 
swój wygląd, i tak wczesną wiosną jest żółta od masowo 
kwitnącego mniszka lekarskiego Tarcaacum officinale, po
tem może przypominać wzorzysty dywan utworzony przez 
biało kwitnącego złocienia i przytulię pospolitą Galium 
mollugo, żółto kwitnące jaskry, liliowy chaber łąkowy Cen- 
taurea jacea i niebieskie dzwonki lub może być szara, zdo
minowana przez kwitnące trawy. Po pierwszym pokosie 
znów zaczyna się bielić od kwiatostanów barszczu zwyczaj
nego Heracleum sphondylium, by po drugim pokosie przy
brać barwę zieloną od odrastających przed zimą traw i in
nych ziół.

Typowo wykształcone płaty łąk świeżych spotykamy 
coraz rzadziej; można je jeszcze obserwować w niektórych 
miejscach na wałach Wisły i Rudawy. Stosowane zabiegi 
gospodarcze w celu uzyskania większej ilości siana 
wpływają niekorzystnie na skład florystyczny tych łąk. W 
wyniku nawożenia wysokimi dawkami nawozów mineral
nych (dotyczy to szczególnie nawozów azotowych) rozwi
jają się bardzo bujnie niektóre trawy i chwasty azotolubne 
np. szczaw tępolistny Rumex obtusifolius. Łąka taka 
gwałtownie ubożeje florystycznie i przypomina niekiedy 
uprawę polną. Zbliżony efekt występuje na łąkach rzadko 
koszonych, ponieważ pozostawione i rozkładające się rośli
ny nadmiernie użyźniają glebę. Na ubożenie florystyczne 
łąk świeżych wpływa także podsiewanie mieszanek nasion 
dobrych traw pastewnych.

Większe powierzchnie łąk świeżych skoncentrowane są 
wzdłuż Wisły, Rudawy, Dłubni, Potoku Kościelnickiego i 
Drwini Długiej. Część tego typu łąk powstała w wyniku 
osuszenia łąk wilgotnych, co miało miejsce w okolicach 
Tyńca, Toń i Bieżanowa.

Ryc. 4. Ciepłolubna łąka świeża z szałwią łąkową na Górze Pycho- 
wickiej. Fot. E. Dubiel

Wprowadzenie systematycznego wypasu na łąki świeże 
powoduje, że przekształcają się one bardzo szybko w pastwi
ska życicowo-grzebienicowe Lolio-Cynosuretum. W wyniku 
zgryzania roślin i udeptywania gleby ginie cały szereg gatun
ków, a zaczynają się rozrastać odporne na te czynniki. W runi 
pastwiska zaczynają dominować, takie trawy jak: życica 
trwała Lolium perenne, grzebienica pospolita Cynosurus cri- 
status, tymotka łąkowa Phleum pratense i mietlica pospolita 
Agrostis capillaris. Z bylin dwuliściennych obficie rozrasta 
się koniczyna biała Trifolium repens, brodawnik jesienny Le-
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ontodon autumnalis i stokrotka pospolita Bellis perennis. 
Nadmierny wypas może prowadzić do zachwaszczenia pa
stwiska i pojawienia się w dużej ilości babki zwyczajnej 
Plantago major, rumianka bezpromieniowego Chamomilla 
suaveolens i wiechliny rocznej Poa annua.

Dawniej pastwiska, zwane niekiedy błoniami lub wygo
nami, znajdowały się w sąsiedztwie prawie każdej wsi, dzi
siaj jedynie małe skrawki pastwisk możemy odszukać na 
obrzeżach miasta w najbliższym sąsiedztwie nielicznych 
gospodarstw wiejskich. Jeszcze kilkanaście lat temu typowa 
ruń pastwiskowa utrzymywała się pod wpływem wypasu 
krów na Błoniach Krakowskich.

2.3. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej

Występowanie zbiorowisk kserotermicznych ograni
czone jest na terenie Krakowa do Wyżyny Krakow
sko-Wieluńskiej. Rozwijają się na płytkich glebach wytwo
rzonych z wapieni. Większość istniejących płatów ma cha
rakter wtórny, ponieważ powstały na miejscach po wycię
tych lasach i zaroślach. Na miejscach tych prowadzono tra
dycyjny wypas bydła, a z chwilą jego zaprzestania rozpo
częło się ponowne wkraczanie ekspansywnych krzewów. 
Do zbiorowisk kserotermicznych zaliczamy omówione już 
wcześniej zarośla i różnego typu murawy.

Bardzo interesującym naturalnym zbiorowiskiem ksero- 
termicznym rozwijającym się na skałach wapiennych jest 
luźna murawa z kostrzewą bladą Festucetum pallentis. W 
murawie takiej, oprócz kęp kostrzewy bladej Festuca pal- 
lens rosną także: rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, 
czosnek skalny Allium montanum, rozchodnik ostry Sedum 
acre, driakiew żółta Scabiosa ochroleuca, czyścicą drobno- 
kwiatowa Acinos arvensis itd. Rośliny te posiadają w swojej 
budowie anatomicznej szereg przystosowań umożli
wiających im życie w skrajnych warunkach siedliskowych. 
Brakuje tu często przez długi okres czasu wody, a gleba na

grzewa się niekiedy do 60°C. Malutkie płaty tego zbiorowi
ska w Krakowie utrzymują się na półkach skalnych w Prze- 
gorzałach, a najbliżej Krakowa rosną często na skałkach w 
Ojcowskim Parku Narodowym i w Dolinkach Jurajskich.

Jeszcze dość często możemy spotkać, niestety w znacz
nym stopniu zdegradowane, wtórne murawy kserotermicz
ne z kostrzewą bruzdkowaną Koelerio-Festucetum rupico- 
lae. Zajmują one nie zalesione części wapiennych wzgórz w 
Tyńcu, Pychowicach, Bodzowie, Bielanach, Krzemionkach 
i na Skałach Twardowskiego. W zbiorowisku tym, oprócz 
traw reprezentowanych przez kostrzewę bruzdkowaną Fe
stuca rupicola, strzęplicę nadobną Koeleria macrantha i ty
motkę Boehmera Phleum phleoides, rosną obficie macie
rzanki Thymus sp., chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, 
goździk kartuzek Dianthus carthusianorum, szałwia 
łąkowa i okółkowa — Sahia pratensis i S. verticillata, ma- 
rzanka pagórkowa Asperula cynanchica i inne. Najładniej
szy płat tego typu murawy znajduje się jeszcze na południo
wym zboczu Gołej Góry w Mydlnikach, gdzie oprócz wy
mienionych powyżej roślin rośnie także szparag lekarski 
Asparagus officinalis.

Warto również wspomnieć o kserotermicznym zbioro
wisku wysokich bylin Origano-Brachypodietum, którego 
niewielkie płaty znajdują się u podnóży wapiennych wzgórz 
w kilku miejscach w Tyńcu i w Mydlnikach. W skład tego 
zbiorowiska wchodzą między innymi: cieciorka pstra Coro- 
nilla varia, lebiodka pospolita Origanum vulgare, ciemię
żyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, rzepik po
spolity Agrimonia eupatoria i kłosownica pierzasta Brachy- 
podium pinnatum.

Wpłynęło 10.11.2005

Prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel pracuje w Instytucie Botaniki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

e-mail: dubiel@ib.uj.edu.pl

Jerzy WRONA (Kraków)

PTAKI JAKO SYMBOLE PAŃSTW I NARODÓW

Wstęp

Ptaki znalazły miejsce na flagach i w herbach wielu 
współczesnych krajów . Reprezentują tam charakterystycz
ne, powszechnie występujące lub unikatowe, gatunki miej
scowej awifauny. Jednocześnie zwykle też te pierzaste 
stworzenia— fascynujące od zarania dziejów mieszkańców 
wszystkich zakątków kuli ziemskiej — symbolizują okre
ślone pozytywne wartości i cechy duchowe, które wyznają 
poszczególne państwa i narody.

Europa

Na flagach, a zwłaszcza w herbach wielu państw Euro
py Środkowej i Południowej dominuje symbolika akwilama 
(od łac. aąuila — orzeł). Orzeł uchodzi za symbol potęgi, 
siły, odwagi, zwycięstwa, władzy, monarszego majestatu. 
Od dawna nosi miano najsilniejszego, najszybszego i naj
śmielszego z ptaków. Orzeł jest napowietrznym odpowied
nikiem lwa na ziemi. Uważany za „króla przestworzy” —

1 Ptaki, jak też inne zwierzęta czy rośliny, m ogą być symbolami narodowymi, choć nie umieszczono ich w oficjalnych 
znakach państwowych. Przykładem może być Nowa Zelandia, gdzie symbolem narodowym jest kiwi Apteryx, 
występujący w trzech gatunkach wyłącznie w tym kraju. Rzadko go można spotkać, gdyż przesypia cały dzień w 
ukryciu, a żeruje nocą. Najskuteczniejsza bronią tego nielota jest odrażający zapach.

mailto:dubiel@ib.uj.edu.pl
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. Herb Polski

ptaka wzlatującego najwyżej, a 
przez to najtrafniej wyrażającego 
ideę boskiego majestatu.

Jak powszechnie wiadomo, 
biały orzeł w złotej koronie 
umieszczony w czerwonym polu 
tarczy, jest herbem Polski. Herb 
ten znajduje się również na 
biało-czerwonej „fladze państwo
wej z orłem”. Najczęściej za wzór 
naszego godła uważa się orła 
przedniego Aąuila chrysaetos, 

największego i najsilniejszego z orłów właściwych. Wszę
dzie w Europie, gdzie w legendach, pieśniach i herbach po
jawia się orzeł, uważa się, że chodzi o ten gatunek. Są też 
zwolennicy tezy, że pierwowzorem godła Polski był orzeł 
bielik, inaczej birkut Haliaeetus albicilla, największy rodzi
my ptak drapieżny. Bielik — wbrew nazwie — nie jest 
biały, tylko jasnobrunatny i nie jest też orłem z ornitologicz
nego punktu widzenia; należy bowiem do podrodziny kań.

Oba gatunki orłów, kiedyś na na
szych ziemiach liczne, dziś wystę
pują bardzo rzadko.

Orzeł (z krzyżem w dziobie) 
pojawia się na fladze i w herbie 
Mołdawii oraz w herbie Rumunii. 
Czarny jednogłowy orzeł jest 
godłem Austrii; umieszczany jest 
też on na austriackiej fladze pań
stwowej. Stylizowany czarny 
orzeł w złotym polu jest herbem 
Niemiec. Czarny orzeł (ze srebrną 
przepaską w kształcie półksiężyca 

z krzyżem) widnieje w herbie Księstwa Liechtensteinu. 
Czamy orzeł (w złotym polu — herb Śląska) i biało-czer- 
wono szachowany orzeł (w błękitnym polu — herb Moraw) 
znalazły się w wielkim herbie Republiki Czeskiej. Czamy 
dwugłowy orzeł (dawny symbol Cesarstwa Bizantyjskie
go2) zdobi flagę i herb Albanii. Oficjalna nazwa tego kraju 
brzmi Shąiperia, co oznacza „ziemia orła”, a jej obywatele 

tytułują się dumnie Szkipetarami — „potom
kami orła”. Dwugłowy srebrny orzeł jest her
bem Serbii i Czarnogóry, a taki sam orzeł 
przedstawiony w kolorze złotym to oficjalny 
znak państwowy Rosji. Świat ptaków repre
zentowany jest także na flagach i w herbach 
niektórych republik i okręgów autonomicz
nych Federacji Rosyjskiej. Przykładowo w 
herbie Republiki Komi znalazł się złoty wi
zerunek puchacza wielkiego Bubo bubo, wy

stępującego w całej Eurazji. Na fladze i w herbie Tajmyr- 
skiego Okręgu Autonomicznego przedstawiono ende
miczną bemiklę rdzawoszyją Branta ruficollis, wpisaną do 
Czerwonej Księgi Zwierząt Rosji.

Na fladze Azorów— autonomicznego regionu Portugalii 
widnieje jastrząb gołębiarz Accipiter gentilis, co ma nawiązy
wać do nazwy archipelagu (port. aęores —jastrzębie). Gatu
nek ten jednak tu nigdy nie występował, a pierwsi odkrywcy

Ryc 2. Herb Austrii

Ryc 3. Herb 
Niemiec

Ryc 4. Herb Cypru

wysp — wyróżniających się dużą ilością ptactwa — jastrzę
bia pomylili z myszołowem Buteo lub kanią Milvus.

Azja

W herbie Cypru znalazła się biała gołębica z gałązką 
oliwki w dziobku. Znany od czasów biblijnych symbol po
koju i miłości nawiązuje do potrzeby zgody między za
mieszkującą wyspę ludnością pochodzenia greckiego i tu
reckiego. Gołąb uchodzi za ptaka o bardzo łagodnym i 

czułym usposobieniu (co nie jest 
całkowicie zgodne z prawdą). Ce
chy te odnosi się zwykle do 
gołębia domowego (dziś hodowa
nego w wielu rasach, różniących 
się m.in. ubarwieniem) po
chodzącego od gołębia skalnego 
Columba Ima.

Przedstawiciel miejscowej 
awifauny — orzeł stepowy Aąuila 
nipalensis jest symbolem wolno

ści, szczodrości, bystrości i wzniosłych ideałów Kazachów. 
Na jasnoniebieskiej fladze Kazachstanu złota sylwetka szy
bującego orła stepowego umieszczona została tuż pod 
słońcem. Wysoko latający orzeł, według wierzeń dawnych

Kazachów, przedstawia 
też wyższy (górny) świat 
— świat Boga i duchów 
dobra. Orzeł widnieje też 
w herbie zakaukaskiej 
Armenii. Leżący w Azji 
Środkowej Kirgistan w 
herbie państwowym 
umieścił srebrnego 

sokoła z szeroko rozpostartymi skrzydłami. Sokoły Falco, 
uważane za symbol wolności, a w heraldyce odgrywające 
podobną rolę do orła, są ulubionymi ptakami arabskich szej

ków. Polowanie z sokołami, traktowane jako 
rodzaj sportu, jeszcze dzisiaj jest bardzo roz
powszechnione w krajach Bliskiego Wscho
du, zwłaszcza w Kuwejcie. Wizerunek tego 
ptaka (znany jako „sokół Kurajszytów” — 
plemienia, z którego wywodził się ród proro- 

Ryc 6. Herb ka Mahometa) znajduje się w herbach Kuwej- 
Kuwejtu tu, Syrii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

i (leżącej w Afiyce) Libii. Z kolei „orzeł Sala- 
dyna” (przypominający panowanie muzułmańskiego 
sułtana Egiptu z XII w.) zdobi herby Iraku, Jemenu oraz 
Egiptu. Inna sylwetka orła — wspartego na niebieskiej kuli 
globu ziemskiego — znalazła miejsce w herbie Jordanii.

Brązowy orzeł na tarczy herbu Filipin trzyma w szpo
nach gałązkę oliwną i pęk strzał. Przypomina on nieco 
godło amerykańskie i symbolizuje czas panowania Stanów 
Zjednoczonych w tym kraju (1898-1946). Orzeł przedsta
wiony w herbie to rygorystycznie chroniony orzeł filipiński, 
właściwie małpożer Pithecophaga jefferyi, należący do 
podrodziny orłów. Małpożer jest endemiczny dla Filipin, 
bardzo nielicznie zamieszkuje gęste, dziewicze lasy archi-

Ryc 5. Flaga Kazachstanu

2 Do chorągwi Cesarstwa Bizantyjskiego nawiązuje też flaga słynnej republiki mnichów położonej na górze Athos na 
Półwyspie Chalcydyckim w Grecji.
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pelagu, zwłaszcza wysp Mindanao i Luzon. Potężny, silnie 
zagięty dziób i czub luźnych piór na głowie dodają mu 
wyjątkowej srogości. Ten największy na świecie orzeł żywi 
się małpami, lemurami, gadami i dużymi ptakami.

W oryginalnym herbie państwowym Nepalu, przedsta
wiającym realistycznie krajobraz u stóp Himalajów, znalazł 
miejsce olśniak himalajski Lophophorus impejanus. Bażant 
ten, uznawany za ptaka narodowego, zamieszkuje górskie 
lasy i trawiaste stoki Himalajów na wysokości 2500-5000 
m n.p.m.

Na tarczy herbowej Federacji Malezji, znalazło się 
godło Sarawaku — stylizowany dzioborożec żałobny Buce- 
ros rhinoceros, narodowy ptak tego stanu, o biało-czarnym 
upierzeniu. Jego ogromny żółty dziób zaopatrzony jest w 
wydłużoną narośl, z której krajowcy wyrabiają ozdoby. 
Dzioborożec uważany jest przez mieszkańców Borneo za 
boskiego wysłannika, przynoszącego ludziom szczęście i 
dobre wiadomości.

Afryka

Jak już wcześniej wspomniano, w herbie Libii znajduje 
się sokół, a Egiptu — orzeł. Różne kolorystycznie i pla
stycznie sylwetki „orła morskiego” („jeziornego”) umiesz
czono w herbach Ghany, Malawi, Namibii, Nigerii oraz na 
fladze i w herbie Zambii. Jest to bielik afiykański (krzykli
wy) Haliaeetus vocifer zamieszkujący w sąsiedztwie wy
brzeży, jezior, rzek, rozlewisk i bagien środkowej i 
południowej Afiyki.

Gołąb (gołębica) jako symbol pokoju — bardzo ważne
go dla wieloetnicznych społeczeństw afrykańskich — wid
nieje w herbach Gwinei, Liberii i Mali. Ptak ten w herbie 
Gwinei trzyma gałązkę ryżu, istotnej rośliny dla wyżywie
nia ludności kraju. Biały gołąb z listem w dziobie zwiastuje 
wolność Liberii.

W herbach Sudanu i Republiki Południowej Afiyki zna
lazł się sekretarz (sekretarz wężojad) Sagittarius serpenta- 
rius, charakterystyczny drapieżnik sawann afrykańskich. 
Stylizowane, wysoko uniesione skrzydła tego ptaka w her
bie południowoafrykańskim symbolicznie chronią naród 
przed nieprzyjaciółmi.

Herb Seszeli, archipelagu leżącego na Oceanie Indyj
skim, wieńczy rysunek faetona żółtodziobego, in. białoogo- 
niastego Phaeton lepturus lepturus. Sylwetka faetonów w 
locie należy do jednych z najpiękniejszych w świecie. Fa- 
eton białoogoniasty i pokrewny mu faeton czerwonoogo- 
niasty są symbolem wyspy Aride, „ptasiej perły” Seszeli. 
Tarczę herbową innego mini-państwa afrykańskiego, 
leżącego na Oceanie Indyjskim— Mauritiusa, podtrzymuje 
dront dodo Raphus cucullatus. Dodo, wymarły w 1861 r., 
występował kiedyś licznie jedynie na tej wyspie, a do jego 
wyginięcia przyczyniła się kolonizacja Maskarenów przez 
Europejczyków, zdziczałe zwierzęta oraz to, że nielot ten 
nie okazywał strachu przed ludźmi.

W herbie, leżących w Zatoce Gwinęjskiej, Wysp Świę
tego Tomasza i Książęcej przedstawiono papugę żako i ka
nię rudą. W herbie znalazła się żako wyspowa Psittacus eri- 
thacus princeps żyjąca jedynie na wyspach Bioko (Fernan
do Po) i Książęcej. Występująca w prawie całej Afryce ka
nia ruda Milvus migrans uznawana jest za ptasi symbol 
Wysp Św. Tomasza i Książęcej.

Narodowym ptakiem Ugandy jest koronnik szary Bale- 
arica regulorum przedstawiony prawie w całej krasie na fla
dze i w herbie tego wschodnioafrykańskiego państwa. Pełni 
funkcję uniwersalnego symbolu wszystkich plemion za
mieszkujących Ugandę. W herbie sąsiedniej Kenii przedsta
wiono srebrnego koguta z siekierą symbol nowego, szczę
śliwego życia. Jest to emblemat KANU — Afrykańskiego 
Związku Narodowego Kenii, partii pod przewodnictwem 
której Kenia uzyskała niepodległość i która dzisiaj jest 
główną polityczną siłą rządzącą.

Ameryka Północna i Środkowa

Godłem Stanów Zjednoczonych jest bielik amerykański 
Haliaeetus leucocephalus traktowany jako symbol wolno
ści i nieustraszoności. Nazywany jest też orłem łomignatem 
lub orlikiem białogłowym. Orzeł w herbie USA posiada 
szeroko rozpostarte skrzydła, co ma świadczyć o jego potę
dze. Trzyma on w szponach pęk strzał i gałązkę oliwną — 
oznaki wojny i pokoju. Uważa się, że bielik reprezentuje 
państwo, które chce żyć w pokoju, ale nie zawaha się użyć 
siły w jego obronie. Bielik amerykański był najważniej
szym zwierzęciem totemowym indiańskich plemion Iroke- 

zów. Ustawa z 1940 r. zakazała 
strzelania do tych ptaków na tery
torium USA. Jednak chemizacja 
rolnictwa amerykańskiego spo
wodowała w latach 60. XX w. po
ważny spadek liczebności bielika. 
Po wyeliminowaniu niektórych 
pestycydów (zwłaszcza DDT) za- 

Ryc 7. Herb USA obserwowano jednak wyraźny
wzrost jego populacji.

Ponieważ bielik amerykański odbiera czasem zdobycz 
innym ptakom, a także żeruje na zdychających rybach i pa
dlinie, Beniam Franklin — jeden z twórców niepodległości 
Stanów Zjednoczonych uważał, że ptak, który nie prowadzi 
„pokojowego życia” nie powinien być symbolem demokra
tycznego państwa. Jako godło amerykańskie proponował 
dzikiego indyka Meleagris gallopavo. Kiedyś dzikie indyki 
były liczne i charakterystyczne dla tego kontynentu; zasięg 
ich występowania zmniejszyła wycinka lasów.

Bielik amerykański występuje też w herbach stanów 
amerykańskich: Illinois, Iową Michigan, Dakota Północna, 
Nowy Jork, Oregon, Pensylwania, Utah. Narodowym pta
kiem Luizjany, umieszczonym w herbie stanowym, jest pe
likan brunatny Pelecanus occidentalis. Herb Wyspy Księcia 
Edwarda —  jednej z prowincji Kanady, wieńczy rysunek 
sójki modrej Cyanocitta cristata. Jest to ptak powszechnie 
tam znany, dzięki swej hałaśliwości, śmiałemu zachowaniu 
i nieustannej aktywności.

Centralną część herbu Meksyku (umieszczonym także 
na fladze państwowej) zajmuje jasnobrązowy orzeł 
siedzący na krzaku opuncji i pożerający węża. Herb 
nawiązuje do legendy indiańskiej, według której Aztekowie 
szukając —  za radą swych kapłanów — znaku w postaci 
siedzącego na kaktusie orła z wężem w dziobie, znaleźli go 
na skalistej wysepce pośrodku jeziora Texcoco. Postanowili 
się tu zatrzymać i w 1325 r. założyli swoją stolicę Tenochti- 
tlan, nazwaną później Meksykiem. W kulturze azteckiej 
orzeł uosabiał niebiańską moc, jasne niebo, wschodzące



Flora Wysp Kanaryjskich w obiektywie Jacka Urbaniaka

Echium auberianum, Teneryfa, Las Cańadas, czerwiec, 2004 r. Fot. Jacek Urbaniak



Echium wildpretii — kwiatostan, Teneryfa, Park Narodowy Teide, czerwiec, 2004 r.
Fot. Jacek Urbaniak



Echium wildpretii — suchy kwiatostan, Teneryfa, Park Narodowy Teide, czerwiec, 2004 r.
Fot. Jacek Urbaniak



Euphorbia canariensis, Teneryfa, Yale de la Orotava, czerwiec, 2004 r. Fot. Jacek Urbaniak
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słońce. Legenda i współczesne opisy 
herbu mówią o „orle meksykańskim” 
(lub „orle Azteków”). Ornitologicznie 
jest to karakara (karakara czamobrzu- 
cha) Polyborus plancus, uważana za 
ptaka narodowego Meksyku. Gatunek 

Ryc 8. Herb Meksyku ferl) z rodziny sokołowatych, występu
je w Meksyku, innych kontynental

nych krajach Ameryki Środkowej oraz w Ameryce 
Południowej.

Podobnie jak w przypadku Meksyku, również na środ
kowym pasie flagi Gwatemali 
znajduje się godło państwowe, 
którym jest kwezal herbowy Pha- 
romachrus mocinno, należący do 
rodziny pilików (trogonów). Ten 
jeden z najładniej ubarwionych 
ptaków świata, dziś już rzadki

Ryc 9. Herb Gwatemali m,in; wskutck trzebieży lasów tro
pikalnych, symbolizuje ducha 
wolności, władzę i narodową 

dumę Gwatemalczyków. Według legend istniejących od 
czasów Majów i Azteków uważa się, że ptak ten nie potrafi 
żyć w niewoli; uwięziony ginie z tęsknoty do wolności.

Narodowym ptakiem Panamy, wieńczącym herb tego 
kolejnego państwa międzymorza środkowoamerykańskie
go, jest harpia (harpia wielka) Harpia harpyja. Gatunek ten 
z rodziny jastrzębiowatych, podrodziny orłów, w herbie po
siada szeroko rozłożone skrzydła, na wzór bielika ameryka

ńskiego w znaku państwowym USA. Har
pia, której nogi uważane są za najsilniejsze 
pośród wszystkich latających drapieżników, 
występuje w Ameryce Środkowej i północ
nej części Ameryki Południowej.

Reprezentanci awifauny dość licznie 
Ryc 10. Herb występują w herbach państw wyspiarskich 
Bahamów Ameryki Środkowej. Tarczę herbową Baha- 

mów podtrzymuje — wraz z marlinem — 
flaming (czerwonak). W tym przypadku w 

herbie umieszczono amerykańskiego flaminga karmazyno
wego (czerwonego, karaibskiego) Phoenicopterus ruber ru- 
ber.

Za ptaka narodowego Dominiki, karaibskiej wyspy na
leżącej do Małych Antyli, uznaje się endemiczną amazonkę 
cesarską, zwaną też papugą imperialną (lokalnie nazywaną 
sisserou) Amazona imperialis. Należy ona do najpiękniej 
ubarwionych i obecnie najrzadszych papug świata.

Tarczę herbową Saint Lucii podtrzymują zielone ama
zonki modrogłowe Amazona versicolor. Tę faunistyczną 
osobliwość wyspy, w 1979 r. —  w momencie uzyskania 
niepodległości — uznano za ptaka narodowego. Ponieważ 
papugom tym grozi wyginięcie (szacuje się, że na całych 
Karaibach żyje w naturze 300-350 osobników, na St. Lucii 
około 100), utworzono w celu ich ochrony specjalny rezer
wat.

W herbach Barbadosu (daw
niej nazywanym Wyspą Pelika
nów) i Saint Kitts i Nevis przed
stawiono pelikany brunatne Pele- 
canus occidentalis, występujące 

Ryc 11. Herb Dominiki od Kanady po Amerykę

Południową. Gatunek ten jeszcze niedaw
no był poważnie zagrożony z powodu za
truć pestycydami, które uniemożliwiały 
wytwarzanie odpowiednio mocnych sko
rupek jaj.

Trzymaczami tarczy herbowej Grena
dy jest — obok pancernika — „gołąb z 

Grenady”, według polskiego na
zewnictwa ptaków świata — 
gołębik grenadyjski Leptotila 
wellsi. Jest on endemiczny dla tej 
niewielkiej wyspy Małych Antyli 
i dziś bardzo rzadki.

Aż trzech przedstawicieli 
miejscowego świata ptaków zna
lazło się w herbie Trynidadu i To
bago. W górnej części tarczy her
bowej umieszczono dwie złote 
sylwetki kolibrów o polskiej na
zwie pustelnik zielony Phaethor- 
nis guy, reprezentujące obie części 
składowe państwa. Tarczę her
bową podtrzymują (z prawej he
raldycznie strony) ibis szkarłatny 
(purpurowy) Eudocimus ruber, 
reprezentujący Trynidad, z lewej 
— czakalaka rdzaworzytna Orta- 
lis ruftcauda — symbol Tobago. 
Pięknie się prezentujące, zwłasz

cza w locie, ibisy purpurowe, kiedyś były obiektem polo
wań dla pozyskania ozdobnych — nasyconych wszystkimi 
odcieniami czerwieni — piór służących do wyrobu sztucz
nych kwiatów i ozdób. Od 1953 r. na Trynidadzie i Tobago 
są pod ścisłą ochroną, a ich populację ocenia się obecnie na 
3 tys. par. Czakalaka (lokalnie nazywana cocorico) należy 
do rodziny czubaczy, a zamieszkuje lasy lub gęste krzewy, 
żywiąc się głównie owocami.

Ameryka Południowa

Herby czterech państw południowoamerykańskich — 
Chile, Kolumbii, Boliwii i Ekwadoru (z których dwa ostat
nie znalazły się też na flagach państwowych) zdobi sylwet
ka „kondora andyjskiego”. Poprawnie ornitologicznie jest 
to kondor olbrzymi (wielki) Vultur gryphus — największy 
fruwający drapieżnik i jeden z największych latających pta
ków świata. „Skrzydlaty władca” andyjskich gór i wyżyn, 
bohater wielu legend indiańskich, od czasów kolonizacji 

hiszpańskiej uważany jest za symbol wol
ności i niezawisłości krajów tego regionu. 
Zdecydowany do końca bronić swego 
miejsca gniazdowania, uosabia również 
narodową siłę i odwagę.

Tarcza herbu Gujany zawiera rysunek 
hoacyna (zwanego tu canje), wystę
pującego tylko w tej części świata i repre
zentującego bogatą awifaunę kraju. Ho- 
acyn, inaczej kośnik czubaty Opisthoco- 

mus hoazin, należący do rzędu kuraków, zamieszkuje dżun
gle dorzecza Amazonki i Orinoko, a sylwetką przypomina 
bażanta. Ptak ten jest często cytowanym przykładem świa

Ryc 12. Herb

Ryc 13. Herb Grenady

Ryc 14. Herb 
Trynidad-T obago
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dectwa ewolucji, ponieważ jego młode posiadają szczątko
wy pazur na skrzydle, którym pomagają sobie przy wspina
niu się po drzewach. Charakterystyczne jest też to, że gatu
nek ten — choć jest ptasim symbolem kraju — roztacza od
rażająca woń, powodowaną przez rozkładające się w wolu 
szczątki roślinne.

Pomarańczowo-błękitne pole flagi Ziemi Ognistej — 
prowincji Argentyny — rozdziela biała, zgeometryzowana 
sylwetka albatrosa. Jest to albatros wędrowny Diomedea 
exulans, największy gatunek z rodziny albatrosów, dość po
wszechnie występujący na oceanach półkuli południowej. 
Słynie on z siły i wytrwałości, a jego skrzydła mająnajwię- 
kszą rozpiętość (3,5 m) z wszystkich ptaków świata.

Australia i Oceania

Fauna Australii i Oceanii ma swoisty charakter ze 
względu na wczesną izolację tego kontynentu. Niektóre z 
reliktowych zwierząt, w tym ptaki, znalazły się na flagach, a 
zwłaszcza w herbach krajów tego regionu.

Najbardziej charakterystyczni przedstawiciele fauny au
stralijskiej — kangur i emu Dromaius novaehollandiae 
podtrzymują tarczę herbu Australii. Emu — struś australij
ski, typowy przedstawiciel australijskich sawann, zwykle 
uważany jest za ptasi symbol kraju. Tarcza herbowa tego 
państwa podzielona jest na części, w których umieszczono 
emblematy poszczególnych stanów australijskich. W polu 
czwartym przedstawiono dzierzbowrona żałobnego Gym- 
norhina tibicen hypoleuca (z rodziny srokaczy Cractici- 
dae), charakterystycznego bialo-czamego ptaka narodowe
go Australii Południowej. W polu następnym, reprezen
tującym Australię Zachodnią znajduje się miejscowy łabędź 
czamy Cygnus atratus. Jest to nawiązanie do dawnej legen
dy tubylców, twierdzącej, że przodkami jednego z plemion 
aborygeńskich były czarne łabędzie.

Niezależnie od herbu Związku Australijskiego ptaki 
znalazły miejsce też w herbach niektórych części tego pa
ństwa. Tarczę herbową stanu Queensland podtrzymuje żu
raw australijski Grus rubicunda. Na fladze i w herbie Au
stralii Południowej i Australii Zachodniej widnieją, wspo
mniane wyżej, odpowiednio — dzierzbowron i łabędź czar
ny. W herbie, umieszczonym także na fladze, Australijskie
go Terytorium Stołecznego (na którego obszarze znajduje 
się Canberra) widnieją dwa łabędzie — biały i czamy sym
bolizujące Europejczyków i Aborygenów.

Narodowym symbolem Papui-Nowej Gwinei jest ptak 
rajski, w polskiej nomenklaturze zwany cudowronką kra- 
snopiórą Paradisaea raggiana. Stylizowana złota sylwetka 
tego ptaka występuje na fladze, a wielobarwna stanowi 
godło państwa. Ptaki rajskie są też ozdobą flag większości 
prowincji tego państwa. Na fladze Province Southern Hi- 
ghlands umieszczono głowę kazuara hełmiastego Casu- 
arius casuarius. Ten olbrzymi nielot jest największym 
zwierzęciem lądowym Nowej Gwinei.

Na fladze i w herbie państwa Kiribati, składającego się z 
setek wysp rozsianych na bezkresnych przestrzeniach środ
kowego Pacyfiku, umieszczono złoty wizerunek fregaty 
średniej Fregata minor. Lot fregat jest niezwykle widowi
skowy i pełen wdzięku, stąd też ptak ten stał się narodowym 
symbolem wolności, siły i tanecznych umiejętności tubyl
ców. Fregaty są zupełnie czarne (jedynie samice mają spód

szyi i piersi białe) i taki 
też rysunek tego ptaka — 
przedstawionego na tle 
fal morskich — znalazł 
się w herbie Nauru. Herb 
innego państwa Oceanii 
— Wysp Salomona zdo
bią białe sylwetki fregat 

w locie, pośrodku których umieszczono rysunek bielika me- 
lanezyjskiego („orła morskiego Sanforda”) Haliaeetus san- 
fordi — totemicznego ptaka Melanezji. Strażnikiem tarczy 
herbowej Wysp Cooka — państwa stowarzyszonego z 
Nową Zelandią— jest „biała morska jaskółka” zwana tam 
kakaia. Poprawnie ornitologicznie jest to rybitwa równiko
wa Stenia sumatrana — symbol pokoju, miłości, nieba, 
chmur i czystości.

W herbie Fidżi (znajdującym się także na fladze tego 
minipaństwa) umieszczono białą gołębicę z gałązką oliwki 
w dziobku. Gołębica z zieloną gałązką oliwną widnieje tak
że w herbie królestwa Tonga, gdzie symbolizuje pokój, jed
ność i chrześcijaństwo.

Na fladze Samoa Amerykańskiego, zamorskiego teryto
rium Stanów Zjednoczonych, znajduje się bielik amerykań
ski. Na nieoficjalnej fladze innego terytorium amerykań
skiego — pacyficznej wyspie Midway znalazł się albatros 
biały Diomedea immutabilis. Flagę położonej na Oceanie 
Indyjskim, i należącej do Australii Wyspy Bożego Naro
dzenia, zdobi stylizowana sylwetka endemicznego faetona 
żółtodziobego Phaethon lepturus fulvus.

Brytyjskie wyspy antarktyczne Georgia Południowa i 
Sandwich Południowy umieściły w swym herbie pingwina 
złotoczubego Eudyptes chrysolophus, wyróżniającego się 
— jak nazwa wskazuje — złotawopomarańczowymi pióra
mi, które tworzą rodzaj czuba po bokach głowy.

Przegląd przedstawicieli awifauny na flagach i w her
bach dopełnią ptaki (stwory) mityczne. W herbie Tajlandii i 
Indonezji umieszczono Garudę — wierzchowca boga Wi- 
sznu. Dla Uzbeków symbolem dobra, piękna, szczęścia i 
umiłowania wolności jest słoneczny ptak — Chumo. W 
herbach Islandii i Łotwy widnieje gryf, fantastyczny stwór o 
głowie i szponach orła, a tułowiu lwa; w heraldyce jest on 
uosobieniem siły i czujności. Na tarczy herbowej Liechten
steinu znalazła się harpia — sęp o głowie i piersiach kobie
ty. W mitologii greckiej harpie budziły wstręt i przerażenie, 
działały jednak na rzecz prawa, gdyż chwytały przestępców. 
Legendarnego złotego ptaka Zimbabwe umieszczono na 
fladze i w herbie tego południowoafrykańskiego kraju. Ptak 
ten, znaleziony jako rzeźba ze steatytu w ruinach Wielkiego 
Zimbabwe, stał się symbolem państwa, stanowiąc ogniwo 
narodowego dziedzictwa i kultury.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pokazała, że przedstawiciele 
awifauny występują na flagach, a zwłaszcza w herbach, po
nad 60 państw (czyli 1/3 ogółu) wszystkich kontynentów. 
Przytoczone przykłady pokazują, że ptaki nierzadko też po
jawiają się na flagach i w herbach jednostek administracyj
nych (różnych szczebli) wielu państw. Ptaki zazwyczaj re
prezentują miejscowy świat zwierząt i jednocześnie (choć 
nie w każdym przypadku) symbolizują określone pozytyw

Ryc 16. Flaga Kiribati
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ne cechy i wartości duchowe poszczególnych narodów. Na 
flagach i w herbach w większości przypadków znalazły się 
ptaki drapieżne, zwłaszcza orzeł (właściwy) i inne gatunki 
z rodziny jastrzębiowatych. W znakach państwowych 
umieszcza się też ptaki o łagodnym usposobieniu, np. 
gołębia — symbol pokoju. W wielu przypadkach flagi i 
herby zdobią ptaki endemiczne, zwykle bardzo ładnie 
ubarwione.

Narodowymi symbolami mogą być zarówno ptaki wy
stępujące powszechnie, ale również o małej liczebności i

żyjące tylko w danym kraju. Istotną sprawą jest, że podnie
sienie ptaków bardzo rzadkich do rangi ptaków narodo
wych i objęcie ochroną prawną może przyczynić się do oca
lenia ich od zagłady.
Wpłynęło 23.01.2006

Dr Jerzy Wrona — Zakład Geografii Ekonomicznej w Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, autor pracy Analiza elementów 

geograficznych i ich symboliki na flagach i w herbach państw 
współczesnego świata.

Roman KARCZMARCZUK (Wrocław)

ULĘGAŁKI, BERY I GRUSZKI NA WIERZBIE

Grusze, co w polu się bielą, 
długi ku drodze cień ścielą.

Kazimierz Brodziński

Do rodzaju Pyrus (grusza) z rodziny różowatych należy 
około 30 gatunków drzew i krzewów owocowych, jak rów
nież ozdobnych, pochodzących przeważnie z górskich 
połaci Azji, Europy oraz Afiyki. W stanie dzikim nie rosły 
nigdy w Ameryce i Australii. Uprawiane obecnie szlachetne 
odmiany gruszy domowej Pyrus communis L. są miesza
ńcami wywodzącymi się przede wszystkim od poniżej 
omówionych taksonów. Grusza pospolita Pyrus pyraster 
(L.) Burgsd., znana z obszarów Europy i zachodniej Azji, 
występuje u nas głównie w nizinnych częściach kraju. Naj
częściej spotyka się ją  na miedzach i przydrożach. Drzewo 
to, określane często jako dziczka lub ulęgałka, które osiąga 
wysokość 20 m, posiada sztywne, okrągławe liście o 
długich ogonkach. W jego podziemnej części dominuje sil
nie rozwinięty korzeń palowy. Białe kwiaty z czerwonymi 
pylnikami pojawiają się wraz z rozwojem liści, przeważnie 
w kwietniu. Dojrzewające we wrześniu owoce są twarde i 
cierpkie ze względu na obecność garbników, olejków ete
rycznych oraz kwasów organicznych. Do bezpośredniego 
spożycia nadają się dopiero po fermentacji. Miękną wów
czas, a po zamianie sorbitu i skrobi w cukry stają się słodsze. 
Swym składem chemicznym różnią się dość znacznie od 
odmian uprawianych w sadach. Zawierają mniej cukrów, 
lecz więcej kwasów organicznych i witaminy C. Spośród 
soli mineralnych przeważają sód, wapń, magnez i żelazo. W 
owocach dziczek zidentyfikowano też mikroelementy: siar
kę, bor, jod, miedź, cynk i arsen.

Grusza oliwnikolistna Pyrus elaeagrifolia Pall. rodzima 
w Azji Mniejszej oraz w południowo-wschodniej Europie. 
Egzystuje w postaci małego drzewa lub krzewu odzna
czającego się kulistą, zwartą koroną i lancetowatymi liśćmi 
o długich ogonkach. Jej drobne pędy są zazwyczaj pokryte 
cierniami. Wytwarza owoce drobne i cierpkie, o barwie 
żółtawozielonej. Rozwija się zupełnie dobrze na podłożu 
suchym, kamienistym.

Grusza śnieżna Pyrus nivalis Jacq. jest drzewem do
chodzącym do wysokości 20 m. Poza Europą rośnie również

w Azji Zachodniej, przeważnie na suchych stokach gór. Cha
rakteryzuje się omszonymi pędami, pozbawionymi często 
cierni, oraz eliptycznymi lub jajowatymi liśćmi. Znacznie go
rzej znosi niskie temperatury aniżeli grusza pospolita. Nato
miast na suszę jest bardziej odporna. Wykorzystuje się ją jako 
podkładkę i w celach dekoracyjnych. Owoce służą do pro
dukcji niskoprocentowego alkoholu — cydru. Trafna nazwa 
gatunkowa ukształtowała się dlatego, że gruszki można 
spożywać dopiero po pojawieniu się śniegu i przymrozków.

Zasięg gruszy szałwiolistnej Pyrus salviifolia DC. obej
muje nasłonecznione tereny leśne Belgii, dochodzi do Gre
cji i Półwyspu Krymskiego. Można ją  czasem dostrzec 
gdzieniegdzie w naszym kraju. Jest drzewem średniej wiel
kości, na jej gałęziach uwidaczniają się ciernie, liście zaś są 
lancetowate lub eliptyczne, na spodniej stronie omszone.

Warto odnotować, że z wielu dzikich gatunków grusz 
powstały na Kaukazie lasy dochodzące do wysokości 2000 
m n.p.m.

Na Dalekim Wschodzie przeważają uprawy wy
wodzące się w głównej mierze od gruszy ussuryjskiej Pyrus 
ussuriensis Maxim. oraz gruszy chińskiej P. pyrifolia 
(Burm. f.) Nakai var. pyrifolia. Pierwsza rośnie w północ
no-wschodnich Chinach i przylegających obszarach Rosji, 
jak również na Półwyspie Koreańskim. Bardzo dobrze zno
si silne mrozy, a ponadto wykazuje znaczną odporność na 
zarazę ogniową. Dorasta do wysokości 15 m, a żółtoszare 
pędy pokryte są cierniami. Posiada duże, szerokojajowate 
liście zaostrzone na wierzchołku. Owoce rodzi prawie kuli
ste, kwaśne i cierpkie.

Druga swym rozprzestrzenieniem wysuwa się na czoło 
wszystkich tamtejszych dziczek. Występuje w środkowych 
i południowych Chinach, w Japonii, na Tajwanie i Półwy
spie Koreańskim. Osiąga wysokość 16 m, ma nagie, czer- 
wonobrązowe pędy oraz duże, podłużnie jajowate liście. 
Niskich temperatur nie znosi tak dobrze jak poprzednia, lecz 
zupełnie nie obawia się zarazy ogniowej.

Grusza domowa, która prezentuje gatunek wieloposta- 
ciowy, jest bardzo podobna do gruszy pospolitej. Uprawia
na w Europie i zachodniej Azji, dorasta do wysokości 15 m. 
Posiada przeważnie luźną stożkowatą koronę oraz
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okrągłojajowate lub eliptyczne liście, siedzące na cienkich 
ogonkach. Kwitnie przy końcu kwietnia lub z początkiem 
maja. Na marginesie warto przypomnieć, że w odróżnieniu 
od jabłoni najwcześniej pojawiają się u grusz kwiaty wyra
stające najniżej. Po zapyleniu i zapłodnieniu powstają owo
ce rzekome (szupinkowe), stanowiące zmięśniałe dno kwia
towe zrośnięte z zalążnią. W ich miąższu, szczególnie w po
bliżu gniazda nasiennego, są rozlokowane liczne zdrewniałe 
komórki kamienne. Im owoc szlachetniejszy, tym mniej 
tych niestrawnych komponentów. W Europie rozpoznano 
około 5 tysięcy odmian grusz, lecz w uprawie znajduje się 
zaledwie 30. Szlachetne odmiany wymagają gleb głęb
szych, przewiewnych i żyznych. Często jednak nie wytrzy
mują niskich temperatur, jak też różnych groźnych infekcji. 
Z tego względu żyją krócej niż dziczki. Dotyczy to szcze
gólnie drzew na podkładkach karłowych.

Małą odporność wykazują m.in. takie odmiany, jak 
‘Bonkreta Williamsa’, ‘Lipcówka Kolorowa’ oraz ‘Dobra 
Ludwika’. Natomiast dość dobrze egzystuje ‘Panna’, ‘Bo- 
cianka’, ‘Dobra Szara’ i ‘Kalebasa Płocka’. W naszej pa
mięci ugruntowały się najbardziej bery — odmiany grusz o 
wydłużonym kształcie. Odznaczają się delikatnym, niezwy
kle soczystym i aromatycznym miąższem. Niedoścignione 
w smaku, a nawet gdzieniegdzie bezkonkurencyjne wśród 
owoców. Nazwa pochodzi z języka francuskiego —  beurre, 
dosłownie maślany. U nas uprawia się przeważnie ‘Berę 
Ulmską’, ‘Berę Hardy’ego’, ‘Bonkretę Williamsa’ i ‘Komi- 
sówkę’. Nasze warunki klimatyczne nie sprzyjająrodzajowi 
Pyrus. W polskim sadownictwie gruszki nie odgrywajązbyt 
wielkiej roli. Świadczy o tym ich produkcja wynosząca w 
2003 roku 75, 8 tys. T, podczas gdy jabłek zebraliśmy w 
tym czasie 2 363 tys. T.

Oddzielnego omówienia wymaga grusza wierzbolistna 
Pyrus salicifolia Pall., znana z południowo-wschodniej Euro
py i zachodniej Azji — do Kaukazu. Występuje w postaci 
dużego krzewu lub drzewa dochodzącego do wysokości 8 m. 
Posiada całobrzegie, lancetowate liście pokryte od spodu kut
nerem. Wytwarza drobne, twarde i cierpkie owoce, a ponadto 
dobrze znosi niskie temperatury i susze. W Europie zaczęto ją 
sadzić w parkach od 1780 roku. Jest bardzo często szczepiona 
na gruszy pospolitej. Jej liście, podobne kształtem do wierz
bowych, sprawiły, że wśród szerokiej rzeszy botanicznych 
dyletantów utrwaliło się przekonanie o gruszkach rosnących 
na wierzbie. To fałszywe pojęcie pokutuje nawet jeszcze po 
dzień dzisiejszy. Grusza i wierzba to bardzo odległe rodzaje i 
dlatego nie ma mowy o ich zaszczepieniu.

Najwięcej gruszek spożywamy w stanie surowym. 
Oprócz tego służą do produkcji dżemów, soków, kompo
tów i suszu. Już w czasach starożytnych poddawano je fer
mentacji celem uzyskiwania napoju alkoholowego — gru- 
szecznika. Jest on dziś dość popularny we Francji. W wielu 
krajach znalazły zastosowanie w medycynie ludowej. Dla 
eliminacji niektórych dolegliwości żołądkowych sporządza 
się z nich nalewki, a wywar stosuje się jako lek przeciw
gorączkowy. Napar z suszonych owoców zwalcza biegun
kę, sok zaś ma właściwości moczopędne. Ponadto sprosz
kowane próchno zalecano do zasypywania ran.

Drewno gruszy, niezróżnicowane na biel i twardziel, jest 
czerwonobrązowe, twarde i ciężkie. Nadaje się do wyrobu 
fornirów, mebli, części maszyn (kół) oraz instrumentów 
muzycznych (fortepianów). Oprócz tego może służyć do

wytwarzania przyborów kreślarskich (ekierki, linijki, 
przykładnice) i jako surowiec rzeźbiarski.

Człowiek wykorzystywał grusze od czasów bardzo 
dawnych. Świadczą o tym resztki niewielkich owoców 
stwierdzonych w palafitach z młodszej epoki kamienia — 
neolitu. Takie naukowe „trofea” pochodzą m.in. z Roben- 
hausen w Szwajcarii i z Bardello nad jeziorem Varese w 
Lombardii. Owoce odkryte w wykopaliskach z epoki brązu 
sąjuż trochę większe, co może wskazywać na celową selek
cję. Podobnie jak jabłonie, grusze zostały udomowione 
prawdopodobnie w czwartym tysiącleciu p.n.e. na obszarze 
Azji Mniejszej, a dopiero 10 wieków później w Europie.

Najstarszą wzmiankę o gruszy dostrzegamy na sumeryj- 
skiej glinianej tabliczce z 2750 roku p.n.e., znalezionej w 
południowej części Iraku. Widzimy tam receptę na 
sporządzenie uzdrawiającego kompresu złożonego z piwa, 
oliwy, tymianku i gruszek. Grusze znano i bardzo ceniono 
w starożytnej Helladzie. Wspomina o nich poeta grecki Ho
mer (VIII wiek p.n.e.), opisując w siódmej księdze „Ody
sei” piękny sad króla Feaków Alkinoosa. Z dzieł filozofa 
greckiego Teofrasta dowiadujemy się, że z wyjątkowo 
wspaniałych grusz słynął szczególnie Peloponez. Przypusz
czalnie z Grecji dotarły one na Półwysep Bałkański. Grusze 
poświęcono najpotężniejszej bogini na Olimpie Herze, bo
gini miłości i piękności Afrodycie oraz italskiej bogini sa
dów i owoców Pomonie. Poza tym z drewna grusz wykona
no posągi Hery w takich miastach Argolidy, jak Tyryns i 
Mykeny. Wzmiankowane drzewa nie były również obce 
antycznym Rzymianom. Wspomina o nich mąż stanu i pi
sarz Cato Maior (234—139) oraz Pliniusz Starszy, który wy
mienia 35 odmian. Średniowiecze nie dostarcza nam 
przykładów świadczących o postępie w tej dziedzinie. Moż
na jedynie wspomnieć, że w spisie roślin uprawianych we 
Francji według zaleceń króla Franków Karola Wielkiego 
(742-814) figurują nazwy gruszek przydatnych do bezpoś
redniego spożycia, do gotowania i gromadzenia na okres zi
mowy. Pewne ożywienia zarysowuje się w czasach no
wożytnych. Niemiecki lekarz i przyrodnik Valerius Cordus 
(1515-1544) wyszczególnia ponad 50 odmian w Niem
czech. Znacznie później, przede wszystkim we Francji i 
Belgii, uzyskano sporo odmian szlachetnych, a największe 
nasilenie hodowli i uprawy nastąpiło tam między XVII a 
XIX stuleciem. Warto zaznaczyć, że dzięki emigrantom eu
ropejskim grusze dotarły w XVI wieku do Kalifornii, gdzie 
ich uprawa, zainicjowana przez franciszkanów, przyczyniła 
się do zagwarantowania im wysokiej obecnej pozycji.

Gruszki interesowały również naszych słowiańskich 
przodków. Dowodem tego są znaleziska szczątków owo
ców i nasion w niektórych regionach kraju. Przez długi czas 
eksploatowano dziczki, a prace związane z uprawą rozpo
częły się prawdopodobnie dopiero w IX stuleciu. W okresie 
renesansu grusza w polskich sadach staje się coraz bardziej 
widoczna. Zawdzięczamy to ożywionym kontaktom z za
granicą nasilającym się najbardziej w latach wpływów dru
giej żony Zygmunta Starego, królowej Bony (1494-1557). 
O uprawie grusz możemy się również dowiedzieć z dzieł 
naszych luminarzy. Wspomina o nich m.in. wybitny histo
ryk Jan Długosz (1415-1480) oraz ojciec literatury polskiej 
Mikołaj Rej (1505-1569).

W przeciwieństwie do jabłoni, grusza nie została prawie 
uwzględniona w kulcie, mitach i wierzeniach. Niemniej jed
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nak przy jej współudziale utrwaliły się pewne pojęcia 
zasługujące na uwagę. Często powtarzane powiedzonko 
„gruszki na wierzbie” oznacza coś niemożliwego do zreali
zowania. W Chinach była symbolem długowieczności, a 
nietrwały biały kwiat uosabiał żałobę i przemijanie. W śre
dniowieczu nasi rodacy często piekli dzikie gruszki w ogni
sku. Jeżeli zmorzył ich przy tym sen, to owoce ulegały zwę
gleniu. Na marginesie tej czynności ukształtował się zwrot 
„nie zasypiać gruszek w popiele”, czyli nie odwlekać spraw 
koniecznych do natychmiastowego załatwienia. Kierując 
się pobudliwością zmysłową, rozszerzający się ku dołowi 
kształt gruszki identyfikowano z wyobrażeniem niewiasty o 
szerokich biodrach. Ponadto owoc pozostawił trwały ślad w 
przemyśle ciężkim, gdzie jest znana gruszka Bessemera — 
piec hutniczy do wytopu stali. Nie ominęła też sportu —

gruszką nazywa się worek skórzany wypełniony włosiem. 
Służy on do ćwiczenia ciosów bokserskich.

Od gruszy pochodzi również wiele polskich nazwisk, 
m.in. Grusz, Gruszak, Gruszek, Gruszowic, Gruszy, Gru- 
szyc, Gruszyna, Gruszka, Gruszkiewicz, Gruszczyk.

Według Rocznika Statystyki Międzynarodowej w 2001 
roku zebrano na globie ziemskim 16 851 tys. T gruszek. 
Czołowym producentem są Chiny — 8 916 tys. T, udział w 
świecie 52,9%. Drugie miejsce zajęły Stany Zjednoczone 
— 900 tys. T, 5,3%. Na trzecim miejscu uplasowały się 
Włochy — 854 tys. T, 5,1%.

Wpłynęło 20.12.2005

Dr Roman Karczmarczuk jest emerytowanym nauczycielem

Robert MACHOWSKI, Mariusz RZĘTAŁA (Sosnowiec)

WYŻYNA ŚLĄSKA I JEJ OBRZEŻENIE JAKO „POJEZIERZE ANTROPOGENICZNE’

Wstęp

Wyżyna Śląska (ryc. 1) charakteryzuje się wysokim stop
niem urbanizacji i uprzemysłowienia. W jej granicach skon
centrowana jest ogromna liczba ludności. Dlatego też obszar 
ten uległ daleko idącym przemianom. Wszystkie elementy 
środowiska przyrodniczego podlegają wpływom antropopre
sji. Położenie Wyżyny Śląskiej w strefie wododziałowej do
rzeczy Wisły i Odry oraz staroglacjalny charakter rzeźby, do
datkowo wpływają na ubóstwo zasobów wodnych. Pomimo 
niesprzyjających warunków środowiskowych na obszarze 
tym występuje kilka tysięcy zbiorników wodnych. Powstały 
one w wyniku planowych przedsięwzięć człowieka (np. 
zbiorniki zaporowe, w wyrobiskach), jak również są nieza
mierzonym efektem gospodarczej aktywizacji regionu

Ryc. 1. Wyżyna Śląska na tle podziału fizycznogeograficznego 
opracowanego przez J. Kondrackiego (1998): 1 —  granice 
mezoregionów, 2 — niektóre jeziora i zbiorniki wodne, 3 — rzeki,
4 — ważniejsze miasta, 5 — mezoregiony Wyżyny Śląskiej 
(A — Chełm, B —  Garb Tamogórski, C —  Wyżyna Katowicka,
D — Pagóry Jaworznickie, E — Płaskowyż Rybnicki)

(zbiorniki w nieckach osiadania i zapadliskach). Tak duże na
gromadzenie tego typu obiektów hydrologicznych na stosun
kowo niewielkiej powierzchni odcisnęło swoje piętno w kra
jobrazie. Zauważalne są również zmiany w klimacie lokal
nym, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu samych zbiorni
ków. Z uwagi na ich niewielkie powierzchnie oddziaływanie 
to ogranicza się jedynie do wąskiego pasa wybrzeża oraz nie
wielkiej wysokości nad zwierciadłem wody. Poza tego typu 
zmianami obserwuje się również nowe jakościowo procesy 
w obrębie sztucznych jezior — zalicza się do nich przede 
wszystkim procesy brzegowe oraz formowanie się pokryw 
osadów dennych.

Aby nieco przybliżyć problematykę sztucznych jezior 
występujących w granicach mało znanego dotychczas „poje
zierza antropogenicznego” na południu Polski, dokonano 
analizy występowania antropogenicznych zbiorników wod
nych na Wyżynie Śląskiej, a także przedstawiono genetyczną 
klasyfikację oraz zadania, jakie spełniają tego typu obiekty.

Ilościowa charakterystyka zbiorników wodnych

Na obszarze Wyżyny Śląskiej występuje kilka tysięcy 
zbiorników wodnych o różnej powierzchni, głębokości i 
ilości retencjonowanej (magazynowanej) wody. Ich roz
mieszczenie wykazuje wyraźną rejonizację. Na obrzeżach 
Wyżyny Śląskiej występują największe powierzchniowo 
zaporowe zbiorniki w dolinach rzecznych Brynicy — 
Kozłowa Góra, Czarnej Przemszy — Przeczyce oraz Rudy 
— Zbiornik Rybnicki. Do tych największych zalicza się tak
że poeksploatacyjne jeziora Dzierżno Duże, Pławniowice, 
Dziećkowice oraz będący w trakcie kształtowania czaszy i 
początkowego zalewania wyrobiska — zbiornik Pogoria
IV. Natomiast na najsilniej uprzemysłowionych i zurbani
zowanych obszarach tj. na Wyżynie Katowickiej oraz
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Tabela 1. Liczba, powierzchnia oraz wielkość retencji zbiorników w obrębie wybranych jednostkach fizycznogeograficznych Wyżyny Śląskiej

Obszar Jeziorność [%] Gęstość [szt./km2] Liczba zbiorników Powierzchnia [km2] Pojemność [min m3] Powierzchnia jednostki [km2]

Garb Tarnogórski 1,22 0,78 789 12,32 34,18 1010

Wyżyna Katowicka 1,26 1,13 1482 16,46 35,6 1311

Płaskowyż Rybnicki 1,19 1,90 1505 9,50 15,0 850

Pagóry Jaworznickie 1,96 0,74 379 9,98 brak danych 510

Płaskowyżu Rybnickim występuję ogromna liczba niewiel
kich powierzchniowo zbiorników. Na pozostałym obszarze 
ich liczba jest znacznie mniejsza, aczkolwiek całkowita po
wierzchnia, jaką zajmująi wielkość zretencjonowanej wody 
jest porównywalna (tab. 1). Podobne wnioski płyną z zesta
wionych dla poszczególnych jednostek fizycznogeograficz
nych wskaźników jeziomości stanowiącej stosunek po
wierzchni wód stojących do powierzchni obszaru wyrażony 
w procentach oraz wskaźników gęstości (ilość zbiorników 
na 1 km2). W związku z występowaniem na omawianym te
renie dużych jezior zaporowych charakteryzujących się 
zmienną powierzchnią oraz poj emnością warunkowaną aktu
alnym poziomem piętrzenia, do obliczeń wykorzystano war
tości odpowiadające normalnemu poziomowi piętrzenia.

Na przestrzeni ostatnich 50. lat liczba antropogenicz
nych zbiorników wodnych na terenie Wyżyny Śląskiej ule
gała dużym zmianom. Na obszarze tym powstawały nowe 
zbiorniki, inne ulegały zanikowi, a jeszcze inne zmieniały 
swoją powierzchnię. Pierwszej inwentaryzacji zbiorników 
dokonano w latach 1955-56 w ramach terenowych prac nad 
mapą hydrograficzną GOP-u, kiedy to na wspomnianym 
obszarze występowało (stale lub okresowo) 880 akwenów. 
Kolejnego liczenia zbiorników wodnych dokonano w 1970 
roku. W oparciu o materiały kartograficzne oraz informacje 
z instytucji państwowych (głównie kopalnie węgla kamien
nego), stwierdzono występowanie 530 zbiorników wod
nych pochodzenia antropogenicznego. Z uwagi na sposób 
inwentaryzacji liczba ta jest jedynie przybliżeniem. W po
dobny sposób w 1978 roku stwierdzono występowanie na 
obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 497 
zbiorników. Dopiero na podstawie dokładnego kartowania 
terenowego przeprowadzonego w latach 1977—1979 uzy
skano rzeczywistą liczbę zbiorników wodnych na obszarze 
GOP-u oraz jego obrzeżeniu. Wyniki tych prac znacznie 
odbiegały od wcześniej podawanych wartości. W tym cza
sie na omawianym terenie o powierzchni 1967 km wystę
powało 1707 zbiorników wodnych pochodzenia antropoge
nicznego. Zajmowały one 43,10 km2 powierzchni, staty
stycznie rzecz biorąc na każdy kilometr kwadratowy przy
padało w tym czasie 2,19 ha powierzchni wodnej. Retencja 
zbiornikowa kształtowała się na poziomie 201,657 min m l 
W latach 90. XX wieku pojawiła się tendencja do inwenta
ryzacji zbiorników wodnych w granicach naturalnych jed
nostek fizycznogeograficznych Wyżyny Śląskiej. Z uwagi 
na największe zmiany środowiska przyrodniczego jako 
pierwsza analizie poddana została Wyżyna Katowicka obej
mująca w przybliżeniu centralną część Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego. W 1993 roku na obszarze 1311 
km2 stwierdzono występowanie aż 1482 zbiorników. 
Łącznie zajmowały one 16,46 km2 i gromadziły wodę w ilo
ści 35,6 min m3. Kolejnym terytorium, w granicach którego

dokonano inwentaryzacji antropogenicznych zbiorników 
wodnych był Płaskowyż Rybnicki w przybliżeniu utożsa
miany z Rybnickim Okręgiem Węglowym. Na obszarze tej 
jednostki w 1992 roku występowało 1505 antropogenicz
nych zbiorników wodnych. Łącznie zajmowały one 9,5 km2 
i retencjonowały wody w ilości 15,0mlnm3. Takżewgrani- 
cach Garbu Tamogórskiego oraz Pagórów Jaworznickich 
dokonano inwentaryzacji. W pierwszym z nich występo
wało 789 zbiorników wodnych o powierzchni 12,32 km2. 
Na obszarze tym retencja zbiornikowa kształtowała się na 
poziomie 34,18 min m . Natomiast w granicach Pagórów 
Jaworznickich przeprowadzona inwentaryzacja wykazała 
istnienie 379 antropogenicznych zbiorników wodnych o 
łącznej powierzchni 9,98 km2. Do tej pory nie przeprowa
dzono szczegółowej inwentaryzacji terenie ostatniej części 
Wyżyny Śląskiej — Chełmu. Brak tych danych nie przekre
śla postrzegania Wyżyny Śląskiej jako krainy kilku tysięcy 
naturalnych, prawie-naturalnych i sztucznych jezior od 
dawna nazywanej „pojezierzem antropogenicznym”. 
Słuszność takiego twierdzenia potwierdzają wskaźniki je
ziomości i gęstości zbiorników, które są porównywalne, a w 
niektórych przypadkach nawet wyższe, niż wartości charak
terystyczne dla obszarów pojezierzy Polski północnej.

Nieco o zbiornikach wodnych

Nieliczne zbiorniki naturalne (jeziora) mają najczęściej 
charakter starorzeczy oraz jeziorek w zagłębieniach defla- 
cyjnych. Ich niewielka liczba oraz powierzchnia jaką zaj
mują a także brak funkcjonalnego przeznaczenia sprawia, 
że najczęściej są pomijane w regionalnych analizach limno
logicznych. Na Wyżynie Śląskiej występują prawie 
wyłącznie misy o charakterze antropogenicznym. Ich gene
za związana jest najczęściej ze ściśle określonymi potrzeba
mi gospodarczymi, chociaż na etapie projektowym budowy 
zbiorników brane są pod uwagę uwarunkowania przyrodni
cze. Z tych powodów często wspomina się o poligenezie 
zbiorników wodnych, uwzględniając tym samym złożoność 
czynników decydujących o ich utworzeniu. Z tego też po
wodu na przestrzeni wielu lat powstało kilka funkcjo
nujących do dzisiaj genetycznych podziałów.

Podczas wspomnianego opracowywania mapy hydro
graficznej GOP-u powstał jeden z pierwszych podziałów 
genetyczno-funkcjonalnych antropogenicznych zbiorników 
wodnych. W legendzie wspomnianej mapy występują takie 
zbiorniki jak:

— stawy;
— zbiorniki retencyjne dla zaopatrzenia w wodę;
— osadniki dla oczyszczania wód zrzutowych i ścieko

wych;
— zbiorniki w wyrobiskach;
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— zbiorniki w zapadliskach.
Podział ten funkcjonował aż do początku lat 80. XX 

wieku, kiedy to przedstawiona została bardziej szczegółowa 
klasyfikacja dotyczącą genetycznych typów antropogenicz
nych zbiorników wodnych z obszaru Wyżyny Śląskiej. Kla
syfikacja ta uwzględniała zbiorniki występujące w:

— zapadliskach po eksploatacji węgla;
— zapadliskach po eksploatacji rud;
— wyrobiskach popiaskowych;
— wyrobiskach po materiale ilastym;
— kamieniołomach;
— oraz tzw. zbiorniki sztuczne specjalnego przezna

czenia (wykopane doły, zbiorniki betonowe, tereny 
obwałowane, zbiorniki zaporowe).

Ryc. 2. Poeksploatacyjny zbiornik Dzierżno Duże. 
Fot. M. Rzętała, 2003 r.

W następnych latach powstały kolejne, nieco zmodyfi
kowane klasyfikacje obejmujące kilka charakterystycznych 
typów antropogenicznych zbiorników wodnych wystę
pujących na obszarze Wyżyny Śląskiej.

Zbiorniki wodne utworzone w wyrobiskach po po
wierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych (ryc. 2.) 
zazwyczaj mają kształt nieregularny wynikający ze sposobu 
wydobycia, rodzaju złóż i ich miąższości. Są to najczęściej 
wyrobiska po eksploatacji piasków i iłów, wapieni, dolomi
tów oraz rud cynku i ołowiu. Zbiorniki te początkowo nie 
mają większego znaczenia funkcjonalnego. Ma to bezpo
średni związek z koniecznością przeprowadzenia cza
sochłonnych ekspertyz poprzedzających późniejsze zago
spodarowanie, a także optymalne wykorzystanie zretencjo- 
nowanej wody. Wynika to z faktu, iż zagospodarowanie 
wyrobiska poeksploatacyjnego na zbiornik wodny jest bar
dzo wygodnym sposobem zagospodarowania nieużytku, 
często jedynym możliwym oraz najbardziej opłacalnym 
ekonomicznie w kontekście działań rekultywacyjnych. 
Można powiedzieć, iż jest to oczywisty paradoks, gdyż 
zbiornik wodny powstaje w miejscu lokalizacji zakładu od
krywkowej eksploatacji surowców mineralnych.

Jeziora zaporowe powstają w wyniku przegrodzenia do
lin rzecznych wybudowanymi przegrodami. Zbiorniki tego 
typu na obszarze Wyżyny Śląskiej powstawały już od dosyć 
dawna. Ich budowa determinowana jest głównie czynnika
mi lokalizacyjnymi, a nowopowstałe obiekty hydrologiczne 
posiadają sprecyzowane funkcje. W czasach historycznych

były to akweny o niewielkich możliwościach retencyjnych. 
Zgromadzona woda przeznaczona była najczęściej do napę
dzania młynów wodnych, tartaków, itp. Obecnie zbiorniki 
zaporowe na omawianym terenie mają znaczenie wielo
funkcyjne. W obrębie Wyżyny Śląskiej odznaczają się one 
zróżnicowaną powierzchnią (niektóre z nich mają kilka 
km2), a w najbliższym jej sąsiedztwie znajduje się o wiele 
większy obiekt — Zbiornik Goczałkowicki zlokalizowany 
w dolinie Wisły, charakteryzujący się maksymalną po
wierzchnią dochodzącą do 32 km-.

Zbiorniki w nieckach osiadania i zapadliskach powstały 
jako niezamierzony efekt działalności gospodarczej 
człowieka (skutki procesów osiadania i zapadania w regio
nie górnośląskim uwidaczniają się na obszarze ponad 1 tys. 
km2). Dosyć często stanowią poważny problem ze względu 
na nieodpowiednią jakość retencjonowanej wody, małą po
wierzchnię i pojemność, a także na ciągłość procesów de
formujących podłoże (lyc. 3).

Ryc. 3. Zbiornik w niecce osiadania przed modernizacją drogi i po jej 
remoncie w Zabrzu Makoszowach. Fot. R. Machowski, 2003 r.

Kolejną odrębną genetycznie grupę stanowią stawy, które 
do tej poiy były zaliczane do zbiorników zaporowych. Gene
tyczna odrębność stawów podyktowana jest różnicami po
między groblą a zaporą oraz odrębnością morfometryczną i 
eksploatacyjną. Różnice w morfometrii przejawiają się 
przede wszystkim w relacjach głębokościowych a także 
płaskim charakterze dna. Natomiast inny sposób eksploatacji 
wynika z odmiennego cyklu hodowlanego. Nie oznacza to, iż 
we wszystkich prowadzona jest gospodarka hodowlana. 
Znaczna część cechuje się niewielkimi rozmiarami oraz loka
lizacją w pobliżu gospodarstw wiejskich. Wskazuje to na 
małoskalową hodowlę ryb na potrzeby własne.

Na obszarze Wyżyny Śląskiej występują również sa
dzawki. Są to niewielkie zbiorniki zlokalizowane w sąsiedz
twie gospodarstw wiejskich. O ich odrębności genetycznej 
decyduje fakt, iż uzyskany materiał ziemny najczęściej trak
towany jest jako odpad, który tylko w nielicznych przypad
kach zostaje zagospodarowany. Dlatego też jest to jedna z 
głównych cech wyróżniających ten typ zbiorników w od
niesieniu do zbiorników poeksploatacyjnych. Znaczna gru
pa omawianych obiektów jest w posiadaniu Polskiego 
Związku Wędkarskiego. W zbiornikach tych prowadzi się 
regularne zarybienia, jednak nie stosuje się masowych 
odłowów poprzez spuszczanie wody. Kontrola nad liczeb
nością populacji prowadzona jest przez samych wędkarzy. 
Dlatego też nie można zaliczyć tych zbiorników do grupy 
stawów.

Bardzo szeroką grupę genetyczną stanowią zbiorniki 
wodne powstałe na potrzeby przemysłu oraz gospodarki ko
munalnej. Obiekty te bezpośrednio związane są cyklem 
produkcyjnym tychże zakładów. Funkcjonują także pod 
nazwą zbiorników przemysłowych, co nie do końca jest
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prawidłowym określeniem. Dosyć często stanowią odrębną 
grupę pod wspólną nazwą „inne”, co sugeruje dosyć szeroki 
przedział genetycznych typów sztucznych zbiorników, jed
nak nazwa ta jest najbardziej trafna. Pomimo różnego na
zewnictwa tej grupy genetycznej zbiorników (wybudowa
nych w określonych celach) wyróżnia się wśród nich: base
ny kąpielowe, zbiorniki przeciwpożarowe, osadniki różne
go rodzaju wód, zbiorniki przy oczyszczalniach ścieków, 
zbiorniki dla celów przemysłowych i komunalnych, a także 
znaczne ilości obiektów o mniejszym znaczeniu.

Funkcje zbiorników wodnych

Zbiorniki wodne zlokalizowane na Wyżynie Śląskiej 
spełniają najczęściej wiele funkcji. Obiekty te są ważnym 
ogniwem w systemie gospodarczym Górnośląskiego Okrę
gu Przemysłowego. Poza znaczeniem gospodarczym 
spełniają także funkcje przyrodnicze i krajobrazowe, do któ
rych zaliczyć można m. in. powstawanie nisz ekologicz
nych dla nowych gatunków roślin i zwierząt, miejsce lęgu i 
gniazdowania ptaków, zmiany w klimacie lokalnym wyra
żające się w postaci łagodzenia ekstremalnych temperatur, 
wzrostem prędkości wiatru, większą liczbą dni z mgłą Po
wstanie a także lokalizacja zbiornika w głównej mierze ma 
związek ze zwiększeniem retencji na określone potrzeby.

Charakterystyczną cechą dla tego obszaru jest występo
wanie stosunkowo dużej liczby zbiorników, których zada
niem jest gromadzenie wody dla przemysłu, gospodarki ko
munalnej, a także w niewielkim stopniu rolnictwa itp. Dla 
przykładu takie funkcje spełniają największe zbiorniki 
leżące na Wyżynie Śląskiej — Kozłowa Góra i Przeczyce. 
Wykorzystywane są poprzez bezpośredni pobór wody ruro
ciągami z misy jeziornej lub w pośredni sposób biorą udział 
w zaopatrywaniu w wodę, wpływają na zapewnienie okre
ślonych przepływów w cieku poniżej zbiornika, co odbija 
się w nieprzerwanej pracy ujęć wód powierzchniowych i 
podziemnych o charakterze infiltracyjnym. Najbardziej ja
skrawym przykładem omawianego wykorzystania retencji 
jeziornej są zbiorniki Dziećkowice i Łosień. Wymienione 
akweny bazują na wodach przerzucanych z ze zlewni Soły i 
Skawy pełniąc funkcję ogniwa zaopatrującego w czyste 
wody środkową części województwa śląskiego.

Znaczna część sztucznych jezior charakteryzujących się 
dużą pojemnością spełnia zadania przeciwpowodziowe. 
Chronią one w ten sposób przed zalaniem i podtopieniem 
niżej położone tereny. Obiekty te zatrzymują i łagodzą cha
rakter fal wezbraniowych, obniżając do bezpiecznego pozio
mu przepływy maksymalne. W związku z dużą rezerwą po
wodziową zwiększają retencję w zlewni. Biorąc pod uwagę 
niniejsze rozważania należy stwierdzić, iż zbiorniki tego typu 
łączą ważne funkcje gromadzenia wody oraz ochrony pize- 
ciwpowodziowej. Dlatego też na uwagę zasługują programy, 
które podkreślają znaczenie istniejących oraz planowanych 
dużych zbiorników retencyjnych oraz tzw. małej retencji w 
życiu i gospodarce człowieka.

Zbiorniki wodne występujące na obszarach o dużej gęsto
ści ludności mogą być potencjalnym obiektem rekreacji, 
sportu a także wypoczynku. Takie wykorzystanie każdego 
zbiornika z teoretycznego punktu widzenia jest możliwe. 
Niestety, na ograniczenie wykorzystania każdej powierzchni 
wodnej wpływa zła jakość retencjonowanej wody a także

Ryc. 4. Delta Kłodnicy u ujścia do zbiornika Dzierżno Duże 
zbudowana z materiału pościekowego i miału węglowego.
Fot. J. Krawczyk, 2004 r.

prawne zakazy związane z np. zbiornikami wody pitnej. Po
mimo występujących zagrożeń oraz prawnych przepisów, na 
obszarze Wyżyny Śląskiej występują akweny określane mia
nem zbiorników sobotnio-niedzielnego wypoczynku np. Ro
goźnik, Chechło, Pogoria I, Pogoria III, Sosina, Balaton i Sta- 
wiki. Dłuższe pobyty nad wymienionymi zbiornikami powo
dowane są w głównej mierze względami finansowymi. Ne
gatywną kwestią takiego wypoczynku są zmiany w najbliż
szym otoczeniu zbiornika a także w jego obrębie, następuje 
zanieczyszczanie wód zaśmiecanie terenów przyległych, 
hałas itp. Taka sytuacja wynika m. in. z niedostatku miejsc 
gastronomicznych oraz braku taniej bazy noclegowej.

Pomimo znacznej liczby i powierzchni zbiorników 
wodnych ich znaczenie transportowe jest znikome, w sto
sunku do ludzi i towarów. Najbardziej wymownym 
przykładem jest zespół trzech antropogenicznych zbiorni
ków w zlewni Kłodnicy (Dzierżno Duże, Dzierżno Małe, 
Pławniowice), które poprawiają warunki żeglugi na Kanale 
Gliwickim a pośrednio także na Odrze.

Krótki czas funkcjonowania zbiorników wodnych na 
Wyżynie Śląskiej wskazuje na młodociane stadium rozwoju 
mis jeziornych, dlatego też brak jest jakichkolwiek przeja
wów pozyskiwania surowców mineralnych z tych zbiorni
ków. Jedynym przykładem zbiornika wykorzystywanego w 
ten sposób może być zbiornik Dzierżno Duże. W misie tego 
akwenu utworzona została znacznych rozmiarów delta zbu
dowana głównie z miału węglowego naniesionego przez 
Kłodnicę (ryc. 4). W celu oczyszczenia misy wspomniane
go zbiornika dokonuje się okresowego wybierania mate
riału budującego tą deltę. W miejscu tym zaznaczyć należy, 
iż poprzez sformułowanie „pozyskiwanie surowców mine
ralnych” rozumie się wyłącznie eksploatację materiału ge
netycznie związanego z jeziorem. Z takiego określenia wy
nika wniosek, iż piasek, który został naniesiony przez prądy 
przybrzeżne do zatoki zbiornika świadczy o wspomnianej 
funkcji akwenu. Nie można takich funkcji przypisać zbior
nikom, w których następuje eksploatacja piasku w grani
cach odkrywki wypełnionej później wodą.

Funkcje hodowlane są stosunkowo rzadko przypisywa
ne zbiornikom wodnym w obrębie Wyżyny Śląskiej, co 
bezpośrednio wynika z wysokiego poziomu zanieczyszcze
nia wód powierzchniowych. Największe powierzchniowo
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zbiorniki hodowlane występują w okolicach Siewierza np. 
zlokalizowane w strefie cofkowej zbiornika Przeczyce. 
Poza Wyżyną Śląską najczęściej zbiorniki tego typu spoty
kane są w południowej części województwa śląskiego np. 
Dolina Małej Wisły (rozległość akwenów wód stojących 
jest zapewne przyczyną nazywania tego terenu „Żabim 
Krajem”). Stawy hodowlane charakteryzują się wysokim 
poziomem żyzności wód, a także specyficznym sposobem 
gospodarki wodnej, której specyfika polega na wiosennym 
napełnianiu oraz jesiennym opróżnianiu misy. W tym miej
scu należy wspomnieć o dokarmianiu, kontrolowaniu roz
woju i odławianiu ryb w dużych zbiornikach wielofunkcyj
nych np. Kozłowa Góra, Przeczyce, Pogoria I, Pogoria III, 
którym często przypisuje się funkcje hodowli ryb. W rozu
mieniu wędkarstwa jako sportu, rekreacji i wypoczynku 
zbiorniki te powinny być określane mianem wypoczynko
wo — rekreacyjnymi, a nie hodowlanymi.

Brak jest w granicach Wyżyny Śląskiej zbiorników wod
nych o przeznaczeniu energetycznym. O takim można mó
wić wówczas, gdy wody jeziorne są wykorzystywane do pro
dukcji energii elektrycznej. W ostatnich latach powstała 
wprawdzie hydroelektrownia niewielkiej mocy w ujściowym 
odcinku Kłodnicy do zbiornika Dzierżno Duże, lecz warunek 
powyższy nie jest w tym przypadku spełniony, bowiem ba
zuje ona na wodach rzecznych. Można jedynie wskazać po
tencjalne obiekty, w których możliwa jest produkcja energii 
elektiycznej. Są to antropogeniczne zbiorniki wodne, które 
powstały dzięki przegrodzeniu dolin rzecznych zaporami. 
Pośrednie znaczenie energetyczne spełnia Zbiornik Rybnicki, 
z którego wody wykorzystywane są do chłodzenia bloków 
energetycznych pobliskiej elektrociepłowni.

Wyróżnia się jeszcze jedna grapę zbiorników 
spełniających funkcje „nie-przyrodnicze”. Najczęściej są to 
zbiorniki wody do celów przeciwpożarowych, prze
mysłowych (osadniki), komunalnych (np. oczyszczalnie) 
itp. Warto także wspomnieć o militarnym i obronnym zna
czeniu zbiorników wodnych. Zazwyczaj każdy większy 
zbiornik wodny jest — chociażby w świetle Rozporządze
nia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kar
tograficznych oznaczanych klauzulą „poufne” — w różnym 
stopniu uznawany za obiekt o znaczeniu strategicznym, to 
trudno wskazać na Wyżynie Śląskiej sztuczne jezioro o kla
sycznie militarnym znaczeniu. Ewenementem pod tym

względem jest, a raczej był, zbiornik Kozłowa Góra w doli
nie Brynicy, która po plebiscycie i powstaniach śląskich 
(ustalono wówczas nawy przebieg granicy — między Ra
dzionkowem i Piekarami Śląskimi należącymi do Polski, a 
Bytomiem znajdującym się po stronie Niemiec), była istot
nym elementem środowiska w koncepcjach strategicznych i 
militarnych II Rzeczpospolitej. Po pogorszeniu stosunków 
polsko-niemieckich w latach 30. XX wieku władze polskie 
zdecydowały o wzniesieniu wzdłuż górnośląskiego odcinka 
granicy systemu umocnień nazwanego Obszarem Warow
nym „Śląsk” (schrony bojowe, zapory przeciwczołgowe, 
stanowiska artylerii, okopy, koszary). Elementem tego sys
temu był wówczas wybudowany zbiornik Kozłowa Góra 
zaadaptowany do celów wodociągowych po zakończeniu 
drugiej wojny światowej (ryc. 5).

Podsumowanie

Przedstawiona powyżej dosyć szczegółowa charaktery
styka „pojezierza antropogenicznego” występującego na 
obszarze Wyżyny Śląskiej rzuca nieco światła na problema
tykę sztucznych jezior. W miejscu tym należałoby się zasta
nowić czy termin „pojezierze antropogeniczne” nie powi
nien być pisany bez cudzysłowu i czy w ogóle można mó
wić o „pojezierzu antropogenicznym”, a nie o krainie jezior 
będącej odpowiednikiem angielskojęzycznego sfor
mułowania „lakeland”. Zgodnie z polską literaturą geogra
ficzną pojezierze jest dotychczas najczęściej definiowane 
jako typ krajobrazu obszaru o podlegającego zlodowaceniu, 
który charakteryzuje się rzeźbą młodoglacjalną i dużą liczbą 
jezior. Faktem jest, że w jednej z ostatnich edycji szkolnego 
słownika terminów geograficznych wyszczególnia się poje
zierze wówczas, gdy na obszarze występuje znaczna kon
centracja jezior bez względu na ich genezę. Jak wspomnia
no wcześniej krajobraz Wyżyny Śląskiej ma charakter sta- 
roglacjalny, a jeziora pochodzenia naturalnego występują w 
znikomych ilościach. Tym bardziej aktualne staję się pyta
nie o poprawne użycie tego terminu. Należy także zazna
czyć, że wiele występujących na Wyżynie Śląskiej sztucz
nych jezior niewiele różni się od jezior jako obiektów natu
ralnych (oprócz oczywiście genezy). Funkcjonujące kilka
dziesiąt lat akweny wód stojących wkomponowały się w tu
tejszy krajobraz, a proces asymilacji z otaczającym środo
wiskiem pod wieloma względami należy uznać za dokona
ny. Akweny, o których mowa, bardzo często są ekologicz
nie cennymi elementami środowiska — w niektórych przy
padkach są objęte prawnymi formami ochrony np. użytek 
ekologiczny Pogoria II w Dąbrowie Górniczej, czy zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy „Żabie Doły” na granicy Cho
rzowa i Bytomia.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule 
pozwolą nieco inaczej spojrzeć na Wyżynę Śląską, która 
najczęściej jest przedstawiana jako mało atrakcyjna. Wyda
je się jednak, że takie postrzeganie tego regionu nie znajduje 
większego uzasadnienia i utrwala stereotyp niemający wiele 
wspólnego z rzeczywistym, obecnym stanem środowiska. 
Powszechnie przytaczany wizerunek tego regionu jako ob
szaru skażonego ekologicznie, gdzie degradacja środowiska 
osiągnęła poziom przekraczający wszelkie dopuszczalne 
normy, wydaje się obecnie znacznie przesadzony. Znaj
dująca się pod wpływem antropopresji przyroda, zaczyna

Ryc. 5. Pozostałości zabudowy Obszaru Warownego „Śląsk” w 
okolicach zapory zbiornika Kozłowa Góra. Fot. M. Rzętała, 2003 r.
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się w spontaniczny sposób regenerować, a mieszkańcy tego 
regionu zdając sobie sprawę z wcześniejszych uchybień, 
przywracają niektóre jej walory poprzez działania rekulty
wacyjne i rewitalizacyjne. Występowanie dużej liczby 
zbiorników wodnych dodatkowo różnicuje środowisko, 
przyczyniając się do kształtowania warunków siedlisko
wych dla bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt nie tyl
ko w skali Wyżyny Śląskiej, ale także całej Polski.
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Jacek URBANIAK (Wrocław)

ENDEMICZNA FLORA TENERYFY

Roślinność Wysp Kanaryjskich dla przybysza z Polski 
jest wprost zachwycająca. Patrząc okiem botanika nie 
mamy na myśli tylko różnorodnych gatunków palm, planta
cji bananów, dorodnych oleandrów, krwistoczerwonych 
krzewiastych poinsecji, hibiskusów czy sadzonych na miej
skich klombach strelicji (ryc. 1) — roślin sprowadzonych 
lub uprawianych na Wyspach Kanaryjskich, ale przede 
wszystkim występującej tam bardzo bogatej i różnorodnej 
flory. Jej wyjątkowa wartość wynika także z licznie repre
zentowanych roślin endemicznych stanowiącej ponad 30% 
wszystkich spotykanych tam gatunków.

Ryc. 1. Strelicja reginae, Teneryfa, La Orotava, czerwiec, 2004 r. 
Fot. J. Urbaniak.

Wyspy Kanaryjskie są geograficznie zaliczane do archi
pelagu wysp Makronezji, czyli archipelagu wysp szczęśli
wych, składającego się z Madery, Azorów, Wysp Kanaryj
skich, Wysp Zielonego Przylądka i Wysp Niewolniczych. 
Wszystkie są usytuowane na Oceanie Atlantyckim na 
półkuli północnej pomiędzy 39°, a 15° szerokości geogra
ficznej, ze zmienną odległością od 115 do 1600 km od naj
bliższego stałego lądu —  Afiyki. Poszczególne archipelagi 
różnią się znacznie między sobą powierzchnią ukształto
waniem i wysokością wzniesień nad poziom morza. 
Wszystkie wyspy Makronezji różni także pochodzenie, co 
jest bardzo istotne dla rozważań na temat endemizmu i w 
ogóle flory tych wysp.

Powstanie wysp Makronezji opisuje kilka teorii nauko
wych, z których odnośnie Wysp Kanaryjskich i Teneryfy naj
bardziej prawdopodobną i znajdującą najwięcej potwierdzeń 
w badaniach (geologicznych i biogeograficznych), jest teoria 
o powstaniu tych wysp na skutek działalności wulkanizmu 
oceanicznego i podwodnych erupcji, które stopniowo wy
niosły masy lądów ponad poziom morza. Inna zaś teoria 
mówi, że są one częścią tzw. Starego Świata, który przez za
nikanie poszczególnych fiagmentów, między innymi po
przez ruchy kontynentalne, utracił kontakt z lądem stałym.

Prawdziwe pochodzenie Wysp Kanaryjskich wydaje się 
być chyba kombinacją wielu czynników, które nie tyle cha
rakteryzują powstanie ich jako całości, co raczej poszcze
gólnych wysp. Takie bowiem cechy, jak: umiejscowienie 
archipelagu w kontynuacji masywów górskich północnej 
Afiyki i podobieństwa w rodzajach skał budujących 
południowe Maroko i Saharę zachodnią oraz Wyspy Kana
ryjskie wskazują na bliskie geologiczne ich podobieństwo z 
kontynentem afrykańskim. Nie dotyczy to wszystkich 
wysp, a głównie zachodnich (Lanzarotte i Furteventury) 
wykazujących najwięcej związków z Afiyką. Prawdopo
dobnie były one w przeszłości połączone trwałym lądem, 
będącym drogą migracji dla roślin i zwierząt. Wskazują na 
to między innymi dowody biologiczne w postaci ścisłego 
florystycznego i faunistycznego podobieństwa pomiędzy 
„zachodnimi” Wyspami Kanaryjskimi i wschodnim wy
brzeżem Afiyki. Z punktu widzenia biogeografii roślin i 
zwierząt, nie tylko Wyspy Kanaryjskie, ale i pozostałe wy
spy Makronezji posiadają wiele cech wspólnych Afiyką a 
konkretnie z południową częścią Maroka i Sahary Zachod
niej. Ta część Afiyki jest wprost określana jako „makrone- 
zyjska enklawa na stałym lądzie”.

Po izolacji od stałego lądu, i (lub) wypiętrzeniu kolej
nych wysp, zaczął się proces kolonizacji terenów nieza
mieszkałych oraz ewolucji roślin i zwierząt podobny do 
tego, jaki jest spotykany na innych wyspach oceanicznych 
(Wyspy Galpagos, Hawaje, Nowa Zelandia). Na tych wy
spach, jak i na Wyspach Kanaryjskich, wpływ zróżnicowa
nego środowiska i istnienie wielu różnych nisz ekologicz
nych spowodował powstanie wielu licznych utrwalonych 
dziedzicznie form życiowych roślin. Jak się powszechnie
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Ryc. 2. Phoenbc canariensis, Teneryfa, okolice La Orotava, czerwiec, 
2004 r. Fot. J. Urbaniak.

uważa w największym stopniu proces ewolucji zachodził za 
pośrednictwem radiacji adaptatywnej, czyli różnicowania 
się grup systematycznych na wiele mniejszych jednostek — 
innych gatunków. W najbardziej spektakularny sposób do
tyczył on rodzajów bogatych w gatunki, takie jak: Aeonium, 
mlecz Sonchus i żmijowiec Echium, których liczba gatun
ków w każdym przypadku wynosi ponad 30. Duże zróżni
cowanie ukształtowania powierzchni terenu i znaczne róż
nice w wysokości n.p.m. są czynnikiem, który stanowi o 
zróżnicowaniu ekologicznym siedlisk, występowaniu róż
norakich biotopów i nisz ekologicznych na powierzchni 
wysp, co ma bezpośredni wpływ na bioróżnorodność. Z 
tych też powodów Teneryfa jako największa z wysp i o naj
bardziej urozmaiconej powierzchni posiada najbogatszą 
florę roślin naczyniowych i największy procent gatunków 
endemicznych spośród wszystkich wysp Makronezji. Spoś
ród Wysp Kanaryjskich, na obszarze których notowanych 
jest 1950 dziko występujących gatunków roślin jednoliś- 
ciennych i dwuliściennych, nagozalążkowych i paproci, na 
Teneryfie występuje aż 1279 gatunków. Nieco uboższa jest 
pod tym względem flora Gran Canarii, gdzie zanotowano 
1240 gatunków roślin z wymienionych grup. Na terenie La 
Palmy zaś naliczono 772, Gomery 762, Furtewentury 583, 
Lanzarotte 583, a na Hierro 529 gatunków. Również na Te
neryfie jest najbogatsza flora endemicznych roślin naczy
niowych Wysp Kanaryjskich, co stanowi około 30% całej 
szaty roślinnej. Pozostałe wyspy są zdecydowanie uboższe.

Bezsprzecznie najwcześniej zauważalnym endemitem 
nie tylko Teneiyfy, ale i Wysp Kanaryjskich, jest palma ka
naryjska Phoenbc canariensis (ryc. 2) z rodziny palmowa- 
tych, popularnie zwana feniksem. Jest to roślina bardzo łu
biana przez mieszkańców, dziko rosnąca do wysokości 
1000 m n.p.m. i gdzieniegdzie tworząca naturalne zbiorowi
ska — osobliwe lasy palmowe. Palma kanaryjska jest często 
sadzona i uprawiana na wyspach, przez co nadaje charakte
rystyczny rys miejscowemu krajobrazowi. Jej owoce nie są 
jadalne, lecz mieszkańcy Wysp Kanaryjskich pozyskują z 
niej miód palmowy, doskonały słodki syrop świetnie zastę
pujący cukier.

Drugim charakterystycznym endemicznym elementem 
flory Teneryfy i całych Kanarów jest dracena, zwana drze
wem smoczym Dracaena draco (okładka), popularnie na
zywana też smokowcem El Drago z rodziny agawowatych. 
Występuje na naturalnych stanowiskach najliczniej na Te
neryfie, poza tym na La Palmie i Gomerze. Z tym gatun
kiem draceny jest mocno emocjonalnie związanych wielu 
mieszkańców wyspy i można jąuznać za symbol Wysp Ka

naryjskich. Dracena jest często sadzona w parkach i prywat
nych ogrodach. Szczególną zaś dumą napawa właścicieli 
wiek drzewa. Im starsze, tym jest się czym pochwalić przed 
sąsiadami, a i miasta zdają się konkurować z posiadanych 
sędziwych okazów.

Te gatunki można bez przeszkód obserwować nawet z 
hotelowych apartamentów, czy podczas spacerów po mieś
cie, o ile oczywiście wie się czego szukać i na co spoglądać. 
Jeśli ktoś jednak chce zobaczyć coś jeszcze, to polecam 
udać się w bardziej odległe rejony Teneryfy. Na przykład w 
masyw uśpionego wulkanu El Teide (3707 m n.p.m.), 
będącego zarazem najwyższym szczytem Hiszpanii. Jego 
bezpośrednie otoczenie chroni Park Narodowy „Teide” 
(ryc. 3), w obrębie którego znajduje się bardzo wiele ende- 
mitów lokalnych, mających swe siedlisko tylko i wyłącznie 
na terenie tego wulkanicznego masywu.

Ryc. 3. Park Narodowy El Teide, Teneryfa, czerwiec, 2004 r. 
Fot. J. Urbaniak.

Do takich roślin można zaliczyć m. in. drobnego fiołka 
Yiola cheiranthifolia, z rzadka tu i ówdzie kolonizującego 
niegościnne piarżyska popiołów lawowych i bazaltowego 
rumoszu. U podnóży wulkanu, na bezkresnych równinach 
od ciemnobrunatnej gleby i skalnych ostańców, siarko- 
wożółtym kolorem od niegościnnych skał i piaszczystego 
podłoża ostro odznaczają się krzewy z rodziny krzyżowych 
Descurainia bourgeauana (ryc. 4) — endemit lokalny Te
neryfy, oraz płożący się, o drobnych listkach i żółtych kwia
tach Adenocarpus viscosus (ryc. 5) — endemit Teneryfy i 
La Palmy. W tej samej okolicy, w olbrzymich kępach rośnie 
krzew o białych kwiatach z rodziny motylkowatych Sparto- 
cytisus supranubius (ryc. 6), pokrojem do złudzenia przypo
minający nasz żarnowiec. Jest to endemit Wysp Kanaryj
skich rosnący jeszcze na La Palmie. Z innych gatunków wy
mienić można masowo występujący tylko w górach Las 
Canadas (Park Narodowy „Teide”) pszonak Erysimum sco- 
parium (ryc. 7), czy fiołek Cheirolophus teydis (ryc. 8) — 
endemity Kanaryjskie występujące w wysokich partiach 
Teneryfy i La Palmy.

W tej samej okolicy, niedaleko gór Las Canadas, dość 
powszechnie rośnie przepiękny symbol górskich partii Te
neryfy — żmijowiec Echium wildpretii (ryc. 9), okazała ro
ślina z rodziny szorstkolistnych. Do niedawna zagrożona 
wyginięciem, a dzięki ustanowieniu Parku Narodowego i 
czynnej ochronie obecnie odnawia się licznie na swych 
pierwotnych stanowiskach. Bardzo charakterystycznym 
elementem tej rośliny jest jej kwiatostan, często ponadme-
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Ryc. 4. Descurainia bourgeauana, Teneryfa, Park Narodowy Teide, 
czerwiec, 2004 r. Fot. J. Urbaniak.

Ryc. 5. Adenocarpus viscosus, Teneryfa, Park Narodowy Teide, 
czerwiec, 2004 r. Fot. J. Urbaniak.

Ryc. 6. Spartocytisus supranubius, Teneryfa, Park Narodowy Teide, 
czerwiec, 2004 r. Fot. J. Urbaniak.

trowej długości, na którym gęsto osadzone są krwistoczer
wone kwiaty. Cała roślina osiągająca nierzadko ponad 2,5 
m wysokości posiada u podstawy grube kutnerowate liście 
(wkładka). Innym rzadkim gatunkiem z licznego rodzaju

Ryc. 8. Cheirolophus teydis, Teneryfa, Park Narodowy Teide, 
czerwiec, 2004 r. Fot. J. Urbaniak.

Echium, spotykanym w masywie wulkanu Teide, jest 
Echium auberianum (endemit Teneryfy) (wkładka).

Innym terenem obfitującym w ciekawą florę jest region 
Gór Anaga (ryc. 10) bardzo zróżnicowany topograficznie, 
pełen wzgórz, stromych szczytów, ostro wcinanych spa
dających wprost do oceanu wąwozów i rumoszy skalnych. 
Góry Anaga zaczynają się tuż za uniwersyteckim miastem 
La Laguna, za którym też zaczyna się gęsty wiecznie zielo
ny las laurolistny będący ich częścią (ryc. 11). Jest to duża 
osobliwość przyrodniczą zważywszy, że jest to żywa pozo
stałość trzeciorzędowej flory pokrywającej niegdyś 
południową Europę i Północną Afiykę 15—40 min lat temu. 
Lasy laurolistne nie przetrwały zlodowaceń obejmujących 
znaczne obszary półkuli północnej w plejstocenie i jako re
likty występują właśnie na Teneryfie, Gomerze i kilku in
nych wyspach Archipelagu Makronezyjskiego. Duże

Ryc. 7. Erysimum scoparium, Teneiyfa, Park Narodowy Teide, 
czerwiec, 2004 r . Fot. J. Urbaniak.
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Ryc. 9. Echium wildpretii, Teneryfa, Park Narodowy Teide, 
czerwiec, 2004 r. Fot. Jacek Urbaniak.

Ryc. 10. Góry Anaga, Teneryfa, Punta de Anaga, czerwiec, 2004 r. 
Fot. Jacek Urbaniak.

połacie tego ciekawego ekosystemu zostały na przestrzeni 
lat mocno zniszczone przez działalność człowieka. Te zaś, 
które pozostały, chronią wiele interesujących gatunków roś
lin. Do podstawowych gatunków budujących lasy laurolist- 
ne należą takie drzewa jak: laur Laurus azorica, Persea in- 
dica, Ocotea foetens czy Apolonias barbujana. Na dnie buj
nego lasu z ciekawszych roślin zielnych spotykana jest 
przepiękna Canarina canariensis (ryc. 12) — endemit 
Wysp Kanaryjskich i jeden z dwóch przedstawicieli tutej
szej rodziny dzwonkowatych Campanulaceae. Wilgotne 
lasy laurolistne zamieszkuje także Isoplexis canariensis 
(okładka), czy jaskier Ranunculus cortusifolius (ryc. 13),je
dyny przedstawiciel rodziny jaskrowatych.

Bardzo malownicze, a zarazem obfitujące w rzadkie ga
tunki jest wybrzeże oceaniczne Gór Anaga. Region Tagana- 
na obfituje w lokalne endemity, jak np. Echium simplex. 
Sprzyja temu duże urozmaicenie terenu, w tym liczne klify 
z naskalnymi gatunkami znajdującymi swoiste nisze ekolo
giczne.

Na niżej położeniach obszarach wyspy, do około 700 m 
n.p.m., gdzie dominuje suchy, gorący klimat śródziemno
morski, a nawet subsaharyjski, również występują rzadkie 
endemiczne rośliny. Z uwagi na panujące tam warunki, do-

Ryc. 12. Canarina canriensis, Teneryfa. Fot. Zygmunt Kącki.

Ryc. 13. Ranunculus cortusiflius, Teneryfa. Fot. Zygmunt Kącki.

Ryc. 11. Las Mercedes, Teneryfa, okolice La Laguna, 
czerwiec, 2004 r. Fot. Jacek Urbaniak
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minująróżnorakie sukulenty, halofity i półpustynne krzewy, 
czyli rośliny kserotermiczne, wytrzymałe na długotrwałe 
niedobory wody i wysoką temperaturę. Bardzo często spo
tyka się też zarośla wilczomleczy Euphorbia, których jest 
na wyspach kanaryjskich około 13 gatunków. Najokazal
szym jest bezsprzecznie Euphorbia canariensis (wkładka). 
W tej samej strefie wysokościowej i klimatycznej, występu
je także rodzaj Aeonium z licznie reprezentowanej tu rodzi
ny gruboszowatych (Crasulaceae) o charakterystycznym 
kształcie mięsistych liści wyrastających w rozetce z podłoża 
lub dźwiganych na grubych łodygach. Najpospolitszym 
przedstawicielem tego rodzaju jest Aeonium urbicum, 
(okładka) dość pospolita roślina na wyspie.

Niestety nie da się w tak krótkim artykule wyczerpać za
gadnienia endemicznej flory którejkolwiek z Wysp Kana
ryjskich. Mam jednak nadzieję, że tych kilka obserwacji 
skłoni wybierających się tam szczęśliwców do własnych 
obserwacji i podjęcia eksploracji tej wspaniałej wyspy. Bez
sprzecznie najlepszym do tego okresem jest marzec -  maj,

kiedy najwięcej roślin kwitnie, upał jeszcze nie doskwiera, a 
śnieg pozostaje tylko w najwyższych partiach wyspy. Nie 
trzeba posiadać specjalnego ekwipunku, zwykłe turystycz
ne buty, i dostępne w wielu miejscach łatwe w użyciu klu
cze do oznaczania roślin, umożliwią zapoznanie się z florys- 
tycznym bogactwu tej wyspy.

Wrażeń estetycznych na pewno nie zabraknie.
Autor pragnie podziękować Prof. Jerzemu Fabiszewskiemu za 

krytyczne uwagi edytorskie oraz Katarzynie, Markowi i Dominice 
Kwiczalom za pomoc podczas zbierania materiałów do niniejszego ar
tykułu.

Przygotowanie artykułu było możliwe dzięki programowi stypen
dialnemu Socrates-Erasmus Teaching StaffMobility /  AR Wrocław
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REKULTYWACJA ZWAŁÓW GÓRNICTWA WĘGLOWEGO 
W REJONIE WAŁBRZYCHA W LATACH 1975-2000.

Rozwój górnictwa węglowego przyczynił się do znacz
nych przeobrażeń powierzchni ziemi w Wałbrzychu i okoli
cy. Przemiany, jakie dokonały się w rzeźbie terenu w minio
nych 150 latach są obecnie tak duże, że w niektórych rejo
nach Kotliny Wałbrzyskiej naturalne formy rzeźby prze
stały istnieć, a na ich miejscu znajdują się formy antropoge
niczne (powstałe wskutek działalności człowieka). Są to 
zwały skał płonnych (odpadów skalnych powstałych przy 
wydobyciu węgla kamiennego) zwane także hałdami, osad
niki (sztuczne zbiorniki wodne służące do mechanicznego 
osadzania miału węglowego, żużli i popiołów) oraz niecki z 
osiadania gruntu, powstałe wskutek osiadania terenu nad 
podziemnymi wyrobiskami górniczymi.

Wśród wymienionych wyżej form dominują hałdy, wy
stępujące głównie w południowej i zachodniej części 
Wałbrzycha oraz w Boguszowie Gorcach. Wałbrzyskie 
zwały cechują się zróżnicowaną powierzchnią jaką zajmują 
różną objętością zgromadzonych skał odpadowych oraz 
wysokością i wiekiem. Najstarsza obserwowana dziś w kra
jobrazie Kotliny Wałbrzyskiej hałda powstała w 1865 roku, 
najmłodszą zaś zaczęto sypać w roku 1969. Pod względem 
powierzchni najmniejsza hałda zajmuje 0,3 ha, największa 
zaś 50,0 ha. Objętość wałbrzyskich zwałów waha się nato
miast od 13 tys. m3 do 23 min m3. Wysokość omawianych 
form jest także zróżnicowana i wynosi od 3 m do 105 m. 
Najwyższe hałdy przewyższają dziś naturalne wzniesienia 
znajdujące się w dnie Kotliny Wałbrzyskiej.

Powstanie i rozwój hałd nie pozostawał bez wpływu na 
środowisko przyrodnicze oraz gospodarkę i zdrowie 
człowieka. Wskutek usypywania zwałów następowało 
zmniejszanie powierzchni użytkowej gleb, a także degrada

cja pokryw glebowych i niszczenie szaty roślinnej w naj
bliższym sąsiedztwie hałd. Zwietrzałe skały płonne oraz 
gromadzone w obrębie zwałów popioły i muły węglowe, 
pochodzące z osadników kopalnianych, stanowiły poważne 
źródło zapylenia powietrza. Badania katowickiego „Ener- 
goprojektu” prowadzone w 1972 roku dowiodły, że aż 60% 
pyłów spadających na powierzchnię ziemi w dzielnicy 
Wałbrzycha —  Sobięcinie pochodziło z okolicznych hałd. 
Składowane w obrębie hałd gorące żużle i popioły są przy
czyną palenia się odłamków węgli i łupków węgłowych, 
znajdujących się wśród skał płonnych. Termicznie czynne 
hałdy stanowią więc źródło zanieczyszczenia powietrza 
tlenkami siarki i tlenkami węgla. Wskutek zmywów po
wierzchniowych i infiltracji wód opadowych (wsiąkanie 
wody z powierzchni ziemi w głąb wskutek grawitacji) drob
ny materiał skalny jest usuwany z hałd i zanieczyszcza cieki 
i wody podziemne. Procesy te przyczyniają się także do za
mulania studzienek kanalizacyjnych oraz strat w uprawach 
na terenie ogródków działkowych sąsiadujących z hałdami.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu zwałów ko
palnianych na środowisko przyrodnicze oraz ich znacznej 
uciążliwości dla człowieka prowadzi się rekultywację tych 
form. Proces ten ma na celu przywrócenie zdegradowanym, 
zdewastowanym lub nowo powstałym gruntom wartości 
użytkowych lub przyrodniczych, umożliwiających dalsze 
ich wykorzystanie.

Rekultywację hałd w rejonie Wałbrzycha rozpoczęto 
stosunkowo późno, bo dopiero w 1960 roku. Prowadziły ją 
wyłącznie działające wówczas trzy kopalnie węgla kamien
nego: „Wałbrzych”, „Victoria” i „Thorez”. W 1960 roku 
zwały kopalniane zajmowały 147,6 ha gruntów, z czego
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103,6 ha przypadało na hałdy czynne, zaś pozostałe 44,0 ha 
zajmowały hałdy nieczynne. Z fragmentarycznie zachowa
nych, znajdujących się w archiwach wałbrzyskich kopalń 
węgla oraz w Dolnośląskim Gwarectwie Węglowym, da
nych na temat rekultywacji hałd wynika, że w latach 
1960-1970 zrekultywowano zaledwie 40,0 ha zwałów, 
sadząc w obrębie wierzchowin i stoków tych form 1 2 0  000 
drzew i 160 000 krzewów. Największe tempo prac rekulty
wacyjnych w wyżej wymienionym okresie zanotowano w 
latach 1962-1963 oraz 1967-1970, kiedy to obsadzono 
drzewami i krzewami oraz obsiano trawami 30,0 ha 
zwałów. W latach 1971-1975 zrekultywowano w kierunku 
leśnym 9,0 ha hałd, natomiast 41,0 ha stoków i wierzchowin 
zwałów zostało zniwelowane i przygotowane do prowadze
nia dalszych prac rekultywacynych.

Prowadząc badania w archiwach wałbrzyskich kopalń i w 
Dolnośląskim Gwarectwie Węglowym w latach 1985-1996, 
zebrałem kompletne dane na temat rekultywacji zwałów w 
rejonie Wałbrzycha dla lat 1975-1995. Uzupełniające dane o 
rekultywacji hałd dla lat 1996-2000 uzyskałem w Państwo
wej Inspekcji Ochrony Środowiska w Wałbrzychu.

Na podstawie zebranych danych odtworzono przebieg i 
tempo prac rekultywacyjnych oraz porównano dynamikę 
przyrostu powierzchni rekultywowanej z przyrostem po
wierzchni zajmowanej przez hałdy (ryc. 1 ).

W 1975 r. hałdy kopalniane w rejonie Wałbrzycha zaj
mowały 226,8 ha, z czego 115,8 ha przypadało na zwały 
czynne. Powierzchnia hałd zrekultywowanych wynosiła 
73,7 ha, zaś pozostałe 153,1 ha zajęte było przez zwały nie- 
zrekultywowane. Wielkość zrekultywowanej powierzchni 
była więc niezadowalająca — stanowiła zaledwie 32,5% 
ogólnej powierzchni zajętej przez hałdy.

Porównując wielkość zrekultywowanej i niezrekultywo- 
wanej powierzchni hałd, wyróżniono w rejonie Wałbrzycha 
dwa okresy: 1975-1982 i 1983-2000. W pierwszym z wy
mienionych występowała przewaga zwałów o powierzchni 
niezrekultywowanej nad zrekultywowanymi, natomiast w 
drugim powierzchnia hałd zrekultywowanych była większa 
od powierzchni zwałów niezrekultywowanych. Ponadto w 
latach 1981-1996 zanotowano przewagę powierzchni zajętej 
przez czynne wówczas zwały nad powierzchnią hałd zrekul
tywowanych i niezrekultywowanych.

Biorąc pod uwagę tempo prac rekultywacyjnych można 
wyróżnić w Wałbrzychu i okolicy także dwa okresy: 
1975-1985 i 1986-2000. Pierwszy z wymienionych cecho
wał się znacznie większą dynamiką prac rekultywacyjnych 
niż drugi, a ponadto przyrost powierzchni zrekultywowanej 
postępował szybciej od powierzchni zajmowanej przez 
czynne wówczas hałdy. W latach 1986-1996 dynamika 
przyrostu powierzchni zrekultywowanej była natomiast 
zbliżona do tempa przyrostu powierzchni zajmowanej przez 
zwały czynne. Najmniejsze tempo rekultywacji hałd 
wystąpiło po 1996 roku, kiedy to zaprzestano usypywania 
zwałów w związku z likwidacją kopalń węgla kamiennego 
w Zagłębiu Wałbrzyskim. Od 1997 r. odpowiedzialność za 
rekultywację hałd ponoszą władze Wałbrzycha

Porównując wielkość zmian w powierzchni zwałów 
niezrekultywowanych i zrekultywowanych w latach 
1975-1996, można zauważyć dwie tendencje. Pierwsza do
tyczy okresu 1975-1985, kiedy to zanotowano ciągły spa
dek powierzchni hałd niezrekultywowanych oraz przyrost

powierzchni zwałów zrekultywowanych. Po 1985 roku 
tempo przyrostu powierzchni rekultywowanych uległo 
osłabieniu, natomiast powierzchnia zwałów niezrekultywo
wanych nie ulegała większym zmianom.

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Źródło: opracownie własne na podstawie danych z archiwów wałbrzyskich kopalń, Dolnośląskiego 
Gwarectwa Węglowego i Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Wałbrzychu.

Ryc. 1. Porównanie tempa wzrostu powierzchni rekultywowanych z 
przyrostem powierzchni zajmowanej pod hałdy w rejonie 
Wałbrzycha w latach 1975-200

Zróżnicowanie tempa prac rekultywacyjnych w rejonie 
Wałbrzycha w latach 1975-2000 ilustrują także wykresy 
rozwoju powierzchni rekultywowanej na tle przyrostu po
wierzchni zajmowanej przez wybrane hałdy (tyc. 2). Z 
załączonego wykresu wynika, że tempo rekultywacji wy
branych hałd zlokalizowanych w Wałbrzychu (4/1, 9/2 i 
1/3) było wolniejsze od tempa przyrostu ich powierzchni. 
Wyjątek stanowi hałda 1/2 w Boguszowie Gorcach — 
przyrost rekultywowanej powierzchni przebiegał tu szyb
ciej od przyrostu powierzchni zajmowanej przez ten zwał.

Podsumowując dynamikę prac rekultywacyjnych w po
równaniu do przyrostu powierzchni zajmowanej przez hałdy 
w rejonie Wałbrzycha w latach 1975-1996, należy stwier
dzić, że tempo tych działań nie było zadawalające. W 1975 r. 
było zrekultywowanych zaledwie 32,5% powierzchni hałd, a 
w 1996 r., kiedy zakończono usypywanie zwałów, wielkość 
powierzchni zrekultywowanej wzrosła do 57,1% ogólnej po
wierzchni zwałów. W latach 1997-2000 zrekultywowano 
zaledwie 5,0 ha gruntów. W 2000 r. było więc zrekultywo
wanych 59% powierzchni hałd.

Charakterystyczną cechą rekultywacji zwałów w rejonie 
Wałbrzycha w latach 1975-2000 jest znaczne opóźnienie 
prac rekultywacyjnych w stosunku do przyrostu powierzch
ni fałd. Zaistniała sytuacja jest uwarunkowana przede 
wszystkim wieloletnimi zaniedbaniami w zakresie rekulty
wacji oraz faktem, iż prace te w rejonie Wałbrzycha rozpo
częto dopiero w 1960 roku. Wówczas zwały w badanym 
obszarze zajmowałyjuż 147,6 ha gruntów, z czego 103,6 ha 
zajęte było przez hałdy czynne. Istotny wpływ na tempo 
prac rekultywacyjnych wywarła także gospodarka odpada
mi w wałbrzyskich kopalniach węgla kamiennego. Kopal
nie preferowały bowiem składowanie skał płonnych na po
wierzchni ziemi jako najtańszy sposób ich zagospodaro
wania”. W latach 1975-1996 zgromadzono na zwałach 
około 28, 5 min t odpadów skalnych, co stanowiło aż 69% 
wszystkich odpadów wytworzonych przy wydobyciu wę
gla. Ponadto skały płonne były składowane na hałdach w 
sposób nieuporządkowany, co utrudniało dalsze ich wyko
rzystanie.

Kurczenie się wolnych powierzchni pod składowanie 
odpadów górniczych już na początku lat osiemdziesiątych 
XX w. zmusiło kopalnie do powiększanie starych zwałów

—  Powierzchnia hałd 
ogółem
Powierzchnia hałd 
czynnych 
Zrekultywowana 
powierzchnia hałd

—  Niezrekultywowana 
powierzchnia hałd



56 Wszechświat, t. 107, nr 1-3/2006

60

50
17

4/1 - zwał przy ulicy S Moniuszki w 
Wałbrzychu Gaju

9/2
1/2 - zwał przy szybie "Witold" w 
Boguszowie Gorcach

9/2 - zwał przy szybie "Victońa* wc __________SL.
O 30 1/3 Wałbrzychu Sobięcmie

<U 
?  20 
o
Ł  i n

1/3 - zwał przy szybie "Wiesław" w

/  _..1/2 Wałbrzychu Białym Kamieniu 

•mami at&ynt zaznaczono
powierzchnię hałd ogółem,a 
Ironu przerywanym
zrefcutywowann powierzchnię hak*

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Źródło opracownie własne na podstawie danych z archiwów wałbrzyskich kopalń, Dolnośląskiego Gwarectwa 
Węglowego i Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Wałbrzychu

Ryc. 2. Porównanie tempa wzrostu powierzchni rekultywowanych na 
tle przyrostu powierzchni zajmowanej przez wybrane hałdy w rejonie 
Wałbrzycha w latach 1975-200

przez ich nadbudowanie oraz sypanie nowych hałd w 
kształcie stożków. Uzasadnienie takiego postępowania było 
proste: w obrębie hałd stożkowych można było, na tej samej 
powierzchni, zgromadzić więcej odpadów, aniżeli w obrę
bie zwałów pryzmowych. Sypanie hałd stożkowych unie
możliwiało natomiast równoczesne zwałowanie odpadów i 
prowadzenie prac rekultywacyjnych. Dlatego też formy te, 
przeważnie do czasu zakończenia ich usypywania, nie były 
rekultywowane. Barierą ograniczającą prowadzenie prac 
rekultywacyjnych w obrębie świeżo sypanych hałd były 
także zachodzące na ich stokach ruchy masowe, głównie 
osuwiska, procesy erozyjne oraz zmywy powierzchniowe, 
co nie sprzyjało kształtowaniu się gleby i wegetacji roślin. 
Znaczne opóźnienie rekultywacji hałd stożkowych wynika 
także z faktu, iż formy te zanim zostaną poddane tym zabie
gom, muszą być odpowiednio przygotowane (tarasowanie 
stoków, niwelacja stożka, itp.). Rekultywacja zwałów stoż
kowych wymaga na ogół dłuższego czasu i większych 
nakładów finansowych, niż hałd pryzmowych. Sypanie 
hałd stożkowych, zajmujących mniejsze powierzchnie niż 
zwałów pryzmowych, przyniosło więc krótkotrwałe i po
zorne oszczędności. Wzrosły bowiem nakłady finansowe i 
czas potrzebny na rekultywację tych form. Jednocześnie 
wydłużeniu uległ okres, w którym zwały te oddziaływały 
niekorzystnie na środowisko przyrodnicze, przede wszyst
kim zanieczyszczając powietrze.

Ryc. 3. Fragment rekultywowanego zachodniego stoku hałdy 1/3 przy 
szybie „Wiesław” w Wałbrzychu Białym Kamieniu w 2005 r.

Wolne tempo prac rekultywacyjnych uwarunkowane 
było także niewystarczającymi funduszami przeznaczony

mi na ten cel przez kopalnie. Działające w trudnej sytuacji 
ekonomicznej wałbrzyskie kopalnie węgla kamiennego 
były bardziej zainteresowane ekonomicznymi wynikami 
wydobycia i sprzedaży węgla, niż przeznaczaniem coraz 
większych funduszy na prace rekultywacyjne. „Oszczędno
ści” w tym względzie dotyczyły także odstąpienia od 
sporządzania odpowiednich dokumentacji przyrodniczych i 
technicznych. Niektóre mniejsze hałdy w rejonie Wałbrzy
cha zostały zrekultywowane bez wykonania takiej doku
mentacji.

Ryc.4. Widok zrekultywowanej w 1978 r. hałdy 2/3 przy szybie, Jan” 
w Wałbrzychu Białym Kamieniu. Stan w 2005 r.

Istotnym uwarunkowaniem wolno postępujących prac 
rekultywacyjnych był także brak ogólnej koncepcji rekulty
wacji i zagospodarowania terenów górniczych w latach 
1975-1986 oraz wyspecjalizowanych jednostek zaj
mujących się rekultywacją zwałów w rejonie Wałbrzycha. 
Ponadto odpowiedzialne za rekultywację kopalnie nie koor
dynowały działań w tym zakresie. Wielokrotnie zwałowa
nie skał płonnych nie było zgodne z ogólną koncepcją for
mowania hałdy, co przyczyniało się do znacznego opóźnia
nia prac rekultywacjnych. Przykładem może być najwięk
szy w Wałbrzychu zwał 9/2 o wysokości 105 m , zajmujący 
50,0 ha gruntów, zlokalizowany między dzielnicami Sobię- 
cin i Gaj. W latach 1975-1996 stanowił on poważne źródło 
zanieczyszczenia powietrza, między innymi w rejonie szpi
tala chorób płuc na Gaju, zlokalizowanego zaledwie 400 m 
od wspomnianej wyżej hałdy.

Po likwidacji kopalń węgla kamiennego rekultywacją 
części zwałów zajęły się władze Wałbrzycha. Do końca 
2004 r. prawie 75% powierzchni zajętej pod zwały i osadni
ki zostało zrekultywowane. Część hałd zaczęła porastać ro
ślinność wskutek naturalnej sukcesji. Szacuje się, że obec
nie prawie 85% hałd na terenie Wałbrzycha jest porośnięte 
przez drzewa, krzewy i trawy. Wraz z likwidacjąuciążliwe- 
go przemysłu przyczyniło się to do znacznego zmniejszenia 
zapylenia powietrza w, a także do wyraźnej poprawy prze
obrażonego i zdewastowanego przez górnictwo węglowe 
krajobrazu Kotliny Wałbrzyskiej.

Wpłynęło 19.09.2005

Dr. Jan Wójcik pracuje w Instytucie Geografii i Rozwoju 
Regionalnego w Uniwersytecie Wrocławskim, 

e-mail: jw57@o2.pl
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PRZYRODNICZE DZIEDZICTWO CYSTERSÓW NA ŚLĄSKU
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Już od niepamiętnych czasów chroniono niektóre obiek
ty przyrodnicze, traktując je jako miejsca święte. Najczę
ściej były to stare drzewa, skały, a w późniejszym czasie 
rośliny i zwierzęta posiadające duże znaczenie gospodarcze 
bądź militarne. Wierzono, że pnie niektórych sędziwych 
drzew są siedzibą różnego rodzaju duchów, od których zale
żało zdrowie, szczęście, płodność, plony, pogoda itp. W Eu
ropie obok ochrony kultowej w XV w. pojawia się po raz 
pierwszy, powodowana racjonalnymi pobudkami, ochrona 
prawna. W Polsce pierwszy przepis prawny chroniący drze
wa wydał w 1423 r. król Władysław Jagiełło. Od tego czasu 
polskie i litewskie cisy były strzeżone Statutami Wareckimi, 
za złamanie, których groziły srogie kary. Znane są również 
przykłady dawnych działań zmierzających do zachowania 
równowagi ekologicznej, dzięki której można było prowa
dzić dalszą eksploatację środowiska. Jednymi z pierwszych, 
którzy prowadzili proprzyrodnicze działania ekologiczne 
byli cystersi.

Według tradycji, w dniu św. Benedykta 21 marca 1098 
r., Robert, opat klasztoru Molmes we Francji, udał się z 21 
braćmi w okolice miejscowości Dijon i tam wśród lasów, w 
niewielkiej podmokłej dolinie założył klasztor Cistertium. 
Był to akt sprzeciwu wobec zaniechania wśród benedykty
nów przestrzegania wielu surowych nakazów zawartych w 
regule św. Benedykta. Robert postanowił w nowym zgro
madzeniu powrócić do pierwotnych zasad ubóstwa, modli
twy i pracy.

W Polsce cystersi pojawili się w XII w., podczas ich naj
większej aktywności kolonizacyjnej. Pierwszy konwent 
wyruszył z Burgundii i osiadł w Jędrzejowie koło Kielc. 
Śląscy cystersi wywodzili się z Niemiec i pod koniec XII w. 
założyli swój klasztor w Lubiążu, a następnie w Henryko
wie i Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Na 
początku XIII w. powstały ich klasztory w Rudach koło Ra
ciborza oraz w Jemielnicy koło Strzelec Opolskich (ryc. 1).

Cystersi stali się, zgodnie z ich przyjętą zasadą, zakonem 
kolonizującym obszary słabo zaludnione i słabo wykorzy

stane gospodarczo. Przekazane im tereny przekształcali tak, 
by prowadzona tam gospodarka zapewniała im proste 
utrzymanie. Początkowo, ściśle przestrzegając reguły ubó
stwa, zabezpieczali swoje potrzeby na poziomie niezbęd
nym tylko do przeżycia. W późniejszym czasie, ze względu 
na przymus świadczenia na rzecz państwa i kościoła, zakres 
ich potrzeb znacznie wzrósł. Gospodarka cystersów od sa
mego początku nastawiona była na samowystarczalność 
klasztorów. Chcąc wykorzystać możliwości, jakie dawały 
im nowo zasiedlane okolice, trzeba było je bardzo dobrze 
poznać i tak eksploatować, aby ich zasoby odnawialne 
zdołały się szybko odtworzyć. Cystersi jako jedni z pierw
szych zaczęli w kolonizowanych okolicach budować stawy, 
w których hodowali ryby. Groble stawów obsadzali drze
wami, najczęściej dębami szypułkowymi Quercus robur, 
dla wzmocnienia ich struktury, częściowego ocienienia lu
stra wody i osłonięcia go przed wpływem silnych wiatrów. 
Pozostałością po obecności cystersów na Śląsku są kom
pleksy stawów hodowlanych. Największe z nich znajdują 
się w okolicach Milicza i Żmigrodu w województwie dol
nośląskim. Mniejsze kompleksy znajdują w Łężczoku koło 
Raciborza w województwie śląskim oraz w okolicach Je
mielnicy na Śląsku Opolskim. Stawy te są jednymi z naj
cenniejszych przykładów naszego dziedzictwa przyrodni- 
czo-kulturowego, dokumentującego przychylność cyster
sów do natury. Najciekawszymi z nich, a zarazem najbar
dziej malowniczymi i oddającymi w pełni ducha cystersów, 
są śródleśne stawy w Kotlarce (ryc. 2) i Grabka (ryc. 3) koło 
Milicza oraz w Łężczoku. W wielu cysterskich stawach, 
szczególnie tych, w których prowadzi się ekstensywną go
spodarkę rybacką, rozwijają się zbiorowiska roślin podwod
nych i pływających, w których spotkać można wiele gatun
ków chronionych i rzadkich. Do najciekawszych zaliczyć 
należy paproć wodną— sal winię pływaj ącą Sal vinia natans 
(ryc. 4), grzybieńczyka wodnego Nymphoides peltata, je- 
zierzę mniejszą Najas minor, rdestnicę wydłużoną Potamo- 
geton prelongus i kotewkę orzecha wodnego Trapa natans.

Ryc. 1. Krypta grobowa cystersów w podziemiach kościoła w Jemiel
nicy. Fot. Krzysztof Spałek

Ryc. 2. Staw Czamy Las w Kotlarce koło Milicza. 
Fot. Krzysztof Spałek
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Ryc. 3. Staw Grabek koło Milicza. Fot. Krzysztof Spałek

Kotewka orzech wodny to jednoroczna, oryginalna 
kształtem roślina wodna, tworząca dużą, do 45 cm średnicy 
rozetę, składającą się z romboidalnych, ząbkowanych liści 
(ryc. 5). Na długim ogonku liściowym znajduje się pęche
rzyk pławny utrzymujący roślinę na powierzchni wody. 
Kotewka kwitnie od czerwca do sierpnia. Jej owocem jest 
duży orzech z czterema rogami zakończonymi ostrymi har
punami umożliwiającymi jego zakotwiczenie się na dnie 
(stąd nazwa). W Polsce notowana była w południowej częś
ci dorzecza Wisły i Odiy, najczęściej w starorzeczach i sta
wach hodowlanych. Zagrożeniem dla tego gatunku są różne 
działania związane z gospodarką rybacką, a przede wszyst
kim jej intensyfikacją. Najgroźniejszym wydaje się jednak 
wprowadzanie roślinożernych gatunków ryb, np. amura 
białego Ctenopharyngodon idella, któiy w krótkim czasie 
potrafi zniszczyć bardzo liczne populacje.

Ryc. 4. Staw w Gądkowicach koło Milicza z udziałem salwinii 
pływającej Sahńnia natans L. Ali. Fot. Krzysztof Spałek

W zacisznych, płytkich zatokach stawów spotkać moż
na owadożeme pływacze: zachodniego Utricularia austra- 
lis i pospolitego U. mlgaris. Na ich liściach występują małe, 
bezbarwne, wypełnione powietrzem pęcherzyki, które sta

Ryc. 5. Kotewka orzech wodny Trupa natans L. na stawie 
w Łężczoku. Fot. Krzysztof Spałek

nowią pułapkę dla drobnych zwierząt wodnych. Pęcherzyki 
te maj ą mały otwór zamknięty wodoszczelną klapką, otwie- 
rającą się tylko do wnętrza. Po zewnętrznej stronie pęche
rzyków sterczą nieruchome szczecinki, które działają jak 
dźwignie —  z chwilą ich dotknięcia przez zwierzę, klapka 
otwiera się i zwierzę zostaje natychmiast wessane wraz ze 
strumieniem wody do pęcherzyka. Następnie klapka się za
myka i ofiara ulega strawieniu dzięki substancjom trawien
nym wydzielanym przez włoski znajdujące się wewnątrz 
pęcherzyka.

Ryc. 6. Lindemia mułowa Lindemia procwnbens (Krocker) Philcox 
na dnie wyschniętego stawu koło Milicza. Fot. Krzysztof Spałek

Na wysychających brzegach oraz dnach spuszczonych 
stawów wykształca się późnym latem i jesienią roślinność 
namuliskowa drobnych terofitów z klasy Isoeto-Nanojun- 
cetea, tj. roślin o krótkim czasie aktywnego życia, przeży
wających niekorzystny okres w postaci nasion. Zaliczyć do 
nich należy m.in.: jeszcze do niedawna uważaną za wy
marłą uwroć wodną Crassula aąuatica, a stwierdzoną ostat
nio na dnie spuszczonego stawu koło Milicza, nadwodniki 
—  naprzeciwlistnego Elatine hydropiper, sześciopręciko- 
wego E. hexandra i trójpręcikowego E. triandra, ponikło ja
jowate Eleochańs ovata, turzycę ciborowatą Carex bohemi- 
ca oraz znaną w Polsce tylko z kilku stanowisk lindemię 
mułową Lindemia procumbens (ryc. 6). Dla gatunków na- 
muliskowych, pojawiających się okresowo, bardzo trudno
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stwierdzić, które stanowisko jest wymarłe, chyba że brak 
jest odpowiednich dla niego siedlisk. Jeśli odpowiednie sie
dlisko jest zachowane, zawsze istnieje możliwość pojawie
nia się tego gatunku w sprzyjających okolicznościach, trud
nych jednak do określenia. Zagrożeniem dla nich jest inten
sywna gospodarka rybacka na stawach hodowlanych, która 
ze względu na ciągłe użytkowanie stawu nie dopuszcza do 
powstania odpowiednich siedlisk. Duże znaczenie dla roz
przestrzeniania się tych gatunków mają najprawdopodob
niej również ptaki.

W sąsiedztwie stawów rozwinęły się trudno dostępne 
szuwary oraz bagna i torfowiska. Występuje w nich również 
wiele interesujących gatunków roślin, np.: żurawina błotna 
Chcycoccus palustris, siedmiopalecznik błotny Comarum 
palustre, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, czer- 
mień błotna Calla palustris i owadożema rosiczka 
okrągłolistna Drosera rotundifolia.

Poza rybołówstwem zakon cystersów prowadził pla
nową gospodarkę leśną i myśliwską, która chroniła lasy i 
występujące w nich zwierzęta przed nadmiernym wytrze
bieniem. Posiadane zdolności i uprawnienia pozwoliły cy
stersom na wprowadzanie nowych form gospodarowania 
ziemią. Upowszechnili oni m.in. trójpolową uprawę ziemi, 
warzywnictwo, sadownictwo oraz pszczelarstwo. Jako 
pierwsi na tych terenach zaczęli uprawiać winną latorośl, a 
wyrabiane z niej wino sprzedawali w karczmach 
położonych na ich dobrach. Uprawiali również chmiel, któ
ry był dostarczany do okolicznych browarów. Szeroko wy
korzystywali siłę wody do napędzania licznych młynów 
oraz różnego typu kół wodnych do mielenia kory dębowej 
potrzebnej do garbowania skór, napędzających ostrza szli
fierskie i pompujących powietrze do miechów kuźniczych.

Ryc. 7. Park w Rudach. Fot. Krzysztof Spałek

Ze swego klasztoru cystersi zazwyczaj wyznaczali pro
mieniście drogi leśne łączące ich z okolicznymi wsiami. Ze 
względów estetycznych wzdłuż dróg i duktów leśnych sa
dzono dęby, buki i lipy. Większość z nich wykorzystujemy 
do transportu po dziś dzień.

Wpłynęło 28.09.2005

Dr Krzysztof Spałek pracuje w Katedrze Biosystematyki 
Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, e-mail: kspalek@uni.opole.pl

Kazimierz WALASZ (Kraków)

STAN POZNANIA AWIFAUNY POLSKI, POTRZEBA BADAŃ I DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Wydane ostatnio podsumowania naszej wiedzy o awifau- 
nie Polski oraz występowaniu gatunków najrzadszych oma
wiają występowanie poszczególnych gatunków w skali 
całego kraju. Opracowania te, ze względu na swój charakter 
nie zawierają informacji na temat ekologii ptaków wystę
pujących w naszym kraju oraz informacji, jakie badania nale
żałoby podjąć w najbliżej przyszłości i w dalszej perspekty
wie by stan naszej wiedzy był jak najpełniejszy, a przede 
wszystkich spełniał współczesne, pilne oczekiwania związane 
z ochrona poszczególnych gatunków w skali regionalnej, a ta
kże całego areału występowania.

Najpilniejsza bieżąca potrzeba dokładnej wiedzy o roz
mieszczeniu i liczebności wynika ze zmian w planowaniu 
przestrzennym, gdzie decyduje się przyszłe przeznaczenie te
renów w skali gminy na wiele lat. Plany te powstają przy sil
nej presji inwestorów prywatnych i gwałtownym wzroście 
cen gruntów. Dodatkowo duże uprawnienia samorządów lo

kalnych, przy ich bardzo niskim poziomie świadomości eko
logicznej, wzmaga niekorzystne procesy.

W tej sytuacji brak dobrego rozeznania ornitologicznego, 
a tym samym niemożność wskazania terenów, które powinny 
być ochronione przed zmiana sposobu użytkowania, może 
przyczynić się do szybkiego spadku liczebności gatunków 
obecnie dość licznych i pospolitych, a w przypadku rzadszych 
do ich całkowitego zaniku. Dotyczy to zwłaszcza gatunków 
zasiedlających wszelkiego typu tereny otwarte, pola, łąki, tzw. 
nieużytki, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne oraz doliny 
rzeczne. Zmianie ulega sposób użytkowania terenów rolni
czych w związku z naszym wejściem do Unii Europejskiej.

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych typów ba
dań oraz działań organizacyjnych, jakie należy podjąć, by U 2y- 

skać, odpowiadające współczesnym wymogom, dane o awi- 
faunie zasiedlającej teren Polski. Zbieranie ich dostarczy nie
zbędnych informacji pozwalających na podejmowanie sku
tecznych działań ochronnych w skali całego kraju. Zadania te

Uzupełnieniem proekologicznej działalności cystersów 
było zakładanie licznych parków dla potrzeb estetycznych i 
rekreacyjnych. Jednymi z najcenniejszych są przyklasztor
ne parki w Henrykowie i Rudach (ryc. 7).

mailto:kspalek@uni.opole.pl
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mogą realizować zarówno pojedynczy obserwatorzy ptaków, 
jaki i zorganizowane grupy. Jednak część z tych zadań jest mo
żliwa do realizacji jedynie przez wyspecjalizowane zespoły na
ukowe wspierane przez środki finansowe pochodzące z fundu
szy państwowych lub prywatnych fundacji.

1. Zebranie podstawowych informacji o biologii 
awifauny Polski

1. Poznanie wybiórczości siedliskowej

Brak dokładnych badań nad wybiórczością siedliskową 
poszczególnych gatunków. Chodzi o takie dane, które po
zwolą określić środowiska rzeczywiście przydane dla popula
cji lęgowej jakiegoś gatunku i które cechy, parametry tych 
siedlisk mają kluczowe znacznie dla wstępowania gatunku. 
Chodzi o poznanie, które cechy środowiska decydują o jego 
zasobności pokarmowej niezbędnej do wyprowadzenia lęgu 
lub przeżycia w okresie zimowym a także, jakie są wymaga
nia siedliskowe decydujące o możliwości umieszczenia 
gniazda czy znalezienia miejsca do ukrycia się przed poten
cjalnym drapieżnikiem.

Badania te mogą być podjęte przez wyspecjalizowane ze
społy naukowców. Dobrym przykładem takich badań jest ar
tykuł na temat wybiórczości siedliskowej i biologii zimorod
ka. W pierwszej kolejności należy podjąć badania nad wy
biórczością siedliskową gatunków zasiedlających te typy śro
dowisk, które mogą ulec najszybszym zmianom. Dotyczy to 
gatunków terenów pól, łąk, pastwisk i mokradeł oraz niektó
rych gatunków terenów leśnych, ale powinny być nakierowa
ne specyficznie na gatunki najbardziej zagrożone oraz gatunki 
mogące być gatunkami tarczowymi, tj. gatunki, których 
ochrona przyczyni się do ochrony całych siedlisk, w których 
występuje cały zestaw gatunków o węższych wymaganiach 
siedliskowych.

Dobra znajomość kluczowych czynników decydujących 
o zasiedlaniu danego środowiska pozwoli na interpretację wy
ników liczeń, w których wykazuje się w pewnych miejscach 
tego samego obszaru wzrost, a w innych spadek liczebności, 
jak to na przykład stwierdzono w przypadku ortolana.

Przykładem wypływu pewnych czynników kluczowych 
na występowanie gatunku jest zależność występowania dzię
cioła trójpalczastego i białogrzbietego od ilości martwego 
drewna. Martwe drzewa bardzo szybko znikają z lasu, pozy
skiwane na drewno opałowe. Drzewa te stanowią miejsce lę
gów wielu gatunków— gdyż na ogół zawierają wiele dziupli. 
Drzewa te są jednocześnie siedliskiem larw, które są kluczo
wym pokarmem dla najrzadszych dzięciołów. Znikanie tej 
kategorii drzew z lasów drastycznie obniża liczebność lub eli
minuje całkowicie w największym stopniu gatunki najrzad
sze, które powinny podlegać szczególnej ochronie. Kurczenie 
się ich populacji zaburza naturalny proces funkcjonowania 
populacji i prowadzi do krytycznego obniżenia ich wielkości, 
co uruchamia szereg procesów genetycznych powodujących 
jeszcze szybszy zanik populacji tych gatunków.

2. Określenie minimalnych powierzchni, na
których występować może dany gatunek

Chodzi tu o ustalenie wielkości minimalnych powierzchni 
dla pojedynczej pary lęgowej. Dane te są niezbędne do ustale

nia wartości przyrodniczej zwłaszcza małych powierzchni 
tworzonych użytków ekologicznych. Dobrym przykładem są 
badania ilościowe przeprowadzone na powierzchniach le
śnych o różnej wielkości, które pozwoliły na określenie dla 
wielu gatunków tej grupy, minimalnych wymagań po
wierzchniowych.

Częstym zwyczajem jest, że w pracach, w których mapuje 
się stanowiska gatunków rzadszych takich jak np. ptaki dra
pieżne podaje się zagęszczenie na 100 km2. Jednak pomija się 
parametr najważniejszy, dla scharakteryzowania wymagań 
siedliskowych, a mianowicie jak duży był płat środowiska w 
którym znajdowało się gniazdo, np.: powierzchnia torfowiska 
z gniazdem błotnika stawowego, czy powierzchnia zadrze
wienia z gniazdem myszołowa. Dane te pozwalają scharakte
ryzować minimalne powierzchnie niezbędne do założenia 
gniazda. Może być tak, że powierzchnia krytyczna do założe
nia gniazda może być niewielka, a wokół niej mogą znajdo
wać się duże powierzchnie terenów użytkowanych rolniczo. 
Mając takie informacje, zyskujemy bardzo silne argumenty 
by, np. poddać ochronie nawet najmniejsze obszary torfowisk 
— ale ciągle nie wiemy jakiej wielkości ?

Podobnie regułą jest podawanie informacji o procencie 
różnych gatunków drzew w których/lub na których znajdo
wały się gniazda badanego gatunku, często bez jakiegokol
wiek odniesienia jaka jest naturalna frekwencja, udział pro
centowy, poszczególnych gatunków drzew lub klas wieko
wych tych drzew wybieranych na gniazdo. Może to prowa
dzić do wniosku, że na przykład dany gatunek nie preferuje 
brzozy, gdyż tylko znikomy procenty gniazd wykryto na 
brzozach, podczas gdy jest rezultatem, bardzo małego udziału 
procentowego brzóz na badanym terenie.

W wielu pracach omawiających biologię lęgowąjakiegoś 
gatunku podawana jest charakterystyka jakościowa siedlisk 
preferowanych przez badany gatunek. Jest ona często bardzo 
trafiia, wynikająca z dobrego rozpoznania. Natomiast na ogół, 
brak w niej informacji o powierzchni poszczególnych ele
mentów składających się na środowisko preferowane. Unie
możliwia to ocenę na ile duży musi być obszar niezbędny dla 
występowania tego gatunku oraz poszczególnych jego skład
owych.

Znajomość tych parametrów ma podstawowe znaczenie 
dla oceny walorów przyrodniczych terenów proponowanych 
do ochrony. Bez takich danych także wszelkie oceny wielko
ści populacji lęgowych na danym terenie mają znaczenie 
mniejsza dokładność, co z kolei utrudnia realną ocenę warto
ści przyrodniczych większych obszarów.

3. Poznanie roli gwałtownie wzrastającej liczby
drapieżników zagrażających ptakom

Obecnie coraz większą rolę odgrywać zaczyna nara
stający problem wzrostu liczby drapieżników i ich wpływu na 
populacje ptaków. Ich negatywny wpływ zaznacza się coraz 
szerzej. Najbardziej widoczne efekty obserwuje się w awifau- 
nie terenów polnych i w miastach. Gwałtownie wzrosła popu
lacji lisa. Jest to rezultat braku zainteresowania tym gatun
kiem ze strony myśliwy w wyniku ustania mody na naturalne 
futra czy lisie kołnierze. Jednocześnie wprowadzenie na ma
sową skale szczepień przeciw wściekliźnie dodatkowo przy
czyniło się do rozwoju populacji lisa. W rezultacie zwiększyło 
to także presję lisa na tereny zurbanizowane. Ssaki te coraz
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częściej są odnotowywane nawet w centrach dużych miast. 
Wraz ze wzrostem populacji tych drapieżników odnotowuje 
się gwałtowny spadek populacji zająca, bażanta, a szczególnie 
kuropatwy. Także w lasach odnotowuje się znaczny wzrost li
czebności kun, co zapewne nie pozostaje bez wpływu na po
pulacje ptaków leśnych. Przykładem znacznego wzrostu li
czebności kun może być fakt, że w pokarmie orła przedniego 
w Karpatach ich udział ilościowy wynosi średnio 12,5 %, a 
wagowo aż 15%, czego nie odnotowano w innych miejscach 
areału tego gatunku. W przypadku środowisk wodnych, tj. 
stawów rybnych, rzek, strumieni i większych zbiorników taką 
samą rolę jak lis w środowiskach otwartych odgrywa norka 
amerykańska, jenot i w mniejszym stopniu wydra. W mia
stach wrona zaczyna gniazdować coraz częściej. W tym sa
mym czasie obecna już tam od wielu lat sroka zajmuje tereny 
najgęściej zabudowane gdzie dotychczas jej nie było. Powo
duje to w praktyce zredukowanie do poziomu kilku procent! 
wielkości populacji niektórych gatunków. Najbardziej wi
doczne jest to w przypadku sierpówki. Łatwo wykrywalne 
gniazda tego gołębia są łupem wron i srok. Na przykład w la
tach 70 na Plantach w Krakowie gniazdowało ok. 180 par 
sierpówek, obecnie jest tylko kilka par. Na obszarach otwar
tych pól i łąk, w wyniku silnej presji drapieżniczej, zmiany 
przeznaczenia gruntów i zmiany struktury upraw na dużą ska
lę, może nastąpić w najbliższych latach katastrofalny spadek 
liczebności, a może nawet wymarcia niektóiych gatunków.

Tak więc brak podstawowych informacji o czynnikach 
decydujących o wymaganiach siedliskowych i liczebności, 
uniemożliwia ocenę stanu zagrożenia populacji poszczegól
nych gatunków, a przez to nie pozwala też na podjęcie kon
kretnych działań mających na celu powstrzymanie za
chodzących procesów lub minimalizację ich skutków.

4. Podjęcie badań nad składem pokarmu i
zasobnością pokarmową siedliska

Najpilniej należy podjąć takie badania dla gatunków, dla 
których za przyczynę zaniku uważa się gwałtowne uszczupla
nie się bazy pokarmowej lub jej brak. Dotyczy to w przypad
ku gatunków terenów otwartych przede wszystkim dudka, 
kraski i dzierzb. Natomiast z gatunków leśnych przede 
wszystkim dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego. Infor
macje o składzie pokarmu są często i łatwo zbierane dla sów, 
niektórych drapieżnych, mew. Dla pozostałych gatunków 
uzyskanie takich danych wymaga stosowania specyficznych 
metod i jest możliwe w zasadzie tylko dla ośrodków nauko
wych. Wymaga też często specjalistycznych konsultacji z bo
tanikami, specjalistami od bezkręgowców oraz płazów i ssa
ków, które są składnikiem pokarmu różnych gatunków.

5. Poznanie biologii lęgowej i śmiertelności

Poznanie biologii lęgowej jest jednym z najważniejszych 
zadań w tej grupie. O większości gatunków nie wiemy nic lub 
mamy tylko efemeryczne dane o terminach rozpoczynania lę
gów, czasie trwania okresu lęgowego, liczbie lęgów, miejscu 
umieszczenia gniazda, liczbie składanych jaj, wykluwalności 
piskląt, przeżywalności piskląt w gnieździe i po opuszczeniu 
gniazda. Jedyne szersze dane na ten temat opublikowano w 
monografii Śląska. Innym ważnym parametrem jest struktura 
wiekowa populacji lęgowej. Duży udział osobników przystę

pujących pierwszy raz do rozrodu (w przypadku wielu gatun
ków są to osobniki w drugim kalendarzowym roku życia) ce
chuje młode ekspandujące populacje. Z kolei stałość struktury 
wiekowej, utrzymywanie się w kolejnych latach podobnego 
procentu osobników drugorocznych i starszych wskazuje na 
stabilność badanej populacji.

Zwykle nie znamy proporcji ilościowych między liczbą 
ptaków przystępujących do lęgów, a frakcją nielęgową. Na 
ogół jest to parametr bardzo trudny do poznania. Ale w przy
padku gatunków, które tworzą wyraźnie wyodrębniające się 
stada nielęgowe, obecne cały czas na jakimś terenie takie dane 
możemy uzyskać, jak to jest, np. w przypadku kruka. Badania 
te wymagają znacznej specjalizacji i dużego nakładu czasu, 
dlatego mogą być podjęte tylko przez placówki naukowe. Czę
ść tych badań może być realizowana, pod nadzorem placówek 
naukowych przez wyspecjalizowanych wolontariuszy, np. 
osób z uprawnieniami obrączkarskimi, które mogą także zna
kować badane gatunki. Zebrano sporo informacji o ptakach 
gniazdujących w budkach lęgowych. Dane te na ogół do dziś 
nie są opublikowane. Należy jednak postawić takie zadania, 
gdyż bez ich znajomości, tak jak bez znajomości wybiórczości 
siedliskowej, nie będziemy mogli prowadzić skutecznej ochro
ny ptaków.

6 . Dane biometryczne

Dane te są niezbędne do scharakteryzowania biometrycz
nego populacji ptaków zasiedlających badany teren. Są one 
standardowo zbierane przez osoby indywidualnie 
obrączkujące ptaki, a także przez zespoły obrączkujące ptaki 
w okresie migracji. Zapewne najobszerniejszymi danymi dys
ponuje obecnie Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku gro
madzący dane o ptakach zaobrączkowanych oraz Zakład Ba
dania Wędrówek Ptaków UG. Niestety większość tych da
nych nie jest publikowana..

Należałoby podjąć także specjalne programy w celu opra
cowania tych danych, tak by było możliwe korzystanie z nich. 
By uzyskać takie dane, w przypadku wielu gatunków, trzeba 
podjąć regularne odłowy ptaków w okresie lęgowym. Należy 
zebrać dane o długości ciała, skrzydła złożonego, ogona, sko
ku, dzioba dla ptaków młodocianych i dorosłych, samców i 
samic oraz ciężar. Dane te mogą zbierać wyspecjalizowani w 
poszczególnych grupach gatunków obrączkarze. Jednak bez 
zaplanowania zbierania tych pomiarów, nie zbierze się ich dla 
gatunków takich jak: perkozy, gęsi, kaczki, ptaki drapieżne, 
grzebiące, gołębie, sowy, dzięcioły, ptaki krukowate, których 
odłowienie wymaga zastosowania specyficznych metod i 
większego nakładu czasu i środków. By zebrać większą licz
bę takich danych, przydatnych na przykład do analizy zróżni
cowania na różne populacje, konieczne byłoby zgromadzenie 
znacznie większej liczby pomiarów i to z wielu oddalonych 
od siebie terenów. Tak więc by zebrać te dane należałoby w 
tym celu umchomić specjalnie na to nastawione programy ba
dawcze. Należy też zbierać takie same dane o populacjach zi
mujących. Pozwoliłoby by to na scharakteryzowanie i porów
nanie populacji zimujących z lęgowymi.

Niewiele mamy danych o wymiarach jaj ptaków gniaz
dujących w Polsce. Ze względu na przepisy ochrony gatunko
wej zwierząt zbieranie takich pomiarów powinno być kiero
wane przez ośrodki naukowe, szkolące i nadzorujące pracę 
wolontariuszy.
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U. Poznanie rozmieszczenia i liczebności

Pomimo, że krajowa aktywność ornitologów niezmiernie 
wzrosła w ciągu ostatnich dwudziestu lat i opublikowano sze
reg opracowań faunistycznych obejmujących znaczne połacie 
kraju, jak pokazuje opublikowane w ostatnim czasie podsu
mowanie naszej wiedzy o rozmieszczeniu ptaków w Polsce 
stan poznania naszej awifauny jest niezadowalający. Ko
nieczne jest podjęcie w skali całego kraju programów 
mających na celu uzyskanie pełnego obrazu rozmieszczenia i 
liczebności.

1. Poznanie rozmieszczenia i liczebności
w okresie lęgowym

Atlas ptaków lęgowych
Badania terenowe nad atlasem ptaków lęgowych Polski 

wykonano na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku, jednak do 
dziś dane te nie zostały opublikowane w kraju. Dane te, co 
prawda, weszły w skład wydanego 8 lat temu atlasu ptaków lę
gowych Europy. Jednak siatka 50x50 km2 jest siecią zupełnie 
nieodpowiednią dla pojedynczego kraju. Wielu oponentów 
uważa, że obecnie dane te są przestarzałe i nie warto ich publi
kować. Zapominają oni jednak o tym, że obraz uzyskany w 
tamtych latach jest nieocenionym materiałem wyjściowym do 
porównań z obecną i przyszła sytuacją. Tak wiec publikacja 
tego atlasu, oby jak najszybsza, jest jak najbardziej potrzebna. 
Obecnie należałoby już podjąć starania o ponowne wykonanie 
atlasu ptaków lęgowych Polski. Uzyskanie aktualnego obrazu 
rozmieszczenia ptaków lęgowych dla całego kraju jest obecnie 
niezwykle potrzebne.

Atlas ptaków zimujących
Program badań atlasowych w okresie zimowym był do

tychczas wykonywany tylko na 1/5 powierzchni Polski. Po
dobne atlasy wykonano we Francji, Wielkiej Brytanii, w Ho
landii (atlas całoroczny) i w mniejszych państwach europej
skich i różnych regionach Europy. Podobnie jak atlas lęgowy, 
dostarcza podstawowych informacji o przestrzennym roz
mieszczeniu ptaków w okresie zimowym i powinien być wy
konany na obszarze całego kraju.

Inwentaryzacja stanowisk gatunków strefowych
Inwentaryzacje i monitoring gniazd ptaków szponiastych, 

dla których wyznacza się strefy ochronne, prowadzi od lat 
Komitet Ochrony Orłów (KKO 2002). Co prawda wiele tere
nów wymaga jeszcze zbadania, ale niewątpliwe sukcesy w 
pracy tej organizacji stwarzają godny do naśladowania stan
dard.

Gorzej jest w przypadku bociana czarnego, którego wielu 
stanowisk nie znamy. A stanowiska znane nie są monitorowa
ne corocznie. Podobnie jest z kraską i żołną. W przypadku 
kraski podjęto w 2005 roku z dużym zapałem badania nad 
rozmieszczeniem i liczebnością gatunku.

Inwentaryzacja gatunków wysp ekologicznych
Chodzi tu głównie o inwentaryzację stanowisk lęgowych 

gatunków na wszystkich kompleksach stawów rybnych, 
zbiornikach, jeziorach oraz na wyspach w dolinach rzecz
nych. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza na stawach ryb
nych, gdyż występują one głownie na terenach gdzie brak na
turalnych zbiorników wodnych, a więc stawy sąjedyna ostoją 
ptaków wodnych. Ma to miejsce na dużych obszarach, na 
przykład na południu Polski. Unowocześnianie się gospodar

ki stawowej może znacznie ograniczyć populacje lęgowe tej 
grupy gatunków. Drugą grupę środowisk stanowią starorze
cza, torfowiska, łęgi nadrzeczne, kamieniołomy, piaskownie, 
żwirownie. Miejsca te najczęściej są zagrożone przez zmianę 
sposobu użytkowania gruntu lub przez przeznaczenie ich na 
wysypiska śmieci, a w przypadku łęgów po prostu wycięcie z 
powodu rzekomego zagrożenia powodziowego.

Określenie zagęszczeń i liczebności gatunków rozproszo
nych

W przypadku gatunków rozproszonych, tj. zasiedlających 
równomiernie większe płaty odpowiednich środowisk, ko
nieczne jest podjęcie zaplanowanych badań w celu uzyskania 
reprezentatywnych próbek zagęszczeń z typowych środo
wisk. W skali kraju dysponujemy wieloma wynikami liczeń 
metodą kartograficzną w okresie lęgowym. Jednak dla wielu 
gatunków liczba posiadanych danych jest niewystarczająca. 
Należałoby podjąć starania by uzyskać reprezentatywną licz
bę wyników dla określenia zagęszczeń w typowych siedli
skach. Wymaga to zaplanowanych skoordynowanych 
działań.

2. Poznanie okresu migracji

Charakterystyka migracji
W skali całego kraju zgromadzono i opublikowano ol

brzymi materiał z okresu migracji. Nie doczekał się on synte
tycznego opracowania, a był jedynie częściowo wykorzysta
ny w ostatnim podsumowaniu wiedzy o naszej awifaunie. 
Opublikowanie syntetycznego opracowania, miałoby podsta
wowe znacznie dla charakterystyki naszej awifauny i 
posłużyłoby do sformułowania celów badawczych na 
przyszłość. Niewątpliwie zachęciłoby szerokie rzesze wolon
tariuszy do podejmowania dalszych tego typu badań. Należy 
odnotować, że nowoczesne, monumentalne, opracowanie 
charakteryzujące okres migracji ptaków wydano ostatnio w 
Wielkiej Brytanii.

Liczenia na transektach i zbiornikach
Aby scharakteryzować okres migracji ptaków wodnych 

należy podjąć regularne liczenia ptaków na transektach i 
obiektach punktowych (rzeki, zbiorniki, stawy). W pierw
szym rzędzie powinny być podjęte takie badania w miejscach 
najważniejszych dla migrujących ptaków, tj. na dużych zbior
nikach, dużych kompleksach stawów.

Stałe punkty obrączkarskie w okresie migracji
Konieczne jest podjecie regularnych akcji odłowu ptaków 

na głównych szlakach migracji — w dolinie Odry, Wisły i 
Sanu oraz w Karpatach i Sudetach w miejscach gdzie koncen
trują się migrujące ptaki przekraczające łańcuch Karpat i Su
detów. Obecnie regularne odłowy, od wielu lat prowadzi Ak
cja Bałtycka na punktach zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża 
Bałtyku. W okresie jesiennym od kilku lat prowadzone są 
odłowy w Beskidzie Niskim przez, Akcję Carpatica” zorga
nizowaną przez wolontariuszy. Wymaga to sporo wysiłku i 
nie daje gwarancji, czy w razie problemów finansowych lub 
personalnych akcje tego typu będą kontynuowane. Należy też 
aktywnie zabiegać by liczba obrączkarzy była znacznie więk
sza, gdyż okazuje się, że jest to najpoważniejsze „wąskie 
gardło” w kontynuowaniu zbiorowych akcji obrączkarskich. 
Wielokrotnie zdarzało się, że z takich powodów dobrze pro
wadzone akcje obrączkarskie kończyły swoje prace po zaled
wie kilku sezonach. Dlatego takie punkty obrączkarskie po
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winny mieć zagwarantowane stałe finansowanie z budżetu 
państwa lub budżetu wojewódzkiego, np. Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Organizatorzy tych akcji po
winni także otrzymać wsparcie naukowe, tak by zebrane 
przez nich dane nie czekały dziesiątki lat na publikację lub 
ginęły na zawsze w notesach terenowych.

Terminy przylotu i odlotu
Wiedza na ten temat jest niedostateczna. Pomimo łatwo

ści zbierania takich danych dla wielu gatunków, dotychcza
sowy sposób opracowywania i prezentacji danych nie po
zwala na odróżnienie informacji o populacjach tylko mi
grujących przez teren Polski od danych o ptakach lęgowych. 
A przecież najważniejsze jest uzyskanie danych o terminach 
przylotu i odlotu ptaków lęgowych. Zupełnie niewłaściwy 
zwyczaj notowania pierwszych i ostatnich stwierdzeń danego 
gatunku, pokutujący jeszcze od XIX wieku sprawia, że nie 
mamy zbyt wielu precyzyjnych danych o terminach przylotu i 
odlotu. W tym sposobie nie zwraca się uwagi na to, czy 
stwierdzenia te dotyczą ptaków które przyleciały i zajęły tery
toria lęgowe, a przecież o takie dane nam chodzi. Brak rozróż
nia czy mamy do czynienia z ptakami lęgowymi czy tylko mi
grującymi przez badany teren sprawia, że są one praktycznie 
bezużyteczne, a nawet mylące jeśli posłużą do scharakteryzo
wania miejscowych populacji, co przez domniemanie ma na 
ogół miejsce w wielu opracowaniach publikowanych w Pol
sce. Należy w okresie, gdy spodziewamy się przylotu/odlotu 
danego gatunku, notować co najmniej w odstępach kilkudnio
wych czy dany gatunek już jest/jeszcze jest oraz jego liczeb
ność. Dopiero takie dane zestawione z wielu punktów obser
wacji pozwolą na scharakteryzowanie terminów przylotu i 
odlotu. Szczególnie brak jest danych o terminach odlotu tych 
gatunków, które zasiedlają strefę krzewów, szuwarów i po za
kończeniu lęgów są bardzo słabo wykrywalne. Na takich tere
nach należałoby w okresie migracji, tj. od połowy lipca do ko
ńca września, wykonywać regularne odłowy. Pozwoliłby one, 
zwłaszcza złapania powtórne wcześniej zaobrączkowanych 
w okresie lęgowym osobników, na ustalenie dokładnego ter
minu odlotu. Pozwoliłoby to także na rozpoznanie fal przelo
tów populacji z innych terenów przez obszar Polski.

3. Poznanie okresu zimowania

Liczenia na transektach i zbiornikach
Liczenia na zbiornikach wodnych, odcinkach rzek wyko

nywano regularnie w Polsce dwadzieścia lat temu. Wyniki 
tych badań dostarczyły po raz pierwszy pełnego obrazu zimo
wania ptaków wodnych w naszym kraju. Od tego czasu licze
nia wykonywane są nieregularnie, jedynie kilka regionów lub 
grup lokalnych konsekwentnie je kontynuuje. Należy podjąć 
wysiłek organizacyjny by wykonywano takie wyliczenia 
przynajmniej na głównych zbiornikach i odcinkach rzek oraz 
innych miejscach najważniejszych dla zimujących ptaków 
wodnych. Uzupełnieniem tych badań powinny być liczenia 
na transektach prowadzących przez różne środowiska w celu 
uzyskania wskaźników liczebności dla gatunków rozproszo
nych. Należy tez podjąć liczenia powierzchniowe zimujących 
ptaków drapieżnych.

Program rejestracji ptaków przy karmnikach
W krajach zachodnich z powodzeniem realizowany jest 

program rejestracji ptaków odwiedzających przydomowe 
karmniki. Zbieranie tych danych przez dużą liczbę współpra

cowników pozwala na monitorowanie sytuacji gatunków wy
stępujących najbliżej człowieka, ma też ogromne znaczenie 
edukacyjne i propagandowe.

4. Zbieranie danych o gatunkach rzadszych

Dane o rzadszych gatunkach gromadzone są przez ośrod
ki regionalne i grupy obserwatorów. Zbierane są także przez 
indywidualnych obserwatorów, którzy nie zawsze przesyłają 
je do ośrodka regionalnego. Dane takie są zwykle publikowa
ne dopiero wtedy, gdy podejmowane jest opracowanie jakie
goś gatunku lub terenu. Jednak często sposób publikacji unie
możliwia praktycznie skorzystanie z tych danych i w praktyce 
są one często całkowicie zaprzepaszczane. O ile zwykle jest 
możliwość dotarcia do materiałów zgromadzonych przez 
ośrodek regionalny, to w przypadku indywidualnych obser
watorów w praktyce dotarcie do autora obserwacji po kilku 
latach oraz uzyskanie od niego tych danych jest często niemo
żliwe. Indywidualni obserwatorzy nie przepisują swoich ob
serwacji na standardowe druki, zwykle też nie prowadzą sko
rowidza zawartości notatników i nawet jeśli do nich dotrze
my, to na ogół nie mają czasu by przejrzeć swoje notatniki w 
poszukiwaniu akurat tych obserwacji, które potrzebujemy.

Tymczasem gdyby takie dane były publikowane wraz z 
artykułem faunistycznym w formie pełnej, materiałowej, nie 
zajęłoby to wiele więcej miejsca w publikacji, a umożliwiłoby 
to nawet wielokrotne ich wykorzystanie w przyszłych opraco
waniach. Na przykład częstym zwyczajem jest skrótowe 
przedstawianie informacji o gatunkach traktowanych jako 
rzadsze, ale nie na tyle by wymienić wszystkie obserwacje. 
Na ogół taki sposób traktowania danych jest różny w stosunku 
do tych samych gatunków w różnych pracach i zależy 
wyłącznie od ilości zebranego materiału. Na przykład pisze 
się „siewka złota — stwierdzona 8 razy, głównie wiosną”, 
„bekasik — stwierdzony dwa razy wiosną, cztery razy jesie- 
nią, maksymalnie 12 ptaków”. Taka prezentacja danych prak
tycznie nie daje żadnej możliwości ich dalszego wykorzysta
nia. Tymczasem gdyby podano daty obserwacji i liczbę osob
ników (ewen. płeć/wiek) dane takie mógłby wykorzystać ktoś 
kto opracowywałby dynamikę przelotu w skali całego kraju 
lub większego obszaru.

Może należałoby się zastanowić nad tym by takie szcze
gółowe dane publikować w postaci załącznika, na końcu pu
blikacji (drobnym drukiem) lub na stronie internetowej czaso
pisma jako materiał dokumentacyjny do danej publikacji, 
gdyż w praktyce dotarcie do oryginalnych danych autora pu
blikacji może okazać się w przyszłości niemożliwe i ten 
niewątpliwie cenny materiał ulegnie bezpowrotnie utraceniu.

5. Poznanie zróżnicowania populacyjnego

Praktycznie nic nie wiemy na ten temat. Tutaj należałoby, 
rozpoczynając prace, wykorzystać wszelkie wiadomości o 
ptakach zaobrączkowanych i to zarówno te, które mówią o fe
nologii lęgów, jak i te o trasach i miejscach zimowania/lęgów 
ptaków występujących w Polsce. Dane o ptakach zaobrączko
wanych gromadzi od lat Zakład Ornitologii PAN (dawna na
zwa Stacja Ornitologiczna). Jednak od czasu opublikowania 
ostatnich sprawozdań wyników obrączkowania przez ówcze
snego kierownika Stacji J. Szczepskiego następne opracowa
nia nie ukazały się. A przecież nie tylko na takie opracowania 
czekamy.
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Bardzo potrzebne są opracowania naukowe zebranych 
materiałów tak jak chociażby klasyczne opracowanie migra
cji bociana białego czy świetne podsumowania danych o kru- 
kowatych, drozdach. Zapewne od czasu ich publikacji ilość 
informacji być może uległa podwojeniu i mogłaby dostar
czyła nowych ważnych dla zrozumienia funkcjonowania po
pulacji danych. Należałoby także zebrać nieprzesłane do 
Zakładu Ornitologii dane własne wielu obrączkarzy, którzy 
nierzadko takie dane posiadają a także dane, które niektóre 
osoby otrzymały bezpośrednio z zagranicznych central 
obrączkarskich. Należy też dokładniej przejrzeć literaturę za
graniczną gdyż zawiera ona szereg informacji pośrednio 
dających odpowiedź na pierwsze pytania. Brak tych in
formacji może czasami prowadzić do wyważenia otwartych 
drzwi lub skierowania wysiłku finansowego i nakładu czasu 
w kierunku badań lub obserwacji nie najpotrzebniejszych 
obecnie. Nie wiemy czy:

— lęgowe na naszym terenie gatunki należą do jednej po
pulacji czy też do kilku odrębnych populacji. Jeśli są to odręb
ne populacje, to na ile występuje wymiana genowa między 
nimi, czy mają identyczne wymagania siedliskowe, czy przy
latują i odlatują w tych samych terminach. To, że takie zróżni
cowanie występuje wykazał Gromadzki u drozda śpiewaka. 
Ptaki z północnej części kraju zimują w południowej Francji, 
Hiszpanii, a nawet w północnej Afryce. Natomiast ptaki z 
południa Polski głównie we Włoszech. Podobnie Gromadzki 
i Kania stwierdzili, na podstawie analizy wyników obrączko
wania, zróżnicowanie populacyjne szpaka na trzy populacje, 
które opuszczają tereny lęgowe w różnym czasie. Takie zróż
nicowanie, jeśli go nie znamy, może prowadzić do błędnych 
wniosków oraz błędnego metodycznie sumowania danych o 
biologii lęgowej, terminach migracji z różnych części kraju. 
Podobnie analiza wieloletnich trendów liczebności, zmienno
ści terminów przylotu, jeśli nie uwzględni zróżnicowania po
pulacyjnego, może całkowicie uniemożliwić wnioskowanie 
lub prowadzić do sprzecznych wniosków;

— migrujące — nie wiemy z jakich populacji skąd po
chodzą ptaki migrujące przez nasz teren i gdzie zimują kiedy 
lecą ptaki z różnych populacji areału lęgowego;

— zimujące — nie wiemy czy zimujące u nas gatunki na
leżą do jednej czy kilku populacji, w przypadku gatunków lęgo
wych pozostających na zimę, nie wiemy w jakim procencie po
zostają oraz które klasy płci i wieku, a ile jest ptaków z obcych 
populacji. Czy mieszają się z przybyszami, czy tworzą wspólne 
stada, np. ja to ma miejsce u kawki i gawrona.

Aby uzyskać dane o zróżnicowaniu populacyjnym po
szczególnych gatunków należy podjąć: dokładną rejestrację 
terminów przylotu i odlotu w wielu miejscach Polski; liczenia 
na transektach, powierzchniach; obrączkowanie w miejscach 
lęgów, w okresie migracji, w okresie zimowym; pobieranie 
próbek krwi do badań zróżnicowania metodami molekularny
mi. Badania nad zróżnicowaniem populacyjnym prowadzone 
metodami molekularnymi pozwalają na poznanie na ile popu
lacje zasiedlające badany obszar są od siebie izolowane gene
tycznie. Na przykład warto wiedzieć czy populacja orzechów
ki zasiedlająca niewielki obszar w zachodniej części Wyż. 
Małopolskiej jest izolowana od populacji karpackiej czy też 
może krzyżuje się w większym stopniu z populacjami orze
chówki z Polski północno-wschodniej.

III. Ustalenie miejsc zimowania i trasy migracji 
gatunków lęgowych, migrujących przez teren Polski 
i gatunków zimujących

Ustalenie areałów zimowania gatunków lęgowych
w Polsce

Z punktu widzenia ochrony gatunków lęgowych w Pol
sce, które zimująpoza Polską konieczne jest dokładne rozpo
znanie ich terenów zimowania, gdyż bez tego nasze wysiłki w 
celu ochrony mogą okazać się nieskuteczne. Na przykład 
uważa się, ze zanik podgorzałki jest związany z znacznym po
gorszeniem sytuacji na zimowiskach. Aby osiągnąć ten cel 
należy zintensyfikować obrączkowanie wpierw tych gatun
ków, dla których Polska jest ważnym miejscem lęgowym. Do 
takich gatunków należy, np. orlik krzykliwy. Wydaje się uza
sadnione, by podjąć program monitoringu przelotu na zimo
wiska z pomocą telemetrii satelitarnej. Jest to najdroższy, jak 
dotychczas, sposób poznania trasy migracji i zimowiska, ale 
jednocześnie najbardziej efektywny. Obecnie koszt takich ba
dań jest już wyraźnie niższy niż jeszcze kilka lat temu. 
Zakładanie oprócz obrączki aluminiowej, także obrączki ko
lorowej, na pewno zwiększyłoby szansę ponownego stwier
dzenie oznakowanych w ten sposób ptaków.

Ustalenie pochodzenia ptaków zimujących
w Polsce

Dane takie nie zostały dotychczas nigdy podsuwane w 
skali kraju. Jedyne lokalne opracowanie autor zawarł w A tla
sie ptaków zimujących Małopolski”. Jednak są to na ogół 
dane zbyt fragmentaryczne. Potrzebne są informacje o tym, z 
których dokładnie obszarów pochodzą ptaki zimujące w Pol
sce, czy całe populacje zimują na obszarze Polski czy też tyl
ko część ptaków, tj. pewne grupy wieku i płci (np. głównie 
samce czy też ptaki młodociane). Dane wskazujące na pocho
dzenie ptaków zimujących w Polsce możemy znaleźć czę
ściowo w publikowanych opracowaniach ogólnoeuropejskich 
lub w publikacjach z poszczególnych krajów i powinny one 
posłużyć jako materiał wyjściowy do zaplanowania badań.

Nie wiemy też, jaka jest strategia ptaków zimujących w 
Polsce. Zapewne część pojawia się na zimowiskach i pozosta
je całą zimę, ale część może tylko przebywać pewien czas, 
koczując na znacznie większym areale. To, że dany gatunek 
obserwujemy całą zimę nie musi oznaczać, że są to te same 
osobniki. Może być tak, że następuje ustawiczna wymiana 
koczujących stad pochodzących z różnych populacji, co daje 
wizualny efekt ich stałej obecności. Nie wiemy kiedy ptaki zi
mujące przylatują i kiedy odlatują z terenu Polski, gdyż te 
dane mieszają się z danymi o przelocie fal migrantów jesienią 
i wiosną. Należy podjąć regularne obrączkowanie ptaków zi
mujących w Polsce. Wydaje się, że jest to zadanie stosunko
wo łatwe w przypadku mew, ptaków żerujących na polach i 
szukających pokarmu w karmnikach. Trudniej odłowić takie 
gatunki jak czaple, kormorany i kaczki. Ze względu na duże 
rozproszenie trudniej zaobrączkować większą liczbę takich 
gatunków jak zimorodek, strzyżyk czy srokosz.

Poniżej wymieniono grupy gatunków, dla których należy 
podjąć obrączkowanie w okresie zimowym by poznać ich 
miejsca lęgowe. Ptaki wodne: łabędź niemy, łabędź krzykli
wy, gęś białoczelna, gęś zbożowa, gęś gęgawa, krzyżówką
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cyraneczka, gągoł krzykliwy, łyska, zimorodek. Ptaki drapie
żne: błotniak zbożowy, jastrząb, krogulec, myszołów zwy
czajny, myszołów włochaty. Ptaki wróblowe: jemiołuszka, 
strzyżyk, kwiczoł, mysikrólik — lasy, wąsatka, sikory — bo
gatka i modra, srokosz, zięba, jer, dzwoniec, szczygieł, czyż, 
makolągwa, rzepołuch, czeczotka, potrzos. Ptaki wysypisk 
śmieci: mewa śmieszka, mewa pospolita, mewa srebrzysta, 
mewa białogłowa, kawka, gawron.

IV. Podjęcie stałych programów monitoringowych

Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie stałych progra
mów monitoringowych awifauny powinno być standardem 
obowiązującym. Oprócz wymienionego już monitoringu pro
wadzonego przez Komitet Ochrony Orłów, Monitoringu Po
spolitych Ptaków Lęgowych prowadzonego przez OTOP, li
czeń zimowych łabędzi należy podjąć następujące stałe, pro
wadzone corocznie programy monitoringowe o zasięgu ogól
nopolskim: lęgów gatunków strefowych (nie objętych progra
mem KKO); populacji bociana białego; grzebiących — 
zwłaszcza cietrzewia, głuszca, kuropatwy; lęgowych gatun
ków wodnych— wysp ekologicznych, j ak bąk, baczek czapla 
siwa, kormoran; lęgowych terenów podmokłych i terenów 
rolniczych; zimowania ptaków wodnych, gatunków rozpro
szonych i ptaków drapieżnych; ptaków przy karmnikach.

Programy te, w przypadku gatunków najrzadszych po
winny dążyć do objęcia kontrolą wszystkich stanowisk lęgo
wych, a przypadku gatunków liczniejszych uzyskania repre
zentatywnej statystycznie próbki. Nieznany u nas program 
ptaków przy karmnikach monitoruje populacje ptaków wró- 
blowych związanych z terenami zurbanizowanymi. Jest reali
zowany z powodzeniem w Wielkiej Brytanii. Należy także w 
kalendarzu prac wieloletnich uwzględnić podejmowanie, co 
kilka kilkanaście lat, programów atlasu ptaków lęgowych ii 
zimujących dostarczających pełnego obrazu stanu awifauny 
dla całego kraju.

Pozostaje jeszcze do wskazania problem monitoringu w 
skali makro — pomijany przez ornitologów, a może i najwa
żniejszy dla zachowania populacji ptaków w Polsce. Wszel
kie nasze deklaratywne działania, oraz monitorowanie wy
znaczonych do kontroli poszczególnych typów siedlisk daje 
nam jedynie dane wskaźnikowe. Tymczasem obecnie staje 
się coraz bardziej możliwe pełne monitorowanie obszaru sie
dlisk w skali całego kraju. Rozpowszechnienie analizy zdjęć 
satelitarnych a przede wszystkim coraz łatwiejszy do nich do
stęp oraz użycie programów typu GIS do przetwarzania infor
macji na mapach, pozwala w coraz pełniejszym stopniu uzy
skać dane o całkowitej powierzchni, pół uprawnych, łąk, la
sów, terenów zurbanizowanych i innych dla całego kraju. 
Mając do dyspozycji wskaźniki liczebności na jednostkę po
wierzchni dla poszczególnych typów siedlisk, można łatwo 
obliczyć i prognozować zmiany wielkości populacji lęgo
wych, zimujących w naszym kraju. Dane te o znaczeniu stra
tegicznym dla przyszłości naszej fauny powinny być zbierane 
i udostępniane społeczeństwu by w razie wystąpienia niebez
piecznych tendencji kurczenia się obszarów pewnych typów 
siedlisk ważnych dla ptaków, poprzez oddziaływania 
społeczne, wpływać na naszą administrację rządową i parla
ment by z pomocą odpowiednich rozporządzeń lub regulacji 
ustawowych zatrzymał te niekorzystne tendencje.

Zdaję sobie sprawę, że w naszym kraju nie jesteśmy jesz
cze przyzwyczajeni do myślenia tymi kategoriami i być może 
nie mamy tyle wiary w możliwość takiego oddziaływania, ale 
świadomość, że powinniśmy to czynić w imię ochrony naszej 
przyrody powinna ośmielać nas do podejmowania takich wy
zwań.

V. Organizacja krajowej ornitologii i współpraca z 
ornitologami z terenów sąsiadujących

Na początku XXI wieku nadal nie mamy ogólnokrajowej 
organizacji ornitologicznej. Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków, jest organizacją niewątpliwie potrzebną, 
lecz skupiającą przed wszystkim szeroko pojętych sympaty
ków ptaków, którzy często słabo rozpoznają gatunki i nie 
wezmą udziału w ogólnokrajowych akcjach ornitologicz
nych. Taką role powinna pełnić ogólnopolskie towarzystwo 
ornitologiczne skupiające wolontariuszy szczególnie zainte
resowanych poznaniem ptaków. Obecnie rolę tą pełnią regio
ny ornitologiczne oraz grupy lokalne działające często jako 
tzw. organizacje pozarządowe (NGO). Niestety nasz system 
prawny, będący w znacznym stopniu tworem ludzi z minionej 
epok, stara się maksymalnie marginalizować rolę takich orga
nizacji w życiu społecznym, ograniczając im m.in. możliwo
ści wsparcia finansowego. Sprawia to, że większość z tych or
ganizacji ma poważne problemy finansowe i organizacyjne, 
co nie sprzyja poznaniu naszej awifauny.

Istnienie organizacji ogólnokrajowej nie stoi w sprzeczno
ści z istnieniem organizacji regionalnych, jak to się wielu oso
bom wydaje. W Wielkiej Brytanii działają obok siebie organi
zacje lokalne i tacy potentaci jak Królewskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków (RSPB), Brytyjska Organizacja Ornitolo
giczna (BTO) i nie słychać jak w naszym kraju, głosów, że ist
nienie jednej organizacji wystarcza. Podejmowane dawniej i 
obecnie ogólnopolskie programy poznania ptaków są organi
zowane przez instytucje naukowe, jak Polski Atlas Ornitolo
giczny (PAO) przez Zakład Ornitologii PAN lub Monitoring 
Pospolitych Ptaków Lęgowych przez OTOP, jednak instytu
cje te jedynie korzystały/korzystają z zasobu wolontariuszy 
kształconych przez regiony lub grupy lokalne. Tymczasem 
brakuje ogólnopolskiej organizacji, której celem byłoby sty
mulowanie zainteresowań ornitologicznych, szkolenie, po
maganie adeptom ornitologii, animowanie tego mchu osób 
szczególnie zainteresowanych ptakami, zwłaszcza tam gdzie 
organizacje lokalne są słabe lub ich brak, a także aktywne 
wspieranie organizacji lokalnych.

Innym poważnym ograniczeniem jest brak, od wielu lat, 
ogólnopolskich konferencji ornitologicznych, w których 
udział nie byłby ograniczany dodatkowymi opłatami (tzw. 
opłata konferencyjna). Organizowane są co kilka lat konfe
rencje ornitologów profesjonalnych. Udział w tych konferen
cjach jest bardzo drogi. Koszty przejazdu, wyżywienia, za
kwaterowania oraz opłata za uczestnictwo w zjeździe działają 
zaporowo.

Zapomina się, że dawniej udział w takich zjazdach był 
całkowicie bezpłatny, a czasami organizatorzy starali się na
wet o załatwienie bezpłatnych noclegów i pokrycie kosztów 
przejazdu i pobytu dla części uczestników. Na sali domino
wali ludzie młodzi, w większości omitolodzy-amatorzy, któ
rzy obecnie uczestniczą wyjątkowo w ogólnopolskich zjaz
dach. Inaczej jest na zjazdach regionalnych, w których uczest
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nictwa nie ogranicza się żadnymi opłatami. Tam nadal więk
szość uczestników stanowią amatorzy. Biorąc pod uwagę 
fakt, ze potencjalni uczestnicy takich zjazdów są na ogół naj
bardziej zaangażowanymi wolontariuszami, czyli osoby, któ
re bez wynagrodzenia prowadzą obserwacje terenowe, po
święcają sporo czasu na przeniesienie ich na standardowe dru
ki i na własny koszt wysyłają do organizatorów badań, nasze 
państwo powinno stać na pokrycie kosztów uczestnictwa tej 
grupy ornitologów. Ewentualni oponenci mogliby powołać 
się, na to, że w krajach zachodnich wolontariusze sami płacą 
wszystkie koszty uczestnictwa w zjazdach. Jednak zapomina 
się, że my mamy jeszcze wiele lat przed sobą zanim osiągnie
my ich standard życia. Jeśli policzymy koszty poniesione na 
pokrycie uczestnictwa wolontariuszy w zjazdach i zestawimy 
je potencjalnymi kosztami, jakie należałoby ponieść by wy
konać badania terenowe prowadzone przez wolontariuszy, to 
okaże się, że ich wkład jest wielokrotnie większy.

Osobną drogą kontaktów stwarza obecnie internet. Funk
cjonująca od kilku lat lista dyskusyjna PTAKI spełnia swoja 
rolę jako miejsce szybkiej wymiany informacji miedzy orni
tologami. Brak jednak listy lub strony internetowej, która po
magałaby początkującym ornitologom, a są to głównie ludzie 
bardzo młodzi w rozwoju ich zainteresowań. Taka strukturę 
powinno prowadzić przyszłe ogólnopolskie towarzystwo or
nitologiczne. Należałoby też zastanowić się utworzeniem 
ogólnopolskiej bazy gromadzącej informacje faunistyczne 
przez internet. Osobiście uważam, że dane do takiej bazy po
winny docierać poprzez regiony ornitologiczne i grupy lokal
ne, co pozwoli na wstępną weryfikację informacji faunistycz
nych przez osoby personalnie znające wolontariuszy nad
syłających dane. Chodzi nie tylko o obserwacje gatunków 
rzadszych lub wyjątkowych stwierdzeń, ale także obserwacje 
gatunków pospolitszych. Brak weryfikacji takich obserwacji 
lub weryfikowanie ich jedynie na podstawie nadesłanego opi
su, bez kontaktu z obserwatorem, przez centralę, uważam, na 
podstawie swojego przeszło dwudziestoletniego okresu pracy 
w regionie ornitologicznym, za wysoce niewystarczające.

Programy o zasięgu ogólnopolskim, a nastawione na po
znanie jakiegoś gatunku lub grupy gatunków, mogą być z po
wodzeniem realizowane przez wyspecjalizowane grupy orni
tologów zawodowych i wolontariuszy. Przykładem takich 
działań może być wymieniony wcześniej Komitet Ochrony 
Orłów, który monitoruje lęgi ptaków drapieżnych, dla których 
zakładane są strefy ochronne. Ostatnio powstała w ramach 
KKO grupa zajmująca się sowami. Oprócz KKO istniej jesz
cze grupa zajmującą się łabędziami. Powoli rozwija się grupa 
zainteresowana ptakami siewkowymi oraz mewami. Ko
nieczne jest powstanie takiej grupy zajmującej się bocianem 
białym i czarnym. Pomimo dwóch sympozjów poświeconych 
bocianowi białemu nie udało się skonsolidować grupy osób 
zajmującej się tym ważnym dla naszego kraju gatunkiem. 
Bardzo potrzebne jest zainicjowanie zespołów do poznania 
ptaków wodnych jak: perkozy, kaczki, chruściele, czaple, pta
ki grzebiące, kraska, dudek, dzięcioły, dzierzby oraz ptaki

krukowate — ze względu na ich potencjalne znaczenie w go
spodarce człowieka. Konieczne jest zainicjowanie grupy po
świeconej ptakom terenów otwartych — pół, łąk oraz osobno 
ptakom dolin rzecznych. Bardzo potrzebne jest zainicjowanie 
grupy badającej awifaunę stawów rybnych. Duże znaczenie 
tej grupy zbiorników w naszym kraju dla utrzymania rzad
szych gatunków ptaków wodnych, wymaga bieżącego 
współdziałania administracji stawów rybnych z ornitologami, 
tak by tak by maksymalnie ograniczyć sprzeczność interesów 
ekonomicznych z zadaniami ochrony ptaków. Tylko 
działanie grupy specjalizującej się w poznaniu występowania 
ptaków wodnych na tych zbiornikach i uwarunkowań 
związanych z gospodarką stawową, może skutecznie ochro
nić występujące tam ptaki.Wymienione grupy mają też do 
odegrania ogromną rolę w naszym społeczeństwie, jako gru
py eksperckie dostarczające niezbędnych informacji o stanie 
naszej awifauny, monitorujące jej stan oraz jako grupy naci
sku na samorząd lokalny i centralny (sejm) oraz administrację 
państwową każdego szczebla.

Poznanie naszej awifauny byłoby niepełne, gdybyśmy nie 
wiedzieli, jaki jest stan awifauny na terenach sąsiadujących. 
Prawie brak bieżącej wymiany informacji o stanie awifauny 
naszego kraju i terenów sąsiednich. Na ogólnopolskich i lo
kalnych zjazdach ornitologów praktycznie brak ornitologów z 
krajów sąsiednich. Kontakty te powinny być rozwijane i 
wspierane finansowo przez państwo w postaci wspierania 
wymiany i organizacji międzynarodowych konferencji. Nie
liczne pozytywne przykłady dotyczą współpracy z regionami 
nadgranicznymi w celu realizacji lokalnych programów 
ochrony ptaków.

Kontakty te pozwalają na wzbogacenie doświadczeń, po
dejmowanie wspólnych inicjatyw, a przede wszystkim na lep
sze zrozumienie procesów wielkoskalowych, występujących 
w populacjach ptaków. Jest to widoczne szczególnie teraz, 
gdy w ramach struktur Unii Europejskiej tworzymy obiekty 
Natury 2000 oraz w sytuacji globalnego zagrożenia pandemią 
grypy ptasiej. Musimy też sobie zdawać sprawę, że wielu ga
tunków naszej awifauny, tych gniazdujących u nas i tych mi
grujących lub tylko zimujących na obszarze Polski nie ochro
nimy przed wygięciem, jeśli nie będziemy uczestniczyli sze
rzej w światowym obiegu informacji na temat zasobów przy
rody. Rozwinięcie kontaktów międzynarodowych na pewno 
przyczyni się do podejmowania wspólnych projektów 
mających na celu pełniejsze poznanie awifauny na tych tere
nach. Pozwoli też na owocną wymianę doświadczeń meto
dycznych. Brak tych kontaktów widoczny jest także w opra
cowaniach krajów sąsiednich, które zawierają zwykle bardzo 
niewiele informacji z terenu Polski.

Wpłynęło 3.11.2005

Dr Kazimierz Walasz jest pracownikiem w Instytucie Nauk o Środo
wisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

e-mail: walasz@eko.uj.edu.pl
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D R O B I A Z G I

Wiedza ekologiczna nie równa się 
świadomości ekologicznej

Nauka powstaje z  faktów ja k  dom powstaje z  cegieł, lecz 
nagromadzenie faktów nie jest nauką w tym samym stopniu co 
sterta cegieł nie jest domem

Znajomość ekologii i ochrona środowiska przyrodni
czego człowieka to nadrzędny obowiązek cywilizacji XXI 
wieku. Wiele powstających szkód w środowisku natural
nym człowieka jest skutkiem niekorzystnych działań teraź
niejszych a efekty są natychmiastowe. W innym przypadku 
szkody czynione są przez dłuższy czas i kumulują się do 
tego stopnia, że stanowią bombę ekologiczną z opóźnionym 
zapłonem. Rozmiarowi i wieloaspektowości zjawisk 
związanych z dewastacją różnorodnych biotopów poświę
cono wiele prac i dzieł naukowych. Czytelnik może sięgnąć 
po literaturę z tego zakresu zarówno popularno naukowąjak 
i wysoce specjalistyczną. Niemniej brak rzetelnej i perma
nentnej edukacji ekologicznej i sozologicznej w znacznym 
stopniu ogranicza rozumienie mechanizmów regulacji za
chodzących w przyrodzie, odnowy i kompensacji uszko
dzonych ekosystemów, a także wielu zjawisk z zakresu sze
roko pojmowanej sozologii. Nieznajomość zagadnień eko
logicznych oraz sozologicznych sprowadza się do narusza

Ryc. 1. Dzikie wysypisko śmieci w lesie Góry Wałbrzyskie. 
Fot. B. Bałuka

nia układów biocenotycznych i zjawisk dewastacji krajo
brazu przyrodniczego. Często idzie za tym eksterminacja 
niektórych gatunków flory i fauny nierzadko podlegających 
ochronie prawnej. Wydłuża się lista gatunków rzadkich, 
ginących i zagrożonych. Z licznych obserwacji i prowadzo
nych badań ekologicznych jak i autekologicznych na obsza
rach poprzemysłowych w Sudetach wynika, że działalność 
człowieka w ekosystemach nierzadko prowadzi do narusza
nia biocenoz i biotopów. W zasadniczym stopniu, zaburze
niu ulega podstawowy sposób rozumowania ekologiczne
go, polegający na działaniu lokalnym, ale myśleniu global
nym. Należy podkreślać, że ochrona środowiska to nie tylko 
ogromne przedsięwzięcia na skalę międzynarodową reali
zowane przez organizacje ekologiczne, ale również, jeśli nie 
przede wszystkim działania na własnym podwórku, to kul
tura i szacunek do otoczenia oraz każdej formy życia. Za
mieszczone ryciny (ryc. 1-4) w zasadniczy sposób podwa
żają społeczną świadomość ekologiczną i sozologiczną.

Z naszych własnych doświadczeń wynika, że poruszana 
często tematyka dotycząca aspektów ochrony środowiska 
czy rekultywacji i zagospodarowania terenów zdewastowa
nych przywołuje w wielu gremiach napięcia występujące 
miedzy ekologią, sozologia a ekonomią. Trudno jednak te 
napięcia uzasadnić w przypadkach gdzie ekonomia pozo

Ryc. 2. Piaszczysta plaża Bałtyku i ślad ludzkiej obecności. 
Fot. R. Tritt

Ryc. 4. Wyszukane sposoby pozbywania się śmieci w nadmorskim 
lesie. Fot. R. Tritt
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staje daleko za świadomością sozologiczną. Dewastacje 
i zaśmiecanie biocenoz to problem nie tylko lokalny, ale się
gający od Bałtyku po Tatry. Corocznie organizowane spek
takularne sprzątanie świata w żaden sposób nie rozwiązuje 
problemu kultury ekologicznej. Pisząc o najlżejszych zda
wałoby się formach dewastacji biocenoz nie przywołujemy 
przykładów o wydźwięku bardziej drastycznym, których 
jest w Polsce od morza po Tatry wiele. Wychodzimy z 
założenia, że nauka zaczyna się od alfabetu. Natomiast isto
ta problemu i przesłanie pozostaje zawsze takie samo. Ra
port U Thanta ogłoszony 26 maja 1969 roku jednoznacznie 
zwrócił uwagę całemu światu na pogłębiający się kryzys 
dotyczący stosunku człowieka do środowiska a przede 
wszystkim na zagadnienia eksplozji demograficznej braku 
integracji techniki z wymogami środowiska, wyniszczania 
ziem uprawnych, stepowienia gleb i szeregu innych za
grożeń prowadzących w konsekwencji do wymierania licz
nych form życia na naszej planecie.

Orężem, w walce o zachowanie bioróżnorodności i czy
stego środowiska, pozostaje przede wszystkim edukacja i 
promowanie zachowań proekologicznych wśród społecze
ństwa na wszystkich etapach rozwoju człowieka. Reakcja 
piętna to jedna z wielu metod uczenia mająca zastosowanie 
we wczesnym okresie edukacji dziecięcej. Na wczesnym 
etapie polega na nabywaniu umiejętności, właściwości psy
chicznych i upodobań. Niemniej edukację w tym zakresie 
powinna cechować ciągłość z uwzględnianiem za
chodzących zmian. Wprowadzane, zatem programy na

uczania ekologii i ochrony środowiska powinny uwzględ
niać nie tylko aspekty edukacji ogólnej, ale także promować 
potrzeby lokalne. Rzetelna, zatem edukacja powinna iść w 
parze ze zrozumieniem prezentowanych zagadnień a nade 
wszystko z nabyciem umiejętności przekładania jej na efek
tywność działań. Jak wynika z badań wiedza z zakresu eko
logii i ochrony środowiska pozostawia wiele do życzenia 
zarówno w środowiskach studenckich jak i osób dorosłych 
a praktyczne jej wykorzystanie rzadko ma swoje odzwier
ciedlenie w życiu. Szczególnie w rejonach kraju gdzie zo
stały zachwiane podstawy bytowo-ekonomiczne. Spekta
kularnym przykładem sąbiedaszyby zajmujące coraz rozle- 
glejsze obszary w biocenozach Gór Wałbrzyskich (ryc. 5, 
6 ). Owe pogłębiające się formy dewastacji są przejawem 
pogarszania się warunków ekonomicznych lokalnego 
społeczeństwa. Wychowanie proekologiczne przyszłych 
pokoleń powinno stanowić stały element wychowania poj
mowanego jako proces. Potrzeba wielu rozsądnych zapale
ńców podejmujących wyzwania w zakresie ekologii i sozo- 
logii, jakie niesie kolejne tysiąclecie.

Należy głośno mówić o palących problemach, propago
wać wiedzę i wdrażać zasady ekologiczne w holistycznym 
ujęciu dla całego świata organicznego. Treści związane z 
ochroną środowiska w wielu gremiach przyjmowane są 
jako truizm. Natomiast w tych samych gremiach wskazanie 
kilku gatunków objętych ochroną nastręcza niekiedy 
ogromne trudności. Podobne trudności pojawiają się w 
przypadku opisu zagrożeń biosfery. Trudno nie dostrzegać, 
w jaki sposób społeczeństwo bombardowane jest reklama
mi i obstawione bilbordami, dzięki którym bez jakiegokol
wiek problemu odróżnia marki piwa, natomiast nie potrafi 
odróżnić żmii zygzakowatej od padalca zwyczajnego, czy 
zaskrońca zwyczajnego. Mając na względzie zachowanie i 
przyszłość bioróżnorodności czas nie tylko na refleksje eko
logiczne, ale przede wszystkim na profesjonalizm i zdecy
dowane działania.

Bogusław Ba ł u k a, Remigiusz Tr i 1 1  (Wałbrzych)

Występowanie roztoczy i owadów-szkodników 
magazynowych w ziołach zawierających różne 

składniki czynne

Surowiec zielarski oraz gotowe mieszanki ziołowe są 
produktami często porażanymi przez szkodliwe owady i 
roztocze. Skład gatunkowy szkodników występujących w 
przechowalniach zielarskich stanowił przedmiot badań wie
lu autorów w kraju i za granicą. Organizmy te powodują 
bezpośrednie uszkadzanie ziół oraz ich zanieczyszczanie 
(odchodami, martwymi osobnikami, itp.). Roztocze dodat
kowo znane są jako czynniki alergogenne. Ich obecność w 
produktach może wywoływać u osób wrażliwych ataki 
kaszlu lub swędzenie i zapalenie skóry. Uważa się, że w 
Polsce około 150 tys. osób reaguje na alergeny wytwarzane 
przez roztocze. Dlatego porażone przez szkodniki zioła i 
mieszanki zielarskie zamiast oddziaływać leczniczo mogą 
mieć działanie wręcz przeciwne.

Ryc. 5. Biedaszyby w biotopie łąkowym, Góry Wałbrzyskie 
Fot. R. Tritt

Ryc. 6. Biedaszyby w Górach Wałbrzyskich. Fot. R. Tritt
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Surowce zielarskie zawierają szereg składników czyn
nych, które decydują o ich właściwościach leczniczych. 
Bardzo istotnym zagadnieniem jest wpływ tych składników 
na nasilenie występowania szkodliwych owadów i roztoczy 
w różnych asortymentach ziół o odmiennych składnikach 
czynnych, przede wszystkim z uwzględnieniem wpływu 
poszczególnych składników na rozwój różnych gatunków 
szkodników.

W kraju przeprowadzono jak dotąd dwa badania na ten 
temat. Dr. Czajkowska stwierdziła, że dany składnik czynny 
wpływa odmiennie na różne gatunki roztoczy. Dlatego w 
ziołach konkretnego asortymentu możliwy jest bardzo do
bry rozwój konkretnych gatunków roztoczy, podczas gdy 
inne będą rozwijały się słabo. Nie znaleziono natomiast 
składników, które hamowałyby rozwój wszelkich roztoczy.

Natomiast prof. Boczek ze współpracownikami podzie
lili przebadane asortymenty surowców zielarskich na grupy, 
w zależności od posiadania przez nie określonych składni
ków czynnych. Autorzy ci stwierdzili, że największy pro
cent prób zasiedlonych przez roztocze notowano w przy
padku ziół o właściwościach toksycznych. Silnie porażane 
były też zioła trujące, aromatyczne i glikozydowe. Najniż
szy procent porażonych prób zaobserwowano w grupie ziół 
garbnikowych i zawierających dużo cukrów.

Celem badań własnych było dokonanie oceny rozwoju 
roztoczy i owadów-szkodników magazynowych w surow
cach zielarskich przeznaczonych do przetwórstwa, zawie
rających różne składniki czynne. Próby surowca zielarskie
go pobierano z trzech magazynów podległych bydgoskie
mu „Herbapolowi”, znajdujących się na terenie woj. kujaw
sko-pomorskiego. Łącznie przebadano 918 prób ziół na
leżących do 47 asortymentów wyodrębnionych na podsta
wie gatunków roślin i ich części. Surowce te, przy wydatnej 
pomocy dr Andrzeja Studzińskiego z Instytutu Roślin i 
Przetworów Zielarskich w Poznaniu, podzielono na 13 
grup, według składników czynnych występujących w prze
ważającej ilości. Poszczególne grupy obejmowały różną 
liczbę prób ziół — od 3 w przypadku surowców zawie
rających antrazwiązki do 470 w przypadku ziół zawie
rających flawenoidy. Należy jednak nadmienić, że dany 
asortyment surowca (wyodrębniony na podstawie gatun
ków roślin i ich części) zaliczany był do jednej lub kilku 
wspomnianych grup.

Roztocze stwierdzono łącznie w 443 próbach surowca 
zielarskiego (48,3%), natomiast owady — szkodniki maga
zynowe w 114 próbach (12,4%).

Roztocze występowały w ziołach należących do 
wszystkich spośród 13 grup wydzielonych na podstawie 
obecności danych składników czynnych. Najwyższy pro
cent prób zasiedlonych przez te organizmy zanotowano w 
grupie surowców zawierających antrazwiązki (100%). Z 
uwagi na fakt, że do grupy tej zaliczono tylko 3 próby kory 
kruszyny, trudno wyciągnąć w tym przypadku jakieś kon
kretne wnioski. Silnie zasiedlone przez roztocze były też su
rowce zawierające olej tłusty (72,4% prób), śluzy (57,4% 
prób) i substancje gorzkie (50,4% prób). W najmniejszym 
stopniu organizmy porażały surowce zawierające saponiny 
(28,3% prób), aminy (31,3% prób) i krzemionkę (31,1% 
prób).

Owady— szkodniki magazynowe nie były notowane w 
ziołach zawierających saponiny, antrazwiązki i olej tłusty, 
podczas gdy w największym stopniu zasiedlały one surow
ce zawierające krzemionkę (24,6% prób), śluzy (20,4% 
prób) i substancje gorzkie (20,3% prób). Jak widać z po
wyższego, żaden z asortymentów ziół nie wykazywał wy
raźnie wyższego stopnia porażenia w porównaniu z innymi.

Reasumując można stwierdzić, że najniższy procent 
prób porażonych zarówno przez roztocze jak i owady zano
towano w przypadku surowców zawierających saponiny 
(najsłabsze porażenie przez roztocze i brak porażenia przez 
owady). Natomiast najsilniej porażane przez obie grupy 
szkodników były surowce zawierające śluzy i substancje 
gorzkie.

W trakcie przeprowadzonych badań nie znaleziono ziół, 
których składniki czynne wykazywałyby działanie repelent- 
ne, trujące, itp. w odniesieniu do wszelkich gatunków rozto
czy i owadów występujących w przechowalniach. Innymi 
słowy nie stwierdzono istnienia surowców zielarskich, które 
nie mogą być porażane przez szkodniki. Wynika to zapew
ne z odmiennego wpływu poszczególnych składników 
czynnych na różne gatunki organizmów szkodliwych.

Prawdopodobnie żaden z surowców nie jest w stanie sam 
„obronić się” przed szkodnikami. Stąd celowe jest wprowa
dzanie do przechowalni tylko surowców uprzednio przeba
danych i uznanych za wolne od roztoczy i owadów, a w przy
padku stwierdzenia porażenia — poddanie tych produktów 
określonym zabiegom, np. fumigacji. Ponadto niezbędne jest 
dbanie o należyty stan fitosanitarny przechowalny (dbałość o 
czystość, usuwanie resztek produktów, przeprowadzanie fu
migacji przechowalni o ile jest to konieczne, itp.).

Witold K a rn k o w sk i (Toruń)

W S Z E C H Ś W I A T  P R Z E D  100  L A T Y

Na 25. rok  is tn ien ia

W  długim dw udziesto-cztero-letnim  okresie, który dla „ W szech 
św iata” ko ń czy  się właśnie, ani razu p ism u tem u nie uśm iechnęła  
się  dola przyjazna. Jak w szystkie prace, prow adzone dla idei, 
miało przed  sobą  zadanie trudne, bo w  kraju mato było ludzi, któ- 
rzyby ideę uznawali, a  je s z c z e  mniej takich, którzyby siły swoje od
dać chcieli na  je j usługi. N ajgorszem  z a ś  było, ż e  w szelka robota w  
duchu narodowym musiała być o toczona tajem nicą chociażby jej

cel byt tak niewinny i od  wszelkiej polityki odległy, ja k  szerzen ie  
znajom ości na u k  przyrodniczych w  języku  polskim  i obrona, tego  
ję zyka  od zapomnienia. Nie było wolno głośno popierać tego zada
nia, a długa praktyka dowiodła, ż e  rachuba na dom yślność w  tych 
sprawach je s t  budow aniem  zam ków  na lodzie. Żaden bow iem  su 
perlatyw nie je s t  w  stanie oddać tej obojętności, jaką  n a sz  ogół 
żywił do spraw  naukowych: dorównać je j m o że  chyba obojętność, 
z  jaką  uczeni po lscy  m łodszego  pokolenia zwracali się do spraw  
krajowych.
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Dzisiaj otwiera się  p rzed  nam i przynajmniej m o żn o ść  nadziei. 
G dy uspokoi się  d zisie jszy  przejściow y stan umysłów, g d y  naród  
przystąpi do  pracy na w szystkich je j  polach, w tedy i my, przyrodni
cy, zg łosim y się p o  sw ój udział.

Do  w as  zw racam y się, W spółpracow nicy i C zytelnicy,, W szec h 
św iata” —  poprzyjcie nas, odrzućcie dotychczasow ą obojętność  
na spraw y literatury przyrodniczej polskiej, nie dopuśćcie, ż e b y  na  
progu lepsze j przyszłości zginęło marnie to pismo, którem u udało 
się przetrw ać tyle ju ż  rzec zy  najgorszych i dokonać takiego ogrom u  
pracy, p rzec ież  —  są d zim y  —  nie całkiem  bezow ocnej. 
Wszechświat 1906, 25, 1 (1 I)

B y ły  k ło p o ty

Prenumeratorom, zapytującym  m a m y  za s zc zy t odpowiedzieć, 
ż e  w  roku ubiegłym 1905, z  pow odu wielokrotnie powtarzających  
się  przerw  w  robocie drukarskiej, zdołaliśm y w ydać tylko 49  n u m e
rów n a szeg o  pism a  
Wszechświat 1906, 25, 64 (21 I)

G nom on ika  czy li zam arła  nauka o  zegarach  s łone czn ych

Zarówno ja k  ję zyk i starożytne grecki i łaciński, tak te ż  niektóre  
gałęzi w iedzy  na zyw a m y nieżyjącemi, zamarłemi. Nie ży je  daw na  
alchemia, przeistoczona na teraźniejszą chem ię; nie ży je  astrolo
gia, której m iejsce zajęła astronomia. Nie żyje naw et pew ien  dział 
astronom ii— gnomonika, nauka o budowie zegarów  słonecznych, 
wyparta p rze z  dzisiejsze zegarm istrzostwo. C zy  I słuszn ie  jed n a k  
gnom onikę nazyw ać m a m y  martwą? C zy  s łuszn ie  sz e re g  prac  
m yśli ludzkiej dziś ska zu je m y  na za p om nien ie?  Jeżeli przypom ni
m y  sobie, z  jakim  trudem zdobyw ane były prawa gnom oniczne, z a 
nim zo s ta ł zbudow any  p ierw szy  dokładny ze g a r  słoneczny, to 
zapytam y, d laczego tyle wysiłku m yśli uległo zapom nieniu.

Dzieje gnomoniki ściśle s ą  zw iązane  z  dziejam i astronomii, a 
gnom on je s t  to najstarszy i najprostszy przyrząd astronom iczny. 
Pierwotny Babilończyk zapom ocą  gnom onu w  postaci słupa piono
w ego do poziom ej powierzchni o znacza  chwilę praw dziw ego  
południa na  linii południowej. Na s z e ś ć  w ieków  p rzed / n a szą  erą  
Egipcyanie używali ju ż  gnom onu w  postaci słupka kościanego, 
p rzy  którym była nitka z  ciężarkiem  do  ustawienia pionow ego. 
Dzięki w spólnem u p ism u  klinowem u z  Babilonu p rzez  Egipt, Syryę, 
Persyę, Elam  przechodziły  wiadom ości gnom oniczne i do innych  
narodów. Herodot wyraźnie mówi, ż e  „no\oo K a i Yvco|aoov” do  G re
cy/ dostały się  o d  Babilończyków. Około z a ś  roku 640 p rzed  Chr. 
do A ten  i Babilonu przybył C haldejczyk Beroz, który p ierw szy  miał 
być w ynalazcą zegara słonecznego. W spom niany C haldejczyk na  
wyspie Kos, czyli Koa, zakłada szko łę  astrologiczną, której ucznia
m i byli Tales z  Miletu i A naksym ander, uczn iem  z a ś  ostatniego  
A n a ksym en es. Dwaj ostatni mieli ju ż  posiadać d u że  w iadom ości z  
gnomoniki; A naksym androw i G recy przypisują naw et wynalezienie  
zegara słonecznego. W  tej gałęzi w iedzy  znani byli: E u d o kso s z  
Knidos, Arystarch z  Sam os, Dionizyodor, Parmenion i inni.

Z asa d y  gnom oniki z  Grecyi dostają się  do R zym u, a  ju ż  około  
roku 500 p o  jeg o  odbudow aniu M arcus Valerius M essala  przyw ozi 
tu ze g a r  słoneczny, który jed n a k  nie był zb u dow any dla szerokości 
geograficznej R zym u; to te ż  cen zo r Marcius Philippus na w zór tego  
ka że  robić inny zeg a r  słoneczny. S ą d zą c  z  w ykopalisk P om pei i 
Tuskulum, ko m p a sy  rzym skie miały formę kulisto-wklęslą lub te ż  
były to płaskie płyty kam ienne z  pionow o osa d zo n ą  w skazów ką. 
Tę ostatnią formę zegarów  słonecznych  spo tykam y i u  Arabów. 
Gnomonika u  A rabów  miała wielkie znaczen ie. Na ich zegarach  
słonecznych  m usiał b yć  ozn a czo n y  kierunek, w  jakim  znajduje się  
M ekka, zw a n y  Kibleh, a  kiedy cień w skazów ki padał w  tym  kierun
ku, chwila ta była og łaszano  publicznie, ja ko  chwila modlitwy. 
Astronom  Arabski Ebn Junis ży jący  około 1008 roku po  Chr. opisał 
zeg a r  s ło n eczn y  dla m iasta Fostat.

P ierw sze jed n a k  k o m p a sy  te były przew ażn ie  oparte na  empiryi. 
N auka budow y zegarów  słonecznych ściśle rzec z  biorąc, za czę ła  
się  rozwijać dopiero, k iedy nastąpiło ogólne odrodzenie nauk. Z e 
gary sło n eczn e  w  sw oim  czasie  były jed yn em i w skaźnikam i c za su  i 
ja ko  takiej wagi przyrządy były przedm io tem  rozm yślań i u lepszeń  
ów czesn ych  astronomów. Wieki średnie a  n aw et i późnie jsze , XVII 
i XVIII odznacza ły  się  w ysokim  rozw ojem  nauki o  budow ie z e g a 
rów słonecznych.

Z  ow ej epoki w spom nieć m u sim y  uczonych: Kirchera, B edego, 
Rivarda, Deparcieux, Pawła Galluccego, Molleta, Fergusona i wie
lu innych.

Z  na szych  autorów za zn a czym y  pierw szego  uczonego, który po  
polsku  opisał sp o so b y  budow y zegarów  słonecznych, ks. S ta 

nisława Solskiego, w  którego trzeciej c zęści „Geometry polskiego” 
(Kraków 1686 r j  zna jdu jem y doskonały wykład gnomoniki. W  A ka 
dem ii Zam oyskiej, jako  przedm iot osobny, wykładana była „horo- 
grafia, która o  poznaw aniu c za su  rocznego y  jeg o  części, 
elew acyach  słońca, o  wielkości, krótkości dni y  n o cy  Informuje, do  
robienia ko m p a só w  słonecznych  lub m iesięcznych  sposobów  
uczy". Zjawiały się  te ż  o d  c za su  do cza su  w  piśmiennictwie na- 
s z e m  dzieła i dziełka p isane  po  łacinie i p o  polsku, których szereg  
za m yka  dziełko prof. Jastrzębow skiego p o d  tytułem „Kompas pol
sk i”, gdzie autor opisuje obm yślony p rzez  siebie przyrząd m ech a 
niczny, na zw a n y  „gnom onografem” a służący do rysowania  
zeg a ró w  słonecznych  na każd e j powierzchni. Zapom ocą  tego  
przyrządu był zrobiony zeg a r  słoneczny, znajdujący się  w  Łazien
kach  na bryle kamiennej. Z  innych zegarów  słonecznych w spo
m n ieć  m usim y: je d e n  na  ścianie katedry w e Włocławku, zrobiony  
p rze z  Kopernika, drugi na ścianie pałacu w  Wilanowie, urządzony  
p rz e z  Heweliusza, w  ogrodzie S ask im  p rzez  Magiera. Ks. Antoni 
W ęgrzynowicz, gwardyan oo. reformatów, Holtz i J ó ze f Morawski 
zn a n i byli ja ko  gnomoniści.

Dziś, jeże li sp o tyka m y  gdzie  zeg a r  słoneczny, to w  każdym  razie 
nie był on zb u d o w a n y  w  latach ostatnich, lecz pozostał, jako  
pam iątka przeszłości. D ziś uw ażam y zeg a ry  s łoneczne  za  ana
chronizm, z a  przedm iot słu żący  do o zdoby  ogrodów i parków  lub 
te ż  za  przedm iot, na którym śmiało osiadać m o że  kurz muzealny.

Zegary  słoneczne, oprócz w skazyw ania cza su  właściwego, a 
p rze z  to ujednostajnienia za jęć  m ieszkańców , m ają je s z c ze  zn a 
c zen ie  moralne. G dy człow iek patrzy na  tarczę kom pasu, w  um yśle  
je g o  budzi się  c iekaw ość i ch ęć  zrozum ienia tego na co patrzy. Wi
d o k  ko m p a su  zwraca m yśl ku  zastanow ieniu się  n a d  budow ą  
w szechśw ia ta  i n a d  so b ą  sam ym . U m ieszczona za ś  zw ykle sen -  
tencya  na tarczy zegara słonecznego, zaczerpnięta z  P ism a Św ię
tego  (na kościołach) lub z  pereł n a sze j poezy i i prozy, rozmyślanie  
to je s z c z e  w ięcej potęguje.

Dla przykładu przytoczym y tu kilka sen tencyj zebranych z e  sta 
rych napisów  na  zegarach słonecznych:

„Dnie n a sze  ja ko  cień na ziem i”. Paralipomenon X X I X 15.
„Czujcież tedy, bo  nie wiecie dnia ani godziny". Mat. 25.
„Od w schodu  słońca, a ż  do  zachodu  chw alebne Imię P ańskie”. 

Psalm . 113
„C zasy n a sze  ja ko  p łyn ą !
A  ja ko  mgła z  wiatrem giną.
A  m y  przedsię, nic nie dbam y!
Prawie p u sto p a s  m ieszkam y". Mikołaj Rej.
„Czas je s t  to wiatr: on tylko m ałą św iecę zdm uchnie,
Wielki p o ża r o d  niego tem  m ocniej wybuchnie". A d a m  Mickie

wicz.
„Czas ucieka, życ ie  mija”. A dam  Mickiewicz.
„ N ajdroższą  n a szą  w łasnością c za s”
„Nic b e z  słońca”
„Rozkład i porzą d ek  godzin je s t  nieodzow nym  warunkiem u ży

tec zn eg o  życ ia ” i t. p.
K iedy ję z y k  łaciński był język iem  naukow ym  um ieszczano  na  

ko m p a sa ch  takie napisy: S o l m e, vo s umbra regit. Vita fugit sicut 
umbra. S ic  vita fugit. Fugit irreparabile tem pus. Orior, oriente sole, 
so le  cadente, cado. Ouotidie morior. Vulnerant o m n es (horae) ultir- 
na n eca t i t. p. Spotykaliśm y i taki napis: „Dum fugit umbra qu iesco” 
i rzeczyw iście, z e  w zględu na zachm urzen ie  nieba kom p a s nie 
z a w s ze  m o że  w skazyw ać czas, ale jestto  już, sit vaenia verbo, 
w ada w szystkich  przyrządów  astronom icznych, służących do ob- 
serw acyi nieba.
Dr. Feliks Przypkowski. Z nauk zamarłych. W  obronie gnomoniki. W sze
chświat 1906, 25, 148(4  111)

G orące  s iano

D ocent dr. H. M iehe w  Lipsku przedsięw ziął niedaw no badanie, 
co je s t  p rzyc zy n ą  ż e  wilgotne siano m o że  się  sa m o  p rzez  się  
ogrzać  do bardzo  w ysokiej temperatury. W  specyalnie urządzo
n y m  aparacie p o  10-minutowej sterylizacyi w  10& C siano traciło 
zdo ln o ść  grzania się, tym cza sem  po  oblaniu w o d ą  w  której m o 
czo n o  siano, w łasność ta występowała na now o i temperatura 
m ogła p o d n ieść  się  a ż  do  69  C. Tak więc przyczyna zjawiska nie  
j e s t  c zysto  chem iczna, ja k  przypuszczali niektórzy, lec z  za le ży  od  
obecn o ści drobnoustrojów. Zarażenie siana sterylizowanego  
c zy s tą  hodow lą pleśniaka Aspergillus niger m ogło podnieść  tem 
peraturę tylko do  4EPC jakkolw iek w  procesie naturalnym grzybek  
ten prawdopodobnie, nie m a d u żeg o  znaczenia. N ajw iększy wpływ  
w  tym  procesie M iehe przypisuje p ew n em u  gatunkowi grzybka  
Oidium oraz niektórym  bakteryom  termofilowym. D alsze badania
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nad tą spraw ą ja k  również nad  zbliżonem  zjawiskiem fermentacyi 
tytoniu są  w  biegu.
B. H. (Hryniewiecki) Grzanie się siana. W szechświat 1906, 25, 96 (4 II) 

N owe w span ia łe  Zoo

Nie mówiąc ju ż  o nas, którzy nie posiadam y w  swoim  kraju ani 
jednego  ogrodu zoologicznego, w  całej Europie ogrody podobne  
są  zb y t szczu p łe  i skrom nie urządzone, aby  m ogły osiągać swoje 
cele, t.j. służyć do popularyzacyi w iedzy i dla rozwoju biologii, etno
logii i psychologii zwierząt. W  A m eryce natomiast, każde  prawie 
w iększe  miasto posiada w łasny park zoologiczny.

W szystko  to jed n a k  je s t  n iczem  w  porównaniu z  su i geneneris 
komfortem, jaki panuje w  niedaw no założonym  parku zoologicz
nym, zajm ującym  około 100 hektarów  powierzchni. Znajdujem y na  
tej przestrzeni i stary las, i zdrenow ane m iejscow ości błotne, i sa 
dzawki, i sz tu c zn e  skały i wiele, wiele innych urządzeń.

A  więc: dla niedźw iedzi A m eryki północnej zbudow ano skały  
sz tu czn e  z  pieczarami, gdzie  zw ierzęta znajdują warunki podobne  
do tych, jakie miały na wolności. Inne zn ó w  w zgórze kamieniste  
p rzeznaczone  je s t  dla k ó z  górskich i ow iec z  Sierra-Nevada, bara- 
nów, kozłów  i wielbłądów.

Antylopy mają dla siebie specyalne pom ieszczenie, otoczone  
starym  parkiem.

Oddział gadów  je s t  zajm ujący zarów no z  pow odu sw ego  
urządzenia, ja k  i najbogatszej kolekcyi, jaką  tylko m ożna gdziekol
wiek znaleźć. W szystkie m otyw y om am entacyjne zaczerpnięte są  
ze  świata gadów. W ewnątrz znajduje się  ogrom ny ba sen  w odny z  
mielizną p iaskow ą  na której wylegują się  aligatory z  Missisipi i kro
kodyle z  Florydy. W  specyalnych budowlach znajdują p o m ieszc ze 
nie g ady  z  krain tropikalnych.

R a k i posiadają ogrom ną ptaszarnię z  „pałacem” zimowym, 
gdzie stale przebyw ają ptaki z  p o d  równika. P taszam ia posiada go
tyckie sklepienie w ysokości i szerokości 20  m. i długości 150 m. 
Siatka zbudow ana je s t  z  najdelikatniejszego drutu, ja k  najmniej 
przeszkadza jącego  przyglądaniu się  ptakom . W  ptaszarni znajduje  
się  ba sen  wodny, krzaki i drzewa, na których ptaki zakładają  swe 
gniazda.

Galerya zw ierząt krwiożerczych zbudow ana je s t  w tym  sam ym  
stylu, co i pawilon dla gadów; tylko m otyw y om am entacyjne wzięte  
s ą  naturalnie, z  odpowiedniego świata. Klatki w ew nętrzne otoczo
ne, s ą  siecią z  cienkiego drutu stalowego, dostatecznie m ocnego, 
a jedn o cześn ie  nie przeszkadza jącego  obserw ow ać zwierząt, jak  
to byw a zazw ycza j w  innych parkach.

Pawilon dla małp je s t  prawdziw ym niewielkim pałacem, w  któ
rym znalazły zastosow anie  najnow sze udoskołenia techniczne z  
zakresu  wentylacyi, oświetlenia, ogrzewania i t. p. Małpy przedsta
wione s ą  możliwie kompletnie.

Ogólny styl budowli jed n o c zy  w sobie elegancyę i celowość; ory
ginalność ich polega na zastosow aniu  całkowicie racyonalnej ar
chitektury, t. j. odpowiedniej do tego świata zw ierzęcego, dla 
jakiego dany  pawilon je s t  przeznaczony.

W  zarządzie parku znajdują się zarów ne specyałiści-uczeni, fi
nansiści, ja k  i zw yczajni członkowie. J e s t rzeczyw iście czeg o  p o 
zazdrościć, g d yż  naw et sław ny ogród zoologiczny Berliński nie 
m o że  iść w porównanie z  Nowojorskim co do urządzeń i obfitości 
przedstawicieli świata zw ierzęcego.
hjr (Rygier) Nowy park zoologiczny w  New-Yorku. Wszechświat 1906, 
25, 15(1 I)

Rekord  la tawca

N ajw yższy  z  po m ięd zy  dotąd znanych  wzlot latawca odbył się w  
dniu 25 listopada 1905 r. Latawiec p u szczo n y  z e  stacyi aerouau- 
tycznej w  Lindenbergu, wzniósł się  na w ysokość 6 430 m., gdzie  
zapisał ciśnienie, równe 330  m m , i tem peraturę -25°C . Na po 
wierzchni ziem i temperatura wynosiła w ów czas  + 4°C. Na latawiec 
ten złożyło się  s z e ś ć  m niejszych latawców o powierzchni mierzącej 
ogółem  27 n r , p rzyczem  długość drutu przytrzym ującego wynosiła 
14 500 m. P rędkość wiatru wynosiła: w  dolnych warstwach 8 m. na 
sekundę, w  najw yższych 25  m. Zauw ażm y, ż e  słynny latawiec, 
p u szczo n y  sw eg o  cza su  p rzez  Teisserenc de  Borta z  pokładu ka
non ierki duńskiej na m orzu Baltyckiem osiągnął w ysokość 6 100 
m.
S.B. (Bouffałł) Najwyższy wzlot latawca. Wszechświat 1906,25,61 (21 I) 

O m rów kach

Jednym  z  najciekaw szych i najbardziej pociągających objawów  
życia duchow ego zwierząt, je s t  p o p ęd  społeczny, dzięki któremu

liczne istoty żyją towarzysko, gromadnie. Psychologia jestestw , na
leżących do takich gromad; je s t  niezmiernie interesująca, a  w 
ostatnich latach była przedm iotem  ożywionych dyskusyj m iędzy  
uczonymi. Najciekawszy, m ożna  powiedzieć, obraz w spółczesnej 
psychobiologii daje nam  życie spo łeczne mrówek, które od dawna  
zastanawiało przyrodników. Niektórzy uczeni, odznaczający się 
wielkim za so b em  zm ysłu  spostrzegaw czego, poświęcili prawie 
całe sw oje życie  badaniu obyczajów  mrówek.

Wyższość mrówek nad pszczołami
Zdanie, w ypowiedziane p rzez Nagelego, ż e  najw yższą organi- 

za c yą je s tta , która wykazuje najdalej posunięty podział pracy, daje 
się zastosow ać tylko do takich organizacyj, których poszczególne  
części są  nierozerwanie z  sobą  połączone, ja k  np. części jed n eg o  
organizmu. Przeciwnie tam, gdzie, ja k  to widzimy w  spo łeczeń 
stwach zwierzęcych, poszczególn i członkowie m ogą prowadzić 
mniej lub więcej n iezależne życie, zadaleko posunięty  podział pra
cy  wywołuje tak jednostronną organizacyę, ż e  pom im o w iększych  
zdolności w życiu grom adnem  ujawnia się m niejsza spraw ność w 
walce o byt nie tylko w stosunku do jednostek, lecz i ogółu. Dlatego 
te ż  w  w iększej n iezależności jednostek, spostrzeganej pośród wie
lu w yższych  mrówek, należy widzieć przew agę w  walce o  byt w 
przeciwstawieniu do  roju pszczelego , składającego się z  istot o 
bardzo jednostronnie w yspecyalizow anej organizacyi, poniew aż  
w spom niana w iększa  sam odzielność potęguje także zdolności 
przystosow aw cze do zm ieniających się warunków zewnętrznych.

Ogrodnictwo
Ciekawą bardzo stronę um ysłow ości m rów ek przedstawia nam  

zakładanie p rzez  mrówki pól uprawnych, na których rosną wybra
n e  p rzez  nie rośliny. Goeldi podaje najnow sze sw oje spostrzeżenia  
nad  zakładaniem  „ogrodów grzybnych”p rzez  mrówki gat. A tta ce- 
phalotes: robotnice załom ocą s z c z ę k  tną kawałki liści i przerabiają 
je  na rodzaj kom postu, który stanowi następnie dobry grunt dla roz
woju grzyba. Zanim  jednak  odpowiednio przygotow any „kompost” 
zostanie przeniesiony do mrowiska, mrówki p rzez  kilka godzin trzy
mają na powietrzu kawałki liści lub pozostawiają na ziem i w  ciągu 
całego dnia prawdopodobnie dlatego, aby wywołać gnicie. N astęp
nie t. zw. wielko-głowe ołbrzymki przyniesiony kawałek liścia trzy
mają w  szczęka ch  nad zakładanym  ogrodem  wciągu 1/4-1/2  
godziny, a robotnice średniej wielkości p rzez ten cza s  rozrywają 
go, p o czem  karlice drobne kawałki rozerwanego liścia roznoszą  po  
ogrodzie. M iędzy te zielone je s zc ze  cząsteczki liścia robotnice 
układają m ałe wiązki strzępków  grzybni, przestrzegając pew nego  
porządku, ja k  to się  czyni np., k iedy zakładam y w ogrodach wa
rzywnych grzędy z  wysadkami.

Użyźnianie gleby?
Forel w  dawniejszych swoich pracach przypuszczał, ż e  c zę ść  ja 

je k  zostaje zużyta  na odżywianie hodowli grzybów. Huber, pra
cując wspólnie z  Groeldim, obserwował zakładanie mrowiska  
p rzez  Atta s e x e d e n s  i przekonał się, ż e  mrówki te użyźniają swoje  
m łode hodowle grzybów  w  pew ien  określony sposób, mianowicie 
odrywają załom ocą s zc zęk  kawałki grzybni, przyciskająje do otwo
ru odbytowego, zwilżają następnie brunatnawą c ieczą  p o czem  
zn ó w  o dnoszą  do „ogrodu” i tu składają grzybnię. Normalnie takie 
użyźnianie grzybni odbywa się  dwa razy na godzinę. Kwestya, czy  
wspom niana c iecz zawiera tylko ekskrem en ty  mrówek, c zy  też  
oprócz tego i szczegó lne  wydzielm y gruczołów, pozostaje nieroz
strzygnięta. H uber utrzymuje, ż e  jajka nie mają żadnego b e zp o ś
redniego zastosow ania w  użyźnianiu „ogrodów grzybnych".

Co z jajami?
Niejednokrotnie ju ż  zauw ażono, a Huber ponow nie stwierdził, ż e  

ilość złożonych ja jek  po  p ew nym  czasie  zm niejszała się, zauw ażył 
on przytem  przypadkowo, ja k  jajka tylko co złożone  znikały m iędzy  
żuw aczkam i samicy, ilość wylęgających się larw nie odpowiadała 
bynajmniej ilości złożonych jaj; nie ulega przeto najmniejszej 
wątpliwości, ż e  mrówki c zę ść  ja j spożywają. H uber określa ilość 
składanych ja j na 50  dziennie, a poniew aż ogólna ilość jaj w  ciągu 
10-12  dni wzrastała tylko o  10 dziennie, 4/5 więc ginie. Sam ice, o 
cze m  św iadczą spostrzeżenia  Hubera, karmią m łode larwy jajka
mi, starsze  za ś  w ysysają zaw artość ich w  ciągu 3 -5  minut, p o czem  
sam ica po  wylizaniu resztek  odrzuca skorupkę jajka. Podobne  
spożyw anie ja j H uber obserwował czterokrotnie w przeciągu dwu  
godzin, innym z a ś  razem  ośmiokrotnie; przypuszcza  on, ż e  do cza
su  wylęgnięcia się  pierw szej robotnicy jajka stanow ią jedyne p o ży 
wienie dla m atki i larw.
Cz. Statkiewicz. Nowe spostrzeżenia nad życiem mrówek. Wszechświat 
1906,25, 67 (28 I)



72 Wszechświat, t. 107, nr 1-3/2006

Czeskie s reb ro

Do najstarszych, a za ra zem  najciekaw szych p o d  w zg lędem  m i
neralogicznych kopalń w  Europie na leżą  g łośne w śród mineralo
gów  kopalnie b łyszczu  ołowianego srebronośnego (PbS) w  
Przybranie w  C zechach północnych. P oczą tek  kopalń przybram- 
śkich sięga bardzo odległych czasów , według słów  kronikarza c ze 
skiego hrabiego Sternberga  —  X IV  wieku.

Początkow o były one  w łasnością pryw atną następnie  przeszły  
w  posiadanie biskupów  praskich, a w  końcu, o d  roku 1785 stały się  
własnością rządu austryackiego, do którego na leżą  obecnie.

W  świecie góm iczno-technicznym  kopalnie w  Przybranie stały 
się  g łośne z  tego powodu, ż e  w  nich poraź p ierw szy  w  Europie do 
sięgnięto w  roku 1875 głębokości 1000 m., mianowicie w  szyb ie  
„ś-tego W ojciecha”.
J. Zieliński. O kopalniach w  Przybranie. W szechświat 1906,25 ,72  (2 8 1) 

Ptaki i krzak i

Z naczen ie  zarośli dla ptaków, a szczególn ie  dla ga tunków  mniej
szych, je s t  rzeczą  o d  daw na dowiedzioną, dostarczają im one  b o 
w iem dogodnych m iejsc na gniazda, obfitego żeru  w  postaci 
licznych ow adów  i w reszcie p ew n ej kryjówki p rzed  napa d em  p ta
ków  drapieżnych. To te ż  ilość p taków  śpiew ających zosta je  niejako 
w  stosunku  do ilości zarośli, ja ką  posiada dana m iejscowość.

C iekaw ego przykładu p o d  tym  w zg lędem  dostarcza Szle - 
zwik-Holsztyn, kraj n iezw ykle obfitujący w  zarośla z  pow odu p a 
nującego tam  zw yczaju  usypywania w zdłuż dróg wałów ziem nych, 
wysokich na 0 ,5 -1 ,5  m., a  szerokich na  1 -2  m., i obsadzania  ich 
krzakami, a naw et drzewami. O bsadzają przytem  nie tylko grzbiet 
wału, ale i jeg o  stoki, tak ż e  częstokroć szero ko ść  takiego p ą su  za 
rośli dochodzi 4 a naw et 6 m. Takiemi sa m em i wałami otaczają  
również pola. łąki i pastwiska. M ożna powiedzieć, ż e  cały kraj porz
n ięty je s t  takiemi pa sa m i zarośli na  m niejsze  lub w iększe  czw oro
boki i wygląda niby olbrzymia szachow nica, l/l/ zaroślach tych 
znajduje przytułek ogrom na ilość ptaków, to te ż  rozbrzm iewają one  
ich śp iew em  o d  rana do nocy; roi się  tam  od  najrozm aitszych ow a
dów, a  także  kwiatów ijagód, różne również zioła stanow ią p o d szy 
cie tych zarośli.

Chcąc poznać, jakie ptaki g n ieżdżą  się  tam  najchętniej i jakie z a 
rośla przekładają o n e  n a d  inne, dr. Dietrich zajął się  zbadaniem  
fauny p tasiej takich zarośli i wyniki sw ych  sp o strzeżeń  ogłosił w  
spraw ozdaniach Ham burskiego towarzystwa ornitologicznego.

Dr. Dietrich stwierdził tam  gnieżdżenie się 87  gatunków, przew aż
nie z  działu śp iew aków  wróblowatych (Oscines); znalazły się  je d 
n ak  w śród nich i przedstaw iciele innych rzędów, ja k  gołąb 
grzywacz, kuropatwa i parę innych. Tak, ż e  za  charakterystyczne  
ptaki zarośli, na leży  uw ażać śpiewające. Dr. Dietrich zbadał 
ogółem  312  gniazd. Z e  sp o strzeżeń  jeg o  wynika, ż e  najpospolit
s z y m  ptakiem  w  zaroślach byw a pokrzew ka cierniówka (Curruca s. 
Sylvia cinerea), której gniazda stanowią 11% w szystkich  gniazd; 
po niej idą: trznadel (Emberriza citrinella), pokrzew ka ogrodowa  
(Sylvia hortensis), kos, gąsiorek (Lanius collurio), sroka, zaganiacz  
(Hypolais familiaris), pokrzywnica (Accentor modularis). p iec u szek  
(Philopneuste trochilus), św iergotek drzew ny (Anthus arboreus), 
m akolągwa (Linota cannabina), łozów ka (Calamoherpe palustris) i 
piegża (Sylvia curruca). Te 13 ga tunków  stanowią typow ych  
m ieszkańców  zarośli; do  nich należało ogółem  76% w szystkich  
gniazd.

Okoliczność, ż e  niektóre pospolite gatunki, ja k  np. sikora bogata, 
należą  tu do  rzadkich, tłum aczy się  tem , ż e  zarośla nie dla w szys t
kich p taków  stanowią dogodne m iejsce do gnieżdżen ia  się, s ą  one  
mianowicie prawie albo zupełnie nieodpowiednie dla gatunków, 
g n ieżdżących  się  w  dziuplach (do takich na leżą  sikora) albo w yso
ko na  drzewach. To te ż  takich ga tunków  nie spotyka  się  tam  wcale 
albo co najw yżej bardzo nielicznie. Przew ażają  natom iast gatunki, 
gn ieżdżące  się  na  krzakach lub wprost na ziemi. Najchętniej i naj
liczniej g n ieżdżą  się  ptaki na krzakach n iezbyt w ysokich (61%  
ogółu czyli 5/6 gatunków, ścielących gniazda na  krzakach), przy- 
c ze m  najw iększem  pow odzen iem  c ieszą  się  krzaki cierniste: ja k  
głóg, tarnina, jeżyna , pon iew aż dostarczają o n e  najbezpieczniej
szeg o  schronienia. Takie w ięc krzaki na leży  przed ew szys tk iem  sa 
dzić, chcąc przynęcić ptaki.
B. D. (Dyakowski). Znaczenie zarośli dla ptaków. W szechświat 1906,25, 
105(11 II)

U porczyw y chw ast

Trwałość zdolności do kiełkowania u  nasion rzepnicy (Raphani- 
strum Lam psana) je s t  prawie nieograniczona i czyni z  niej chw ast

prawdziw ie nadzw ycza j uprzykrzony i trudny do wytępienia. Daw
niejsze, częstokroć niewłaściwe płodozm iany przyczyniały się  
ogrom nie do  nadm iernego rozm nożenia  się  tej rośliny, a  dżdżow ni
c e  pow ciągały je j  nasiona do g łębszych  warstw gruntu: tam  nie 
m o g ą  one  wprawdzie chwilowo kiełkować z  pow odu braku pow ie
trza, przechow ują się jed n a k  doskonale p rze z  kilkadziesiąt lat i 
dłużej, nie tracąc zdolności do kiełkowania. Niektóre grunty na  
p ew n e j g łębokości obfitują ogromnie w  nasiona rzepnicy, które 
le żą  tam  b e z  zm iany, dopóki pole orze się  płytko; g d y  jed n a k  zorze  
się  j e  głębiej, na  polu zjawia się  nagle rzepnica w  olbrzymich iloś
ciach, ja kb y  ją  kto nasiał umyślnie. P odobne zjawisko daje się  n ie
raz za u w a żyć  p o  p ierw sze  zoraniu gruntu po  lesie lub starem  
pastw isku. W  takich razach m o żn a  z  pew nością  twierdzić, ż e  było 
tam  n iegdyś po le  chociażby p rzed  100 i w ięcej laty, rzepnica bo
w iem  nie dojrzewa ani na  łące ani w  lesie a  nasiona je j m ogą  p rze 
chow yw ać zdo lność  do kiełkowania przeszło  100 lat, nagłe  
ukazanie  się  w ięc je j w  takich m iejscach dow odzi za w sze , ż e  daw 
niej m usiało tam  znajdow ać się  pole. N iem a żad n eg o  sposobu  na  
zn iszczen ie  takich nasion, leżących głęboko w  ziemi, m ożna  nato
miast, ja k  radzi Schulz, n iszczyć  sa m  chwast, kropiąc go  siarcza
n e m  żelazow ym .
B. D. (Dyakowski) Trwałość zdolności do kiełkowania u nasion rzepnicy. 
W szechświat 1906, 25, 108 (11 II)

C o zaw iera  zupa z ja s kó łczych  gn iazd?

S p o só b  pow staw ania jadalnych gniazd jaskółczych do tychczas  
je s t  kw estyą  sporną. Salangany, głównie dwa gatunki Collocalia ni- 
difica i Golłocalia fucifuga s e u  esculenta. budują sw oje łyżko
w ate gniazda na strom ych skałach lub w  pieczarach na  
w ybrzeżach  w schodnio- indyjskich wysp, szczególniej na  
południow em  w ybrzeżu  Ja wy. Gniazda, stanow iące przedm iot 
handlu, w ażą  około 10 g; składają się  one z  białej, podobnej do ka
ruku, twardej i kruchej m asy, która p o d cza s gotowania rozpuszcza  
się, tworząc galaretę b e z  lub o słonaw ym  sm aku. Dla Chińczyków  
gniazda ja skó łcze  stanowią ulubiony i dla tego bardzo cen n y  przy
sm a k  (jedno gniazdo w  najlepszym  gatunku kosztu je w  H ongkon
g u  2  marki, a w  Europie 4 - 6  mk).

W spom niane gniazda podług jed n ych  uczonych składają się  
przew ażn ie  z  rozmaitych m orskich wodorostów, połączonych śliną 
salangan, według innych (Marshalla) z a ś  utworzone są  tylko z  lep
kiej śliny, w ydzielanej p rze z  liczne gruczoły ja m y  gębow ej i 
przełyku. N ow e badania prof. Kóniga stwierdziły, ż e  gniazda ja 
skó łcze  zawierają 5 0 -60%  substancyi azotowej, zbliżonej do m u- 
cyny, a zaledw ie 15-20%  węglowodanów; c zęśc i składow e więc 
gniazda różnią się  od  składu wodorostów  morskich i produktów  
(np. agar- agar) z  nich powstających, w obec czeg o  z  pewnością, 
m o żn a  przypuszczać, ż e  jadalne gniazda ja skó łcze  są  tylko wy
tw orem  śliny salangan.
Cz. St. (Statkiewicz). Sposób powstawania jadalnych gniazd jaskółczych 
W szechświat 1906, 25, 111 (11 II)

F lora  i fauna  hal

P ow yżej krainy regli, to je s t  lasów, porastających zb ocza  gór do  
w ysokości m niej w ięcej 1500 m., w znosi się  kraina hal czyli 
odsłoniętych łąk, na  których warunki klimatyczne nie pozw ala ją już  
w zrastać drzew om . R o sn ą  tu co najw yżej krzewy.

S tą d  właściwie zaczynają  się  dopiero obficiej właściwe gatunki 
alpejskie czyli halne, charakterystyczne dla flory górskiej. Tu je s t  
kraina kosów ki czyli kosodrzew iny (Pinus Pumilio), tworzącej w  
n iższych  częściach  hal ogrom ne zw arte zarośla, nadzw yczaj trud
ne  i m ę czą ce  do przebycia. W  górnej c zęśc i hal kosów ka rośnie ju ż  
tylko n iedużem i grupam i lub pojedynczo, a ż  wreszcie i na  nią przy
chodzi kres m niej w ięcej na  w ysokości 1800 m.

O bok kosodrzew iny rosną tu je s z c z e  inne krzewy, ja k  jałowiec  
karłowaty (Junipem s nana), zach o d zą cy  naw et w yżej o d  kosówki; 
różne gatunki krzaczystych niskich wierzb, dorastających zaledw ie  
m etra w ysokości lub nie wiele co więcej; a także  jarzębina (Sorbus 
aucuparia) zw ana  p rzez górali sk o ru szą  a mająca tu wygląd krza
ka  lub co najw yżej niewielkiego drzewka.

P o za  tem i zaroślam i z  kosów ki i innych roślin krzewiastych znaj
du jem y tu polany, łączki porosłe bujną roślinnością z ie lną  wśród  
której p rzew aża ją  rozmaite gatunki traw. Tworzą one p iękną darń, 
ozdobioną m n ó stw em  roślin dwuliściennych, których barwne kwia
ty nadają p iękną rozm aitość zie lonem u kobiercowi łąk tutejszych.

R ośliny zielne hal na leżą  przew ażnie  do gatunków  trwałych czyli 
bylin, które dzięki tęgim korzeniom  lub kłączom  m ogą  bezpiecznie  
sp ę d za ć  długą z im ę  halną  /', korzystając z  za p a su  nagrom adzone
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go w  tych podziem nych częściach, wydać w  ciągu krótkiego lata 
kwiaty i nasiona.

W szystkie te rośliny posiadają wybitne przystosowania do wa
runków życia w  górach, za b ezp ieczone  są  od  zim na i zbytniego  
parowania, łodygi ich są  nizkie, przytulone do  ziemi, zazw ycza j ko
sm ate, ja k  również i liście, które najczęściej rozesłane są  na ziemi 
w różyczkę. Kwiaty tutejsze s ą  stosunkow o d u że  i barwne.

Flora łąk halnych, chociaż nie dorównywa obfitością gatunków  
łąkom nizinnym, nie je s t  jed n a k  bynajmniej uboga. Szczególnie  
licznie rosną tutaj rozmaite jastrzębce  (Hieracium), będące wybitną 
właściwością flory tatrzańskiej; różne jaskry  (Ranunculus), goryczki 
(Gentiana), dzw onki (Campanela), pierwiosnki (Primula), jaśiinki 
czyli urdziki (Soldanella), niezapominajki (Myosotis) i wiele innych.

Obok swoistej flory posiadają hale i sw oistę  faunę. Tu zaczynają  
się  dopiero właściwe zw ierzęta alpejskie. Tu gnieżdżą  się  typowi 
przedstawiciele p taszn i halskiej, rozw eselający górskie polany nie
w yszukanym , ale m elodyjnym  śpiew em . S ą  to siwam ik (Anthus 
spinoletta), p łochacz halski czyli wróbel skalny (Accentor alpinus) i 
kopciuszek  (Ruticilla tithys), p rzezw any  p rzez  górali gazdą  
sza łaśnym  za  c zę s te  gn ieżdżen ie  się  w  szałasach pasterskich. Po
sęp n a  ta trójka, ja k  ją  określa prof. Nowicki w  opisie hal, nie odzna
cza  się  p ięknem i barwami, upierzenie posiada szarawo  
brunatnawe lub czamiawo-popielate, ale w esołem  zachow aniem  
się  i ruchliwością ożywia niepospolicie tę krainę, nie obfitującą zbyt
nio w  ptaki. W szystkie te trzy gatunki za c h o d zą je szc ze  wyżej, a ż  w  
krainę turni.

Na hale schodzi z  turni kozica, ta prawdziwa ozdoba fauny alpej
skiej, wobec której, ja k  powiada prof. Nowicki, maleje i niknie w  gó
rach wszelkie inne życie  zw ierzęce. W łaściwą jed n a k  je j ojczyznę  
stanowią dopiero tumie, je s z c z e  w yżej położone; tak ż e  ściśle  
biorąc na leży  ju ż  do fauny turniowej. Tu wreszcie przebyw a świ
stak, którem u z  wielu względów, a  p rzedew szystk iem  dla sw oiste
go  charakteru, na leży  p rzyznać p ierw sze m iejsce  w śród zwierząt 
halnych.
B. Dyakowski. Świstak. W szechświat 1906, 25, 113 (18 II)

N iem ieckie  b o b ry

Bobry znajdują  się w  N iem czech  tylko m ięd zy  Wittenbergiem a 
M agdeburgiem nad  E lbą  i je j dopływami, czyli rzekami: Muldę, Sa- 
ale, N uthe i Ehbe. W  strom ym  brzegu rzeki wygrzebują one  nory, 
które wyściełają m iękką  trawą i drobnem i trzaskami. Z  takiej nory

73

prow adzą do w ody ukośnie chodniki nieraz na m etr długie, i 
m ające wyjście p o d  powierzchnią wody. Z e  strony lądu nora wyjś
cia nie ma. Gdzie brzegi są  płaskie, bobry budują chaty, jak  koło je 
ziora G rosskuhnau p o d  D essau.

Takie chaty są  kuliste i zbudow ane z  gałęzi, trzciny i szlamu. 
M iędzy W ittenbergiem a M agdeburgiem są  te ż  groble, służące do 
zatrzym ywania wody, wtedy kiedy je j poziom  je s t  nizki. Doktor Mer- 
ten s z  M agdeburga twierdzi, ż e  bobry zn a czn e  robią szkody. Zw y
kle wygrzebują sw oje nory w  groblach, sypanych p rzez ludzi, i to 
grozi ich przerwaniem  na wiosnę. Bobry gospodarzą też w  lasach  
tak czynnie, iż się  zdaje, że  drwale p rzez  las przeszli. W  Kreuzhorst 
koło Magdeburga, widać w wielu m iejscach po  12 do  15 ściętych  
p rze z  bobry dębów  mających 20 do 30 cm  średnicy. W  leśnictwie 
K ublenhagen bobry ścinały dęb y  m ające pół metra średnicy a  w  in- 
n em  m iejscu zn iszczyły  ogród m ający 150 drzew  owocowych. Ilość 
bobrów na przestrzeni m iędzy  Wittenbergiem a  M agdeburgiem ob
liczają na 150 do 200 sztuk. W  prywatnych i rządowych lasach od  
dawna zabraniają zabijania bob rów; ten sa m  za ka z  istnieje w 
św ieżo  ogłoszonych prawach myśliwskich.
M. T. (Twardowska). Bobry w Niemczech. Wszechświat 1906,25,160 (4 
III)

P rzem yślność jaskó łe k

W jednej z  papierni niemieckich zrobiono ciekaw e spostrzeżenie  
nad zużytkow aniem  papki papierowej p rzez jaskółki. Od szeregu  
lat osiedliła się  tam  pew na ilość oknów ek (Chełidonaria urbica) pod  
dachem  sali, w  której znajdują się  skrzynie walcowe z  papką pa 
pierową. Zam ieszkały one tam, nic sobie nie robiąc z  nieustannej 
pracy i hałasów, jakie tam panują po  całych dniach i nocach. P tasz
ki te zużytkow ują w  ciekawy sposób  papkę papierową: znalazłszy  
jakiekolwiek żdziebełko, lecą o n e  do skrzyni, m aczają  je  w  p apce  i 
następnie zużyw ają  do budow y gniazda. W  ten  sp osób  papka pa 
pierowa służy  im za  kit do budow y gniazda. G odne je s t przytem  
uwagi, ż e  nie biorą one nigdy papki niegotowej je s zc ze  albo zbyt 
m ocno zabarwionej. Takie sa m e  spostrzeżen ie  zrobiono je s z c ze  
dawniej nad pew nem i osami.
B. D. (Dyakowski) Jaskółki, jako fabrykantki papieru. Wszechświat 1906, 
25,111(1111)

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

R E C E N Z J E

Jerzy Wojciech Piskorz-Nałęcki: POTOPY. Tragiczne 
okresy w dziejach ludzkości. Koniec zlodowaceń — 
początek globalnego ocieplenia. Wyd. LINK, Szczecin, 
2005,272 str., 22 ryc., 83 poz. lit., indeks osobowy, słownik.

Na książkę POTOPY nie warto by było nawet spojrzeć, 
gdyby nie to, że zawiera tak fascynujące, jak fantastyczne 
„przemyślenia” Autora na temat geologicznych przyczyn 
wszechświatowego potopu, czy potopów i ich wpływ na 
historię cywilizacji. Zdaniem Autora wszystko jest jasne — 
za światowy potop są odpowiedzialne „poślizgi litosfery” na 
wielką skalę, powodujące zalewanie kontynentów w 
wyniku bezwładności wód oceanicznych. Dość dawno nie 
zdarzyło mi się czytać książki, w której poglądy dotyczące 
geotektoniki całego globu, zmieniające całkowicie naszą 
dotychczasową wiedzę, byłyby głoszone z taką powagą i 
stanowczością. I to przez Autora, który z geologią, geotekto- 
niką, geofizyką nie ma nic wspólnego. Cóż, można by skon
statować, że wielkich odkryć dokonywali niekiedy ludzie 
niezwiązani z określoną dziedziną wiedzy, ludzie z fantazją

i wyobraźnią, zdolni do pozbycia się krępujących poznanie 
naukowe więzów. Od chwili, kiedy przeczytałem w pewnej 
książce, że ludzie żyli jednocześnie z trylobitami trudno już 
mi się zdziwić czemukolwiek. A jednak ciągle nie mogę 
zrozumieć, jak można mamić czytelnika pseudonaukowymi 
rozważaniami. Wiem, że wolność słowa jest wszechobecna 
i potrzebna, ale nie można tej wolności rozumieć jako brak 
odpowiedzialności za słowa.

Można by było powiedzieć, po co tyle hałasu? Jeśli 
książka jest nic nie warta, nie będąjej kupować. Jednak już 
sam tytuł powoduje, że książka może znaleźć licznych czy
telników. Czytelników, którzy będą odczytywać treści 
zawarte w książce jako merytorycznie prawdziwe, poparte 
licznymi „dowodami” i cytatami z licznych pozycji. Dziwne 
jednak, że w spisie literatury nie ma żadnej pozycji z dzie
dziny geologii, geotektoniki czy geofizyki. Znajdują się 
tylko prace popularnonaukowe i beletrystyczne. Na nich 
opiera Autor swe rozważania. Nieświadomy czytelnik 
będzie sądził, że zagadka wszechświatowego potopu, 
potopu biblijnego została rozwiązana. Mało tego — znaj
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dzie w książce obietnicę, że już nigdy nie będzie potopu, nie 
będzie zlodowaceń. Czy Ziemia stanie się zatem krainą 
wiecznej szczęśliwości?

O co chodzi w książce? Chodzi mianowicie o to, że 
„potopy” miałyby być wywołane „poślizgami litosfery”. 
Poślizgami, czyli gwałtownymi przemieszczeniami całej 
litosfery. Przy tym procesie miałyby zostać przekroczone 
krytyczne wielkości sił łączących litosferę z astenosferą i 
litosfera miałaby zacząć się ślizgać po tej ostatniej. I to nie 
powoli, ale bardzo szybko! Mało tego — do wystąpienia 
„poślizgów” wystarczyć mają naciski, jakie na litosferę i 
astenosferę wywierały kontynentalne tarcze lodowe. 
Wszystko to poparte jest „rzetelnymi” obliczeniami i wzo
rami.

Gwałtowny ruch poziomy litosfery musi oczywiście spo
wodować „wychlupanie się” wody z mis oceanicznych i 
zalać kontynenty, aż po wierzchołki najwyższych gór? Czyż 
nie piękna teoria? O tyle piękna, że zupełnie fantastyczna, 
by nie rzec bałamutna. A dodać do tego jeszcze należy opi
sywane w książce wielkie migracje ludzkości 10 0  000 lat 
temu, będące następstwem „poślizgu” litosfery. Migracje 
skąd? A jakże — z Atlantydy, która miała leżeć w rejonie 
Grenlandii. Ubawiłbym się, gdyby nie miało to miaż
dżących „naukowych” argumentów. Samo usytuowanie 
pewnych starożytnych budowli w Boliwii. Meksyku czy 
Egipcie wystarczy Autorowi do stwierdzenie, że budowle te 
powstawały 100 000-55 000 lat temu. Nic dziwnego, skoro 
według Autora cywilizacja ziemska powstała w 181 250

roku przed nasza erą!!! Oczywiście, Autor sam tego nie 
wymyślił. Opiera się na licznych książkach. Niestety, tylko 
tych traktujących o mitach, kosmitach, czy bogach nawie
dzających Ziemię.

Jak długo trwa „poślizg” litosfery? Bagatela — kilka dni! 
To przecież wynika z długości trwania biblijnego potopu! 
Przez ten czas punkty na powierzchni Ziemi mają pokonać 
kilka tysięcy kilometrów, by znaleźć się w zupełnie innej 
strefie klimatycznej. Czy można sobie wyobrazić pędzącą w 
tempie pociągu ekspresowego litosferę? A jednak pędzącą 
tak delikatnie, że nie pozostało po tym zjawisku żadnych 
śladów!

Autor pragnie jednak uspokoić czytelników — potop w 
wyniku „poślizgu litosfery” już nam nie grozi! Ostami 
poślizg litosfery nastąpił 1 2  000 lat temu i wraz z nim zako
ńczyła się epoka lodowa na półkuli północnej.

Co zrobić z tak piękną książką? Moja rada — wyrzucić i 
ostrzegać przed kupowaniem. Zapewne znajdą się i piewcy 
„teorii poślizgów litosfery”. Ale rozliczne cytaty z biblii nie 
wystarczą, by problem potopu uznać za rozwiązany. Czy 
Autor potrafił wskazać jakieś fizyczne dowody przema
wiające za możliwością tak gwałtownego, poziomego ruchu 
litosfery na tak wielką skalę? Nie! Czy wskazał na dowody, 
że wielkie połacie lądów zostały gwałtownie zalane 1 2  000 
lat temu? — Nie! Czy napisał BAJKĘ — tak! Jednak bajkę 
nieprzynoszącą mu chluby.

Włodzimierz M iz e r s k i  (Warszawa)

N E K R O L O G

Kapitan Ludomir Mączka  
— największy słowiański  żeglarz  

— nie żyje (ur. 22.05.1928  
we Lwowie,  zm. 30.01.2006  

w Szczecinie)

„Cenię w Ludku — conradowskie: wierność, honor, 
wrażliwość. Także to, że jest normalnym, życzliwym 
wszystkim, ufnym, bezpośrednim człowiekiem, na którym 
zawsze można polegać. Imponuje mi w Ludku jego wiedza 
i łatwość przyswajania wiedzy. On nie musi wozić książek 
ze sobą”. Wojciech Jacobson

„Wierność w małżeństwie z „Marią”. Wierność przyja
ciołom. Wierność samemu sobie bez krzywdzenia innych. 
Bezpośredni, skromny, koleżeński, myśli i wypowiada się o 
ludziach głównie o ich lepszej stronie. Pozwala im być lep
szymi od siebie — oni mają wtedy dobre samopoczucie. W 
zamian los mu odpłaca szczęściem, że „mu się darzy”. Lu
dek należy do wszystkich i do nikogo, dlatego dużo ludzi 
mu pomaga. — Rodzinne srebro —  żeglarzy”. Małgorzata 
Krautschneider

„Książe Oceanu. Bo jest ciepły i mądry i pokorny wobec 
ogromu świata. Bo się uczył, zrozumiał i pokochał jedno, 
porzucił drugie, nie czyniąc nikomu krzywdy. I znowu mu

szę wracać do codziennych spraw — serdecznie pozdra
wiam i zawsze jestem z Tobą, pamiętaj —  Jurek”. Jerzy Po
rębski

„Poza ogromną wiedzą o otaczającej go przyrodzie w 
ogóle, a o morzu w szczególności — dlaczego on nie chce 
pisać? Ludek imponuje mi dystansem do świata i ludzi. Ale 
to Lwowiak, a więc nie może być zwykłym człowiekiem. 
„Maria” to nie tylko jego jacht. To jego dom. A zresztą to 
wszystko, co on m ą jeśli nie liczyć znajomych rozsianych 
po całym świecie”. Paweł Morzycki

(cytaty z książki „Ludojad” Rudolfa Krautschneidera, 
Magalhaes-cano, 2002)

Ludomir Mączka urodził się we Lwowie 22.05.1928 
roku (syn Zygmunta i Marii). Przez dwa lata (1945-1946) 
studiował na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie był laboran
tem w pracowni mineralogii u prof. B. Latarenko, dziekana 
Wydziału Geologii. Następnie studiuje na dwóch wy
działach Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej (geolo
gia i geografia). Od 1952 roku rozpoczyna pracę w Instytu
cie Geologicznym w Warszawie (Zakład Złóż Surowców 
Skalnych). W roku 1955 przenosi się do Szczecina i podej
muje pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym Geoprojekt. 
W latach 1962-1963 uczestniczy w Polskiej Ekspedycji 
Geologicznej w Mongolii, której organizatorem było Przed
siębiorstwo Geologiczne w Krakowie. Od 1964 roku, przez 
cztery lata pracuje w Pracowni Geologii Wybrzeża w



Szczecinie. Przez kolejne cztery lata (od 1969 do 1972) pra
cuje w rządowej służbie geologicznej Zambii (P.P. Polservi- 
ce). Ludek zajmuje się opracowywaniem mapy grawime
trycznej.

Ludek był człowiekiem szlachetnym, wspaniałomyśl
nym, mądrym, odważnym, wiernym, szczerym i bezpo
średnim. Miał wielu przyjaciół na wszystkich kontynentach 
świata. Nie zwymyślał mnie nawet jak pozrywałem mu siat
ki z chlebem w mesie, ,Marii” podczas nieostrożnego wcho
dzenia do czeluści Jego jachtu w porcie na Praia. Dzielił się 
z nami jedzeniem i piciem. I czy można się dziwić, że tak 
szlachetny człowiek nie zauważał wokoło siebie nieszcze
rych ludzi? Jeszcze niedawno, jak pisałem te słowa, Ludek 
leżał sparaliżowany w Szczecinie w szpitalu, a potem w ho
spicjum. Jego wszyscy prawdziwi przyjaciele modlili się o 
cud i o zdrowie dla Ludka. Modlili się do Boga o Jego życie. 
Niestety, 30. stycznia 2006 roku dostałem od Wojtka Jacob
sona e-mail: „Ludek zmarł o 16°°”.
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Ludomir Mączka —  żeglarz i geolog.
Fot. Wojciech Szlachcikowski

Piękną kartę bibliograficzną Ludka przedstawił w „Mo
rzu” Witold Tomaszewski w artykule „Świat według Lud
ka”. Ludomir Mączka był obywatelem Polski i Kanady. Nie 
miał stałego adresu. Jego domem była „Maria”, a rodziną 
wszyscy spod znaku żagla (Witold Tomaszewski). Ludomir 
przez przyjaciół zwany był Ludojadem, a przez braci z 
Bractwa Wybrzeża — Mnichem Morskim. Żeglował od 57 
lat. Przepłynął po oceanach 160 000 Mm, przemierzył 
ośmiokrotnie Atlantyk, czterokrotnie Pacyfik, trzykrotnie 
— Ocean Indyjski i okrążył Australię. Był geologiem. 
Umarł w wieku 78 lat. Pływanie zaczął we Wrocławiu w 
1949 roku. Kurs żeglarski odbył w Trzebieży. Geologię Lu
dek przeżywał w Górach Świętokrzyskich, w Mongolii i w 
Afiyce. Stopień kapitana jachtowego uzyskał w 1957 roku. 
Po trzech i pół latach pracy w Zambii (jako geolog) zarobił 
na swój wymarzony jacht. Kupił go od Jerzego Mańkow
skiego (za pół ceny). „Chciał, aby łódka poszła w dobre ręce 
i nadal jesteśmy przyjaciółmi” — wspominał Ludek („Ma
ria” ma 11.4 m długości, 3.3 m szerokości, 40 m2 żagla,

75

około 9 T i 100 dni tzw. autonomii — budowana była przez 
trzy lata z dębu i mahoniu).

„Maria” to solidny jacht, drewniany kecz o długości 11 
m, wybudowany w Gdańsku. Został zaprojektowany przez 
Wacka Liskiewicza — pioniera polskich rejsów arktycz- 
nych. Ludek mawiał: „chciałem pływać spokojnie i bez po
spiechu”. I rzeczywiście, w 1973 roku wyszedł w swój 
słynny rejs, który trwał jedenaście lat (1973-1984). Trasa: 
Karaiby, Peru, Wyspy Galapagos, Markizy, Tahiti, Atol Su- 
worowa, Tonga, Fidżi, Australia, Nowa Zelandia, Tasma
nia, Wielka Rafa Koralowa, Seszele, Południowa Afryka, 
ponownie Australia i Wielka Rafa Koralowa i jeszcze raz 
Południowa Afiyką, a później — Święta Helena, Chile, 
Brazylia i Francja. Poezja i heroizm!!!

Ludek za najtrudniejszy moment w życiu w przyszłości 
uważał świadomość, że nie mógłby już żeglować!!! Zawsze 
podkreślał, że Jego żeglowanie to był świadomy wybór. 
Twierdził, że nie zdobył mórz i oceanów, a jedynie na nich 
przetrwał. Był ponad lywalizacją „szczurów” — żeglarzy, 
którzy nie czerpią z żeglarstwa radości i satysfakcji. Kochał 
swoją ulubioną herbatę, yerba mata. Był także znawcą win. 
Wybrał życie morskiego włóczęgi, nad „mieć” przedkładał 
„być”. Ludek i „Maria” to już legenda polskiego żeglarstwa. 
Mawiał: „mórz i oceanów się nie pokonuje, najwyżej się je 
przemierza” oraz ,żeglarstwo nie jest szkołą charakterów, 
żeglarstwo wymaga charakteru”. Z przyjacielem Wojtkiem 
Jacobsonem w latach 1985-1988 na jachcie „Vagabond 2” 
przepłynął Przejście Północno-Zachodnie, tzn. Kanadyjską 
Arktykę.

Na „Marii” odbyłem z Ludkiem krótki rejs (jako nurek) 
w 10. 1999 roku — z Praia do Mindelo i między Wyspami 
Zielonego Przylądka (200 Mm) — razem z Andrzejem Ka- 
mińskim z Warszawy, który z Ludkiem przeszedł Cieśninę 
Magellana, z Leszkiem Łęczyńskim (partnerem nurko
wym) i całym zespołem prof. Elżbiety Myciel- 
skiej-Dowgiałło z naukowej wyprawy geograficznej 
„Victoria 2000”. Później nie dane mi było przejść urokli
wych wysp koralowych Pacyfiku (wysp Polinezji i Oceanii 
do Nowej Zelandii), ale uczyniła to z wielkim sukcesem i 
klasą Ania Abraszewska-Kowalczyk z Łodzi. Wracałem z 
Praia (Wyspy Zielonego Przylądka) do Dakaru (Senegal) na 
„Polarce” Rudy Krautschneidera, (400 Mm). W planach 
trzy jachty: „Maria”, „Victoria” i „Polarka” miały w rejsie 
„Victoria 2000” okrążyć kulę ziemską płynąc przez Cieśni
nę Magellana. Rejs dookoła świata odbyła fortunnie jedynie 
„Maria” Ludomira Mączki (1999-2004). Jestem głęboko 
przekonany, że nie ma większego słowiańskiego żeglarza 
niż Ludomir Mączka.

Jak mawiał Ludomir Mączka — cytując z pamięci Jose
pha Conrada: „byli też kapitanowie, których sztuka polegała 
na unikaniu niebezpieczeństwa. Nie osiągnęli nic wielkiego, 
byli skromni, zdawali sobie sprawę ze swych możliwości”. 
Jestem jednym z nich — mawiał. Czy znam jakieś historyj
ki o Ludku? Ruda mówił, że każdy pytany musiałby opo
wiedzieć następną książkę. Ale pamiętam, jak mnie Ludek 
subtelnie uciszał podczas powrotu maleńką łódeczką na 
„Polarkę” w nocy, w porcie jakiejś Wyspy Zielonej, po kil
ku lampkach wina — bo właśnie przypomniały mi się kor
sarskie piosenki: „Czamy statek, na nim pieśń nieznana” i 
„Hej korsarze”. Nie dyskutuję, na pewno śpiewałem za 
głośno! Ale byłem taki szczęśliwy!!!
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Przygody — to według Ludomira jedynie dowód na 
niekompetencje. A tak naprawdę pokażcie mi proszę dru
giego żeglarza, który przetrwałby jedenastoletni rejs do
okoła świata!!!

Ludomir Mączka, żeglarz, geolog, Lwowiak, przyjaciel 
wszystkich żeglarzy.

Ludek twierdzi, że jego największym sukcesem jest to, 
że chyba nikomu nie zrobił krzywdy. Rozważał, że Kanada 
i Mongolia to piękno rozległości i przestrzeni bez miary. A 
Nowa Zelandia to w odczuciu Ludka — wyspa (ciasno). 
Kochał Amerykę Południową. W Afiyce woził łóżko skła
dane w samochodzie i była to Jego najpiękniejsza sypialnia. 
Jak mówił, w rejonie Panamy ginie rocznie z rąk piratów 
średnio trzydzieści jachtów. Ludek miał na „Marii” broń z 
rakietnicy przerobioną na śrutową. Miał także kolekcje 
noży. Wyznawał dobrą zasadę żeglarską: krowa służy do 
dojenia, a nie do zarżnięcia. Na „Wagabundzie” modlił się: 
, J  od marzeń o domu na leśnej polanie zachowaj mnie Pa
nie”. Ludek uważał, że co do religii —był katolikiem, tak 
samo jak większość Polaków. Nie był praktykującym, ale w 
bezmiarze morza czuł, że jest coś. Miał na jachcie Biblię. 
Był uczciwy, nie chciał zawracać jakiejś kobiecie głowy, bo 
by się nie wywiązał. Ludek uważał, że im więcej się wie, 
tym jest się mniej sprawny.

Kilka rejsów Ludomira Mączki weszło do kronik pol
skiego żeglarstwa:

— 1957 rok — rejs do Narwiku na s/y „Zew Morza”;
— 1959 rok— rejs do Islandii na s/y „Witeż II” (drew

niany, bez silnika);
— 1966 rok — rejs dookoła Ameryki Południowej na 

jachcie „Śmiały”;
— 1973-1984 rok —  rejs dookoła świata na „Marii” 

( l im , kecz, drewniany);
— 1984-1988 rok — rejs z Francji do Kanady, przez 

Przejście Północno-Zachodnie dookoła Ameryki Północ
nej, do Grenlandii i do Francji na jachcie „Vagabond 2”;

— 1999-2004 rok— rejs dookoła świata na „Marii” (w 
50-lecie aktywności żeglarskiej, od Nowej Zelandii z powo
du złego stanu zdrowia wyleciał do Kanady, gdzie odbył 
trzy operacje kręgosłupa i operację stawu biodrowego).

W lutym 2004 roku otrzymał nagrodę „Conrada 2003”. 
Wybór Ludomira Mączki uzasadniono następująco: „za ży
ciową wędrówkę po morzach i oceanach z żeglarską wolno
ścią, przyjaźnią i radością życia pod ręką”. Ludomir 
Mączka w latach 1960 do 1966 odbył wiele rejsów na tzw. 
„Czerwonych Żaglach” z harcerzami. Ludomir Mączka,

Ludek, Ludojad napisał w Toronto (29.02.2004) na ręce 
Komandora Bałtyckiego Bractwa Żeglarzy — Andrzeja 
Dębca:

„A gdy wiesz jak wicher wyje na piszczelach rej,
Jak leci szkwał, przejmuje ulewa,
Jak fala kipi, syczy i śpiewa,
To powrócisz na morze i na szlak, o hej!
Ściągnie Cię na ocean włóczęgi tęsknota...”

Jack London
A w naszych sercach i w naszych umysłach pozostanie 

pamięć o Ludku i o jego „Marii”. Będziemy wspominać 
wspólnie z Ludkiem spędzone chwile, tygodnie, miesiące. 
Będziemy przypominali sobie opowiadania Ludka, Jego 
powiedzenia, Jego zachowanie, Jego wygląd. Będziemy 
wspominali „Marię”, zapach morza, szum fal, głosy przyja
ciół, krajobrazy i lądy.

„Maria” Ludka będzie nadal pływała po morzach i oce
anach wraz z Przyjaciółmi Ludomira Mączki. A Ludek na 
pewno będzie w wysoka patrzył jak „Maria” spełnia kolejne 
Jego marzenia, jak płynie po morzach i po oceanach, jak 
unosi się i opada na falach, aby nieść żeglarzom radość, spo
kój, piękno, przyjaźń i szczęście. Ludek mówił, że „Maria” 
jest dla niego najpiękniejszym jachtem świata. Ludek (pat. j. 
kpt. m. nr 133, data uzyskania 6.6.1958) w moim odczuciu 
jest jednym z niewielu żeglarzy, którzy przemierzali oceany 
dla przyjaźni, radości i wolności. W połowie zeszłego stule
cia wyginęli ostatni Alakalufowie, którzy w czółnach prze
mierzali wśród śniegu i wichrów niegościnne wody Cieśni
ny Magellana —  ostatni prawdziwi rdzenni mieszkańcy 
Ziemi Ognistej, zrośnięci z pięknem oraz niebezpieczeń
stwami mórz i oceanów w jedną, nierozerwalną całość. I 
Ludomir Mączka, Ludek, Ludojad był właśnie takim żegla
rzem zrośniętym szczerze, na dobre i na złe z oceanami. 
Głęboko wierzę, że morza i oceany odwzajemniły mu się 
jego gorącą miłość. Wiem, że był szczęśliwy na swojej uko
chanej „Marii”. Wielu prawdziwych przyjaciół darzyło 
Ludka autentycznym uznaniem i uczuciem. Był niedości
gnionym wzorem do naśladowania, czystą ideą żeglarstwa. 
Przebywanie razem z Ludkiem — na lądzie i na wodzie — 
wszyscy uznawali dla siebie za wielki zaszczyt. Przecież 
Ludku jesteś nadal z nami, tylko wyruszyłeś na kolejny rejs, 
prawda?

(tekst artykułu oparto o materiały, które otrzymałem od 
Wojciecha Jacobsona)

Grzegorz Soszka (Warszawa)
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K R O N I K A

Nagroda specjalna dla polskiej  
pracy o gwiazdach zmiennych  

w finałach konkursu prac młodych 
naukowców  

Unii Europejskiej  w Moskwie

W dniu 21 września 2005 odbyła się w Sali Soborów Kate
dry Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, w obecności przedstawi
cieli władz państwowych Rosji i Komisji Europejskiej, uroczy
stość zakończenia XVII Konkursu Prac Młodych Naukowców 
Unii Europejskiej. Finały, tradycyjnie w formie sesji plakato
wej, odbywały się w nowym gmachu słynnej Moskiewskiej Po
litechniki im. N. Baumana — najstarszej wyższej uczelni tech
nicznej w Rosji.

Juiy przyznało 9 nagród głównych:
— trzy I nagrody w wysokości 5.000 euro, pracom z: Hisz

panii nt.: Odkrycie nowego gatunku roślin na Wyspach Kana
ryjskich, Niemiec nt.: Kanciasta woda — niespodziewane zja
wisko łamania symetrii w dynamice płynów i Szwajcarii nt.: 
Nowa metoda zapobiegania infekcjom układu moczowego po
wodowanym stosowaniem cewników;

— trzy II nagrody w wysokości 3.000 euro, pracom z: 
Czech (ekologia), Irlandii (informatyka) i Niemiec (chemia);

— trzy III nagrody w wysokości 1.500 euro, pracom z: Da
nii (technika), Estonii (matematyka) i Luksemburga (biologia).

Ponadto Jury przyznało 8 nagród specjalnych, w postaci ty
godniowych staży, ufundowanych przez czołowe europejskie 
instytucje badawcze: Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek 
(CERN), Laboratorium Europejskiego Porozumienia Badań 
nad Fuzją (EFDA), Europejskie Laboratorium Biologii Mole
kularnej (EMBL), Europejskie Centrum Promieniowania Syn- 
chrotronicznego (ESRF), Europejską Agencję Kosmiczną 
(ESA), Europejskie Obserwatorium na Półkuli Południowej 
(ESO), Centrum Badań Neutronowych Laue-Langevin (ILL) 
oraz Europejskie Biuro Patentowe (EPO).

Jedną z nagród specjalnych w postaci pobytu w Euro
pejskim Centrum Kosmicznych Badań i Technologii w 
Nordwijk (Holandia) oraz udziału w kongresie Międzyna
rodowej Federacji Astronautycznej w Japonii otrzymała 
Agata Karska za pracę: Historia odkrycia i badania zaćmie
niowego układu podwójnego gwiazd BD+14°5016. Agata, 
ubiegłoroczna absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Konopnickiej w Inowrocławiu, obecnie studentka astro
nomii na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, przed
stawiła historię odkrycia przez siebie zaćmieniowego 
układu podwójnego gwiazd oraz wyniki jego badań prowa
dzonych od wiosny 2002 roku w Centrum Astronomicznym 
UMK w Piwnicach.

Pozostałe nagrody specjalne przyznano pracom z Austrii, 
Bułgarii, Czech, Izraela, Litwy, Niemiec (laureatowi II nagro
dy) i Turcji.

Laureaci I nagrody otrzymali także nagrody honorowe w 
postaci udziału w Międzynarodowym Forum Młodych Na
ukowców w Londynie — 3 autorzy pracy z Hiszpanii oraz w 
Międzynarodowym Seminarium Młodzieżowym w Sztokhol
mie — 2 autorzy nagrodzonej pracy z Niemiec i 1 — ze Szwaj
carii.

Jury finałów europejskich w Moskwie liczyło 14 osób. 
Składało się z mianowanych przez Komisję Europejską uczo
nych, reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki, oraz 
przedstawicieli przemysłu. Był wśród nich Polak dr Piotr 
Chrząstowski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszaw
skiego. Przewodniczącym Jury był niemiecki fizyk i pierwszy 
europejski kosmonauta dr Ulf Merbold z Europejskiej Agencjii 
Kosmicznej i Europejskiego Centrum Kosmicznych Badań i 
Technologii.

W finałach europejskich zaprezentowano 75 prac 120 auto
rów z 32 krajów: 22 krajów Unii Europejskiej oraz Białorusi, 
Bułgarii, Gruzji, Islandii, Izraela, Norwegii, Rosji, Szwajcarii, 
Turcji, Ukrainy oraz 1 praca ze szkół europejskich, a ponadto 
gościnnie 3 prace laureatów konkursów prac młodych naukow
ców z Chin, Japonii i USA. Wśród 75 prac były 2 prace z astro
nomii, 21 prac z biologii, 5 z chemii, 13 z fizyki, 3 z informaty
ki, 5 z matematyki, 7 z medycyny, 5 ekologii, 2 z nauk społecz
nych i 11 z techniki. 43 prace miały 1 autora, 19 prac — 2 auto
rów i 13 prac — 3 autorów.

Oprócz nagrodzonej pracy Agaty Karskiej Polskę reprezen
towały na finałach europejskich w Moskwie jeszcze 2 prace 
wytypowane przez Polski Komitet Konkursu:

— Kai Giżewskiej, tegorocznej absolwentki II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie: „Próby łago
dzenia stresu u psów w schronisku przy zastosowaniu dźwię
ków — muzykoterapia”,

— Kamili Zapałowicz, tegorocznej absolwentki VI Li
ceum Ogólnokształcącego im. St. Czarnieckiego w Szczecinie: 
„Wpływ herbicydu Expert Met 56 WG na grzyba owado
bójczego Metarhiziumflavoviride”.

Kaja Giżewska udowodniła w swojej pracy, że muzyka kla
syczna powoduje obniżenie poziomu niepokoju, lęku i agresji u 
psów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Praca Kamili Zapałowicz pokazuje, że stosowanie herbicy
dów nawet w dawkach niższych niż zalecane stwarza zagroże
nie dla mikroorganizmów stanowiących naturalną ochronę ro
ślin.

Prace reprezentujące Polskę zostały wytypowane w wyniku 
Polskich Eliminacji, w których uczestniczyły prace uprzednio 
nagrodzone w konkursach ogólnopolskich lub polecone przez 
pracownika nauki ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

Z ramienia Polskiego Komitetu Konkursu w finałach euro
pejskich brał udział prof. Jan Madey z Instytutu Informatyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, który przewodniczy jury Pol
skich Eliminacji od 1998 roku.

***

Polacy uczestniczyli w tym najpoważniejszym konkursie 
prac naukowych młodzieży europejskiej po raz jedenasty. 
Wcześniej zdobyli 13 nagród głównych, w tym 2 pierwsze na
grody, 5 drugich i 6 trzecich. W 1995 roku pracy „Siła zbioru” 
dwóch młodych matematyków z Warszawy Marcina KO
WALCZYKA i Marcina SAWICKIEGO przyznano jedną z 
trzecich nagród. W 1996 roku jedną z drugich nagród uzyskała 
praca matematyczna Tomasza OSMANA z Kielc i Macieja 
KUROWSKIEGO z Torunia „Wielowymiarowe uogólnienie 
twierdzenia Bezout”, a praca z paleontologii Radosława SKI-
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BIŃSKJEGO z Rzeszowa, pt.: „Próba odtworzenia wyglądu i 
trybu życia oraz ustalenia przynależności systematycznej wy
marłego gatunku ryby oligoceńskiej,, — jedną z trzecich. W 
1998 roku praca Grzegorza i Michała KAPUSTKI z Krakowa 
„O pewnych własnościach parzystokątów wpisanych i opisa
nych na okręgach” uzyskała III nagrodę. W 1999 praca Michała 
KSIĄZKIEWICZA z Poznania „Badanie czystości powietrza 
metodą lichenoindykacji” uzyskała I nagrodę i nagrodę dodat
kowa w formie stażu badawczego na Seszelach, a Macieja 
WALCZAKA z Galewic (d. woj. kaliskie) „Chemiczna synteza 
aminoalkilofosforanów nukleozydów — III nagrodę. W 2000 
roku pracy Grzegorza NIEDŹWIEDZKIEGO z Piotrowic 
(woj. lubelskie) „Nowe znaleziska tropów dinozaurów z utwo
rów hetangu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich” 
przyznano I nagrodę i nagrodę w formie stażu na Seszelach a 
pracy Jakuba WOJTASZCZYKA z Warszawy „O liczbie po
działów wielokąta foremnego na równoległoboki” — nagrodę 
w postaci stażu badawczego. W 2001 roku Zbigniew PIA- 
NOWSKI z Krakowa za pracę „Zaprojektowanie, synteza i za
stosowanie ciekłych kryształów opartych na barwnikach azono- 
wych” otrzymał II nagrodę i nagrodę specjalną w formie stażu 
badawczego w Obserwatorium Astronomicznym na Wyspach 
Kanaryjskich, Marcin WOJNARSKI z Zakopanego za pracę 
„Sieć neuronowa do rozwiązywania zadań klasyfikacyjnych” 
— II nagrodę, a Katarzyna ZAREMBA z Warszawy za pracę 
„Drapieżnik i jego ofiara. Matematyczny model opisujący inte
rakcje drapieżników i ich ofiar na przykładzie populacji dużych 
ssaków Puszczy Białowieskiej” nagrodę specjalną w postaci 
stażu w rezerwacie w Hiszpanii. W 2002 roku jedną z trzecich 
nagród i nagrodę dodatkową w postaci stażu w Europejskim 
Centrum Badań Kosmicznych i Technologii w Nordwijk (Ho
landia) zdobył Piotr GARBACZ z Opola, za pracę: „Badanie 
wpływu kierunku i natężenia bodźca grawitacyjnego na wzrost 
jęczmienia i rzeżuchy”. Jedną z 3 nagród za najlepszą prezenta

cję pracy, przyznawanych przez dawnych laureatów Konkursu, 
otrzymała Marta ŚWIERCZYŃSKA ze Szczecina za pracę: 
próbna ocena zdolności usuwania sestonu z toni wodnej przez 
wybrane organizmy zasiedlające kolonie racicznicy zmiennej 
Dreissena polymorpha”. W 2003 roku jedną z drugich nagród 
zdobyli bracia Łukasz i Mariusz JAREMKO z Wrocławia, za 
pracę „Synteza hydrazydu p-aminofenylowego analogu immu- 
nosupresorowego fragmentu ubikwityny”. W 2004 rokujednąz 
trzech II nagród przyznano pracy Marcela KOŁODZIEJCZY
KA, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Ko
pernika w Łodzi: „Waga szalkowa i uogólniony problem 
fałszywej monety”, zaś jedną z trzech III nagród pracy Artura 
LEWANDOWSKIEGO, absolwenta IV Liceum Ogólnosz- 
tałcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studenta I 
roku Akademii Medycznej w Bydgoszczy: „Procesy uczenia 
się mrówek”.

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej jest 
organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Jego 
celem jest promocja zainteresowań naukowych wśród młodzie
ży. Obecnie jest częścią Programu Zwiększenia Ludzkiego Po
tencjału Badawczego (lmproving Humań Research Potential 
— IHP) w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 
tysięcy młodych naukowców.

Konkurs obejmuje obecnie nauki ścisłe, przyrodnicze, na
uki społeczne, ekonomiczne i technikę. Wymagane jest przed
stawienie wyników własnej pracy badawczej czy technicznej. 
W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół średnich i 
studenci I roku studiów. Wiek autorów musi znajdować się w 
przedziale 15-20 lat. Z jednego kraju można przedstawić do 
finału europejskiego maksimum 3 prace wyłonione w wyniku 
konkursów krajowych.

W Finałach Europejskich prace są oceniane według nastę
pujących kryteriów:

— oryginalność i twórczy wkład przy wyborze i sposobie 
rozwiązania problemu;

— umiejętności, rzetelność i pełność w zaprojektowaniu i 
realizacji badań;

— umiejętność przejścia od koncepcji do wniosków;
— trafność argumentacji i jasność przy interpretacji wyni

ków;
— jakość pisemnej prezentacji;
— umiejętność prezentacji i dyskusji nad pracą z członka

mi jury.
„Przyszłość europejskiej nauki i techniki jest w rękach — 

czy raczej w głowach takich młodych ludzi jak uczestnicy Kon
kursu” — powiedział 4 lata temu w Amsterdamie komisarz 
Unii Europejskiej Philippe Busąuin, odpowiedzialny za naukę. 
„Chciałbym by młodzi ludzie byli zachęcani do podejmowania 
karier naukowych. Inwestowanie w następną generację badaczy 
jest efektywną inwestycją w naszą przyszłość”.

Następne finały europejskie odbędą się we wrześniu 2006 
roku w Sztokholmie.

Szerszą informacje o Konkursie Europejskim można znale
źć na stronie: http://europa.eu.int/comm/research/youngscien- 
tists, a o Polskich Eliminacjach na stronie Funduszu:www.fun- 
dusz.org.

Ryszard Rakowski 
Krajowy Organizator Konkursu

Konkurs dla doktorantów o Nagrodę Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Koper

nika na najlepszy artykuł popularno-naukowy

Popularyzowanie nauki, wbrew pozorom, nie jest 
łatwym zajęciem, ponieważ wymaga umiejętności mó
wienia i pisania o rzeczach nowych i trudnych w sposób 
przystępny i zrozumiały. Zdobycie tej umiejętności wy
maga odpowiedniego treningu. Konkurs ten stwarza 
taką okazję i ma na celu wyłonienie najlepszych, 
młodych popularyzatorów nauki.

Uczestnikiem konkursu może być doktorant dowol
nego kierunku studiów, który opublikuje w 2006 roku 
artykuł w czasopiśmie Wszechświat. Zostanie przyzna
na Nagroda w wysokości 1000 PLN za pierwsze miejs
ce w konkursie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym 
zeszycie Wszechświata w marcu 2007 roku.

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

http://europa.eu.int/comm/research/youngscien-
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KONKURS O NAGRODĘ PREZESA 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

Druga edycja konkursu o Nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, na najciekawszy 
artykuł opublikowany przez doktoranta w 106 tomie pisma przyrodniczego Wszechświat w roku 2005, została rozstrzy
gnięta. W okresie tym opublikowano 15 artykułów spełniających wymogi regulaminu konkursu.

Jury konkursu pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika prof. dr hab. 
Elżbiety Pyzy, w składzie: prof. dr hab. Wincenty Kilarski, doc. dr Andrzej Jankun i prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel 
uznało, że laureatem nagrody został:

Mgr Paweł Weber za artykuł „Białko zielonej fluorescencji (GFP) — użyteczne narzędzie biologii komórki”, 
który ukazał się w tomie 106, nr 1-3 pisma przyrodniczego Wszechświat. Autor nagrodzonego artykułu jest doktoran
tem w Zakładzie Cytologii i Histologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Beneficjent Na
grody Prezesa Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 
złotych, honorowy dyplom oraz prenumeratę rocznika pisma przyrodniczego Wszechświat w bieżącym roku.

Ponadto Jury wyróżniło dodatkowo prace:
— mgr. Radomira Jaskuły, z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, 

za artykuł — „Intymne życie sześcionogów, czyli parę słów o owadzich strategiach rozrodczych”, który ukazał się 
w tomie 106, nr 1-3;

— mgr Krystyny Michałowskiej, z Zakładu Geologii Podstawowej i Ochrony Środowiska Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, za artykuł: — „GIS — geograficzny 
system informacji”, który ukazał się w tomie 106, nr 1-3;

— mgr Haliny Marii Waś, z Zakładu Biochemii Komórki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, za artykuł: — „Limfangiogeneza — siostra mniejsza angiogenezy? Rzecz o tym, jak znaleziono słaby 
punkt nowotworów”, który ukazał się w tomie 106, nr 7-9.

Jako nagrodę autorzy wyróżnionych artykułów otrzymują w bieżącym roku prenumeratę Wszechświata.
Gratulujemy zdobywcy nagrody i autorom wyróżnionych artykułów!

Prezes Polskiego Towarzystwa Przyrodników 
im. Kopernika 

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Redaktor Naczelny Pisma Przyrodniczego Wszechświat 
Prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel
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Mgr. Pawia Webera
doktoranta
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PROMOCJA WSZECHŚWIATA W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Pismo Przyrodnicze Wszechświat jest periodykiem wy
dawanym przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. 
Kopernika od 3 kwietnia 1882 roku. W zeszłym roku To
warzystwo i Redakcja Pisma, wraz z jego czytelnikami, ob
chodziła niecodzienny jubileusz; ukazał się bowiem 2 500, 
tak, dwa tysiące pięćsetny zeszyt naszego Pisma. To piękny 
jubileusz, którym pochwalić się może niewiele czasopism 
naukowych na świecie.

Sąjednak i ciemniejsze strony naszej pracy redakcyjnej, 
związane z finansowaniem działalności wydawniczej 
Wszechświata. Niestety, towarzyszyły one naszemu Pismu 
od zarania i taka sytuacja przeszła w stan chroniczny. Obec
nie Wszechświat może ukazywać się jedynie co kwartał, z 
zachowaniem dotychczasowej numeracji miesięcznych ze
szytów. Liczymy, że kiedyś, w lepszej sytuacji finansowej 
wrócimy do naszej tradycyjnej formy wydawniczej.

Prowadzona przez redakcję Wszechświata działalność 
wydawnicza opiera się prawie wyłącznie na finansowej po
mocy kilku sponsorujących nas Instytucji. To one, doce
niają wkład Wszechświata w podtrzymywanie, rozbudzanie 
i promowanie zainteresowań przyrodą w naszym społe
czeństwie. Sponsorami tymi są od dawna: Polska Akademia 
Umiejętności z siedzibą w Krakowie, Ministerstwo Eduka
cji i Nauki, które przejęło tą rolę z rąk Komitetu Badań Na
ukowych oraz Sieć Biologii Komórkowej i Molekularnej 
UNESCO/PAN Instytutu Nenckiego w Warszawie.

Do tego grona dołączyła przed czterema laty również 
Uczelnia techniczna -  Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie, stając się najbardziej hoj
nym sponsorem. Należy podkreślić brak zainteresowania i 
zaangażowania w finansowym wspieraniu Wszechświata ze

strony innych wyższych uczelni, mimo, że to właśnie w ich 
murach uprawiana jest większość przyrodniczych dyscyplin 
naukowych promowanych na łamach naszego czasopisma.

Najnowszym, ale zapewne nie ostatnim akcentem pro
mocji Wszechświata w Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie jest specjalna gablota in
formacyjna, usytuowana, za zgodą i aprobatą JM Rektora 
AGH prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia, w łączniku po
między budynkami A-O i A-l. Będzie ona spełniać rolę dy
daktyczną i informacyjną o działalności wydawniczej cza
sopisma, zachęcając studentów i pracowników tej Uczelni 
do czytania oraz pisania artykułów do Wszechświata. Warto 
również wspomnieć, iż czasopismo Wszechświat jest zaw
sze dostępne w czytelni Biblioteki Wydziału Geologii, Geo
fizyki i Ochrony Środowiska oraz Biblioteki Głównej AGH 
a także do nabycia w kiosku z książkami na terenie Uczelni.

Jednym z pomysłów na zainteresowanie i przyciągnię
cie młodych i zdolnych studentów i doktorantów do 
Wszechświata, jest organizowany od pewnego czasu co
roczny konkurs na najlepszy artykuł zamieszczony na 
łamach tego czasopisma, nadesłany przez doktoranta wyż
szej uczelni. Konkurs ten, ogłoszony przez Prezesa Polskie
go Towarzystwa Przyrodników im Kopernika, honorowany 
jest prenumeratą Wszechświata, dyplomem i nagrodą finan
sową

Redaktor Naczelny Pisma Przyrodniczego Wszechświat 
Prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel



Isoplexis canariensis, Teneryfa, Góry Anaga, czerwiec, 2004 r. Fot. Jacek Urbaniak



PL ISSN 0043-9592 Cena 9,00 zł (VAT „0%” )

Aeonium urbicum, Teneryfa, La Laguna, czerwiec, 2004 r. Fot. Jacek Urbaniak

Indeks 381586


