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Ziemia pod stopami jest gorąca, nad nią unoszą się białe 
kłęby pary wodnej. Powierzchnia gruntu pocięta jest szcze
linami, kraterami i zapadliskami, których den nie można na
wet zobaczyć — iście księżycowy krajobraz. Bulgoczące 
błotne sadzawki, wody czarnych jak smoła jezior o tempe
raturze kilkudziesięciu stopni Celsjusza i przenikający 
wszystko odór siarkowodoru nasuwają z kolei skojarzenia z 
krainą piekieł. Ale tuż obok — bajecznie kolorowe jeziora, 
pióropusze gejzerów, misterne budowle z kryształów krze
mionki i siarki. Wszystko to otoczone bujną roślinnością z 
paprociami wielkości drzew, a na dalekim horyzoncie ma
jaczą idealne, podręcznikowe wręcz kształty wulkanicz
nych stożków.

Taki krajobraz występuje w rejonie Rotorua na Wyspie 
Północnej — jednej z trzech głównych wysp Nowej Zelan
dii (ryc. 1). Ten „kraj na antypodach” zadziwia swojąróżno- 
rodnością i bogactwem świata przyrody. Do najbardziej nie
zwykłych miejsc należy właśnie region Rotorua — obo
wiązkowy przystanek wszystkich turystów. Obszar ten sta
nowi fragment większej jednostki —  Strefy Wulkanicznej 
Taupo, przecinającej Wyspę Północnąz NE na SW pasem o 
szerokości 30-80 km i długości ok. 250 km (ryc. 1). Wystę
pujące tutaj zjawiska geotermalne i wulkaniczne należą do 
najbardziej aktywnych i najsilniejszych na kuli ziemskiej, a 
cały obszar Nowej Zelandii należy do najbardziej dyna
micznych i niestabilnych obszarów świata. Trzęsienia zie
mi, erupcje wulkaniczne, potężne lawiny, obrywy, osuwi
ska i spływy gruzowo-błotne to cena, jaką Nowa Zelandia 
płaci za swoje niezwykłe położenie. Zlokalizowana jest bo
wiem na styku dwóch płyt tektonicznych — indo-australij-
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Ryc. 1. Strefa Wulkaniczna Taupo — obszar występowania zjawisk 
wulkanicznych i geotermalnych na Wyspie Północnej.
Fot. A. Latocha

skiej i pacyficznej. Linia ich kontaktu przebiega od północ
nych wybrzeży Wyspy Północnej, przecina ją z NE na SW
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— to właśnie Strefa Wulkaniczna Taupo —  a następnie bie
gnie wzdłuż zachodniej części Wyspy Południowej, zazna
czając się wyraźnie w rzeźbie w postaci Uskoku Alpejskie
go (ryc. 2). Strefy styku dwóch płyt tektonicznych to najbar
dziej aktywne geologicznie miejsca naszego globu — z 
nimi związane jest powstawanie nowych łańcuchów gór
skich, formowanie nowego dna oceanu oraz występowanie 
zjawisk wulkanicznych i sejsmicznych. Na obszarze Nowej 
Zelandii kolizja płyt zaowocowała na dwa odmienne sposo
by — na Wyspie Południowej, gdzie płyta pacyficzna nasu
wa się na indo-australijską(w tempie ok. 30-40 mm na rok), 
wypiętrzone zostały (i nadal są podnoszone — ok. 1 0 -2 0  
mm rocznie!) Alpy Południowe, pasmo górskie o długości 
700 km, zajmujące blisko połowę powierzchni wyspy, z 
najwyższymi szczytami przekraczającymi wysokość 3 000 
m n.p.m. Natomiast na Wyspie Północnej, gdzie z kolei 
płyta pacyficzna zapada w głąb pod płytę indo-australijską, 
strefa kolizji zaznacza się występowaniem licznych zjawisk 
i form wulkanicznych i geotermalnych. Strefa Wulkaniczna 
Taupo stanowi jednocześnie fragment okołopacyficznego 
pierścienia ognia, rozciągającego się na północ przez Wy
spy Salomona, Filipiny, Japonię do Aleutów oraz wzdłuż 
zachodnich wybrzeży obu Ameryk. Aktywność wulkanicz
na i sejsmiczna w tym regionie nie jest niczym wyjątko
wym, jednak różnorodność i intensywność procesów geo
termalnych występujących na Nowej Zelandii stawia ją, 
obok Islandii, w światowej czołówce.

tektonicznych. Na podstawie R. Greenaway, 1998, zmienione

Obszary geotermalne to miejsca, gdzie temperatura 
podłoża jest w naturalny sposób podwyższona względem 
otoczenia. Ogromne ilości ciepła wyzwalane są m.in. w wy
niku tarcia kolidujących ze sobą płyt tektonicznych. Prowa
dzi ono zarówno do topienia skał (powstawanie magmy),

Ryc. 3 a,b, c. Intensywne barwy jezior i podłoża związane sązbogatą 
zawartością różnorodnych związków chemicznych w wodach 
geotermalnych. Fot. A. Latocha

dodatkowo poddawanych wysokiemu ciśnieniu, jak i do 
podgrzewania wody znajdującej się w szczelinach w po
bliżu tych podziemnych zbiorników ciepła; pierwotnie jest 
to najczęściej woda opadowa. Ciepło z wnętrza Ziemi prze
mieszczane jest ku powierzchni zarówno poprzez bezpoś
rednie przewodnictwo cieplne skał, jak i przez krążenie 
gorących wód, które jako lżejsze, w wyniku konwekcji, 
podnoszą się ku górze, gdzie znajdują ujście jako gejzery 
czy gorące źródła. Do powstania systemu geotermalnego 
niezbędne są więc trzy podstawowe czynniki: ciepło, woda i 
możliwość ich szybkiego transferu ku powierzchni, co za
leżne jest od struktury geologicznej podłoża. Sprzyjają mu
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szczególnie różnego rodzaju nieciągłości tektoniczne — 
szczeliny, spękania, uskoki. Stąd często gorące źródła wy
stępują wzdłuż linii nawiązujących do przebiegu uskoków. 
Taka sytuacja występuje w rejonie Rotorua, w przypadku 
gorących źródeł w Tikitere i Whakarewarewa. Pola geoter
malne występują też na obszarach młodego wulkanizmu, 
gdzie poziom wód podziemnych położony jest blisko po
wierzchni terenu. W rejonie Rotorua do najbardziej znanych 
i udostępnionych do zwiedzania obszarów geotermalnych 
należą Wioska Termalna Whakarewarewa, Tikitere (Brama 
Piekła), Dolina Wulkaniczna Waimangu, Świat Cudów 
Termalnych Wai-O-Tapu (ryc. 1). Mimo występowania w 
nich podobnego „zestawu” zjawisk geotermalnych, każde z 
tych miejsc posiada odmienny charakter, podkreślany na
wet inną kolorystyką dominujących form.

Ryc. 5. Kałamarz Diabła — błotne sadzawki w rozpadlinie krateru. 
Fot. A. Latocha

Ryc. 4. Brzeg Szampańskiego Jeziora w Wai-O-Tapu — 
pomarańczową barwę nadaje siarczek arsenu, a unoszące się na 
powierzchni wody bąbelki to dwutlenek węgla. Fot. A. Latocha

Do najbardziej kolorowych miejsc należy Wai-O-Tapu. 
Roztwory wulkanicznych wód termalnych zawierają liczne 
związki i pierwiastki chemiczne, które nadają niezwykle in
tensywne barwy wodom jezior oraz wytrącanym na ich 
brzegach i przy gorących źródłach czy gejzerach mine
rałom. Siarka, w zależności od stopnia utlenienia, nadaje 
barwę żółtą lub czarną, natomiast w postaci koloidalnej — 
zieloną. Zieleń może być także związana z obecnością soli 
żelazawych, z kolei tlenek żelazowy zabarwi wodę i krysz
tały na czerwono-brązowo. Biel świadczy o zawartości 
krzemionki, fiolet— tlenku manganu, ciemnoszary— piry
tu, a pomarańczowy wskazuje na obecność antymonu (ryc. 
3 a,b,c). Intensywna, pomarańczowo-czerwona barwa przy
brzeżnych osadów Szampańskiego Jeziora jest zwodnicza 
— to piękne zabarwienie może być niebezpieczne — 
wytrącony tu został bowiem siarczek arsenu (ryc. 4). Samo 
jezioro jest potężnym gorącym źródłem (powierzchnia 
2  tys. m”), wypełniającym krater po eksplozji, która miała 
miejsce ok. 600-700 lat temu. Jego chlorkowe wody prze
sycone są dwutlenkiem węgla, którego pęcherzyki nieustan
nie unoszą się nad powierzchnią jeziora, przypominając 
bąbelki szampana— stąd nazwa. Skosztowanie nie jest jed
nak wskazane nie tylko z uwagi na zawartość trujących 
związków arsenu, ale także temperaturę wody — wynosi ona 
ponad 70°C! Rozpuszczone w niej są także liczne inne, czę
sto rzadkie, związki chemiczne, m.in. złota, srebra, rtęci, siar

ki, talu czy antymonu. O walorach barwnych innych miejsc 
w sąsiedztwie świadczą już chociażby same ich nazwy — 
Paleta Artysty, Tęczowy Krater, Opalowa Sadzawka czy 
Kałamarz Diabła. Nazw związanych z piekielnym światem 
jest zresztą w całym rejonie Rotorua bardzo wiele — jest 
Kuchnia Diablą Sypialnia Diabła, Wanna Diabła, Dom 
Diabła, Piekielny Krater czy Brama Piekieł (ryc. 5). Więk
szość z tych miejsc to potężne kratery po eksplozjach pod

Ryc. 6 a, b. „Księżycowy” krajobraz — kratery po eksplozjach gazów 
lub zapadnięciu gruntu powyżej nieaktywnych gejzerów i gorących 
źródeł. Fot. A. Latocha
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ziemnych gazów lub zapadnięciu stropu komór dawnych, 
nieaktywnych gejzerów. Ich głębokość sięga kilkunastu 
metrów, a średnice — kilkudziesięciu (ryc. 6 a,b). Na ich 
dnie często dymią fumarole lub bulgoczą błotne sadzawki. 
Wydobywające się z jednej z nich głośne i dziwne dźwięki 
to podobno sam głos diabła! Błotne sadzawki, pomijając ich 
związki z piekielnym światem, należą do jednych z bardziej 
niezwykłych zjawisk geotermalnych (ryc. 7). Występują w 
miejscach, gdzie gorąca woda, najczęściej w temperaturze 
wrzenia, znajduje się blisko powierzchni, ale nie może wy
dostać się na zewnątrz z powodu leżącej powyżej nieprze
puszczalnej warstwy skalnej. Przenikać może ją  natomiast 
para wodna i inne gazy, najczęściej kwaśne (siarkowodór, 
dwutlenek węgla). W wyniku ich reakcji ze stojącymi wo
dami powierzchniowymi oraz powierzchniową warstwą 
skały podłoża uformowana zostaje błotna sadzawka. Wydo
bywające się stale z głębi gazy formują błotne bąble, które, 
pękając, przypominają miniaturowe wybuchy wulkanów.

Ryc. 7. Sadzawka błotna - bulgot błota kojarzy się z odgłosami 
piekieł. Fot. A. Latocha

— *  Kierunek ruchu wody 
Prince o f Wales Pohutu H ®  Osady martwicowe i gejzeryty

Feathers _
■ i  Starsze skały podłoża

Waikorohihi

Te Horu _  __ ----------

Ryc. 8. Schemat funkcjonowania gejzerów — Równina Gejzerów w 
Whakarewarewa. Na podstawie B. Houghton i B. Scott, 2002, 
zmienione

Najbardziej spektakularnymi widowiskami geotermal
nymi są powtarzające się w regularnych odstępach czasu 
eksplozje wody i pary wodnej w gejzerach. Ta szczególna 
odmiana gorących źródeł występuje stosunkowo rzadko, 
gdyż do funkcjonowania gejzeru potrzebne są odpowiednie 
warunki: dużych rozmiarów zbiornik podziemnej wody 
łączy się z powierzchniąjedynie wąskimi kanałami. Utrud
nia to wydostanie się wody na zewnątrz, w związku z czym

gromadzi się ona w zbiorniku. Ogrzewana geotermalnym 
ciepłem, osiąga wreszcie temperaturę wrzenia i wówczas, 
pod wysokim ciśnieniem, wtłaczana jest do wąskich koiyta- 
rzy i wydostaje się na powierzchnię w postaci gwałtownej 
eksplozji (ryc. 8). Czas, jaki musi minąć, by zaistniała kolej
na erupcja wody i pary zależy od wielkości podziemnego 
zbiornika, czasu jego ponownego napełnienia oraz tempa 
przewodzenia ciepła z głębi Ziemi. Wystarczy niewielka 
modyfikacja któregoś z czynników i gejzer może zaniknąć. 
Obecnie na Nowej Zelandii funkcjonuje siedem gejzerów. 
Wszystkie zlokalizowane są blisko siebie, na linii uskoku w 
Whakarewarewa, na tzw. Równinie Gejzerów (Te Puia 
Fiat) (ryc. 8). Jest to ostatnie aktywne pole gejzerów w No
wej Zelandii i jednocześnie jedno z miejsc o największej 
koncentracji wielkich gejzerów na świecie. Największy z 
nich, gejzer Pohutu, co w języku maoryskim oznacza Wiel
ki Plusk, regularnie wyrzuca słup wody i pary o wysokości 
18-20 m, a sporadycznie nawet blisko 40 m! (ryc. 9). Czę
stość i długość trwania erupcji uzależnione są także od siły i 
kierunku wiatru — trwać ona może od kilku minut do nawet 
kilku dni. Wody wydobywające się z gejzerów i innych 
gorących źródeł są najczęściej słabo zasadowe i zawierają 
duże ilości sodu i chloru.

Ryc. 9. Pióropusz wody i pary nad największym nowozelandzkim 
gejzerem, Pohutu. Tuż za nim — gejzer Prince of Wales Feathers. 
Wokół widoczne rozlegle pokrywy martwicy krzemionkowej i 
gejzerytu. Fot. A. Latocha

Do miejscowych ciekawostek należy gejzer Lady Knox, 
nazywany także „mydlanym” (ryc. 10). Każdego dnia, 
dokładnie o 1 0 15, siedząca na ustawionych amfiteatralnie 
ławeczkach publiczność może obserwować nietypowe wi
dowisko. Przewodnik — mistrz ceremonii —  wsypuje do 
otworu pozornie uśpionego gejzeru garść mydła — i już po 
kilkunastu sekundach można zobaczyć wydostające się z 
otworu kłęby pary, a po kilku minutach gejzer prezentuje w 
całej okazałości kilkunastometrowy słup wody. Mydło, 
zmniejszając napięcie powierzchniowe wody i stanowiąc 
jednocześnie jądra kondensacji dla pary wodnej, wymusza 
wybuch gejzeru.

Wokół gejzerów stale nadbudowywane są kolejne po
ziomy białych tarasów martwic krzemionkowych oraz gej
zerytów — krzemionkowych skał pochodzenia chemiczne
go (ryc. 9). Stanowią one przykład osadów typowych dla 
obszarów geotermalnych. Z wydostających się na po
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Ryc. 10. „Mydlany” gejzer Lady Knox w trakcie erupcji. Fot. A. 
Latocha

wierzchnię i stopniowo stygnących wód termalnych 
wytrącane są rozpuszczone w nich minerały, z których 
główną rolę rzeźbotwórczą odgrywa krzemionka i siarka ro
dzima, której regularnie ukształtowane kryształy można po
dziwiać najczęściej wokół wylotów fumarołi i w otoczeniu 
gorących źródeł. Z kolei krzemionkowe kaskady, draperie i 
tarasy zbudowane są najczęściej z jej bezpostaciowej od
miany, opalu, który powstaje, gdy tempo ochładzania roz
tworu jest duże i następuje gwałtowne zestalenie koloidalnej 
krzemionki. Największe, nadal rosnące nowozelandzkie ta
rasy z martwicy krzemionkowej (Primrose Terraces), 
tworzącej warstwę o grubości ponad 50 cm, znajdują się na 
obszarze Wai-O-Tapu, gdzie zajmują obecnie powierzchnię 
ok. 1,5 ha i formowane są, z różnym natężeniem tego proce
su, od ok. 700-900 lat (ryc. 11). Wcześniej Nowa Zelandia 
słynęła z innych tego typu form — ogromnych rozmiarów, 
krzemionkowych Różowych i Białych Tarasów nad jezio
rem Rotomahana. Uznawane za jeden z ośmiu cudów świa
ta i stanowiące światowej sławy atrakcję turystyczną, uległy 
zniszczeniu w 1886 r. w czasie wybuchu pobliskiego wul
kanu Mount Tarawera.

Wybuch Mount Tarawera był największą erupcją wul
kaniczną na Nowej Zelandii w czasach historycznych. Po
wstała wówczas potężna rozpadlina skalna (ryft), rozci
nająca stoki wulkanu i obszary przyległe na długości 18 km

Ryc. 12. Jezioro Patelnia w dawnym kraterze wulkanicznym w 
Dolinie Waimangu. Fot. A. Latocha

i na średnią głębokość 25 m. W jej obrębie istniał szereg 
kraterów, które dziś w większości wypełnione są wodami 
jezior. Jej południowy kraniec stanowi geotermalny obszar 
Wulkanicznej Doliny Waimangu (ryc. 1). Pod wieloma 
względami jest to teren niezwykły. Znajduje się tu jedno z 
największych na świecie kwaśne, gorące jezioro — Patel
nia, o powierzchni 38 tys. m2 i powierzchniowej temperatu
rze wody 45-55°C (ryc. 12). Z kolei istniejący tu w latach 
1900-1904 gejzer Waimangu (Czarna Woda), wyrzucający 
słup nie tylko wody i pary, ale także błota i fragmentów skał 
do wysokości blisko 500 m, był wówczas najpotężniejszy 
na świecie. Dolina Waimangu to poza tym jedyny obszar 
powierzchniowych zjawisk geotermalnych, który powstał 
w czasach historycznych — przed wybuchem Tarawery nie 
było tu żadnej aktywności geotermalnej i wulkanicznej na 
powierzchni. Od 1886 r. erupcje powtarzały się wielokrot
nie — ostatnia miała miejsce w 1981 r. Dolinę uważa się 
także za najlepsze naturalne laboratorium ekologiczne świa
ta, gdzie od zupełnego zniszczenia szaty roślinnej w 1886 r., 
obserwować można proces naturalnej sukcesji i odbudowy 
ekosystemu, obecnie już bardzo urozmaiconego i złożone
go, o wysokiej bioróżnorodności (ryc. 13).

Naturalne ciepło Ziemi, które prowadzi do powstania 
zadziwiających i fascynujących form geotermalnych, wy-

Ryc. 13. Bujna i zróżnicowana roślinność w wulkanicznej Dolinie 
Waimangu —  bardzo szybka odbudowa ekosystemu po całkowitym 
zniszczeniu w 1886 r. Fot. A. Latocha

Ryc. 11. Krzemionkowe tarasy. Fot. A. Latocha
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Ryc. 14. Whakarewarewa — maoryska wioska geotermalna na 
niespokojnym podłożu. Fot. A. Latocha

ne piece ziemne, hangi (ryc. 15). Na terenie miasteczka ist
nieje ok. 140 studni i odwiertów, z których gorąca woda 
wydostaje się pod ciśnieniem. W połowie XX w. było ich 
kilka razy więcej, doprowadziło to jednak do wyraźnego 
osłabienia aktywności gejzerów i gorących źródeł w 
połowie lat 1980. Aby uratować unikatowe zjawiska, z na
kazu programu rządowego większość odwiertów została 
zlikwidowana. Energia pochodząca z pól geotermalnych 
wykorzystywana jest również do produkcji prądu. W Wa
irakei, na południe od Rotorua, w 1958 r. powstała pierwsza 
w Nowej Zelandii i druga na świecie elektrownia zasilana 
energią geotermalną — pochodzi ona z ponad 10 0  odwier
tów, z których — z głębokości 600-1200 m — wydobywa
na jest przegrzana woda o temperaturze 230-260°C. Wydaj
ność geotermalnej elektrowni wynosi 192 MW. Gorące 
źródła i zasoby błota bogatego w różnorodne związku mine
ralne stosowane są także w kuracjach leczniczych (m.in. w 
schorzeniach reumatycznych) i kosmetycznych. Rotorua 
już od końca XIX w. stanowi znane uzdrowisko i ośrodek 
sanatoryjny. Kuracjuszy nie odstrasza nawet unoszący się 
wszędzie odór siarkowodoru, od którego powstały nieofi
cjalne nazwy kurortu, określanego „miastem zgniłych jaj” 
lub „smrodówką”.

Zjawiska występujące na geotermalnych obszarach re
gionu Rotorua z jednej strony budzą zachwyt i podziw, fa
scynują różnorodnością barw i kształtów, z drugiej — napa
wają niepokojem i lękiem, gdy obserwuje się dymiący lub 
zapadający się grunt. Jednocześnie pozwalają na uświado
mienie sobie sił, które kształtują Ziemię. Obszary geoter
malne stanowią niejako „okno” w głąb, pozwalające doś
wiadczać na powierzchni Ziemi procesów rodzących się 
głęboko w jej wnętrzu.

Wpłynęło 12.09.2006

Dr Agnieszka Latocha pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie 
Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Zajmuje się przede wszystkim wpływem działalności człowieka na 
środowisko przyrodnicze. Materiał do powyższego artykułu został 

zebrany w trakcie zeszłorocznej podróży po Nowej Zelandii. 
Autorka jest Stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 

(Stypendium Krajowe dla Młodych Naukowców 2006) 
e-mail: latocha@geom.uni.wroc.pl

Ryc. 15. Piec ziemny, hangi, w którym wykorzystywane jest 
naturalne ciepło gruntu. Fot. A. Latocha

korzystywane jest także do celów praktycznych. Mieszkań
cy Rotorua — jednego z nielicznych miast na świecie 
położonego w obrębie kaldery (wielkiego zapadliska po 
wybuchu wulkanu ok. 2 2 0  tys. lat temu), na aktywnym polu 
geotermalnym (ryc. 14) —  wykorzystują wodę termalną do 
ogrzewania budynków, kąpieli, a nawet do gotowania, po
dobnie jak ciepły grunt, w którym konstruowane są specjal-

Biuletyn Małopolskiego  
Kuratorium Oświaty

to pismo wydawane od 2000 r., skierowane do 
całego środowiska oświatowego w Małopolsce. 
Bezpłatnie otrzymują go przedszkola, szkoły 
i placówki oświatowe, objęte przez Małopol
skiego Kuratora Oświaty nadzorem pedago

gicznym, a także wszystkie jednostki samorządu terytorialnego 
(województwo, powiaty i gminy) naszego województwa. Ponadto 
każdy numer otrzymują: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
wszystkie kuratoria oświaty.

Najważniejszym celem pisma jest dostarczenie dyrektorom, 
nauczycielom oraz organom prowadzącym szkoły i placówki 
oświatowe rzetelnej informacji. Artykuły dotyczą bieżących pro
blemów oświatowych: m.in. wychowawczych, dydaktycznych, 
organizacyjnych; zmian w przepisach prawnych; ważnych wyda
rzeń związanych z pracą szkół w  Małopolsce.

Biuletyn redagowany jest przez Kolegium Kuratora, dzięki 
czemu zamieszczone artykuły stanowią odzwierciedlenie realizo

wanej w Małopolsce polityki oświatowej. Do współpracy za
praszani są specjaliści w zakresie omawianych zagadnień, lide
rzy środowisk oświatowych, przedstawiciele samorządów tery
torialnych, dzięki czemu pismo staje się forum wymiany myśli, 
poglądów i doświadczeń edukacyjnych. Biuletyn stanowi także 
odpowiedź na kierowane do kuratorium pytania, sygnalizowane 
trudności czy wnioski.

Szczegółowe pytania, wnioski oraz propozycje współpracy 
można kierować do Grażyny Strączek, Redaktor Naczelnej 
„Biuletynu Informacyjnego Małopolskiego Kuratorium Oświa
ty” : 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 012, tel.(0-12) 
61-60-412, e-mail: Grazyna.Straczek@kuratorium.krakow.pl

mailto:latocha@geom.uni.wroc.pl
mailto:Grazyna.Straczek@kuratorium.krakow.pl
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Krzysztof Piotr LELEK (Sosnowiec)

GIPS —  MINERAŁ NIEZNANY

Dla większości ludzi gips kojarzy się z gipsowaniem 
ścian w domu bądź złamanymi kończynami. Człowiekowi 
minerał ten znany jest od czasów starożytnych. Przypuszcza 
się, że Lizyp z Sikionu — grecki rzeźbiarz — był pierwszą 
osobą, która użyła gipsu jako materiału modelarskiego, 
sporządzając z niego odlew ludzkiej twarzy, o czym za
świadcza Pliniusz Starszy. Ciekawostką jest, iż gips był 
prawdopodobnie pierwszym minerałem, który badano pod 
mikroskopem. Miał tego dokonać Anton van Leeuwenho- 
ek, holenderski przyrodnik w 1695 r.

Ryc. 1. Gips —  Australia

Gips jest skałą powszechnie występującą na świecie 
(szacunkowa powierzchnia jego wychodni wynosi około 7 
min km2). Ze względów genetycznych złoża gipsu możemy 
podzielić na kilka typów:

— osadowe ewaporatowe — powstałe na skutek odpa
rowania wody w temperaturze poniżej 42°C, zachodzącego 
w suchym klimacie,

— powstałe przez hydratację1 anhydrytu,
— tworzące czapy gipsowe nad złożami solnymi,
— powstałe w wyniku metasomatycznego oddziaływa

nia wód zawierających jon siarczanowy na wapienie.
Główne złoża gipsu znajdują się w Rosji (Ural), Turk

menistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, w Niemczech, na 
Ukrainie, we Francji i w W. Brytanii, w Hiszpanii, 
Włoszech, USA, Kanadzie, Meksyku, Iraku, Iranie, In
diach, Algierii, Australii i wielu innych krajach. W Polsce 
złoża tego minerału związane są przede wszystkim z trze
ciorzędowym zapadliskiem przedkarpackim oraz jego 
północnym obrzeżem. Widoczne na powierzchni skały gip
sowe rozciągają się od Pszowa i Rydułtów na Górnym 
Śląsku, przez Nieckę Nidziańską do Tarnobrzegu w Kotli
nie Sandomierskiej. Najlepiej wykształcone i występujące 
w dużych zasobach są gipsy nidziańskie, tworzące serię o 
miąższości do 40 m. Często spotykane są także różnobarw
ne gipsy płytowe w strefach uskokowych w kopalniach wę-
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Ryc. 2. Gips —  Borków (Niecka Nidziańska)

gla kamiennego na Górnym Śląsku (m.in. Pszów — KWK 
Anna).

W Polsce występują 4 zasadnicze (pod względem struk
turalnym) typy gipsów, w obrębie których występują jesz
cze odmiany facjalne. Wyróżniamy:

— gipsy mikrokrystaliczne,
— gipsy krystaliczne,
— gipsy warstwowe,
— gipsy wielkokrystaliczne, szklicowe.

Ryc. 3. Gips — Chodzież

Gips to minerał (CaS04-2H20) o białej rysie, niewielkiej 
twardości (1,5-2 w skali Mohsa, można go zarysować pa
znokciem) i jednoskośnym układzie krystalograficznym 
(krystalizuje w postaci słupków lub tabliczek).

Gips to również skała, monomineralna lub prawie mo- 
nomineralna, składająca się z minerału gipsu. Tworzy się 
głównie w wyniku ewaporacji (odparowania) wód słonych

Hydratacja —  proces wietrzenia chemicznego, polegający na reakcji wody z minerałami, w wyniku czego minerały 
bezwodne przechodzą w minerały uwodnione.
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jezior i mórz, a także w wyniku uwodnienia anhydrytu. 
Struktura, tekstura i barwa skały są bardzo zróżnicowane.

Ryc. 4. Gips — Dobrzyń

Obecnie znanych jest około 70 różnych postaci gipsu. 
Najważniejsze z nich to:

Alabaster jest to zbita, mikrokrystaliczna, masywna od
miana gipsu, znana i eksploatowana od wieków. Nazwa po
chodzi od egipskiej miejscowości Alabastros, gdzie pier
wotnie był wydobywany. Inne źródła podają, iż nazwa po
chodzi z greckiego alabastros, co oznacza kamień przezna
czony do wyrobu ornamentowych waz, albo z języka staro- 
egipskiego, gdzie a-la-baste oznacza „naczynie (bogini) 
Bast”. Ta różnobarwna, miękka i półprzezroczysta odmiana 
gipsu stanowi doskonały materiał rzeźbiarski i dekoracyjny. 
Już starożytni docenili alabaster. Rzeźbili z niego piękne 
amfory i puchary, które przetrwały do naszych czasów i są 
ozdobą wielu kolekcji. Poza tym służy do wyrobu waz, wa
zonów, pucharów, szkatułek, świeczników, tacek, puzde
rek, figurek i wielu innych. Obecna technika pozwala bar
wić go na różne kolory. Z alabastru wykonano również szy
by do wielu rzymskich kościołów. Wprowadzały one dys
kretne światło w głąb świątyń, podkreślając dodatkowo ich 
piękno i majestat. Alabaster występuje w wielu regionach 
świata. Najważniejsze lokalizacje to: Włochy, Chiny, Ka
zachstan, Rosja, Ukraina, Kanada, USA, Meksyk, Chile i 
Maroko. W Polsce alabastry występują w rejonie Lwówka 
Śląskiego na Pogórzu Kaczawskim oraz w Łopuszce na 
Rzeszowszczyźnie.

Selenit to odmiana gipsu charakteryzująca się wy
kształceniem w postaci dużych tabliczkowych kryształów i 
połyskiem powierzchni przełamu przypominającym po
światę Księżyca. Poświatę taką mają niektóre odmiany gip
su włóknistego. W literaturze rosyjskojęzycznej selenit i 
gips włóknisty — to to samo. Nazwa wywodzi się z grec
kiego Selene —  Księżyc i lithos —  kamień. Podobnie jak w 
przypadku alabastru, z selenitu niegdyś również cięto cien
kie płytki i wstawiano jako szyby okienne. Przechodzące 
przez selenit światło odznaczało się miękkim blaskiem, po
dobnym do blasku Księżyca. Oprócz wysoko cenionego 
materiału kolekcjonerskiego z selenitu wykonuje się drobną 
galanterię, figurki i inne ozdoby. Najpiękniejsze okazy czy
stego selenitu, dochodzące do kilkudziesięciu centymetrów

długości, pochodzą z Meksyku (Naica). Inne lokalizacje to: 
Chile, Francja, USA, Rosja, Włochy, Niemcy i Hiszpania. 
W Polsce selenit spotykany jest głównie w Niecce Nidziań- 
skiej oraz w Sieroszowicach, Lubinie, Rudnie, Nowym 
Lądzie i w Niwinach.

Ryc. 5. Gips — Lubin

Gips włóknisty to włóknista, przeświecająca odmiana 
gipsu występująca w formie żyłek lub warstewek. Niekiedy 
odmianę tę określa się mianem szpak gipsowy, spat satyno
wy lub kamień atłasowy — ze względu na połysk. Często 
stanowi wypełnienie szczelin i pustek skalnych w skałach 
osadowych, rzadziej w magmowych i metamorficznych. 
Spotykany jest również w jaskiniach utworzonych w 
skałach gipsowo — anhydrytowych. Podobnie jak inne od
miany gipsu stosowany jest do wyrobu drobnej galanterii, 
figurek, puzderek, ornamentów i innych. Mimo, iż jest mi
nerałem szeroko rozpowszechnionym, stanowi poszukiwa
ny materiał kolekcjonerski, zwłaszcza jeśli okazy są duże i 
czyste. Najbardziej ceniony jest gips włóknisty charaktery
zujący się migotliwą poświatą —  efektem kociego oka. 
Najpiękniejsze a zarazem najbardziej znane okazy po
chodzą z East Bridgeford w W. Brytanii oraz z okolic Kun- 
guru i Permu w Rosji. W Polsce gips włóknisty występuje 
rzadko, m.in. w Nowym Lądku na Pogórzu Kaczawskim 
oraz kopalniach Wapna i Kłodawy.

Ryc. 6. Gips — Sonora (Meksyk)

Róża pustyni to kolejna odmiana gipsu spotykana w 
wielu rejonach Sahary i innych pustyń świata. Nazwa 
nawiązuje do charakterystycznej krystalizacji gipsu. Swoim
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Ryc. 7. Gips krystaliczny — Borków

wyglądem rzeczywiście przypomina różne stadia kwitnie
nia róży, od pąka do rozwiniętego kwiatu. Niektóre formy 
przypominają nawet całe bukiety róż, a drobne przezroczy
ste kryształki kwarcu znajdowane czasem na powierzchni 
gipsu przypominają krople porannej rosy osiadłej na płat
kach. Ta ciekawa forma zawiera niekiedy nawet ponad 50% 
drobnych ziarenek piasku, które zostały wchłonięte podczas 
szybkiej krystalizacji. Piasek dostał się do wnętrza krysz
tałów podczas krystalizacji gipsu, jako mechaniczne wrost- 
ki przechwycone i pochłonięte przez kryształy rosnące w 
sypkim piasku. Róże pustyni powstają powszechnie w spe
cyficznych i sprzyjających krystalizacji warunkach 
gorącego klimatu, w którym panuje wzmożone parowanie 
oraz cyrkulacja roztworów wodnych bogatych w jony Ca" i 
S042". Strefa krystalizacji występuje zazwyczaj na głębo
kości kilkudziesięciu centymetrów, a przy tworzeniu się tej 
niezwykłej fonny gipsu ważna jest sezonowa zmiana tem
peratury. W chłodnej porze roku przez utwory piaszczyste 
przepływają roztwory pochodzące z powierzchni, a bogate 
w w/w jony. W lecie dochodzi do bardzo intensywnego pa
rowania. Wskutek migracji roztworów ku górze następuje 
przesycenie roztworu wzbogaconego w wymienione wcześ-

Ryc. 8. Gips nidziański — Borków

niej jony i dochodzi do krystalizacji. Wody gruntowe za
wierające rozpuszczone znaczne ilości siarczanów są pod
ciągane kapilarnie ku powierzchni, gdzie stopniowo odpa
rowują aż w przypowierzchniowej warstwie pokrytej luź
nym piaskiem krystalizuje gips w postaci róży pustyni. W 
efekcie tego powtarzającego się cyklu podziwiać możemy 
róże pustyni osiągające nierzadko ponad 1 m wysokości i 
kilkaset nawet kilogramów wagi. Najwspanialsze okazy po
chodzą z północnych regionów Sahary, szczególnie z tere
nów wokół Ouargla, Oued i Touggourt (Sahara algierska) i 
Zuara (Sahara libijska). Niecodzienny widok możemy po
dziwiać na peryferiach Ouargla w Algierii. Okazy róż pu
styni tworzące tam „zarośla” mają nawet do 4 m wysokości. 
Możemy je także znaleźć w innych częściach Sahary (m.in. 
Maroko, Tunezja) i na pustyniach Ameryki Pn. (USA -  Ari
zona i Nowy Meksyk, Meksyk). Okazy meksykańskie są 
delikatniejsze i mają mniej intensywną barwę. Wyglądają 
jak złączone razem kłębki bawełny. Róże pustyni z Sahary 
posiadają większe płatki, bardziej intensywny, piaskowo 
żółtawy kolor (efekt domieszek tlenków żelaza) i osiągają 
większe rozmiary.

Ryc. 9. Jaskółczy Ogon —  Borków (Niecka Nidziańska)

W Polsce również posiadamy pustynię —  Pustynię 
Błędowską. Obszar ten jest największym tego typu w Euro
pie Środkowej. Nigdy jednak nie znajdziemy tam 
przykładów krystalizacji róż pustyni. Pustynia ta jest pusty
nią tylko z nazwy. Genetycznie to obszar lotnych piasków 
powstałych na skutek wyrębów lasów przy eksploatacji 
przemysłowej rud cynku i ołowiu. Nie jest to pustynia w 
sensie klimatycznym, więc mimo, że wielu osobom przypo
mina piaski Sahary, nie ma z nimi nic wspólnego.

Bardzo ciekawe postacie gipsu krystalicznego wystę
pują w Lubinie, Rudnie, Sieroszowicach i innych miejsco
wościach Legnicko — Głogowskiego Okręgu Miedziowe
go. Ich barwa jest ściśle związana z minerałami wystę
pującymi w sąsiedztwie. Tworzą się one właściwie na na
szych oczach — krystalizacja zachodzi w ciągu nawet 2-3 
miesięcy. Powstają w osadnikach, szczelinach a nawet 
kałużach. Wystawcy handlujący tymi okazami odwiedzają 
regularnie sobie tylko znane miejsca, gdzie gips regularnie 
odnawia się w pustkach skalnych. Podobnie, w bardzo krót-



172 Wszechświat, t. 107, nr 7-9/2006

Ryc. 10. Kryształy gipsu — Zagłębie Legnicko-Głogowskie

Ryc. 12. Szczotka krystaliczna gipsu —  Dolny Śląsk (Legnicko 
Głogowskie Zagłębię Miedziowe)

kim czasie powstają nacieki solne w kopalniach węgla ka
miennego na Górnym Śląsku. Znane są gipsy od bezbarw
nych poprzez białe, brązowe, czerwone, zielone, szare do 
prawie czarnych. Podobne kryształy zlokalizowane są m.in. 
w Buriano we Włoszech. Gips ten przeważnie wy
kształcony jest w postaci szczotek krystalicznych 
składających się z igiełkowych kryształów różnej długości 
(zazwyczaj do 10 cm). Na niektórych kryształach znajdują 
się zbliźniaczenia typu Jaskółczych ogonów” — kształt 
kryształu przypomina ogon jaskółki w locie.

Z polskich ciekawszych odmian gipsu należałoby wy
mienić gips konkrecyjny z Dobrzynia nad Wisłą, który 
tworzy mniej lub bardziej regularne kule wielkości nawet 
ludzkiej głowy. Barwa ich jest najczęściej od jasno- do 
ciemnobrązowej. Niekiedy występują również w postaci 
bezbarwnej i szarej. Okazy te znajdowane są m.in. w pia
skach skarpy wiślanej w Dobrzyniu i stanowią poszukiwa
ny materiał kolekcjonerski.

W Chodzieży na Pojezierzu Wielkopolskim występuje 
odmiana gipsu charakteryzująca się krzyżowymi przerosta
mi. Niektóre okazy z tej lokalizacji mają nawet l,5mdługo- 
ści. Zazwyczaj są bezbarwne lub jasnokawowe.

Polskim zagłębiem gipsowym jest Niecka Nidziańska, 
gdzie na szczególną uwagę zasługują gipsy szklicowe — 
wielkokrystaliczne. Tworzą one niekiedy Jaskółcze ogo
ny” o długości nawet 3,5^4 m. Obserwować je można w 
wielu odsłonięciach, m.in. w Chotlu Czerwonym, Skoroci- 
cach czy Gackach.

Wielkość kryształów gipsu niekiedy może przyprawić 
człowieka o zawrót głowy. Tak było w 1999 roku, kiedy 
grupa geologów związana z hiszpańskim czasopismem 
„Bocamina” odkryła ogromną geodę wypełnioną krysz
tałami gipsu. Odkrycia dokonano w kopalni „Mina Rice” w 
Pilar de Jaravia (Hiszpania). Geoda ma 9 m długości i 2 m 
wysokości, a pojedyncze, przezroczyste kryształy mają po 
kilkadziesiąt centymetrów długości. Geodę uznano za po
mnik przyrody, a teren zabezpieczono przed zrabowaniem.

Piękne postacie krystaliczne gipsu występują w wielu 
miejscach na świecie. Powyższy tekst nie wyczerpuje tema
tu, lecz jest zaledwie wstępem do rozważań nad tym nie
zwykłym dziełem natury. Jej artyzm i niepowtarzalność 
możemy podziwiać w tych różnorodnych formach gipsu, 
które zachwycają nie tylko geologów, lecz wszystkich 
wrażliwych na piękno przyrody.

Zdjęcia okazów zostały wykonane przez autora a okazy 
pochodzą z jego prywatnej kolekcji.

Wpłynęło 24.07.2006

Mgr Krzysztof Piotr Lelek jest doktorantem 
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Informacja o Olimpiadzie Biologicznej

Olimpiada Biologiczna to ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych biologią. Aby wziąć udział 
w zawodach należy samodzielnie wykonać pracę badawczą a także wykazać się wiedzą obejmującą cały zakres nauczania biologii w liceum. 
Zwycięzcy zawodów finałowych zdobywają cenne nagrody oraz ocenę celującą na egzaminie maturalnym.

Aktualne informacje i zasady uczestnictwa w zawodach Olimpiady Biologicznej znajdują się na stronie: 
www.olimpbiol.uw.edu.pl

Sekretarz naukowy KGOB dr Magda Sobolewska-Łącka 
Pracownia Mikroskopii Elektronowej Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Ryc. 11. Róża Pustyni —  Tunezja

http://www.olimpbiol.uw.edu.pl
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Tomasz KRZYWICKI (Warszawa)

JEZIORA POLODOWCOWE W CENTRALNEJ POLSCE?

W centralnej Polsce w obrębie staroglacjalnych wyso
czyzn powstałych w okresie zlodowaceń środkowopolskich 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat odkryto dziesiątki stano
wisk interglacjału eemskiego. Osady eemskie i przeważnie 
leżące na nich (nieglacjalne) osady zlodowacenia wisły oraz 
rzadziej osady holoceńskie odkryto na Nizinach Srodkowo- 
polskich, Wysoczyznach Podlasko-Białoruskich, a także Ni
zinach Sasko-Łużyckich. Przykładowo - w Dąbrówkach i 
Sledzianowie (Wysoczyzna Płońska) ponad eemskimi gytia- 
mi i torfami leżą iły zastoiskowe i piaski zlodowacenia wisły.

Liczne prace zbiorcze wymieniają różne liczby stano
wisk interglacjału eemskiego. Na obszarze środkowej Pol
ski podawane jest ok. 60 najważniejszych miejsc (ryc. 1), w 
północnej części Wysoczyzny Siedleckiej — 72 stanowi
ska, na Nizinie Południowopodlaskiej 29 stanowisk, na 
Wysoczyźnie Białostockiej — 35, zaś w okolicach Łodzi — 
31. Niektóre z opracowań częściowo pokrywają się. Ogólną 
ilość zbadanych stanowisk z okresu interglacjału eemskiego 
w obrębie obszaru zlodowacenia środkowopolskiego moż
na oceniać na ok. 180.

zana jest jako pojezierze. Jednak większość tych kopalnych 
zbiorników ma niewielkie wymiary rzędu kilkudziesięciu — 
kilkuset metrów i powstawała w zagłębieniach bezodpływo
wych po wytopieniu się brył martwego lodu. Rzadko zda
rzają się pozostałości zbiorników rynnowych oraz większe 
zbiorniki wytopiskowe.

EZ3 1wm 2
E 3  3 
E 3  4wm 5mm 6
□  7

Ryc. 2. Przekroje geologiczne przez kopalne zagłębienie 
bezodpływowe wypełnione osadami eemskimi i vistuliańskimi w 
Ostrowie koło Grabiny (30 km na południe od Łodzi) (wg. Klatkowej 
i Winter, 1990). 1 — piaski fluwioglacjalne; 2 — glina zwałowa; 
3 —  piaski różnoziamiste z okresu deglacjacji; 4 — torf; 5 — muł 
organiczny; 6 — mułek i piasek mułkowaty, stokowy; 7 — piasek 
średnioziamisty eoliczny

Ryc. 1. Wybrane stanowiska interglacjału eemskiego w Polsce (wg 
Mamakowej, 2003). Czerwoną linią zaznaczono orientacyjny zasięg 
zlodowacenia wisly

Wszystkie opisane przez autorów i zbadane stanowiska 
są jednak zbiornikami kopalnymi, całkowicie wypełnionymi 
osadami i pozbawionymi obecnie wody. Bardzo często są 
one niewidoczne w morfologii terenu (ryc. 2 ); czasami tylko 
zauważa się nieznaczne zagłębienia. Niektóre z owych ko
palnych jezior istniały w obrębie dolin denudacyjnych lub 
rzadziej dolin rzecznych. Autorzy sugerują istnienie w okre
sie interglacjału eemskiego całych pojezierzy; być może 
zbiorniki były z sobą połączone siecią przepływów (często 
ich osady leżą na tym samym poziomie). Autor wydanej 
ostatnio monografii „Ziemie polskie w czwartorzędzie”, J.E 
Mojski przedstawia mapę Polski w czasie interglacjału eem
skiego, na której cała północna i środkowa część kraju poka

Jednym z najpełniejszych jest profil kopalnego 
zagłębienia bezodpływowego w Zgierzu-Rudunkach na 
Wyżynie Łódzkiej obejmujący osady organogeniczne od 
schyłku zlodowacenia warty przez eem aż do wczesnego vi- 
stulianu (gdzie wydzielono dwa kolejne wahnięcia intersta- 
dialne i trzy o randze stadiałów), występujące bez luk i kon
taktów erozyjnych.

Jeśli przyjmiemy za Mangerudem (1992), iż zanik lądo- 
lodu warciańskiego (6 stadium izotopowe 80 ) i początek in
terglacjału eemskiego (5e stadium izotopowe lsO) miał 
miejsce ok. 130 tys. lat BP, natomiast koniec tegoż intergla
cjału — 117 tys. lat BP, możemy sobie uświadomić, jak 
długa była historia tych nieistniejących już jezior.

Jak długo trwa zapełnianie mis jeziornych?
Przy założeniu, że jeziora powstałe po ustąpieniu lo

dowca miały najwolniejsze tempo zanikania i ich misy naj
wolniej zapełniały się osadami, proces ten trwał około 50 
tys. lat. Teoretycznie więc jeziora powstałe po zlodowace
niu warty (ok. 130 tys. lat), nie miałyby szans istnienia do 
dziś. Również jeziora, które mogły powstać po okresie 
funkcjonowania lądolodu stadiału świecia zlodowacenia 
wisły (60-55 tys. lat), miałyby niewielką szansę przetrwa
nia. Jeziora pojezierzy Pomorskiego, Mazurskiego i Litew
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skiego, skąd lądolód zlodowacenia wisły wycofał się 12-15 
tys. lat temu, są obecnie zapełnione w 20-35%. Tak więc 
nieobecność jezior w krajobrazie staroglacjalnym jest bar
dzo ważnym wyznacznikiem starości tego krajobrazu.

W zapełnionych zbiornikach osady organiczne (gytie, 
torfy, namuły) są zwykle podścielone mułkami po
chodzącymi z rozmycia i spłukiwania gliny zwałowej, pia
skami i żwirami o charakterze wytopnieniowym lub fluwio- 
glacjalnym i pochodzą ze schyłku zlodowacenia warty. 
Przykrywają je, pochodzące z vistulianu i holocenu, delu- 
wialne piaski ze żwirem, piaski eoliczne lub mułki, piaski i 
iły fluwioperyglacjalne, a nierzadko również osady mineral- 
no-organiczne lub organiczne.

Na podstawie osadów, jakie znajdujemy w zapełnio
nych zbiornikach, możemy spróbować odpowiedzieć na 
pytanie, jakie procesy zachodziły na powierzchni i stokach 
wysoczyzny środkowopolskięj podczas trwającego około 
100 tys. lat zlodowacenia wisły. W czasie maksimum zlo
dowacenia (pesimum klimatycznego) cała strefa zasięgu 
zlodowacenia warty objęta była wieloletnią zmarzliną. Do 
150 km od czoła lądolodu panowała wtedy pustynia polar
na. Średnie temperatury roczne sięgały -4°C do - 8°C. Osa
dy piaszczysto-mułkowate podlegały deformacjom kriotur- 
bacyjnym. W gruntach powstawały syngenetyczne struktu
ry poligonalne (wieloboki zmarzlinowe), pierwotnie 
wypełnione lodem, wtórnie osadem mineralnym. Wielolet
nia zmarzlina pod wpływem ociepleń klimatycznych cie
niała i zamieniała się w zmarzlinę wyspową. Jej miąższość 
zależna też była od odległości od czoła lądolodu. Z proce
sów egzogenicznych przeważało wietrzenie oraz denudacja 
i erozja, podczas której część zbiorników została wciągnięta 
w sieć rzeczną (dziś często są to suche doliny), a większość 
pokryta osadami stokowymi (namuły, piaski), które jednak 
nie zniszczyły leżących niżej eemskich osadów organicz
nych. Stoki zmieniały swój kształt na bardziej połogie. 
Płaskodenne dolinki denudacyjne były stosunkowo płytkie, 
gdyż ich głębokość warunkowana była występującą w 
podłożu wieczną zmarzliną. W nielicznych przypadkach 
dawne eemskie zbiorniki zostały zalane wodami zastoisk 
tworzących się przed wkraczającym lądolodem lub pokryte 
piaskami wodnolodowcowymi. Dominowały silne wiatry 
powodujące deflację i eolizację osadów, m.in. tworzenie się 
pokryw żwirowo-kamienistych i powstawanie graniaków. 
U schyłku plejstocenu (młodszy dryas) dominujące znacze
nie miały procesy eoliczne, powodujące zapełniające pia
skami zagłębień i powstawanie wydm. W bollingu (12,5-13 
tys. lat BP) nastąpiła degradacja wiecznej zmarzliny i uak
tywnienie się procesów termokrasowych, co powodowało 
wzmożoną denudację i ruchy masowe na stokach. Niemałe 
znaczenie miało tu uwolnienie dużej ilości wody. Nie można 
wykluczyć, iż niektóre z zagłębień, w których później zgro
madziła się woda, mogły powstać w wyniku termokrasu.

Jak widzimy, procesy geologiczne działające w środo
wisku peryglacjalnym mogły doprowadzić i w większości 
przypadków doprowadzały do zapełnienia mis jeziornych 
powstałych u schyłku zlodowaceń środkowopolskich.

Jeziora z tego okresu na obszarze rzeźby staroglacjalnej 
jednak istnieją, choć do dziś dotrwały tylko nieliczne. Na
zwijmy je reliktowymi. Przy okazji należy zaznaczyć, że nie 
zajmujemy się tu jeziorami Pojezierza Łęczyńsko-Włodaw- 
skiego, których genezę określa się jako krasową lub ostatnio

—  termokrasową, tzn. powstałą w wyniku degradacji 
wiecznej zmarzliny 13-10 tys. lat BP.

Jakie mogły być warunki, które nie pozwoliły na 
zapełnienie mis jeziornych? Wydaje się, że mogła na taki 
stan wpłynąć duża głębokość zbiornika, jego niewielka 
zlewnia lub specyficzne warunki termiczne, tlenowe i inne, 
nie pozwalające na intensywny rozwój życia w jeziorze i 
dużą produkcję substancji organicznej. Możliwe były także 
odnowienia już prawie zamarłych zbiorników, dzięki uak
tywnieniu przepływów w holocenie. Jednak genezę więk
szości tych reliktowych zbiorników (jeśli nie posiadamy do
wodów palinologicznych na ich krótszy wiek) musimy 
uważać za wytopiskową; znaczy to, że powstały u schyłku 
zlodowacenia warty.

Ze znanych możemy wymienić tu liczne (co najmniej 
22) niewielkie zbiorniki na Wysoczyźnie Białostockiej, m. 
in. na południowy-zachód od Dąbrowy Białostockiej (jezio
ro przy Kolonii Bachmackie), w okolicach Jaświł, Jasio
nówki, Knyszyna, Szudziałowa (7 zbiorników), Krynek, 
Gródka i Michałowa (m. in. jeziora Wiejki i Gorbacz). 4 za
nikające jeziora rozpoznano na Równinie Bielskiej i 2 na 
Wysoczyźnie Drohickiej. Znane jest reliktowe jeziorko na 
Wysoczyźnie Kolneńskiej koło Rakowa Nowego. Niewiel
kie jeziorka reliktowe występująteż na gliniastej wysoczyź
nie lodowcowej Garbu Lubawskiego w okolicach Uzdowa, 
około 2  km na południe od moren czołowych wyzna
czających maksymalny zasięg stadiału głównego oraz na 
Równinie Raciąskiej w okolicach Żuromina i Bieżunia. Do 
jezior wytopiskowych zaliczyć należy również reliktowe je
ziorka w okolicach Warszawy (m.in. Jeziorko Imielińskie 
na Ursynowie) oraz Pabianic.

Fenomenem jest pozostałość dawnego Pojezierza Le
gnickiego (Dolny Śląsk), leżącego na zewnątrz zasięgu zlo
dowacenia warty. Jeziora Kunickie, Koskowickie i Jaśko- 
wickie mają dziś powierzchnie 24-95 ha i głębokości od 3,3 
do 9,4 m.

Reliktowym jeziorem jest jezioro Błędowskie 
położone w pobliżu doliny Wkry (dopływu Narwi) ok. 
10 0  km na południe od maksymalnego zasięgu zlodowa
cenia wisły. Jednak geneza tego zbiornika tłumaczona jest 
powstaniem i degradacją pingo (które istniało w okresie 
zlodowacenia wisły). Zbiornik ma rozmiary 380 x 280 m, 
głębokość 5,6 m i regularną owalną misę. Dno misy sięga 
głębokości ok. 2 0  m poniżej obecnego poziomu wody w 
rzece. W podłożu misy występują iły plioceńskie. Osady 
jeziorne w postaci gytii ilasto-detrytusowej osiągają 
miąższość 15 m. Hipoteza dotycząca genezy jeziora jest 
uzasadniona, ponieważ w misie jeziornej brak osadów 
zlodowacenia warty, interglacjału eemskiego i plenivistu- 
lianu. Forma ta (pingo) musiałaby więc istnieć w okresie 
subarktycznego klimatu w okresie schyłku zlodowacenia 
wisły. Osady jeziora Błędowskiego zostały zbadane pali- 
nologicznie, diatomologicznie, pod kątem obecności Cla- 
docera i geochemicznie, a szczątki roślinne datowane me- f 
todą radiowęglową. Na podstawie wyników wszystkich 
badań wydzielono 7 stadiów rozwoju jeziora od wczesne
go alleródu do okresu subatlantyckiego, czyli obej
mujących schyłek zlodowacenia wisły i holocen. Próby z 
głębokości 13,8-15,45 m wykazały wiek osadów 
12480±160 -  11170±160 lat BP.
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Ryc. 3. Reliktowe jeziorko z pływającymi torfowymi wyspami koło 
Rakowa Nowego na Wysoczyźnie Kolneńskiej. Fot. A. Bałuk

W północnej części Wysoczyzny Kolneńskiej, we wsi 
Rakowo Nowe (10 km na południe od Kolna), odkryte zo
stały osady eemskie nieprzykryte gliną zwałową. Wystę
pują one w niecce reliktowego jeziorka (o średnicy 1 2 0 m)z 
pływającymi wysepkami torfowymi, leżącego w misie wy- 
topiskowej (o średnicy ok. 300 m), otoczonej kemami (ryc.
3). Pod przykryciem 1,3 m piasków drobnoziarnistych delu- 
wialnych i 0 ,2  m namułów piaszczystych (jeziomo-delu- 
wialnych) występują osady interglacjału eemskiego: namuł 
czarny z dużą ilością humusu (gł. 1,5-2,3 m), namuł torfia- 
sty czarny (2,3-2,6 m), gytia brunatna (2,6-3,6 m) i gytia 
brunatna grubodetrytusowa (3,6-4,9 m) o łącznej miąższoś
ci 3,4 m. Poniżej nich leżą iły jeziorne (4,9-5,4 m), piaski 
gliniaste (5,4-6,5 m) i glina zwałowa (6,5-10 m).
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Ryc. 5. Przekrój geologiczny przez nieckę Jeziorka Imielińskiego (wg 
Pawlata i in., 1992). 1 — namuły; 2 — ił piaszczysty; 3 — piasek 
ilasty; 4 —  piasek średnioziamisty; 5 — piasek drobnoziarnisty; 6 — 
piasek gruboziarnisty; 7 — glina zwałowa

czystych. Powyżej leżą namuły pylaste o miąższości 
1,7-1,8 m. Osady zagłębienia są zawodnione i stanowią lo
kalny zbiornik wód podziemnych (ryc. 5). Są one podście
lone zaburzonymi glacitcktonicznie glinami zwałowymi 
zlodowacenia środkowopolskiego. Głębokość wody w je-

Ryc. 4. Jezioro Imielińskie na Ursynowie w Warszawie z lotu ptaka. 
Fot. Marek Ostrowski

Jezioro Imielińskie (ryc. 4) o długości ok. 140 m, szero
kości ok. 100 m i głębokości do 7 m (Warszawa, Ursynów) 
położone jest w obrębie zdenudowanej gliniastej wysoczy
zny lodowcowej, w pobliżu jej granicy z nieco młodszymi, 
lecz też warciańskimi piaskami rzecznymi. Zagłębienie 
(niecka jeziorna), znacznie obszerniejsze (300 x 180 m) od 
dzisiejszego zbiornika wypełnione jest różnej frakcji pia
skami wodnolodowcowymi o miąższości 1-5,5 m i rzecz
nymi z drobnymi wkładkami iłów, namułów i glin piasz-
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Ryc. 6. Fragment arkusza Piaseczno Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Polski 1:50 000 (wg Sarnacka, 1976) przedstawiający 
okolice Jeziorka Imielińskiego, zmodyfikowany.
1 —  glina zwałowa zlodowacenia warty 2 —  piaski
wodnolodowcowe dolne zlodowacenia warty; 3 — piaski dolne 
zlodowacenia warty na glinie zwałowej; 4 —  mułki i iły zastoiskowe 
zlodowacenia warty; 5 —  piaski górne zlodowacenia warty; 
6 — piaski górne zlodowacenia warty na glinie zwałowej; 7 — piaski 
kemów zlodowacenia warty; 8 — piaski kemów zlodowacenia warty 
na glinie zwałowej; 9 — piaski i żwiry kemów zlodowacenia warty; 
10 — piaski rzeczne zlodowacenia warty; 11 — namuły holocenu; 
12 —  piaski i mułki jeziorne holocenu
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Ryc. 7. Przekrój geologiczny przez obszar bagienno-wydmowy na 
Chropach koło Pabianic z sytuacją kopalnych zbiorników jeziornych 
(wg Klatkowej 1990). 1 —  opoki i margle; 2 — gliny zwałowe; 
3 —  piaski z domieszką żwirów fluwioglacjalne; 4 —  piaski 
różnoziamiste z domieszką mułków; 5 — torfy i łupki bitumiczne; 
6 —  mułki, miejscami piaszczyste; 7 — piaski średnioziamiste, 
dobrze wysortowane; 8 —  namuły mineralno-organiczne

ziorku wynosi 1,5—1,6 m, a powierzchnia lustra wody ma 
1,84-3,33 ha (w zależności od poziomu wody). Objętość 
obliczono na 6900-26000 m \  także w zależności od pozio
mu wody. Jeziorko połączone jest sztucznym kanałem 
Imielińskim — Grabowskim z podobnym do niego jezior
kiem Grabowskim, położonym 1,5 km na zachód. Jest w 
okolicy jeszcze kilka innych niewielkich jeziorek (staw 
Zabłockiego, Staw Wingeria, jeziorko przy ul. Gawota i in.) 
połączonych kanałami w jeden system i odprowadzających 
wody do Potoku Służewieckiego. Jak wynika ze Szcze
gółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. 
Piaseczno (ryc. 6 ), wspomniane kanały leżą w obniżeniach 
wysłanych holoceńskimi namułami. Prawdopodobnie po
wstanie tych dolinnych obniżeń wiąże się z denudacją i 
erozjąz okresu vistulianu i wtedy też nastąpiło wciągnięcie 
w odpływ jeziorka Imielińskiego i innych zbiorników 
wodnych w tym rejonie. Może więc kanałki łączące jezior
ka są jedynie współczesnym powtórzeniem dawnych cie
ków wodnych z okresu późnego vistulianu i wczesnego 
holocenu.

Ciekawym jeziorkiem, niewątpliwie o genezie wytopi- 
skowej jest jeziorko na Chropach koło Pabianic, położone 
na wododziale między dopływami Dobrzynki i Grabi. Misa 
jeziorna o długości ok. 10 0 0  m i głębokości ok. 10  m tworzy 
obniżenie w glinie zwałowej stadiału warty (mającej tu 5-8 
metrów miąższości) i sięga swoim dnem niższej gliny, zlo
dowacenia odry (ryc. 7). Wypełniają ją  piaski, łupki bitu
miczne i torfy interglacjału eemskiego (3 m miąższości), 
przyktyte piaskami rzecznymi (ok. 2,5 m) i w stropie pia
skami eolicznymi (ok. 2,5 m). Jak wynika z próby odtwo
rzenia historii jeziorka, zaczęło ono zarastać już w optimum 
interglacjału eemskiego. Na przełomie eemu i vistulianu 
zbiornik na Chropach stanowił łagodne zagłębienie, w wię
kszości wypełnione torfem, a w małych fragmentach wodą. 
W początkach vistulianu zanikające jeziorko przekształciło 
się w zbiornik przepływowy, w którym akumulowane były 
piaski rzeczne. U schyłku vistulianu wzmożone procesy 
eoliczne spowodowały akumulację miąższej serii piaszczy
stej, która przykryła większą część misy jeziornej. Jednak w 
holocenie jeziorko odrodziło się w swej nieco niniejszej po
staci, na brzegu kopalnego zbiornika. Mogła na to wpłynąć 
ostateczna degradacja wieloletniej zmarzliny, wysokie 
położenie pierwszego poziomu wód gruntowych, a także

odnowienie odpływu w optimum klimatycznym holocenu 
— okresie atlantyckim. Dno obecnego zbiornika (długość 
ok. 400 m, szerokość ok. 150 m, głębokość ok. 1,2 m) 
wysłane jest młodoholoceńskim mułem mineralno-orga- 
nicznym.

Niektóre z istniejących w Polsce środkowej dużych 
zbiorników, jak np. Jezioro Zygmunta Augusta na Wyso
czyźnie Białostockiej (długość 3,2 km, szerokość 2,4 km) 
czy Jezioro Okręt na Równinie Łowicko-Błońskiej są zbior
nikami sztucznymi, wykorzystującymi jedynie wcześniej
sze zagłębienia z okresu zlodowaceń środkowopolskich. 
Pierwsze z nich powstało jeszcze w XVI w. Jezioro Okręt 
(długość 1250 m, szerokość 1250 m.) to właściwie staw, 
który leży w dolinie rzeczki Bobrówki, pomiędzy wzgórza
mi Wału Domaniewickiego i Wału Rogozińskiego. Bada
nia osadów (miąższość ok. 2 0  m) położonych pod dnem sta
wu wskazały, że w schyłkowej fazie zlodowacenia środko- 
wopolskiego w dolinie rzecznej powstało tu przepływowe 
jezioro. W okresie interglacjału eemskiego na rzecznych 
piaskach i żwirach osadzały się muły ilaste i wapniste z 
fauną mięczaków oraz namuły torfiaste i torfy. W okresie 
vistulianu to zanikające jezioro stało się znowu zbiornikiem 
przepływowym (piaski z wkładkami mułków), w cieplej
szych okresach zamieniającym się w szczątkowy zbiornik 
(trzy warstewki mułów torfiastych wśród piasków). Zarów
no Jezioro Okręt, jak i sąsiedni staw — Jezioro Rydwan, zo
stały utworzone sztucznie we wcześniejszych obniżeniach 
doliny Bobrówki.

Dopóki nie zostaną przeprowadzone badania palinolo- 
giczne i datowania osadów reliktowych jezior ze środkowej 
Polski i na tej podstawie określony wiek tych osadów, dopó
ty nie będzie można jednoznacznie określić genezy tych je
zior. Jedynie brak osadów z interglacjału eemskiego i zlodo
wacenia wisły w nieckach jeziornych mógłby wskazywać 
na niewytopiskową lecz inną (np. termokrasową lub w 
szczególnych przypadkach „pingoidową”) genezę pozo
stałych do dziś zbiorników. W powyższym artykule przyję
to, że dzięki szczególnym warunkom sedymentacji bądź 
holoceńskim odnowieniom wymienione wyżej jeziora w 
środkowej Polsce przetrwały od schyłku zlodowacenia war
ty lub interglacjału eemskiego.

Wpłynęło 29.06.2006
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DOŚWIADCZENIA W. HERSCHELA IJ. W. RITTERA
(ODKRYCIE PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO I NADFIOLETOWEGO)

W niniejszym artykule opisane są dwa doświadczenia, 
które doprowadziły do odkrycia promieniowania podczer
wonego i nadfioletowego. Oba te rodzaje promieniowania 
znajdują się poza zasięgiem ludzkiego wzroku, czyli poza 
widzialną częścią widma światła. Jest interesujące, że oba 
doświadczenia można przeprowadzić niewielkim nakładem 
środków w warunkach amatorskich. Zatem możemy je po
kazać uczniom podczas zajęć szkolnych.

Część 1

William Herschel (1738-1822) był wybitnym astrono
mem brytyjskim, pochodzącym z Hannoweru (Niemcy). 
Był z wykształcenia muzykiem, a astronomią zainteresował 
się pracując jako organista w Bath, modnym kurorcie w An
glii nad rzeką Avon. Był w tej dziedzinie samoukiem. Roz
począł obserwacje nieba posługując się wypożyczonym te
leskopem, a wkrótce potem zajął się konstrukcją telesko
pów. Opracował nową metodę szlifowania powierzchni 
zwierciadła i nadawania mu odpowiedniego kształtu. Za po
mocą skonstruowanych przez siebie teleskopów dokonywał 
obserwacji nieba. Jego największym osiągnięciem w astro
nomii było odkrycie planety Uran (1781), a także opisanie 
rozmieszczenia gwiazd w galaktyce oraz skatalogowanie 
wielu gwiazd podwójnych i mgławic. Dla optyki Herschel 
zasłużył się odkryciem promieni podczerwonych. W prze
prowadzonym w 1800 roku doświadczeniu odkrył podczer
wony obszar w widmie światła słonecznego.

Herschel interesował się pomiarami ilości ciepła zawar
tego w każdym kolorze tęczy. W przeprowadzonym do
świadczeniu za pomocą pryzmatu rozszczepił światło 
słoneczne, a wolno obracające się zwierciadło utrzymywało 
promień światła słonecznego w stałym kierunku. Żeby 
ograniczyć odpływ ciepła użył termometrów z zaciemnioną 
kolbą i mierzył temperaturę w różnych miejscach widma. 
Zauważył, że temperatura wzrasta, jeżeli przesuwamy się 
od koloru niebieskiego do czerwonego. Następnie umieścił 
termometr tuż za czerwoną częścią widma w obszarze, w 
którym nie było widać światła. Nieoczekiwanie okazało się, 
że temperatura była jeszcze wyższa niż dla światła czerwo
nego. Najwyższa temperatura została osiągnięta poza czer
woną częścią widma, w miejscu niewidocznym dla obser
watora. Herschel wysunął hipotezę, że musi istnieć niezna
ny rodzaj promieniowania słonecznego, niewidoczny dla 
człowieka, znajdujący się w widmie obok światła czerwo
nego. Obecnie ta część widma nazywa się obszarem pod
czerwonym, a odpowiadający jej rodzaj promieniowania 
nazywamy promieniowaniem podczerwonym.

Rok po odkryciu przez Herschela promieniowania pod
czerwonego zostało odkryte promieniowanie nadfioletowe. 
Dokonał tego w 1801 roku niemiecki fizyk Johann Wilhelm 
Ritter. Urodził się on w 1776 roku w Samitz (obecnie Choj
nów na Dolnym Śląsku). Pracował jako aptekarz, a następ
nie studiował nauki przyrodnicze i medycynę na Uniwersy

tecie w Jenie. Usłyszawszy o odkryciu Herschela Ritter po
stanowił sprawdzić, czy niewidoczne promienie znajdują 
się również po drugiej stronie widma, tzn. za jego częścią 
niebieską. Ritter przeprowadzał eksperymenty z chlorkiem 
srebra, który czernieje, kiedy wystawimy go na działanie 
promieni słonecznych. Wiadomo było, że reakcja czernie
nia tej substancji przebiega szybciej pod wpływem światła 
niebieskiego niż czerwonego. Ritter sprawdzał szybkość tej 
reakcji w różnych obszarach widma światła słonecznego. 
Najszybciej reakcja zachodziła, kiedy substancja była pod
dana działaniu światła fioletowego. Następnie Ritter umie
ścił związek chemiczny w obszarze poza widoczną częścią 
światła fioletowego. Ku swojemu zdziwieniu zauważył, że 
w tym obszarze chlorek srebra ciemnieje bardzo szybko. 
Wywnioskował, że w tej części widma oddziałuje niewi
doczny rodzaj światła, które nazwał „światłem chemicz
nym”. Obecnie nazywa się ono promieniowaniem nadfiole
towym lub ultrafioletowym.

Niezależnie od Rittera promieniowanie nadfioletowe 
odkrył w 1802 roku brytyjski przyrodnik William Hyde 
Wollaston (1766-1828). Wollaston zajmował się wieloma 
zagadnieniami fizyki, chemii i krystalografii. Odkrył pier
wiastki chemiczne pallad i rod, wynalazł refraktometr, pry
zmat polaryzujący, goniometr odbiciowy i opracował meto
dę otrzymywania czystej platyny.

Ryc. 1. W. Herschel, J. W. Ritter, W. H. Wollaston. 
http://www.regardpublic.com/site.php7nunF217&type=site

Część 2

W późniejszych latach stwierdzono, że światło widzial
ne stanowi tylko niewielki zakres promieniowania elektro
magnetycznego. Długość fali świetlnej mieści się w zakre
sie od 380 nm (światło fioletowe) do 780 nm (światło czer
wone). Zakres promieniowania nadfioletowego wynosi od 
1 nm do 380 nm (mniejszą długość ma promieniowanie 
rentgenowskie i promieniowanie gamma). Zakres promie
niowania podczerwonego wynosi od 780 nm do 1 mm (wię
kszą długość mają mikrofale i fale radiowe).

Promieniowanie podczerwone jest także nazywane pro
mieniowaniem cieplnym. Jest ono wysyłane przez ciała fi
zyczne. W temperaturze poniżej 400°C ciała wysyłają prak
tycznie tylko promieniowanie podczerwone. Większość 
ciał całkowicie pochłania promieniowanie podczerwone. 
Promieniowanie to jest niezbędne do utrzymania życia na

http://www.regardpublic.com/site.php7nunF217&type=site
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Ziemi. Większość energii kształtującej warunki życia na 
Ziemi jest dostarczana w postaci promieniowania podczer
wonego przez Słońce.

Źródłem promieniowania nadfioletowego są ciała o wy
sokiej temperaturze (powyżej 3000°C). Promieniowanie to 
stanowi około 9 % całkowitego natężenia promieniowania 
słonecznego. Jest również emitowane przez łuk elektryczny 
powstający podczas spawania oraz przez lampy rtęciowe. 
Jest ono szkodliwe dla żywych organizmów. Większość 
promieniowania nadfioletowego występującego w widmie 
słonecznym jest pochłaniana przez tlen i ozon w górnych 
warstwach atmosfery ziemskiej. Warstwa ozonu pochłania 
fale krótsze niż 290 nm. Część promieniowania nadfioleto
wego (o długości 290-380 nm), która dociera do po
wierzchni Ziemi jest odpowiedzialna za zaczerwienienie 
skóry i oparzenia słoneczne, a także powoduje pigmentację 
skóry (opalanie się). Obecnie promieniowanie ultrafioleto
we znajduje zastosowanie w medycynie do zwalczania bak
terii i wirusów oraz ze względu na szkodliwe działanie na 
żywe organizmy — do sterylizacji urządzeń. W nauce pro
mieniowanie ultrafioletowe jest stosowane do badania ato
mów.
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Część 3

Można wykonać doświadczenie analogiczne do tego, ja
kie przeprowadził Herschel w 1800 roku. Należy zaopa
trzyć się w szklany pryzmat o równych bokach, trzy termo
metry alkoholowe, kawałek białego papieru oraz tekturowe 
pudełko. Należy zaciemnić kolby termometrów zamalo
wując je czarną farbą. Zaciemnione kolby powodują, że ter
mometr lepiej absorbuje ciepło.

Umieszczamy kawałek białego papieru na spodzie 
pudełka. Następnie przymocowujemy pryzmat do boku 
pudełka i umieszczamy go w ten sposób, żeby widmo zna
lazło się na białym papierze. Wtedy widmo jest najlepiej wi
doczne. Szerokość widma zależy od odległości pryzmatu od 
kartki papieru. Aby uzyskać wyraźne widmo, najlepiej 
zagiąć ściankę pudełka z pryzmatem umieszczając pod nim 
płaski kamień. Należy zwrócić uwagę, że z powodu powol
nego ruchu względnego Słońca położenie widma będzie 
przesuwać się i po pewnym czasie umiejscowienie termo- 
metrów nie będzie pokrywać się z początkowymi kolorami 
widma.

W przeprowadzonym przez nas doświadczeniu do po
miaru temperatury zamiast trzech termometrów alkoholo
wych użyliśmy termometru elektiycznego oporowego. Ce
chuje się on większą dokładnością a wynik pomiaru jest 
wyświetlany na ekranie w postaci cyfrowej. W takich ter
mometrach mierzy się opór elektryczny metalu, który zale
ży od temperatury zgodnie ze wzorem p(T) = Po(T) +  pr, 
gdzie Po(T) jest oporem związanym z rozpraszaniem elek
tronów na drganiach cieplnych sieci krystalicznej i jest w 
przybliżeniu liniową funkcją temperatury, natomiast pr jest 
oporem resztkowym wywołanym rozpraszaniem na do
mieszkach i defektach sieciowych i nie zależy od tempera-

tury. Termometiy elektryczne oporowe mierzą temperaturę 
w zakresie od -50°C do 300°C. Rozdzielczość użytego 
przez nas termometru wynosiła 0,1 °C, a szybkość zbierania 
danych 1 °C na sekundę.
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Ryc. 3. Termometr elektryczny oporowy użyty w doświadczeniu: 
a —  wygląd ogólny, b — schemat; M. Kamińska: 
http://bobo.fuw.edu.pl/~ijb/Termodynamika/Termometr.ijb.html

Najpierw umieściliśmy termometr z dala od widma w 
zaciemnionym miejscu w pudełku. Termometr wskazał 
temperaturę początkową 21,8°C. Z tą temperaturą były po
równywane uzyskane pomiary temperatury. Następnie 
umieściliśmy termometr po prawej stronie widma tuż za ob
szarem czerwonym, tzn. w obszarze, w którym nie widać 
już światła. Obserwowaliśmy wskazania termometru. Po 
upływie kilku sekund można było zauważyć różnicę tempe
ratur. Po upływie około minuty zanotowaliśmy ostateczne 
wskazania termometru 23,5°C. Następnie przesunęliśmy 
termometr do niebieskiej części widma. Temperatura spadła 
do 22,2°C. Gdy ponownie przesunęliśmy termometr do ob
szaru podczerwonego, temperatura szybko wzrosła do po
nad 23°C. Wynika stąd, że w obszarze poza czerwoną częś
cią widma światła słonecznego znajduje się obszar widma 
niewidoczny dla ludzkiego oka, ale posiadający większą 
energię cieplną niż część widzialna.

■
 Ryc. 4. Pomiar temperatury widma 
podczerwonego; zdjęcie wykonane 
przez autora

Część 4

Stwierdzenie obecności promieniowania nadfioletowe
go jest oparte na fakcie, że to promieniowanie odznacza się 
silnym działaniem fotochemicznym i silnie oddziałuje na 
błony fotograficzne. Przeprowadzane doświadczenie nieco 
różni się od oryginalnego eksperymentu Rittera. Do prze
prowadzenia doświadczenia potrzebny jest szklany pry
zmat, papier fotograficzny, amoniak, ciepła woda, małe i 
wąskie kwadratowe naczynie, kawałek papieru nieco więk
szy niż rozmiary naczynia, czarny pisak (marker), linijka, 
tekturowe pudełko i kawałek czystego białego papieru. 
Roztwór amoniaku o stężeniu 10% będzie potrzebny do 
wywołania kliszy fotograficznej. Wystarczający czas 
wywołania wynosi 90 sekund.

Eksperyment należy przeprowadzać na świeżym powie
trzu podczas słonecznego dnia. Zachmurzenie znacznie po
garsza rezultaty doświadczenia. Papier fotograficzny, zanim 
zostanie użyty w doświadczeniu, powinien być przechowy
wany w miejscu, w którym nie ma dostępu światła. Montu
jemy pryzmat na brzegu bocznej ściany pudełka. Kładzie
my kawałek białego papieru na spodzie pudełka. W tym

http://bobo.fuw.edu.pl/~ijb/Termodynamika/Termometr.ijb.html
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miejscu pada światło rozszczepione przez pryzmat tworząc 
widmo. Następnie nie wystawiając na bezpośrednie 
działanie światła, umieszczamy papier fotograficzny na 
dnie pudełka na widocznej części widma. Znaczny frag
ment papieru fotograficznego powinien wystawać poza nie
bieski obszar widma. Przymocowujemy taśmą klejącą pa
pier fotograficzny, żeby zapobiec jego przemieszczaniu się. 
Następnie zaznaczamy markerem kreskę w miejscu, w któ
rym kończy się widoczna część widma a zaczyna się obszar 
poza częścią niebieską (ryc. 5). Papier fotograficzny powi
nien być pozostawiony na ekspozycję światła przez około 
30 sekund. Następnie ostrożnie usuwamy papier fotogra
ficzny tak, aby nie wystawić go na dodatkowe działanie 
światła. Umieszczamy papier fotograficzny w dobrze wie
trzonym miejscu i przygotowujemy w naczyniu o głęboko
ści ok. 1 cm roztwór amoniaku w ciepłej wodzie. Przez 
około 30 sekund trzymamy papier fotograficzny nad naczy
niem amoniaku. Należy przy tym uważać, żeby nie wdy
chać par amoniaku. Następuje wywołanie zdjęcia.

Ryc. 5. Wykrywanie promieniowa
nia nadfioletowego; zdjęcie wyko
nane przez autora

Teraz możemy przystąpić do analizowania zdjęcia. Za
uważamy, że w miejscu które było wystawione na działanie 
promieni słonecznych utworzyła się jasna plama w kształcie 
prostokąta. Jasna część jest otoczona przez ciemniejszy ob
szar. Jest to miejsce, które było zasłonięte podczas naświe
tlania. Można zauważyć, że obszar, który był wystawiony 
na działanie czerwonej części widma jest nieco ciemniejszy 
niż odpowiadający części niebieskiej. Najjaśniejsza część 
prostokąta znajduje się począwszy od miejsca zaznaczone
go markerem, wskazującego początek nadfioletowej części 
widma. W ten sposób widać efekt działania promieniowa
nia nadfioletowego.

Podsumowanie

Doświadczenia dotyczące wykrywania promieniowania 
podczerwonego i nadfioletowego są łatwe do przeprowadze
nia w warunkach amatorskich. Dlatego te doświadczenia 
mogą być z powodzeniem wykonane w warunkach szkol
nych, a nawet samodzielnie przez uczniów. Jednocześnie te 
doświadczenia ukazują ciekawe zjawiska fizyczne.

Wpłynęło 4.05.2006

Mgr Paweł Tomasz Pęczkowski jest doktorantem 
Zakładu Dydaktyki Fizyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej 

na Uniwersytecie Warszawskim

Igor RÓŻAŃSKI (Kraków)

RÓŻNORODNOŚĆ STRATEGII ŻYCIOWYCH MRÓWEK

„Są władcami środowiska ziemnego, tak jak my na
ziemnego” (Henri Bergson —  „Świat mrówek”, Ramade, 
PWN, Warszawa, 1968). Jest to bardzo trafne stwierdzenie. 
Potęga mrówek, podobnie jak ludzi, tkwi w ich liczebności i 
współpracy. Szacuje się, że na jednego człowieka przypada 
około milion mrówek. Ogromna liczebność daje tym owa
dom prawo do rządzenia w wielu środowiskach. Szacowane 
obecnie 9500 gatunków mrówek stanowi jedynie 2% zna
nych gatunków wszystkich owadów, ale jednocześnie ich 
ogromna liczebność obejmuje prawie połowę biomasy tych 
stawonogów. Pierwsze mrówki pojawiły się w kredzie, kie
dy na Ziemi panowały jeszcze dinozaury. Wywodzą się one 
od przodków przypominających osy. W ciągu stu milionów 
lat ewolucji mogły się rozprzestrzenić na całej kuli ziem
skiej dzięki radiacji adaptatywnej. Z kilku pierwotnych 
form wykształciły się różnorodne gatunki, które zadziwiają 
nas swoimi zaskakującymi strategiami życiowymi. Oto naj
ciekawsze z nich.

Grzybiarki

Do tej grupy należą między innymi mrówki z rodzaju 
Atta np. A. cephalotes i A. sexdens. Błonkówki te charakte-

Ryc. 1. Wyprawa Atta cephalotes po świeże rośliny. Fot. Alex Wild

ryzują się wyjątkową umiejętnością hodowania grzybów na 
roślinach przyniesionych do gniazda. Hodowane przez nie 
grzyby są odporne na substancje grzybobójcze wydzielane 
przez mrówki i stanowią główne źródło pokarmu kolonii. 
Grzybiarki hodują grzyby w podziemnych komorach, prze
kazując sobie z pokolenia na pokolenie tę umiejętność. 
Uprawa grzybów wymaga wielu skomplikowanych zabie
gów, dokonywanych przez mrówki. Część robotnic zajmuje 
się transportem świeżych roślin, inne tną je na drobne 
kawałki, a jeszcze inne przenoszą fragmenty grzybni na to 
podłoże roślinne. Dojrzała kolonia liczy od 5 do 8 milionów 
robotnic. Gniazdo zawiera ponad 1000 komór, z czego 
około 400 wypełniają grzyby. Mrówki te codziennie pro
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Ryc. 3. Robotnica Atta cephalotes przy 
hodowli grzybów. Fot. Alex Wild

Ryc. 4. Robotnica Pseudomyrmex 
fermgineus odżywia się ciałkiem Belta. 
Fot. Alex Wild

Ryc. 2. Robotnica Afa sexdens niesie 
świeży kwiat do gniazda. Fot. Alex Wild

wadzą długie wyprawy po świeże rośliny (ryc. 1). Tysiące 
robotnic wędruje w poszukiwaniu odpowiednich gatunków. 
Większość z nich powraca do gniazda obładowana frag
mentami kwiatów lub liści (ryc. 2). U grzybiarek bardzo do
brze zarysowany jest system kastowy. Największe robotni
ce zajmują się transportem roślin, a najmniejsze hodowlą 
grzybów (ryc. 3). Wymienione gatunki grzybiarek należą 
do największych szkodników w Ameryce Południowej i 
Środkowej. Jednak z drugiej strony należą do najważniej
szych gatunków tamtejszych ekosystemów: przewietrzają 
olbrzymie ilości gleby i przyśpieszają obieg substancji 
odżywczych.

Ogrodniczki

Są całkowicie uzależnione od roślin symbiotycznych. 
Do tej grupy mrówek należy jeden z najbardziej agresyw
nych gatunków Ameryki Południowej —  Camponotus fe- 
moratus. Mrówki te żyją w ogrodach zakładanych wysoko 
w koronach drzew. Zawieszone na gałęziach ogrody mają 
najczęściej kształt kulisty. Zbudowane są z fragmentów roś
lin i naniesionej przez mrówki ziemi. Rozmiary ogrodów 
wahają się od kilku do kilkunastu centymetrów średnicy. W 
nich ogrodniczki gromadzą nasiona roślin symbiotycznych, 
z których kiełkują młode rośliny, czerpiące substancje 
odżywcze z wcześniej nagromadzonej ziemi. Jedynym 
źródłem pokarmu dla tych mrówek są uprawiane przez nie 
rośliny. Zjadają one owoce, nektar oraz wytwarzane przez 
rośliny specyficzne wyrośla pokarmowe. W mrówczych 
ogrodach można znaleźć wiele gatunków roślin, które tylko 
tam występują, np. przedstawicieli: bromelii, fig, filoden
dronów oraz rodzin Gesneriaceae i Piperaceae. Prawdopo
dobnie spotykane w mrówczych ogrodach rośliny są w 
pełni symbiotycznymi organizmami.

Inne mrówki, które również można zaliczyć do omawia
nej grupy, reprezentują rodzaj Pseudomyrmex (ryc. 4). Żyją 
one na drzewach z rodzaju Acacia w Afryce i Ameryce

zwrotnikowej. Akacje stanowią dla nich miejsce schronie
nia oraz źródło pokarmu. Mrówki zakładają gniazda 
wewnątrz kolców tych drzew (ryc. 5). Pożerają one nekta- 
ria, znajdujące się u podstawy liści i wydzielające słodki 
płyn oraz specjalne ciałka odżywcze (tzw. ciałka Belta), 
wyrastające na czubkach listków. W zamian mrówki chro
nią drzewo przed owadami roślinożernymi. Ogrodniczki 
patrolują gałęzie i liście akacji w dzień i w nocy. Ponadto 
niszczą wszystkie rośliny kiełkujące w pobliżu pnia tego 
drzewa, likwidując w ten sposób potencjalnych konkuren
tów.

Mrówki miodowe

Reprezentowane są przez rodzaj Myrmecocystus, m.in. 
M. mimicus i M. mexicanus. U tych mrówek interesującym 
zjawiskiem jest wytworzenie się kasty tzw. robotnic-cystem 
(ryc. 6). Są to duże osobniki, których wole wypełnione jest 
płynnym pokarmem. Mrówki te są bardzo cenne dla kolo
nii, ponieważ w okresach głodu nagromadzony pokarm jest 
przekazywany innym robotnicom. Można powiedzieć, że 
stanowią one pewnego rodzaju żywe spiżarnie, zawieszone 
wysoko w komorach mrowiska. Przedstawiciele Myrmeco
cystus występują w Australii oraz w Ameryce Środkowej i 
Północnej.

Kamikadze

Grupę tą tworzą niektóre gatunki z rodzaju Camponotus, 
żyjące w wilgotnych lasach równikowych Malezji. Są to 
tzw. mrówki eksplodujące, które poświęcają własne życie w 
obronie kolonii. Żyją one jakby zaprogramowane, chodzące 
bomby. Mają dwa gruczoły wypełnione trucizną, roz
ciągające się od głowy aż do odwłoka, który jest bardzo 
mocno umięśniony. Gdy mrówka czuje się zagrożona, kur
czy nagle mięśnie odwłokowe, co powoduje rozerwanie 
ściany ciała i spryskanie napastnika trucizną.

Ryc. 5. Gniazdo Pseudomyrmex sp. 
wewnątrz kolca akacji.
Fot. Alex Wild

Ryc. 6. Robotnice —  cysterny 
Myrmecocystus mexicanus. 
Fot. Alex Wild

Ryc. 7. Robotnica Formica rufa 
pobiera kroplę spadzi. Fot. Alex Wild
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Ryc. 8. Robotnice Formica rufa i 
trofobionty. Fot. Alex Wild

Hodowcy i pasterze
Ryc. 9. Gniazdo

Do tej grupy zalicza się głównie gatunki sma.ragd.ina. Fot. 
mrówek, u których zachodzi zjawisko trofo- 
biozy. Polega ono na mutualistycznym związku mrówek z 
różnymi pluskwiakami równoskrzydłymi (Homoptera), ta
kimi jak mszyce i czerwce oraz z gąsienicami motyli z ro
dzin Lycaenidae i Riodinidae. Owady te wydzielają słodki 
płyn (spadź), będący pokarmem dla mrówek, a w zamian za 
to są chronione przed drapieżnikami. Mrówki te budują ce
lulozowe domki, w których symbionty mogą się bezpiecz
nie rozwijać, a czasem zanoszą je do gniazd, traktując jak 
własne larwy.

W strefie klimatu umiarkowanego na półkuli północnej 
najczęstszymi trofobiontami są mszyce. Dla mrówki rudni
cy Fonnica rufa, występującej licznie w polskich lasach, 
spadź stanowi nawet do 40% pokarmu (ryc. 7, 8).

Najbardziej zaawansowany mutualizm zaobserwowano 
u mrówek z rodzajów Acanthomyops (obszary klimatu 
umiarkowanego Ameryki Północnej) oraz Acropyga (ciepłe 
obszary całego świata). Na korzeniach roślin hodują one 
cale stada czerwców. Najprawdopodobniej spadź jest jedy
nym pokarmem tych mrówek. Z kolei u mrówek z rodzaju 
Dolichoderus (m. in. D. cuspitatus), żyjących w koronach 
drzew wilgotnego lasu równikowego, zaobserwowano wę
drowny wypas czerwców z rodzaju Malaicoccus, które wy
sysają sok z tkanek roślinnych. Są to zwykle młode pędy, 
które zostają szybko wyeksploatowane przez czerwce. Dla
tego mrówki pasterze muszą ciągle przenosić swoje stada na 
nowe żerowiska. Czasem czerwce są przenoszone nawet na 
odległość ponad 2 0  m od poprzedniego miejsca żerowania. 
Trofobionty te traktowane są jak członkowie kolonii. W 
dojrzałej kolonii znajduje się około 10 0 0 0  robotnic i około 
5000 czerwców.

Ryc. 10. Robotnice Oecophylla 
smaragdirta budujące nowe gniazdo.
Fot. Alex Wild

Oecophylla Architekci —  Prządki
. Alex Wild

Mrówki te należą do najbardziej fascy
nujących owadów. Do grupy tej zalicza się 

gatunki z rodzaju Oecophylla, m. in. O. longinoda żyjący w 
Afryce. Prządki budują gniazda w koronach drzew, zszy
wając liście jedwabnymi nićmi, snutymi przez ich larwy 
(ryc. 9, 10). Chcąc zbudować nowe gniazdo szukają one liś
ci, których końce będą w stanie zwinąć. Gdy takie liście zo- 
stanąjuż znalezione, setki mrówek przybywają w to miejsce 
i je zwijają. Mrówki ustawiają się w szeregu na brzegu liś
cia. Przylgami tylnych odnóży chwytają krawędź na której 
stoją, a żuwaczkami i przednimi odnóżami chwytają kra
wędź dmgiego liścia i przyciągają je do siebie. Czasem od
ległość między liśćmi, które trzeba połączyć, jest większa 
niż długości pojedynczej mrówki. Wtedy robotnice stosują 
inną taktykę, tworząc żywe mosty, łącząc i przyciągając 
krawędzie liści.

Mrówki drapieżne

Większość mrówek jest drapieżna, ale niektóre z nich 
zadziwiają swoimi przystosowaniami i strategiami do tego 
trybu życia. Najbardziej przerażającą grupę łowców tworzą 
mrówki koczujące, do których zalicza się m. in. przedstawi
cieli rodzaju Eciton (ryc. 11, 12), żyjących w tropikach 
Ameryki Południowej oraz rodzaju Neivamyrmex z Amery
ki Środkowej. Nie budują one stałych mrowisk, a jedynie 
obozy. Miejsca obozowania zmieniane są co kilkanaście 
dni. Najbardziej zaskakująca jest taktyka polowań u mró
wek Eciton. Wczesnym rankiem z obozu rozchodzą się w 
wielu kierunkach kilkutysięczne kolumny rajdowe osobni
ków. Większość zwierząt ucieka przed inwazją armii Eci
ton. Te, które nie zdążą, giną natychmiast w żuwaczkach 
napastników. Również mrowiska innych gatunków mró
wek zostają zniszczone. Armia drapieżnych mrówek Eciton 
jest w stanie upolować duże koniki polne, chrząszcze, a na

Ryc. 11. Żołnierz Eciton burchelii. 
Fot. Alex Wild

Ryc. 12. Robotnice Eciton burchelii z 
upolowana ofiarą. Fot. Alex Wild

Ryc. 13. Żołnierz i robotnice 
Pheidologeton affinis. Fot. Alex Wild
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Ryc. 14. Mrówki Pheidologeton affinis z 
ofiarą. Fot. Alex Wild Ryc. 15. Odontomachus cephalotes z 

rozwartymi żuwaczkami. Fot. Alex Wild

Ryc. 16. Odontomachus cephalotes z 
upolowaną ofiarą. Fot. Alex Wild

wet skorpiony. Ofiary są zabijane i przenoszone w miejsce 
biwaku, gdzie są następnie zjadane. Podobną taktykę sto
sują także azjatyckie mrówki nomadyczne z gatunku Phe
idologeton diversus. W czasie polowania tworzą one jedną 
wielką kolumnę o szerokości ok. 2  m, która porusza się z 
prędkością 20 cm na minutę. Mrówki te (ryc. 13,14) są bar
dzo agresywne, potrafią nawet zabić wyjątkowo duże ofia
ry, np. żaby.

Chyba najbardziej intrygującymi drapieżnymi mrówka
mi są przedstawiciele rodzaju Odontomachus wystę
pującego w klimacie podzwrotnikowym. Rozpoczynają one 
polowanie z żuwaczkami zawsze otwartymi pod kątem 180 
stopni (ryc. 15). Gdy ofiara znajdzie się w ich zasięgu, 
żuwaczki zatrzaskują się błyskawicznie (lyc. 16). Ruch 
żuwaczek Odontomachus bawi jest najszybszym jaki kie
dykolwiek zaobserwowano w narządach zwierząt. Pokryta 
włoskami czuciowymi żuwaczka ma jedynie 1,8  mm 
długości, a jej czubek porusza się z szybkością 8,5 m/s. 
Wewnątrz niej znajdują się ogromne komórki nerwowe, re
agujące na nacisk na włoski. Ich aksony są największymi 
spośród znalezionych dotychczas u zwierząt.

Przedstawione tu strategie życiowe i zwyczaje mrówek, 
to tylko fragment zadziwiającego i ogromnie fascynującego 
świata zwierząt. Pełno w nim wysiłku o przetrwanie w da
nym środowisku. Mrówki aby przetrwać zachowują się, jak 
wytrwali rolnicy, hodowcy a także bezwzględni i skuteczni 
łowcy.

Jako autor chciałbym bardzo podziękować za udostępnienie swoich 
zdjęć Panu Alexowi Wild z Unwersity o f California. Wszystkie zdjęcia 
zostały skopiowane ze strony internetowej www.myrmecos.net i użyte 
za zgodą autora.

Wpłynęło 14.06.2006

Igor Różański jestem studentem czwartego roku biologii 
w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego zainteresowania to 

biologia komórki oraz entomologia a szczególnie mrówki. 
Opiekunem naukowym I. Różańskiego jest dr Jolanta Sroka, 

e-mail: igor.rozanski@vp.pl

Piotr PAWLIKJEWICZ (Łask)

STRATEGIE OBRONNE GĄSIENIC MOTYLI

Motyle od dawna inspirowały ludzi swojąurodąi powa
bem skrzydeł. Są obiektem badań entomologów, jak rów
nież przedmiotem westchnień kolekcjonerów. Dotychczas 
na świecie opisano około 140 0 0 0  gatunków motyli, z czego 
3000 występuje w samej Europie Środkowej. Opanowały 
one prawie wszystkie typy środowisk lądowych, a niektóre 
gatunki są przystosowane nawet do życia w wodzie. Typ 
rozwoju motyli nazywamy holometabolią, czyli przeobra
żeniem zupełnym. W tego typu cyklu rozwojowym wystę- 
pują4 stadia: jajo, gąsienica, poczwarka i imago, czyli owad 
dorosły (doskonały). Ta ostatnia forma jest najczęściej przez

nas spotykana, natomiast gąsienice uważa się za mniej cie
kawe od osobników dorosłych, choć dzięki dużej różnorod
ności kształtów, ubarwienia i rozmiarów, mogą być równie 
fascynujące. Właściwie jedynym celem gąsienic jest ciągłe 
zdobywanie pokarmu, przestają jeść tylko na czas wylinki. 
Potrafią osiągnąć pokaźne rozmiary. To, że nie zauważamy 
ich na co dzień, spowodowane jest ich skrytym trybem ży
cia, gdyż mało ruchliwe gąsienice są narażone na ataki dra
pieżców. Dlatego często wychodzą żerować dopiero nocą, 
albo potrafią się świetnie maskować w otoczeniu. Aby prze
żyć stosują różne strategie obrony.

http://www.myrmecos.net
mailto:igor.rozanski@vp.pl
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Własne M4

Skutecznym sposobem przetrwania, jest unikanie dra
pieżnika. Aby tego dokonać najlepiej jest mu zniknąć z 
oczu. Gąsienice niewielkiego motyla z rodziny Yponomeu- 
tidae, namiotnika czeremszaczka Yponomeuta evonymellus 
chowają się za parawanem zbudowanym z wytworzonej 
przez siebie przędzy. Otaczają nim nie tylko sąsiednie 
gałęzie, ale całą koronę drzewa. Przypomina to nieco na
miot, stąd nazwa tego gatunku. Taka zasłona jest niedostęp
na dla pasożytów gąsienic, dodatkowo gąsienice są nie
smaczne dla ptactwa, dzięki substancjom pobranym z rośli
ny żywicielskiej. Czynnikiem regulującym ich liczebność 
może być głód oraz wiosenne przymrozki. Inny rodzaj 
osłony tworzą gąsienice motyli z rodziny koszówek Psychi- 
dae. Młode osobniki zaraz po wykluciu przystępują do bu
dowania tzw. koszyczków. Materiałem budulcowym jest tu 
nie tylko przędza, tak jak w przypadku Yponomeuta, ale i 
kawałki drewna, fragmenty liści, piasek, drobne kamienie a 
nawet muszle drobnych ślimaków i szczątki innych owa
dów. Taka budowla nie przypomina smakowitego kąska i 
trudno ją zauważyć (ryc. 1). Gąsienica wystawia z koszycz
ka tylko głowę i odnóża tułowiowe, zaś pozostała część 
ciała zostaje wewnątrz. W razie niebezpieczeństwa natych
miast cała chowa się do środka. Nosi taki domek wszędzie 
ze sobą z nim żeruje, w nim się przepoczwarza, a samice 
koszówek nie opuszczają swoich kryjówek i w nich 
składają jaja. Domki budują również pokłonniki Limenitis z 
rodziny rusałek Nymphalidae. Larwa pokłonnika osinowca 
Limenitispopuli (ryc. 7D) odgryza fragment liścia, przycze
pia go przędzą do gałązki i zwija. W prostszy sposób postę
puje pokłonnik kamilla Limenitis camilla (ryc. 7E), odgryza 
on większą część liścia, zostawiając fragment nasady liścia, 
i następnie zwija go. W celu zwiększenia trwałości takiej 
konstrukcji, ogonek przymocowuję przędzą do gałęzi. Taki 
domek (hibemarium) pełni role schronieniem przed dra
pieżnikami oraz zimowym chłodem. Ponadto gąsienica od
strasza ptaki parą długich kolców i dwoma lusterkami po 
bokach. Z motyli dziennych hibemarium buduje jeszcze 
niestrzęp głogowiec Aporia crataegi (ryc. 7B), ma ono pos
tać gniazda z suchych liści połączonych ze sobą przędzą.

Niektóre larwy motyli, a czasami stadia dorosłe, mogą 
być przystosowane do życia w wodzie. Gąsienice nimfy 
świtezianki Elophila nymphaeata z rodziny Crambidae, 
możemy spotkać na rdestnicy pływającej Potamogeton na
tans. Z kawałków liści tej rośliny larwy budują domki za
pewniając sobie komfortowe warunki życia. Wnętrze takie
go domku wyścielone jest jedwabistą przędzą zapobie
gającą wnikaniu wody. Gąsienica żerując na powierzchni 
liścia, zanurza się co jakiś czas i zabiera powietrze ze sobą 
wypełniając nim swoje schronienie. Larwy są również do
brymi pływakami i w razie zjedzenia jednego z liści, płyną 
do następnego. Potrafią również zanurzać się pod po
wierzchnie wody, gdzie odbywa się przepoczwarzenie. 
Inny przykład motyla wodnego z tej samej rodziny to Ca- 
taclysta lemnata (ryc. 2). Larwę trudno zauważyć w grubej 
warstwie rzęsy wodnej Lemma sp., z której buduje swoje 
domki. Wiele aspektów życia i rozwoju tego gatunku jest 
nadal słabo poznana.

Gąsienice motyli z rodzin trociniarek Cossidae i prze- 
ziemików Sesiidae, aby nie znaleźć się w jadłospisie pta-

Ryc. 1. Sterrhopterixfiisca gąsienica z rodziny koszówek (Psychidae) 
w domku. Fot. R. Jaskuła

ków, chowają się przed nimi w głąb drewna. Rodzinę Cos
sidae reprezentuje w Polsce m.in. trociniarka czerwicą Cos- 
sus cossus (ryc. 7A). Żeruje ona w drewnie wierzb, topól, 
jabłoni, brzóz i innych drzew liściastych. W hodowli larwy 
można karmić ziemniakami, suchym chlebem lub buraka
mi. Poza pokarmem roślinnym mogą zjadać inne larwy 
owadów, napotkane podczas drążenia koiytarzy. Posiadają 
niezwykle silne szczęki, w hodowli zaobserwowano, że po
trafią wgryzać się w płyty ołowiane. Młode larwy zaraz po 
wykluciu przegryzają korę i po paru wy linkach przechodzą 
do drewna właściwego. Drążą najczęściej bardzo szerokie i 
długie chodniki, które w końcowym biegu osiągają grubość 
palca. Ze względu na niskie wartości odżywcze drewna, 
gąsienica żeruje przez dwa lata.

Przeziemiki Sesiidae to motyle do złudzenia przypomi
nające osy lub pszczoły, ich larwy również żerują w drew
nie. Ponadto przeziemik topolowiec Paranthrene tabanifor- 
mis czasem korzysta z opuszczonych korytarzy chrząszcza 
z rodziny kózkowatych Cerambycidae rzemlika osinowca 
Saperda carcharias. Z korytarzy rzemlika korzysta również 
Cydia corollana motyl z rodziny zwójek Tortricidae. W 
okresie letnim taki korytarz stanowi dobrą kryjówkę, a zimą 
miejsce do przezimowania. Życie w drewnie ma swoje 
wady i zalety, z jednej strony gwarantuje dobrą kryjówkę 
przed zakusami większości ptaków, z dmgiej strony nie 
uchroni przed wyspecjalizowanym w odnajdywaniu takie-

Ryc. 2. Wodny motyl Cataclysta lemnata (Pyralidae). 
Fot. M. Grabowski
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go pokarmu dzięciołem czy pasożytniczymi błonkówkami. 
Jak już wspomniano wadąjest również słaba jakość takiego 
pokarmu.

Gościnnie u mrówek

Obok ptaków i pasożytniczych błonkówek, jednym z 
poważniejszych wrogów gąsienic są mrówki. Mrówcze ar
mie mogą w ciągu dnia przenieść do mrowiska około 50
000 larw owadów. Ale niektóre gatunki same oddają się pod 
opiekę mrówek. Takie zachowania nazywamy myrmekofil- 
nymi, a owady tak zachowujące się, myrmekofilami. Wśród 
motyli przykładem są tu modraszki z rodzaj u Maculinea. W 
Polsce jednym z reprezentantów jest modraszek telejus Ma- 
culinea teleius. Samice telejusa składają jaja na jeszcze nie- 
rozwinięte kwiaty krwisciąga lekarskiego Sanguisorba offi- 
cinalis. Zaraz po wylęgu gąsienice wgryzają się w zalążnie 
kwiatu i pozostają tam przez pewien czas. Po trzecim linie
niu larwa jest już gotowa do adopcji a jako zabezpieczenie 
posiada gruczoł produkujący słodki płyn. Tak zaopatrzona 
gąsienica opuszcza kwiat. Jeśli napotkają ją  mrówki z ro
dzaju Myrmica przenoszą do swojego mrowiska, gdzie jest 
dokarmiana przez mrówcze robotnice lub zjada larwy swe
go gospodarza. W odróżnieniu od telejusa, modraszek idas 
Plebejus idas może rozwijać się zarówno w mrowiskach jak
1 poza nimi. Lecz nawet wtedy, gdy larwa żeruje poza gniaz
dem mrówek, to nadal jest pod ich opieką. W razie jakiego
kolwiek zagrożenia, np. ze strony osy, wynicowuje ona róż- 
kowate gruczoły i emituje sygnały zapachowe, alarmujące 
mrówki. Te odpędzają drapieżnika, a w zamian dostają kro
ple słodkiej wydzieliny.

Ryc. 3. Zmrocznik wilczomleczek Hyles euphorbiae (Sphingidae), 
jaskrawe ubarwienie informuje ptaki, że gąsienica jest niesmaczna. 
Fot. G. Tończyk

Tropikalny motyl z Ameryki Południowej Thisbe irenea 
wabi mrówki wydając dźwięki za pomocą wyspecjalizowa
nego narządu. Znajduje się on na pierwszym segmencie 
tułowiowym i ma postać pałeczek. Służy on do kontaktowa
nia z mrówkami. Poruszając nimi, gąsienica ociera wyrostki 
o chropowatą głowę, wydając wibracje, które zwabiają 
mrówki. Usunięcie tych organów powoduje brak zaintere
sowania mrówek taką gąsienicą. Gąsienice tego gatunku 
motyla posiadają także parę gruczołów nektarowych, które 
podrażnione przez mrówki wydzielają słodki płyn. Dodat
kowym organem są wypustki zakończone pędzelkami za
pachowymi, służące do alarmowania mrówek o grożącym 
gąsienicy niebezpieczeństwie.

Ryc. 4. Zmrocznik gładysz Deilephila porcelhis (Sphingidae) 
skutecznie udaje groźnego gada. Fot. R. Jaskuła

Niewidzialnym być

Naśladowanie elementów otoczenia, może być kolej
nym sposobem unikania drapieżców. Ubarwienie kryptycz- 
ne występuje u wielu gatunków. Ubarwienie larw mienia- 
ków Apatura sp. potrafi się zmieniać w zależności od pory 
roku, czyli od koloru liści. Jesienią młode osobniki są ubar
wione szarozielono lub szarożółto i dopiero po przezimo
waniu larwa nabiera żywo zielonego kolom, co pozwala 
maskować się wśród zieleni, a podobieństwo do liścia na
dają również sterczące nad głową rogi, przypominające 
ogonki oraz żółte poprzeczne pasy, naśladujące nerwacje 
liścia (ryc. 7C, 8A). Podobne maskujące ubarwienie wystę
puje u gąsienic nocnych motyli, czego przykładem są na
strosze: topolowiec Laothoe populi (ryc. 8B), pólpawik 
Smerinthus ocellatus (ryc. 8C) i lipowiec Mimas tiliae (ryc. 
8D). Ich ciało jest barwy zielonej, usiane białymi punktami, 
ozdobione po bokach skośnymi białymi liniami i zakończo
ne ogonkiem. Podobieństwo do liści wzmacniają niekiedy 
brązowe plamy. Takie ubarwienie powoduje, iż gąsienice są 
trudno zauważalne. U gatunku rusałka ceik Polygonia c-al- 
bum ciało jest pokryte kolcami, które imitują parzące włoski 
rośliny żywicielskiej —  pokrzywy, ponadto przez większą 
powierzchnie ciała, przebiega biała plama, która z daleka, 
może być wzięta za ptasie odchody (ryc. 7F). Mistrzami ka
muflażu są sówki Noctuidae z rodzaju Catocala oraz więk-

Ryc. 5. Dziwaczka widłogonka Centra vinula (Notodontidae). 
Fot. R. Jaskuła
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Ryc. 6. Pawica gruszówka Saturnia pyri (Satumiidae) to największy 
motyl Europy, jego gąsienica posiada ochronne wioski.
Fot. M. Grabowski

szość miernikowców Geometridae. Ciemnożółte, z do
mieszką szarego, ciało wstęgówki karmazynki Catocala 
sporna, pokryte jest czarnymi punktami, do tego znajdują się 
na nim twory przypominające do złudzenia pędy i pąki rośli
ny. Tak zamaskowana gąsienica, odpoczywająca na gałązce 
dębu jest niedostrzegalna nawet z niewielkiej odległości (ryc.

Ryc. 7. A —  trociniarka czerwicą Cossus cossus, B — niestrzęp 
głogowiec Aporia crataegi, C —  mieniak tęczowiec Apatura iris, D 
— pokłonnik osinowiec Limenitis populi, E — pokłonnik kamilla 
Limenitis camilla, F —  rusałka ceik Polygonia c-album, G — krępak 
nabrzozak Biston betularia, H —  wstęgówka karmazynka Catocala 
sponsa, I —  paź królowej Papilio machaon (wg. J. Heintze — 
„Motyle Polski” — ryc. A, F, H, I; A. Spuler „Die Raupen der 
Schmetterlinge Europas” —  ryc. B, C, D, E, G)

7H). Larwa miernikowca krępaka nabrzoziaka Biston betula
ria dzięki dwóm guzkom na głowie i spiczastym wyrostkom 
na tułowiu, przypomina sucha gałązkę (ryc. 7G). Dochodzi 
do takiego perfekcjonizmu, że przy dotknięciu lub 
potrząśnięciu gałęzią odrywa się i spada na ziemię.

Strach ma wielkie oczy

Nie wszystkie gąsienice stosują ubarwienie maskujące 
albo prowadzą ukryty tryb życia. Niekiedy ich zachowania 
można uznać, za co najmniej dziwne. Larwy zmrocznika 
wilczomleczka Hyles euphorbiae, Sphingidae, pospolitego 
zawisaka, są niezwykle jaskrawo, kontrastowo ubarwione, 
żerują gromadnie na wilczomleczu i są wyjątkowo łatwe do 
zauważenia (ryc. 3). Takie niefrasobliwe zachowanie spo
wodowane jest tym, że gąsienice zawierają trujący euforben 
zaabsorbowany z rośliny pokarmowej. Drapieżcy szybko 
się uczą rozpoznawania barwnego rysunku larw, łączą nie
dobry smak z ich charakterystycznym wyglądem i nie ata
kują ich. Inny zawisak zmrocznik gładysz Deilephila por- 
cellus, upodabnia się do zwierząt na ogół unikanych przez 
ptaki, jakim są węże. Na przedniej części ciała znajdują się 
cztery plamy przypominające oczy, dodatkowo zaniepoko
jona gąsienica wciąga głowę, co powoduje rozdęcie 
tułowia. W efekcie przód ciała przypomina głowę gada, po
woduje to zmylenie oraz przestraszenie drapieżnika (ryc. 4).

Ryc. 8. A — mieniak strażnik Apatura ilia, B —  nastrosz topolowiec 
Laothoe populi, C — nastrosz półpawik Smerinthus ocellatus, D — 
nastrosz lipowiec Mimas tiliae, E — potwora buczynówka Stauropus 
fagi, F — dziwaczka widlogonka Cerura vinula (wg. J. Heintze — 
„Motyle Polski")
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Takie zjawisko nazywamy mimikrą. Przykładem takich za
chowań, może być też gąsienica potwory buczynówki Stau- 
ropus fagi z rodziny garbatek Notodontidae. Podrażniona 
unosi głowę, masywny odwłok i wymachuje długimi od
nóżami, przypominając wtedy mrówkę (ryc. 8E). Przedsta
wicielka tej samej rodziny, dziwaczka widłogonka Cenira 
vinula, odstrasza wroga potrząsając nitkowatymi, czerwo
nymi wiciami, wysuwanymi z tzw. widełek. Dodatkowo, w 
razie zaniepokojenia odwraca głowę w kierunku przeciwni
ka i tryska w niego strumieniem żrącej substancji z gruczołu 
znajdującego się pod aparatem gębowym (ryc. 5, 8F). Che
mią posługują się również pazie Papilionidae (ryc. 71), w 
razie zagrożenia wysuwają wyrostki tzw. osmateria, wy
dzielając substancje o ostrym zapachu.

Ptaki unikają również gąsienic opatrzonych kolcami np. 
rusałki Nymphalidae, lub owłosionych niedźwiedziówek 
Arctiidae, barczatek Lasiocampidae, pawic Satumiidae 
(ryc. 6). Ochronne włoski posiada również rodzina korowó- 
dek Thaumetopoeidae. Gąsienice już od wylęgu są przez te 
włoski chronione, bowiem dotknięcie ich wywołuje silne 
podrażnienia skórne. W ciągu dnia, na okres spoczynku 
skupiają się w gniazdach utworzonych z luźnej przędzy. 
Wieczorem wychodzą na żerowanie w pojedynczym szere
gu, tworząc charakterystyczne korowody. U korowódki dę
bowej Thaumetopoea processionea w czasie pochodów 
łączą się niekiedy poszczególne gniazda we wspólne ko

lumny, uzyskując długość kilkunastu metrów. Sięgają one 
od podstawy pnia do szczytu korony. Szereg wędrujących 
gąsienic korowódki sosnówki Traumatocampa pinivora 
można spotkać w lipcu i sierpniu w lasach sosnowych. Jed
nymi z nielicznych ptaków, które jedzą owłosione gąsienice 
są kukułki.

W świecie przyrody panuje bezwzględna walka o byt. 
W tym artykule starałem się przedstawić jak „dziecko” mo
tyla walczy o przetrwanie. Oczywiście nie mogłem przyto
czyć wszystkich przykładów, starałem się opowiedzieć o 
tych ciekawszych formach przetrwania. Zachęcam do sa
modzielnych obserwacji świata gąsienic. Dobrym miejscem 
do takich badań może być miejski park czy przydomowy 
ogród, który kryje mnóstwo interesujących stworzeń. In
nym sposobem poznania jest hodowla, możemy w ten spo
sób, w domowym zaciszu doświadczyć cudu metamorfozy 
gąsienicy w motyla.

Zgoda na nieodpłatne opublikowanie ilustracji książki J. Heintze 
,,Motyle Polski” została udzielona przez Wojciecha Paszkowicza 
właściciela praw autorskich.
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PawełZARZYNSKI (Warszawa)

WIELKA POMYŁKA CUYIERA

Bogactwo świata zwierząt od zawsze wywierało na 
człowieku nieodparty urok. Jednocześnie wywoływało w 
nim żądzę poznania i pragnienie wydarcia mu wszystkich 
tajemnic. Ludzie, zgłębiając tajniki fauny, dążyli równocze
śnie do jej objęcia, uporządkowania i zaszufladkowania. Już 
w staroży’tności i w epoce renesansu pojawiły się pierwsze 
próby stworzenia spisu wszystkich znanych gatunków, jed
nak w sposób metodyczny i świadomy dokonał tego dopiero 
Karol Linneusz (1707-1778), szwedzki lekarz i botanik. W 
1758 r. ogłosił spis zwierząt obejmujący 181 gatunków 
płazów i gadów, 444 gatunki ptaków oraz 183 gatunki ssa
ków. Za to osiągnięcie otrzymał tytuł szlachecki — odtąd 
miał się nazywać Karlem von Linne— zaś nauka nadała mu 
niemniej zaszczytne miano ojca nowożytnej systematyki.

Prace Linneusza rychło znalazły licznych kontynuato
rów. Najwybitniejszym z nich był baron Georges Cuvier 
(1769-1832), znamienity francuski badacz i przyrodnik. 
Jednym z jego najbardziej znanych osiągnięć było stworze
nie podstaw paleontologii, dzięki czemu zyskał sławę ojca 
tej nauki. Rozbudował on linneuszowską systematykę, 
zmodyfikował j ą  oraz, rzecz znamienna, uzupełnił o gatun

ki wymarłe, znane tylko z wykopalisk. Sformułował rów
nież zasadę korelacji, szeroko wykorzystywaną w anatomii 
porównawczej oraz przy pracach nad rekonstrukcją 
zwierząt kopalnych.

Cuvier zauważył, że tempo opisywania nowych gatun
ków zwierząt spada. Doszedł więc do wniosku, że era wiel
kich odkryć zoologicznych bezpowrotnie minęła, zaś zoolo
gowie powinni skoncentrować się głównie na badaniu ska
mieniałości zwierząt kopalnych. W 1812 r. stwierdził auto
rytatywnie, że „mało jest nadziei, by udało się jeszcze od
kryć nowe gatunki dużych czworonogów”. Tak apodyk
tyczna teza wychodząca z ust niekwestionowanego 
skądinąd autorytetu nie wywołała sprzeciwów. Niejako na 
jej potwierdzenie w 1817 r. ukazał się cuvierowski spis ga
tunków, o którym sam autor sądził, że jest kompletny i 
skończony. Obejmował on 239 gatunków płazów i gadów, 
765 gatunków ptaków oraz 386 gatunków ssaków. Miało to 
być dzieło stawiające „kropkę nad i” w dziedzinie odkryć 
zoologicznych. Jednak przyszłość pokazała, że Cuvier był 
w błędzie i wypowiadając te słowa popełnił jedną z najwię
kszych pomyłek w dziejach zoologii.

mailto:raku83@interia.pl
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Zimny prysznic

Już w 1772 r. Wahlfeldt wspominał w swych raportach, 
że na Sumatrze żyje „mały, czarno-biały nosorożec bardzo 
podobny do tapira”. Nie dawano jednak temu wiary, nawet 
gdy w 1783 r. Marsden bardzo dokładnie opisał to zwierzę. 
Pierwszy znany nauce okaz ustrzelił w pobliżu Malakki gu
bernator Farąuhar w 1806 r. Raport o tym zdarzeniu przesłał 
dziesięć lat później do Towarzystwa Azjatyckiego. Cuvier 
nadal był pełen sceptycyzmu, jednak w 1819 r. istnienie 
tego zwierzęcia potwierdził jego uczeń Driard, przesyłając 
swemu mentorowi rysunki i dokładny opis. Uczony, chcąc 
nie chcąc, musiał włączyć go do swego spisu gatunków. 
Tym samym istnienie tapira malajskiego Tapirus indicus 
stało się dla nauki faktem.

Mini-hipopotam

Odkrycie to było tylko pierwszym kamyczkiem w 
ogromnej lawinie mającej bezpowrotnie pogrzebać hipote
zę Cuviera. W 1840 r. wiceprzewodniczący Akademii 
Nauk Przyrodniczych w Filadelfii — dr Samuel Morton do
wiedział się od jednego z podróżników afrykańskich, że w 
rzekach Liberii żyje mały hipopotam „rozmiarami zbliżony 
do cielęcia” (ryc. 1). Podróżnik ten twierdził, że nie tylko 
widział to zwierzę, ale jadł nawet jego mięso. Uczony od
niósł się do tej relacji sceptycznie, jednak 3 lata później mu
siał zmienić zdanie. Wśród kolekcji czaszek nadesłanych 
mu z Monrovii odkrył dwa zdumiewające okazy. Czerepy 
wydawały się należeć do młodych hipopotamów, jednak 
bliższe oględziny ujawniły istnienie licznych różnic anato
micznych. Na ich podstawie, po długich wahaniach Morton 
opisał w 1849 r. nowy gatunek — hipopotama karłowatego 
Choreopsis liberiensis. Wielu uczonych potraktowało to 
jako doskonały żart. W 1870 r. do Zoo w Dublinie udało się 
sprowadzić jeden młody okaz. Niestety, żył tylko kilka ty
godni — zbyt krótko, aby przekonać niedowiarków. W la
tach 90. XIX wieku zorganizowano dwie duże wyprawy do 
Liberii, które dostarczyły dalszych dowodów na istnienie 
tego gatunku. Mimo to, jeszcze na początku XX stulecia 
wielu przyrodników odnosiło się do tego faktu sceptycznie. 
Dopiero w 1912 r. Hans Schonburgk pracujący dla słynne
go Karola Flagenbecka przywiózł do Europy 5 żywych hi
popotamów karłowatych. Tym samym przedstawił dowód, 
który raz na zawsze potwierdził istnienie tego gatunku.

Ryc. 1. Hipopotam karłowaty Chereopsis liberiensis, ZOO, Płock. 
Fot. Paweł Zarzyński®, 2005

Ryc. 3. Goryl Gorilla gorilla, ZOO, Opole. Fot. Tomasz Midor , 
www.tmfoto.net

„Leśni ludzie”

Historia odkrycia goryli Gorilla gorilla od samego 
początku otoczona była nimbem tajemniczości i grozy (ryc. 
2,3). Pierwsze wzmianki o nich pochodząjuż z Y w. BC, ze 
słynnej wyprawy kartagińskiego żeglarza Hanno. Podobno 
walczył on z „owłosionymi dzikimi ludźmi” i nawet zabił 
kilku z nich. Tłumacze określali ich mianem goryli. Na ko
lejną wieść o tych zwierzętach świat musiał czekać ponad 
20 wieków. W XVII stuleciu znany angielski awanturnik— 
Andrew Battela — dostał się do niewoli portugalskiej i wie
le lat spędził w koloniach afrykańskich, głównie nad rzeka
mi Bani i Majombe. Wspominał on w swym pamiętniku, że 
w lasach tutejszych „żyją dwa rodzaje potworów (...) więk
szy z nich nazywa się (...) pongo, a mniejszy angece. Ów 
pongo jest we wszystkich swych proporcjach podobny do 
człowieka, lecz budowę ma raczej olbrzyma”. Z relacji tej 
jasno wynikało, że w Afryce żyje nowy, nieznany dotąd ga
tunek wielkiej małpy. Wierzyło w to wielu światłych przy
rodników XVIII w. z hrabią Louisem L. BufFonem

Ryc. 2. Goryl Gorilla gorilla, ZOO, Opole. Fot. Tomasz 
www.tmfoto.net

Midor*

http://www.tmfoto.net
http://www.tmfoto.net
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(1707-1788) na czele. Brakowało im jednak dowodów. Do
piero w połowie XIX w. misjonarze amerykańscy przeana
lizowali legendy krążące wśród tubylców i zdobyli kilka 
czaszek. Początkowo wzięto je za szympansie, wkrótce jed
nak zauważono liczne różnice. W następnych latach dostar
czono do Europy dalsze czaszki i szkielety. Pierwszy żywy 
okaz goryla nizinnego sprowadzono do menażerii Wonbell 
pod Liverpoolem w 1855 r.

Ryc. 4. Jeleń milu Elaphurus davidianus, ZOO, Poznań.
Fot. Jakub Hepner0, 2006

Odkrycia ojca Davida

Niezmiernie zasłużył się dla nauki francuski misjonarz 
Armand David. W latach 1865-1869 podróżował po 
wschodniej Azji. Będąc z zamiłowania przyrodnikiem od
krył i opisał wiele ciekawych gatunków roślin i zwierząt. 
Najciekawszym z nich był jeleń milu Elaphurus davidianus 
(ryc. 4). Historia jego odkrycia ułożyła się dość sensacyjnie.

W 1865 r. ojciec David dowiedział się, że w pilnie strze
żonym parku cesarskim trzymane są tajemnicze, święte 
zwierzęta. Zaintrygowany misjonarz wspiął się na mur ota
czający 72-kilometrowym pierścieniem olbrzymi park i, 
omijając straże, zobaczył stado ok. 1 2 0  sztuk nieznanych 
mu jeleni. Będąc pod wrażeniem swego odkrycia ojciec 
David przekupił strażników i zdobył poroże oraz kilka skór, 
które przesłał do Paryża. Na wieść o nowym gatunku jelenia 
podjęto starania dyplomatyczne o uzyskanie kilku żywych 
zwierząt do hodowli. Dzięki temu jelenie milu trafiły do Eu
ropy, gdzie zaczęły się doskonale rozmnażać. Ocaliło to ga
tunek od zagłady, bowiem w 1900 r., podczas powstania 
bokserów, wybito wszystkie okazy w Chinach.

Zasługą francuskiego misjonarza jest również odkrycie 
dużej małpy śnieżnej żyjącej we wschodniej części Tybetu. 
Wizerunki tego sympatycznego skądinąd zwierzęcia od stu
leci zdobiły chińskie wazy i jedwabie, jednak uczeni brali je 
za podobizny demonów. Wkrótce jednak, dzięki 
przesłanym do Europy skórom, opisano je jako nowy gatu
nek nadając mu miano langura roksellana Rhinophitecus 
roxellanae.

Wkrótce zaczęto organizować liczne wyprawy mające 
na celu schwytanie żywych okazów. Przez niemal pół wie
ku kończyły się one fiaskiem. Większość naukowców na
brała nawet przekonania, że panda wielka należy już do 
zwierząt wymarłych. Dopiero w 1915 r. dr Weigold z nie

Ryc. 5. Panda wielka Ailuropoda melanoleuca, ZOO, Berlin.
Fot. Barbara Pleszczyńska®

Bodaj największym odkryciem ojca Davida była jednak 
panda wielka Ailuropoda melanoleuca (ryc. 5 ,6). O tym ta
jemniczym stworzeniu, zwanym bei-szung („zjadacz bam
busów”), wspominały już rękopisy chińskie z. A.D. 621. 
Misjonarz również wielokrotnie słyszał o „biało-czarnym 
niedźwiedziu” mającym jakoby zamieszkiwać górskie lasy 
bambusowe, nie znalazł jednak żadnego dowodu na po
twierdzenie jego istnienia. Aż do 11 marca 1869 r. Tego 
dnia został zaproszony na herbatę przez bogatego właścicie
la ziemskiego z Syezuanu. W jego domu zobaczył piękne 
futro o biało-czarnym tysunku. Zaintrygowany, poprosił 
miejscowych myśliwych o upolowanie dla niego takiego 
zwierzęcia. W niespełna dwa tygodnie później krajowcy 
przynieśli mu młode martwe zwierzę, zaś po upływie mie
siąca —  skórę i kościec dorosłego okazu. Przesłane do Eu
ropy wywołały olbrzymie poruszenie.

Ryc. 6. Pandy wielkie, ZOO, Wiedeń. Fot. Barbara Pleszczyńska'
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mieckiej ekspedycji badawczej otrzymał od tubylców 
młody okaz, który żył kilka dni, po czym padł z braku odpo
wiedniego pożywienia. Następnymi białymi ludźmi, którzy 
zetknęli się z tym zwierzęciem, byli synowie prezydenta 
Stanów Zjednoczonych — Theodor i Kennit Roosveltowie. 
W 1929 r., polując w chińskich górach, spostrzegli młody 
okaz śpiący na wierzchołku drzewa. Zastrzelili go i wysłali 
do Field Museum w Chicago. W ciągu następnych 6 lat 
upolowano jeszcze 5 okazów.

W 1936 r. do Chin wyruszył Wiliam Harkness z zamia
rem schwytania żywej pandy. Uprzedził go jednak niejaki 
Floyd T. Smith. W 1936 r. zdobył on żywy okaz, który jed
nak padł jeszcze w Singapurze. Niedługo potem Harkness 
niespodziewanie zmarł. Wtedy jego pracę podjęła wdowa 
po nim. W 1937 r. znalazła w dziupli niemowlę pandy, które 
przywiozła do Brooksfield Zoo w Chicago. Maleństwo 
rosło całkiem dobrze, jednak rok później zadławiło się 
gałęzią. Niezrażona tym Mrs Harkness ponownie wyru
szyła do Chin. Dopisało jej szczęście — schwytana przez 
nią samica pandy, nazwana Mei-mei, znakomicie zaaklima
tyzowała się w Ameryce. Wkrótce to sympatyczne 
zwierzątko stało się ulubionym modelem producentów plu
szowych misiów oraz jednym z symboli światowej ochrony 
przyrody.

Afrykańskie niespodzianki

Ostatecznym ciosem dla teorii Cuviera było odkrycie w 
1900 r. (!) drugiego co do wielkości (po słoniu) zwierzęcia 
lądowego. Nosorożec biały Ceratotheńum simum, bo o nim 
mowa, dochodzi do 5 m długości, 2 m wysokości i 3,5 tony 
wagi. Opisano go na podstawie czaszek przywiezionych 
przez kapitana A. St. H. Gibbonsa i majora Powel-Cottona. 
Na cud zakrawało, że tak duże zwierzę mogło pozostać nie
znane niemal do początku XX w.

Kolejnym sensacyjnym odkryciem z Afiyki było opisa
nie największej małpy człekokształtnej — goryla górskiego 
Gońlla beringei. Od ponad 40 lat wiedziano już o istnieniu 
goryli nizinnych, jednak krajowcy z Ruandy opowiadali le
gendy o potworze większym od niego. Nazywali go ngagi 
lub n’gila. Dopiero w 1901 r. kapitan Oscar von Beringe 
upolował pierwszy okaz. Wzrost dorosłego samca przekra
cza 2  m zaś ciężar może dochodzić do 2 0 0  kg.

W największe podniecenie wprawiła jednak przyrodni
ków historia odkrycia okapi Okapia johnstoni. Pierwsza, 
niejasna wzmianka o jego istnieniu pochodzi ze znanego 
dzieła H. M. Stanleya In Darkest Ąfrica. Słynny podróżnik 
wspomniał w nim, opisując pigmejów Wambutti, że „znają 
oni rodzaj osła, którego nazywają atti. Mówią, że czarami 
chwytają je w pułapkę. Rzecz dziwna, jak te osły znajdują 
pożywienie. Żywią się liśćmi.” Uwaga ta rozpaliła wyobraź
nię wielu zoologów i podróżników. Na przełomie wieków 
nadarzyła się niepowtarzalna szansa na rozwiązanie zagad
ki. W 1899 r. gubernator Ugandy — sir Harry Johnston — 
ocalił grupkę pigmejów z rąk handlarza, który chciał ich 
sprzedać, jako ciekawostkę, na wystawę paryską. Guberna
tor gościł ich przez kilka miesięcy, po czym odwiózł do ro
dzinnej dżungli. W tym czasie wypytywał się o legendarne 
zwierzę. Wdzięczni swemu wybawcy krajowcy od razu zo
rientowali się, o co chodzi i powiedzieli, że zwierzę to nazy
wa się okapi, jest podobne do mula i ma pręgowaną skórę

jak zebra. Po przybyciu do Konga sir Johnston dowiedział 
się od stacjonujących tam oficerów belgijskich, że ich 
żołnierze-krajowcy polują na okapi dla mięsa i skór. Jeden z 
oficerów podarował nawet gubernatorowi dwa skrawki 
skóry. W 1900 r. sir Harry Johnston, pewny wielkiego od
krycia, napisał list do dr Sclatera — członka Londyńskiego 
Towarzystwa Zoologicznego. Początkowo opisano okapi 
jako nowy gatunek konia, jednak wkrótce, na podstawie na
desłanych czaszek i skór sprostowano tę pomyłkę. Kilka lat 
później schwytano pierwsze żywe okazy.

Ledwo przebrzmiało echo tego odkrycia z dżungli afry
kańskich zaczęły dochodzić relacje o zamieszkującym tam 
olbrzymim dziku. Krajowcy powiadali o nim, że jest „dra
pieżną bestią czamą jak noc i dużą jak nosorożec”. O zwie
rzęciu tym wspominał również Stanley — w trakcie swych 
wypraw stanął z nim oko w oko. W 1904 r. kapitan strzel
ców — Meinertzhagen z brytyjskiej Afiyki Wschodniej 
zdobył skórę i czaszkę dzika. Nadano mu miano Hylocho- 
erus meinertzehagenii.

„Smok z Komodo”

Wkrótce po odkryciu nosorożca białego i okapi świat 
usłyszeć miał o największej jaszczurce. Stało się to dzięki 
przypadkowi— pewien lotnik musiał lądować awaryjnie na 
Wyspach Komodo. Po powrocie doniósł on, że spotkał tam 
olbrzymie jaszczury pożerające kozy, jelenie, a nawet konie 
i ludzi (ryc. 7). Oczywiście, mało kto mu uwierzył. Jednak 
gubernator wyspy Flores — Van Steyn — postanowił 
sprawdzić te pogłoski. Będąc służbowo w pobliżu Wysp 
Komodo dowiedział się od marynarzy ze stacjonującej tam 
flotylli poławiaczy pereł, że olbrzymy te mogą osiągać na
wet 7 m długości. Van Steynowi udało się jednak zdobyć 
skórę o rozmiarach „tylko” 2,2 m. Przesłał ją do Buitenzor- 
gu. Uczeni z łatwością stwierdzili, że należy do nowego ga
tunku warana Varanus komodoensis i natychmiast zorgani
zowano wyprawę w celu schwytania żywych okazów. 
Udało się złowić 4 sztuki — największa miała 3,15 m 
długości. Podczas łowów zastrzelono jeszcze większy okaz 
sięgający 4 m. Później okazało się, że prócz Wysp Komodo 
jaszczury te żyją również na wysepkach Rindja i Padar. 
Wzmianki o nich, pochodzące z 1840 r. znaleziono też w ar
chiwach Birmy.

Seria odkryć naukowych, która obaliła śmiałą choć 
przedwczesną hipotezę Cuviera, nauczyła pokory wobec 
potęgi przyrody i ukazała jak mało jeszcze o niej wiemy.

Ryc. 7. Waran z Komodo Yaranus komodensis, ZOO Poznań. 
Fot. Jakub Hepner , 2006
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Jest to przykład na to, aby z rezerwą podchodzić do wszyst
kich autorytatywnych twierdzeń i nie ufać ślepo nawet 
uznanym autorytetom.

Czy dzisiaj, 190 lat po Cuvierze, można z czystym su
mieniem powtórzyć jego słowa? Byłoby to dużą nieostro
żnością i świadectwem zadufania w siłę ludzkiego rozumu. 
Choć w ciągu ostatnich dwóch wieków człowiek przemie
rzył wzdłuż i wszerz wszystkie kontynenty, spenetrował 
głębiny oceanów i postawił swą stopę na najwyższych 
szczytach, przyroda nadal pozostaje nieobjęta i nieujarz- 
miona. Olbrzymie puszcze tropikalne Afiyki i Ameryki

Południowej, bezmiar australijskiego interioru czy odludne 
połacie Azji mogą kryć niejedną tajemnicę. Nie jest więc 
wykluczone, że w swym bogactwie i różnorodności nasza 
Matka-Natura szykuje nam jeszcze wiele niespodzianek.

Wpłynęło 26.09.2006

Dr Paweł Zarzyński jest pracownikiem Wydziału Leśnego 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

e-mail: jeannedepe@poczta.onet.pl
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AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA KOMPLEKSÓW GLINOWO-FLUORKOWYCH

Glin

Nazwa glin pochodzi od słowa glina, skały o dużej za
wartości tego pierwiastka, natomiast aluminium od łaciń
skiego słowa alumen — ałun, substancji znanej już w sta
rożytności, której to soli glinu kobiety w starożytnej Grecji i 
w Rzymie używały jako środka kosmetycznego lub barwni
ka do twarzy.

Glin jest pierwiastkiem występującym w większości mi
nerałów i stanowi jeden z głównych składników litosfery. 
Jego zawartość w skorupie ziemskiej wynosi 8,8% wago- 
wych. Szczególnie bogate w glin są skały magmowe, które 
zawierają 8, 1 % glinu oraz skały łupkowe z 8,2 %, uboższe 
są zaś piaskowce (2,5%) oraz wapienie (0,4%). Glin nie wy
stępuje w stanie wolnym, ale tworzy różne połączenia z tle
nem, fluorem, krzemem i innymi pierwiastkami. Obecnie za 
ważne rezerwuary glinu w przyrodzie o znaczeniu prze
mysłowym uważa się boksyt oraz kriolit.

Glin jest pierwiastkiem amfoterycznym i w zależności 
od pH środowiska występuje w różnych formach chemicz
nych. Przy pH<5,5 przeważa jego forma kationowa (Al3+), 
w środowisku alkalicznym forma anionowa (A102‘), a przy 
pH zbliżonym do obojętnego przewagę ma nieaktywny wo
dorotlenek glinu Al(OH)3. Glin ze względu na słabą roz
puszczalność w obojętnym pH występuje w bardzo niskich 
stężeniach w wodach gruntowych oraz pitnych. Niestety, 
coraz większe zanieczyszczenie środowiska oraz postę
pująca industrializacja są przyczyną opadów tzw. „kwaśne
go deszczu”, który zawiera tlenki siarki i azotu. To powodu
je obniżenie pH i wzrost rozpuszczalności związków glinu, 
czego skutkiem jest zwiększenie zawartości tego pierwiast
ka w produktach spożywczych, głównie pochodzenia ro
ślinnego. Reakcje tworzenia głównych rozpuszczalnych 
kompleksów jonu glinowego z fluorkiem w kwaśnych wo
dach przedstawiają się następująco:

1) Al3+ + F  = A1F
2) Al3+ + 2F = A1F2+
3) Al3+ + 3F = A1F3

4) Al3+ + 4F  = A1F4_

Niektóre rośliny (zioła, paprocie, skrzypy, mchy i drze
wa) gromadzą stosunkowo dużo glinu (np. w popiele 
widłaków nawet do 30%). Herbata jest również jedną z roś
lin kumulujących glin w liściach nawet do 5000-20 000 
mg/l. Innym źródłem tego pierwiastka mogą być dodatki 
stosowane do żywności (np. emulgatory oraz opakowania, 
w których jest ona przechowywana). Ponadto związki glinu 
mogą dyfundować z wody, aparatury oraz naczyń stosowa
nych w trakcie procesów technologicznych, którym podda
wana jest żywność. Ponieważ w pewnym okresie po
wszechnym stało się wykorzystywanie glinu do produkcji 
naczyń kuchennych i stołowych, stanowiło to dodatkowe 
źródło tego metalu w diecie.

Zawodowe narażenie na glin i jego związki najczęściej 
opisywane jest w krajach wysoko uprzemysłowionych. 
Wchłanianie odbywa się poprzez drogi oddechowe, w 
związku z występowaniem glinu w gazach i pyłach w posta
ci elementarnej oraz jako tlenki glinu. Źródłem emisji jest 
głównie przemysł metalurgiczny oraz produkcja cementu.

Nie została jeszcze w pełni poznana funkcja glinu w or
ganizmach ludzkich, gdzie jego zawartość wynosi od 50 do 
150 mg (połowa znajduje się w tkance kostnej, a jedna 
czwarta w płucach), jednak przy większych stężeniach 
ujawnia się jego działanie toksyczne. Wywiera on hamujący 
wpływ na wiele enzymów i pełni role inhibitora wielu neu- 
rotransmiterów (np. acetylocholiny, noradrenaliny i seroto
niny), może też powodować degenerację neuronów (znacz
ne ilości glinu zostały wykryte w mózgu osób chorych na 
chorobę Alzheimera).

Fluor

Nazwa pierwiastka pochodzi od łacińskiego słowa flu- 
ere —  płynąć. Fluor jest najlżejszym i najbardziej elektro- 
ujemnym pierwiastkiem z grupy fluorowców. W przyrodzie 
występuje głównie w minerałach, przede wszystkim we flu
orycie (CaF2) i kriolicie (3NaF-AłF3). Zawartość fluoru w 
w/w minerałach wynosi odpowiednio: 48,4% we fluorycie i 
54,5% w kriolicie. Najwyższe stężenia tego pierwiastka wy
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stępują w magmowych skałach kwaśnych, a najniższe w sil
nie zasadowych. Poza formą fluoru związaną przez mine
rały, pierwiastek ten występuje w fazie wodnej w postaci jo
nów prostych (F) lub kompleksowych (z Fe, Al i Si), a 
przede wszystkim jako łatwo rozpuszczalne fluorki w gle
bach kwaśnych (np. NaF, KF, N H 4F). Fluor występujący w 
wodach pochodzi głównie z procesów wietrzenia skał i 
ługowania, a także z opadów atmosferycznych. Stanowi on 
jedno z ważniejszych zanieczyszczeń powietrza atmosfe- 
lycznego jako produkt poprodukcyjny różnych gałęzi prze
mysłu (np. huty aluminium). Ilość fluorków w powietrzu 
rośnie także w wyniku spalania nośników energii, które za
wierają fluorki (np. węgiel). Wody powierzchniowe, głębi
nowe, a zwłaszcza morskie zawierają różne ilości fluorków. 
Dostarczycielem fluorków w diecie ludzi i zwierząt są 
głównie rośliny uprawiane w zanieczyszczonym w różnym 
stopniu środowisku przyrodniczym. Same rośliny nie wy
magają fluoru do prawidłowego rozwoju, jednakże gro
madząc go w swoich organellach, mogą stwarzać zagroże
nie dla ludzi oraz zwierząt. Jak donoszą najnowsze badania 
czarna herbata oraz napoje przygotowywane na bazie liści 
herbacianych posiadają wysokie stężenia fluoru (około 0.07 
mgF/kg/dzień). Fluor jest pierwiastkiem wywołującym za
równo działanie toksyczne, jak i korzystne, a różnica po
między jego stężeniem korzystnym a szkodliwym jest nie
wielka (największa jego koncentracja w tkankach przypada 
na kości i zęby). Fluorki zwiększają odporność szkliwa, stąd 
ich zastosowanie w profilaktyce próchnicy.

Działanie toksyczne fluoru i fluorków na organizm po
lega na zaburzeniu przemiany wapnia oraz procesów enzy
matycznych, ponieważ wywierają wpływ na metaloenzymy 
zależne od magnezu, żelaza, miedzi i wapnia. Narażenie or
ganizmu na duże stężenia fluoru powoduje hamowanie pro
cesu oddychania tkankowego, zaburza przemianę węglo
wodanów, lipidów oraz syntezę hormonów. Poprzez wpływ 
na aktywność enzymów prowadzi do zaburzeń cyklu Kreb
sa, wytwarzania ATP oraz syntezy białek i DNA.

Kompleksy glinowo-fluorkowe i ich działanie 
biologiczne

W świecie nieożywionym oba pierwiastki występują 
wspólnie w kriolicie Na3AlF6, cennym surowcu wykorzy
stywanym do przemysłowego otrzymywania metalicznego 
glinu. Pierwsze metody technologiczne nie uwzględniały 
poprodukcyjnych toksycznych emisji przemysłowych za
wierających lotne i pyłowe związki fluoru. Doprowadziło to 
do skażenia powietrza, wody i gleby oraz ujawnienia się 
niekorzystnego wpływu na faunę i florę. Jedną z większych 
katastrof ekologicznych wywołanych przez związki fluoru 
było skażenie środowiska w Mouse Halley w Belgii w la
tach trzydziestych ubiegłego stulecia. Powody zatrucia lu
dzi, zwierząt hodowlanych i wolnożyjących, w tym śmier
telne, wyjaśnił Duńczyk dr Kaj Roholm. Okazało się, że pa
nujące wówczas warunki atmosferyczne (mgła i niski pułap 
chmur) uniemożliwiły rozprzestrzenianie się toksycznych 
emisji. W latach następnych większość badań toksykolo
gicznych dotyczyła właśnie związków fluoru, w tym u pra
cowników hut aluminium. Z czasem coraz więcej uwagi 
poświęcano także glinowi, który z fluorkami tworzy różno
rodne kompleksy glinowo-fluorkowe. Pojawiły się donie

sienia o chorobach płuc (astmy), chorobach nowotworo
wych przewodu pokannowego i kości indukowanych przez 
kumulację obu tych pierwiastków w odpowiednich tkan
kach.

Przykładowy kompleks Na3AlF6=3NaF A1F3 (kriolit) 
jest tak samo bioprzyswajalny jak związek NaF, ale w 
mniejszym stopniu jest wydalany z moczem. Dysocjacja 
kompleksów zależy od pH, które jak wiadomo jest odmien
ne w różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Zagad
nienie to zostało dość szeroko omówione w jednym z arty
kułów Lubkowskiej z PAM w Szczecinie, gdzie badano stę
żenia glinu oraz fluorku po obciążeniu szczurów tymi pier
wiastkami w wodzie pitnej. Glin wykryto m. in. w osoczu i 
wątrobie, a podwyższone jego stężenie zaobserwowano w 
centralnym układzie nerwowym oraz w nerkach. Stwier
dzono również, że cytrynian glinu wpływa na absorbcję te
goż pierwiastka z przewodu żołądkowo-jelitowego oraz 
fonnowanie się kompleksów A1FX.

Kompleksy fluorku glinu (A1FX) powstają w sposób 
spontaniczny w wodnych roztworach, które zawierają fluor 
i śladowe ilości jonów glinu. Badając zależności pomiędzy 
tymi pierwiastkami stwierdzono, że fluorki zwiększają ab
sorpcję glinu, podczas gdy glin zmniejsza wchłanianie flu
oru. W przewodzie pokarmowym kompleksy glinowo-flu- 
orkowe podlegają rozpadowi do form polimerycznych. 
Wtedy to następuje wzrost przyswajania glinu przez komór
ki śluzówki przewodu pokarmowego. Istnieją nieodparte 
dowody wskazujące, iż fluorek zwiększa wchłanianie glinu 
poprzez barierę krew-mózg i przyczynia się do uszkodzeń 
centralnego układu nerwowego m. in. poprzez indukowanie 
powstawania wolnych rodników i zwiększenie peroksyda- 
cji lipidów w mózgu, zwłaszcza w obszarze hipokampa. 
Glin natomiast uznawany jest za jeden z czynników etiopa- 
togenetycznych w chorobie Alzheimera. W badaniu histo
patologicznym OUN najbardziej charakterystyczne dla tego 
schorzenia są: degeneracja neurofibryli (odkładanie się 
wiązek włókien proteinowych — głównie w pobliżu jądra), 
blaszki starcze (owalne struktury zbudowane z włókien 
amyloidowych, otoczone komórkami glejowymi i zdegene- 
rowanymi zakończeniami aksonów) oraz degeneracja ziar
nista wakuoli. Przewlekła ekspozycja na oba wymienione 
pierwiastki może wywołać zaburzenia behawioralne, spo
wodowane m.in. zmianami degeneracyjnymi tkanki nerwo
wej oraz upośledzeniem metabolizmu tlenowego neuro
nów.

Istnieje hipoteza, że kompleksy glinowo-fluorkowe pod 
względem budowy przestrzennej przypominają analogi fos
foranu w nukleotydach adeninowych (ATP, ADP) i guani- 
nowych (GDP, GTP). Wcześniej przeprowadzone badania 
wskazują, że kompleksy A1FX zachowują się jak przekaźniki 
fałszywych informacji, które są następnie powielane pod
czas przekształcania ich w odpowiedź komórkową. Analo
gie pomiędzy grupą fosforanową i kompleksem fluorku gli
nu opierają się na ich atomowym i molekularnym podo
bieństwie. Atom fluoru ma takie same rozmiary i orbitale 
walencyjne jak tlen. Glin natomiast wykazuje podobień
stwo do fosforu, jego elektrony walencyjne leżą na tej samej 
powłoce elektronowej. Długość wiązania Al-F wynosi od
1.5 do 1 .óA, czyli tyle ile wiązanie P-O w fosforanie, po
dobnie jak dla fosforu, możliwe liczby koordynacyjne glinu 
to od 1 do 6 . Na podstawie tych faktów wysnuto wnioski, że
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kompleks AIF4"1 jest prawdopodobnie formą aktywną na
śladującą rolę y-fosforanu. Zasugerowano też, że wysokie 
stężenie fluorku w roztworze powoduje tworzenie się stanu 
tetraedrycznego glinu, który ma taką samą geometrię i roz
miar jak fosforan. A1FX wiąże się do granicznego tlenu 
GDP-y-fosforanu, a związana w ten sposób cząsteczka GDP 
lub ADP może tworzyć kompleksy z A1FX. Kompleks ten 
(GDP-A1FX) naśladuje ATP lub GTP w ich oddziaływaniu 
na konformacje białek. Możliwość zajścia wyżej wymie
nionych reakcji (działania GDP lub ADP związanych z 
A1FX jako GTP, czy ATP) niesie ze sobą niewątpliwie wiele 
negatywnych oddziaływań na organizm żywy, gdyż po
przez interakcję z wysokoenergetycznymi cząsteczkami, 
kompleksy A1FX mogą łączyć się z białkami G, aktywować 
je i poprzez wieloetapowe powielanie danego sygnału i pro
wadzić do dalszych zmian biochemicznych (ryc. 1 .)
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Ryc.l. A1FX zachowuje się jak fałszywy przekaźnik sygnału. Jego 
przekaz jest wielokrotnie powielany podczas podstawowych reakcji 
odpowiedzi komórkowej [za zgodą autora prof. A. Struneckiej]

Jak wspomniano, kompleksy glinowo-fluorkowe uwa
żane są za jeden z domniemanych czynników ryzyka choro
by Alzheimera. Działają one jak sygnał początkowy stymu
lujący zaburzenie homeostazy, degenerację i śmierć komó
rek. Przeprowadzone dotychczas badania, zarówno in vitro, 
jak i in vivo wskazują że fluor i glin wywierają znaczący 
wpływ na metabolizm i morfologię nerek, wątroby, komó
rek krwi, osteoblastów, osteoklastów i fibroblastów. To z 
kolei skutkuje zmianami metabolizmu, szczególnie zaś me
tabolizmu energetycznego. Spostrzeżenia te potwierdzają 
tezę, że równoczesna obecność glinu i fluoru w wodzie pit
nej wzmaga ich działanie toksyczne.

Wykorzystanie modelowania molekularnego do 
przewidywania aktywności biologicznej na 
przykładzie kompleksów glinowo-fluorowych

Modelowanie molekularne polega na komputerowym 
tworzeniu modeli cząsteczek chemicznych, za pomocą któ
rych przewidywane są ich rzeczywiste własności fizyko
chemiczne. Jest to możliwe po uwzględnieniu praw obo
wiązujących w świecie molekuł. Metody komputerowe w 
badaniach naukowych i pracach inżynierskich zyskały już 
niekwestionowaną pozycję, a wydaje się, że prawdziwy ich 
rozkwit dopiero nastąpi. Trudno nie zachwycić się zupełnie 
wyjątkowymi możliwościami jakie one oferują. Ekspery
menty wirtualne są znacznie tańsze, łatwiejsze i mniej cza
sochłonne niż te wykonywane w laboratoriach analitycz
nych, a jednocześnie mogą dostarczać bardzo dokładnych 
informacji (np. na temat energetyki danych cząsteczek). Wi
dać to znakomicie na przykładach projektowania leków, 
gdzie istotną część procesu badawczego stanowi modelo
wanie molekularne. Niepodważalną zaletą programów do 
modelowania molekularnego jest możliwość śledzenia w 
dowolnym momencie parametrów układu i przeprowadza
nia ekspeiymentów niemożliwych do wykonania w prakty
ce. Symulacje komputerowe przyczyniły się, lub wręcz 
umożliwiły, rozwiązywanie poważnych problemów stawia
nych naukom podstawowym. Często metody numeryczne 
są jedynym możliwym sposobem rozwiązania danego za
gadnienia. W ostatnich latach metody komputerowe od
noszą także wielkie sukcesy w fizyce atomu, cząsteczki i 
ciała stałego. Powstają centra superkomputerowe oferujące 
gotowe pakiety programowe, jak np. ABAQUS — mecha
nika ciała stałego i płynów, MSI — chemia kwantowa, 
GAUSSLAN — chemia teoretyczna i eksperymentalna, 
GAMESS — chemia kwantowa.

Modelowanie molekularne jest bardzo ważną metodą 
analizy trójwymiarowych struktur biologicznych makro- 
molekuł. Jeszcze niedawno używane modele atomów wy
konywane były z plastikowych zielonych rurek i kulek z po
listyrenu, które mechanicznie łączono w celu skonstruowa
nia przestrzennego schematu żądanej molekuły. Modele ta
kie były z reguły niestabilne, niepodobne do rzeczywistych 
cząsteczek, zwłaszcza gdy miały imitować duże cząsteczki. 
Jednakże w dość obrazowy sposób wizualizowały trójwy
miarową strukturę i stanowiły wskazówkę do zrozumienia 
aktywności cząsteczki, zwłaszcza domen, w których można

Ryc.2. Kompleks DNA (fioletowe) 
z białkiem ero [za zgodą autora 
dr Łukasza Bieleckiego]
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się było spodziewać reakcji z atomami innych pierwiastków 
lub molekuł. Modelowanie molekularne zyskało znaczenie 
w chemii teoretycznej i stosowane jest m.in. do komputero
wej analizy układów biologicznych i ich ligandów, badania 
orientacji cząsteczki leku, czyli w konsekwencji projekto
wania doskonalszych leków. Za patrona modelowania moż
na uznać Andre Kekulego, który na podstawie znanych mu 
właściwości i wzoru sumarycznego benzenu określił jego 
stmkturę. Rozwój grafiki komputerowej umożliwia obecnie 
przedstawienie cząsteczki białek i kwasów nukleinowych w 
najrozmaitszy sposób, tak aby uwydatnić istotne cechy ich 
struktury oraz flinkcje. Przykłady możliwości graficznych, 
jakie uzyskujemy za pomocą specjalnych oprogramowań 
komputerowych, zostały zaprezentowane powyżej.

Wprowadzenie komputerów oraz rozwój fizyki mole
kularnej pozwoliło na stworzenie modeli teoretycznych opi
sujących oddziaływania występujące między atomami oraz 
cząsteczkami. Daje to możliwość obserwacji zachowania 
się danej molekuły na postawie znanych praw fizycznych. 
Tworzone są specjalne systemy (tzw. algorytmy pól 
siłowych) opisujące oddziaływania rozmaitych typów ato
mów występujących w naturze — jest to tzw. mechanika 
molekularna. Właściwości niewielkich cząsteczek można 
również przewidywać wykorzystując wzory mechaniki 
kwantowej. Konieczne tu obliczenia dają znacznie dokład
niejsze wyniki, wymagają jednak ogromnych mocy obli
czeniowych. Stosując szereg wyspecjalizowanych progra
mów oraz superszybkie komputery można np. określać naj
trwalszą strukturę danej cząsteczki (zasada tzw. minimali
zacji energii) lub symulować jej drgania w danej temperatu
rze (dynamika molekularna). Techniki te są użyteczne przy 
uściślaniu konfonnacji cząsteczek (np. białek), określonych 
metodami fizycznymi, takimi jak krystalografia czy magne
tyczny rezonans jądrowy. Modelowanie molekularne odda
je nieocenione usługi przy przewidywaniu ułożenia cząste
czek względem siebie w kompleksach. Jest to szczególnie 
istotne przy projektowaniu nowych leków, które w odpo
wiedni sposób mają oddziaływać np. z receptorami komór
kowymi. Obecnie prowadzone są rozmaite badania w za
kresie nauk obliczeniowych w takich dziedzinach jak: fizy
ka, chemia, nauki techniczne, infonnatyka, biologia i medy
cyna. Są to badania nad sekwencjonowaniem DNA, nad 
strukturą oraz dynamiką cząsteczki DNA w roztworze, ba
dania polegające na regulacji funkcji układu krążenia

człowieka poprzez wielowymiarową analizę sygnałów do
starczanych przez układ sercowo-naczyniowy oraz kompu
terowa symulacja struktury stechiometrycznej biocząste- 
czek i procesów biochemicznych.

Metoda modelowania molekularnego została także wy
korzystana przez specjalistów do badań nad aktywnością 
biologiczną kompleksów glinowo-fluorkowych. Stwier
dzono, że powstawanie układów: związek wysokoenerge
tyczny (ADP, ATP, GDP, GTP)-kompleks glinowo-fluor- 
kowy jest niezwykle niebezpiecznym połączeniem, ze 
względu na ważne funkcje jakie pełni GDP czy GTP w or
ganizmie, a które to funkcje są hamowane lub też zupełnie 
zmieniane przez kompleksy A1FX. Stosując metody modelo
wania molekularnego wykazano, że kompleksy AłFx 
wpływają na zmiany strukturalne związków wysokoener
getycznych, rozkład potencjału energetycznego (czyli od- 
działywują bezpośrednio na miejsca w cząsteczkach wyso
koenergetycznych, gdzie może nastąpić atak nukleofilowy 
bądź elektrofilowy, np. na atomy tlenu I i II grupy fosfora
nowej w cząsteczce GTP-AIF4"1; na atomy fluom po
chodzące z kompleksu AIF4"1; na atomy azotu i tlenu 
cząsteczki guaniny), zmianę położenia atomów zaanga
żowanych w tworzenie wiązań z innymi molekułami. Prze
prowadzono też analizę podstawowych wielkości fizy- 
ko-chemiczych kompleksów A1FX (np. ciepła tworzenia, 
energie całkowite). Modelowanie molekularne umożliwiło 
przedstawienie w sposób graficzny związków wysokoener
getycznych wraz z A1FX, dostarczając w ten sposób infor
macji o możliwości i sposobie wpływu A1FX na strukturę 
przestrzenną modelowanych molekuł.

Modelowanie molekularne otwiera nowe możliwości 
badawcze w naukach podstawowych. Ich wykorzystanie w 
połączeniu z dotychczas uzyskaną wiedzą stanowi narzę
dzie w rozwiązywaniu złożonych mechanizmów biologicz
nych.

Składam podziękowania pani dr hab. n. med. A. Machoy-Mokrzyń- 
skiej za cenne uwagi podczas pisania niniejszej pracy.
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ANALIZA PYŁKOWA I JEJ ZNACZENIE W BADANIACH OSADÓW HOLOCENU

Analiza pyłkowa jest podstawową metodą badawczą w wanych w osadach. W stanie kopalnym zachować się może 
palinologii1, która zajmuje się badaniem jakościowym i ilo- jedynie zewnętrzna część ściany komórkowej, tzw. egzyna, 
ściowym sporomorf, czyli ziam pyłku2 i zarodników zacho- która zbudowana jest ze sporopoleniny3. Jest to substancja

1 Palinologia jest nauką zajmującą się badaniem ziam pyłku i zarodników poza rośliną, która je  wytworzyła. Nauka ta
zajmuje się zarówno morfologią sporomorf jak i ich sposobem i drogami rozprzestrzeniania się.

3 Ziama pyłku —  mikrogametofity roślin nasiennych.
Sporopollenina —  organiczny związek chemiczny, polimer karotenoidów.

mailto:annasz@sci.pam.szczecin.pl
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Ryc. 1. Zróżnicowanie morfologiczne wybranych ziam pyłków 
drzew i krzewów. 1 — jodła A bies, 2 —  sosna Pinus, 3 —  świerk 
Picea, 4 — olsza Alnus, leszczyna Corylus, 6 —  dąb Quercus, 
1 — lipa Tilia, 8 — buk Fagits

organiczna o składzie zbliżonym do chityny, niezwykle od
porna na niszczenie zarówno fizyczne jak i chemiczne. 
Zróżnicowanie morfologiczne sporomorf pod względem 
wielkości, kształtu, symetrii i urzeźbienia pozwala na okre
ślenie ich przynależności taksonomicznej (ryc. 1 , 2 ).

Analiza pyłkowa jest względnie młodą metodą ba
dawczą. W 1916 r. szwedzki geolog Lennart von Post po raz 
pierwszy zastosował tę metodę i przedstawił wyniki badań 
sporomorf występujących w torfowiskach południowej 
Szwecji. Wcześniej na obecność ziam pyłku w torfie zwró
cił uwagę szwedzki botanik Gustaf Lagerheim (którego 
uczniem był von Post) a także niemiecki badacz plejstocenu 
Carl Albert Weber. Jednak na pełne wykorzystanie badań 
kopalnych sporomorf dla poznania historii roślinności i kli
matu oraz określenia ich pozycji stratygraficznej pozwoliła 
wprowadzona przez von Posta metoda statystyczna. W Pol
sce analizy pyłkowe po raz pierwszy wykonane zostały w 
1925 r. z inicjatywy profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Władysława Szafera. Metoda ta w kolejnych latach znalazła 
zastosowanie w wielu ośrodkach badawczych nie tylko do 
utworów holocenu, ale również i plejstocenu. Obecnie Pol
ska należy do najlepiej zbadanych pod względem holoceń- 
skiej historii roślinności regionów Europy.

W jakich osadach mogą zachować się kopalne 
sporomorfy?

Osady zawierające kopalne sporomorfy tworzą się w 
środowisku, gdzie sedymentacja odbywała się względnie 
jednostajnie i bez większych zaburzeń. Są to przede wszyst
kim osady pochodzenia organicznego, takie jak torfy, gytie, 
dy, węgle brunatne i kamienne czy też osady pochodzenia

Ryc. 2. Zróżnicowanie morfologiczne wybranych ziam pyłków roślin 
zielnych i zarodników. 1 — bylica Artemisia, 2 — baldaszkowate 
Apiaceae, 3 — różowate Rosaceae, 4 — złożone Asteraceae, 
5 — wrzosowate Ericaceae, 6 — goździkowate Caryophyllaceae, 
7 —  chaber bławatek Centaurea cyanus, 8 — komosowate 
Chenopodiaceae, 9 — żyto Secale cereale, 10 — szczaw Rumex, 
11 — trawa Poaceae, 12 —  mech torfowiec Sphagnum, 13 — paproć 
Filicales monoletae

nieorganicznego, jak iły. Warunkiem zachowania się sporo
morf w środowisku sedymentacyjnym jest brak dostępu po
wietrza.

Przygotowanie materiału

Próbki osadów pobrane z odkrywki lub wiercenia nie 
nadają się bezpośrednio do badania mikroskopowego, bo
wiem poza sporomorfami zawierają nieoznaczalne frag
menty szczątków roślinnych i części mineralne (najczęściej 
kwarc). W celu usunięcia substancji nieorganicznych i orga
nicznych próbki poddaje się działaniu kwasu fluorowodoro
wego lub zasady potasowej. Następnie stosujemy acetolizę 
Erdtmana1 w celu usunięcia substancji celulozowych. 
Otrzymany względnie czysty materiał sporowo-pyłkowy 
oglądamy pod mikroskopem na preparatach glicerynowych 
o powierzchni 2 x2  cm.

Metodyka

Analiza pyłkowa polega na oznaczaniu i liczeniu znaj
dujących się w preparacie sporomorf (liczy się do ok. 10 0 0  
ziam). W ten sposób otrzymujemy spektra pyłkowe będące 
wartościami procentowymi udziału poszczególnych takso- 
nów obliczonymi na podstawie udziału bezwzględnego 
sporomorf. Spektra pyłkowe są w założeniu obrazem roślin
ności, jaka rosła w okolicy podczas tworzenia się badanego 
utworu. Wyniki uzyskane z poszczególnych spektrów pyłko
wych przedstawiamy na diagramie pyłkowym (ryc. 3). Uka-

1 Acetoliza Erdtmana —  metoda acetolizy, wprowadzona po raz pierwszy przez Erdtmana, polega na rozpuszczeniu i 
usunięciu z badanego materiału substancji celulozowych przy użyciu bezwodnika kwasu octowego i stężonego kwasu 
siarkowego.
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Ryc. 3. Diagram pyłkowy Torfowiska Izerskiego (Hala Izerska)

żuje on stosunek sumy drzew i 
krzewów do sumy roślin ziel
nych (AP/NAP) oraz krzywe 
wartości procentowych ozna
czonych taksonów.

Zastosowanie analizy 
pyłkowej w badaniach 
holocenu

Analiza pyłkowa wykorzy
stywana jest nie tylko w bada
niach kenozoiku. Jest ona po
wszechnie stosowana również 
dla osadów ery paleofitycznej i 
mezofitycznej.

Holocen to najmłodszy in- 
terglacjał neoplejstocenu, który 
rozpoczął się około 10  000 lat 
14C BP. Metoda analizy pyłko
wej zastosowana dla holocenu 
pozwala poznać polodowcową 
historię roślinności i klimatu 
oraz wyróżnić poszczególne 
fazy osadnicze. Oscylacje kli
matu i przemiany w zbiorowis
kach roślinnych są podstawą 
podziału holocenu na poszcze
gólne okresy (tab. 1). Tak więc 
dysponując spektrami pyłko
wymi możemy, śledząc stosun
ki procentowe poszczególnych 
taksonów i ich zmiany wzglę
dem siebie, określić panujące w 
przeszłości zbiorowiska roślin
ne, a co za tym idzie określić 
klimat i czas tworzenia się ana
lizowanych utworów. Analiza 
pyłkowa jest więc metodą 
służącą właściwemu datowaniu 
osadów, które to wyniki można 
korelować z badaniami wyko
nanymi metodą izotopową 14C. 
Diagramy pyłkowe wieku ho- 
loceńskiego zawierają spektra 
pyłkowe odzwierciedlające śla
dy działalności człowieka. Na 
tej podstawie można określić 
fazy osadnictwa na danym ob
szarze i odtworzyć typy prowa
dzonej gospodarki. Badania te 
znajdują częste zastosowanie w 
archeologii, bowiem można 
wówczas określić zmiany za
chodzące w środowisku przy
rodniczym wywołane działal
nością człowieka. Obecność 
człowieka zaznacza się w spek
trach pyłkowych diagramu 
przede wszystkim spadkiem 
udziału drzew i większym
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udziałem roślin zielnych. Jest to związane ze zmniejszaniem 
się powierzchni leśnej na korzyść pól uprawnych i obsza
rów łąk. Bezpośrednim dowodem działalności ludzkiej jest 
obecność pyłku roślin uprawnych zwłaszcza zbóż i roślin 
synantropijnych, do których należą między innymi: babka 
Plantago, bylica Artemisia, szczaw Rumex czy pokrzywa 
Urtica. Z rodzajem i intensywnością prowadzonej gospo
darki może być również związana obecność pyłu węglowe
go w osadach. Mikroskopijne zwęglone szczątki świadczą o 
występowaniu pożarów a także wskazują na wykorzysty
wanie ognia w prehistorycznej gospodarce.
Tabela 1. Podział holocenu

Lata
radiowęglowe

BP

Okres
klimatyczno-

-roślinny

Ogólna charakterystyka

od 2 50 0 - 
dziś

subatlantycki
(SA)

Lasy mieszane z sosną, brzozą, olszą 
grabem. Wzrost NAP, zwłaszcza roślin 
uprawnych

5 0 0 0 -2  500 subborealny
(SB)

Spadek udziału wiązu i lipy, wzrost udziału 
buka i świerka. Znaczny udział dębu, graba, 
sosny i olszy.

8 000 -  5 000 atlantycki (A) Okres optimum klimatycznego holocenu. 
Mieszane lasy liściaste z dębem, lipą 
wiązem i jesionem. Po raz pierwszy pojawiają 
się zboża.

9 000 -  8 000 borealny
(BO)

Okres sosnowo-leszczynowy z olszą i 
wiązem, pojawia się również w niewielkich 
ilościach dąb, lipa i świerk

10 00 0 - 
9 000

preborealny
(PB)

Początkowo lasy sosnowo-brzozowe z 
wiązem, następnie z leszczyną, wiązem i 
olszą.

Historia roślinności w diagramie pyłkowym 
rezerwatu Torfowisko Izerskie

Przedstawiony diagram pyłkowy (ryc. 3) obejmuje 
spektra pyłkowe próbek z utworów torfowych. Stanowisko 
badań położone jest w Górach Izerskich, około 4 km na 
północny zachód od Jakuszyc, w widłach rzek Izera i 
Kobyła (Hala Izerska) na wysokości około 850 m n.p.m. 
Diagram obejmuje 40 próbek z głębokości od 0 do 200 cm. 
W wyniku przeprowadzonych badań palinologicznych 
określono wiek torfowiska na holocen. Wyróżniono 2 okre
sy: subborealny i subatlantycki. Można przypuszczać, że 
proces torfotwórczy rozpoczął się w schyłkowej fazie okre
su subborealnego. Obejmuje on osady z głębokości od 200 
do 140 cm. W tym czasie na badanym terenie panował las 
mieszany z niewielkim udział roślin zielnych. W zbiorowi
skach tych wyraźnie dominował świerk Picea. Zaznacza się 
również udział sosny Pinus, dębu Quercus, buka Fagus i 
leszczyny Corylus. W okresie subatlantyckim, obej
mującym odcinek profilu o miąższości 140 cm (głębokości

od 140 do 0 cm) następuje wyraźna zmiana w zbiorowi
skach roślinnych. Spada udział świerka a wśród drzew i 
krzewów liściastych mniejsze są wartości procentowe lesz
czyny i wiązu Ulmus. Wzrasta natomiast udział buka, jodły 
A bies i w mniejszym stopniu dębu i grabu Carpinus. W 
młodszej części tego okresu rośnie udział procentowy roślin 
zielnych (NAP), wśród nich roślin synantropijnych takich 
jak bylica Artemisia, komosowate Chenopodiaceae, babka 
lancetowata Plantago lanceolata, szczaw Rumex i pokrzy
wa Urtica. Kolejna zmiana w szacie roślinnej tego odcinka 
diagramu widoczna jest w najmłodszych (górnych) spek
trach pyłkowych. Pogłębia się przewaga sosny i roślin ziel
nych, natomiast udział składników lasu liściastego ulega 
zmniejszeniu do kilku procent. Wyraźnie też zmniejsza się 
frekwencja świerka i jodły. Przedstawione zmiany wska
zują na wycinanie lasów i zajmowanie ich obszarów pod 
uprawę i pastwiska. O obecności i działalności gospodarczej 
człowieka świadczy również występowanie w diagramie 
pyłku zbóż: pszenicy Triticum i żyta Secale, oraz roślin sy
nantropijnych jak: chaber Centaurea cyanus, babka Planta
go, szczaw Rumex i pokrzywa Urtica. Można przypusz
czać, że surowe warunki klimatyczne w Górach Izerskich 
były jednym z czynników ograniczających zasiedlanie tych 
terenów. Gospodarka rolna prowadzona była prawdopo
dobnie głównie w niższych partiach górskich.

Z przeprowadzonych badań wynika, że brak jest w pro
filu osadów z najmłodszej części okresu subatlantyckiego. 
Świadczą o tym górne spektra pyłkowe zawierające małe 
ilości pyłku świerka, który w XIX w. był powszechnie sa
dzony na terenach bezleśnych. Brak wyraźnego poziomu 
świerkowego w stropowej części badanego profilu może 
wynikać z eksploatacji najmłodszych warstw torfowych.

Podsumowanie

Analiza pyłkowa umożliwiła -na podstawie badań prze
mian roślinności — podział holocenu. Metoda ta, stosowa
na do poznania osadów holoceńskich, pozwala na odtwo
rzenie paleośrodowiska (warunków ekologiczno-klima- 
tycznych i paleogeograficznych) oraz określenie wieku osa
dów. Ponadto umożliwia odtworzenie faz osadnictwa ludz
kiego i określenie skali wpływu człowieka na środowisko.

Wpłynęło 2.05.2006

Mgr Jolanta Maj jest doktorantką Zakładu Paleobotaniki Instytutu 
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi 

badania palinologiczne osadów jeziornych i bagiennych Opolszczyzny 
w celu odtworzenia środowiska przyrodniczego (warunków ekolo- 
giczno-klimatycznych i paleogeograficznych) w późnym glacjale 

i holocenie. Ponadto zajmuje się badaniem historii osadnictwa 
w Sudetach na podstawie badań osadów torfowych i zachowanych 
w nich śladów działalności człowieka, e-mail: jmaj@ing.uni.wroc.pl
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Leopold ŚLIWA (Kraków)

MECHANIZMY ZAPOBIEGAJĄCE WNIKANIU NADLICZBOWYCH PLEMNIKÓW DO 
KOMÓREK JAJOWYCH

Zapłodnienie jest połączeniem się dwu haploidalnych 
gamet plemnika i komórki jajowej, wnoszących precyzyjnie 
połowę ojcowskiego i matczynego materiału genetycznego, 
w diploidalną zygotę, zawierającą pełną informację gene
tyczną, z której po skomplikowanym rozwoju ukształtowa
ny zostaje nowy osobnik. Zwierzęta wykształciły wiele me
chanizmów, których zadaniem jest ułatwianie i intensyfika
cja możliwości nawiązywania kontaktu pomiędzy gameta
mi a tym samym zwiększenie prawdopodobieństwa pra
widłowego zapłodnienia. W naturalnych warunkach z poje
dynczą komórką jajową nawiązuje wstępny kontakt prze
ważnie duża liczba aktywnych plemników. Wszystkie one 
mają początkowo identyczną szansę na sukces w postaci 
wniknięcia do ooplazmy i przekazania swojego materiału 
genetycznego. Jednak dla prawidłowego rozwoju koniecz
ne jest ograniczenie takiej możliwości i zapewnienie mono- 
spermii, czyli ostatecznego wnikania do komórki jajowej 
tylko jednego plemnika. W świecie zwierząt organizmy 
wykształciły w tym celu wiele przystosowań zapew
niających spełnienie tego warunku. Większość z nich nasta
wiona jest na zapobieganie możliwości wnikania nadliczbo
wych plemników do ooplazmy i wynika ze zamian struktur 
otaczających komórkę jajową, nazywanych niekiedy błona
mi jajowymi. Struktury te kształtują się jeszcze w trakcie 
oogenezy, czyli powstawania i dojrzewania komórki jajo
wej do zapłodnienia. Warto dodać, że fizyczne bariery od
dzielające ostatecznie komórkę jajową do nadliczbowych 
plemników są równocześnie istotnymi barierami zabezpie
czającymi zarodek i izolującymi go od niekorzystnych 
wpływów środowiska. Przykładowo chronią go przed in
fekcjami bakteryjnymi i grzybicznymi zapewniając zdrowy 
rozwój. Istnieje jednak pewna grupa zwierząt, u których w 
takcie nawiązywania kontaktu gamet do ooplazmy wnika 
wiele plemników. Sytuacja ta nazywana jest fizjologiczną 
polispermią, ale i w tym przypadku istnieje konieczność, 
aby w utworzeniu jądra zygotycznego uczestniczył materiał 
genetyczny tylko jednego plemnika. U tych zwierząt blok 
przeciw polispermii jest przeniesiony do ooplazmy i tam 
właśnie znajdują się mechanizmy eliminujące nadmiar ma
teriału genetycznego samca i zapewniające pełną diploidal- 
ność powstającym zarodkom.

W świecie zwierząt znanych jest wiele rodzajów struk
tur bezpośrednio okrywających komórki jajowe i po prze
kształceniu pełniących rolę zasadniczych bloków przeciw 
polispermii. Substancje je budujące są najczęściej wytwa
rzane jeszcze w trakcie oogenezy, bezpośrednio przez doj
rzewające oocyty i w związku z tym przystosowania te na
zywane są pierwszorzędowymi błonami jajowymi. Pomi
mo pewnych różnic w budowie i dynamice zmian pełnią w 
zasadzie tą samą funkcję. Te zewnątrzkomórkowe struktury 
noszą różne nazwy, przykładowo: osłonka przejrzysta (zona 
pellucida) u ssaków i człowieka, kosmówka (chorion) u 
ryb, otoczka żółtkowa (vitelline envelope) u płazów, mię
czaków i skorupiaków, warstwa okołożółtkowa (permtelli-

ne layer) u ptaków, warstwa żółtkowa (yitelline layer) u 
szkarłupni czy błona żółtkowa (vitelline membrane) u owa
dów np. muchówek. Struktury te zbudowane z białek oraz 
mukopolisacharydów mogą same zawierać enzymy lub 
zmieniają się pod wpływem substancji wydzielanych po 
zapłodnieniu przez komórkę jajową. Substancje te są gro
madzone w ooplazmie tuż pod błoną komórkową w specjal
nych pęcherzykowatych organellach powstających również 
w czasie oogenezy i nazywanych ziarnami korowymi (cor- 
tical granules). Są one różnie zbudowane, zawierają enzy
my i elementy strukturalne jednak zawsze po zapłodnieniu 
wchodzą w kontakt z błoną komórki jajowej i na drodze eg- 
zocytozy wyrzucają swoją zawartość do przestrzeni 
okołożółtkowej, to jest pod pierwszorzędowe bony jajowe. 
Zmiany te, nazywane reakcją korową są jednymi z najszyb
ciej obserwowanych procesów po zapłodnieni i jak się wy
daje koniecznym, do wytworzenia funkcjonalnych i szczel
nych bloków zapobiegających polispermii.

Synteza substancji budujących struktury otaczające ko
mórki jajowe ma miejsce w dojrzewającym oocycie lub u 
niektórych zwierząt zachodzi również w komórkach jajnika 
towarzyszących oocytom. W wielu przypadkach jest ona 
uzupełniana również przez komórki somatyczne układów 
rozrodczych. Po wydzieleniu substancje te, głównie 
białkowe, organizują się w skomplikowane koncentryczne 
warstwy o wyraźnej lamelamej substrukturze. Często budo
wa tych warstw jest zmienna w zależności od odległości od 
błony komórkowej jaja, a poszczególne jej elementy wyka
zują zróżnicowaną spoistość i gęstość, co ostatecznie decy
duje o możliwości przenikania przez nie plemników. W 
przypadku dobrze poznanej osłonki przejrzystej ssaków, 
powstającej wyłącznie dzięki aktywności metabolicznej 
oocytu, występują wyraźne dwie warstwy. Bardziej spoista, 
wewnętrzna, leżąca bezpośrednio na błonie komórkowej i 
zewnętrzna o gąbczastej strukturze. Różnice te wynikają ze 
zmiennego składu i proporcji glikoprotein charakteiystycz
nych dla tej osłonki nazywanych białkami typu ZP (zona 
proteins). Warto podkreślić, że wszystkie składniki tych 
warstw powstają w wyniku aktywności translacyjnej rozwi
jającego się oocytu, od początku otaczają go jeszcze w jajni
ku i zasadniczo nie ulegają one zmianie po owulacji w jajo
wodach aż do momentu zapłodnienia. Podobnie wielowar
stwowa jest powszechnie znana galaretowata otoczka jaj 
płazów. Wewnętrzną warstwę, bezpośrednio przylegającą 
do jaja, czyli otoczkę żółtkową tworzy kilka, najczęściej 
cztery włókniste warstwy o różnej spoistości i gęstości wy
raźnie różniące się w obrazie mikroskopowym. Są one waż
ne dla przywabiania plemników oraz ułatwiania im wnika
nia do jaja. Zmieniają się po zapłodnieniu tworząc zasadni
czy blok przeciw polispermii. Wszystkie one są zbudowane 
z glikopolisacharydów syntetyzowanych przez oocyty. Na 
zewnątrz od błony żółtkowej leży osłonka galaretowata. Po
wstaje ona stopniowo i odkłada się koncentrycznie podczas 
przechodzenia jaja przez jajowody a budujące ją substancje
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są wydzielinami dróg rodnych. Jest ona istotnym przystoso
waniem jaj płazów do rozwoju w środowisku wodnym i jej 
modyfikacje są uzależnione od ekologicznego miejsca 
składania jaj i rozwoju zarodków. Generalnie pochodzenie i 
budowa osłonek jaj bezkręgowców jest bardziej zróżnico
wania. Podobną warstwową strukturę mają w tym przypad
ku otoczki bezpośrednio przylegające do oolemmy i produ
kowane przez dojrzewające oocyty. Osłony zewnętrzne po
wstające z substancji wytwarzanych przez komórki towa
rzyszące oocytom lub somatyczne układu rozrodczego mają 
często bardzo skomplikowaną budowę i znaczenie częściej 
odzwierciedlającą ekologiczne przystosowania do składa
nia jaj i rozwoju zarodków poszczególnych gatunków. 
Wyjątkiem są szkarłupnie, u których osłonki przypominają 
galaretowate błony jaj płazów. Jednak w tym przypadku 
znaczenie zewnętrznych warstw jest istotne dla przywabia
nia plemników (chemotaksji, często swoistej gatunkowo) a 
wewnętrzne zmieniające strukturę po zapłodnieniu są blo
kami przeciwko polispermii.

Najlepiej poznana została budowa i właściwości osłonki 
przejrzystej komórek jajowych ssaków. Chociaż zasadniczy 
model jej budowy jest podobny w całej grupie tych zwierząt 
to budujące ją  białka są bardzo zróżnicowane biochemicz
nie i przez to swoiste gatunkowo. Najważniejszymi składni
kami osłonki są białka ZP tworzące spójną biochemicznie 
rodzinę. Podstawowa domena tych białek składa się z około 
260 reszt aminokwasowych a ich właściwą i bardzo stabilną 
trzeciorzędową strukturę utrzymuje osiem cysternowych 
mostków dwusiarczkowych. Domeny te polimeryzują 
tworząc ostatecznie cząsteczki o zróżnicowanej wielkości. 
Zasadniczo można wyróżnić trzy typy ostatecznych cząste
czek białek ZP są to ZPA, ZPB i ZPC. U niektórych gatun
ków, choć rzadko, wyróżniono dodatkowo białka typu 
ZPD. Ta ogólna, biochemiczna nomenklatura jest w przy
padku niektórych gatunków zmieniana, przykładowo u my
szy białka osłonki nazywane są odpowiednio ZP1, ZP2 i 
ZP3. Podobna sytuacja jest w przypadku komórek jajowych 
człowieka i świni. Obok różnic w budowie białka osłonki 
pełnią w niej odmienne funkcje. Ogólnie można powie
dzieć, że największe cząsteczki typu ZPA są białkami struk
turalnymi zapewniającymi odpowiednią stabilność i odpor
ność mechaniczną osłonki przejrzystej. Tworzące długie 
szeregi, leżące naprzemienne w osłonce białka typu ZPB i 
ZPC są ważne dla przyłączania plemników, ich kotwiczenia 
w osłonce oraz wywoływania szybkiej i miejscowej reakcji 
akrosomowej, dzięki której aktywne plemniki są zdolne do 
pokonywania barieiy osłonki i wnikania do komórki jajo
wej. Szczególnie ważne w tej reakcji są najmniejsze białka 
typu ZPC (ZP3) określane niekiedy mianem białek recepto- 
rycznych dla plemników. Są one nie tylko bardzo aktywne 
metabolicznie, ale przede wszystkim swoiste gatunkowo, 
dzięki temu zapewniają jednoznaczne odnajdywanie komó
rek jajowych przez plemniki własnego gatunku. Ten etap 
procesu zapłodnienia jako jedyny zapewnia pełną specy
ficzność gatunkową reprodukcji. Dalszy przebieg fuzji ga
met, czyli łączenie się błony komórkowej plemnika z 
oolemmą nie jest już gatunkowo specyficzny. Chociaż 
białka typu ZP są charakterystyczne dla ssaków to podobne 
domeny białkowe zaobserwowano w osłonkach jajowych 
innych kręgowców, np. ptaków i ryb a nawet wielu gatun
ków bezkręgowców, chociaż w tym przypadku zróżnico

wanie biochemiczne tej rodziny białek nie jest już bardzo 
duże. Białka osłonki po wytworzeniu w okresie oogenezy są 
stabilne do momentu zapłodnienia, dopiero pod wpływem 
substancji wydzielanych przez aktywowane komórki jajo
we zmieniają swoje właściwości. Zmiany te powodują 
utwardzenie i stabilizację osłonki i są określane mianem re
akcji osłonkowej. Są one w przypadku ssaków zasadniczym 
mechanizmem zabezpieczającym oocyty przed nie
pożądaną polispermią. Zmiany właściwości białek 
wywołują substancje wydzielane w wyniku charaktery
stycznej dla zapłodnienia reakcji nazywanej reakcją ko
rową.

W trakcie dojrzewania oocytów podczas oognezy, ob
serwuje się ważne zmiany w leżącej tuż pod oolemmą war
stwie cytoplazmy określanej mianem cytoplazmy korowej. 
Dla późniejszej reakcji antypolispermicznej najważniejsze 
jest powstawanie ziaren korowych, co jest procesem obser
wowanym u większości gatunków zwierząt. Ziarna korowe 
są to niewielki pęcherzyki formujące się z aparatów Golgie- 
go i migrujące w pobliże błony komórkowej. Początkowo 
są one zlokalizowane w różnej od niej odległości jednak po 
zapłodnieniu przemieszczają się w jej kierunku i ich zawar
tość ulega egzocytozie. Struktury te są powszechne w świe
cie zwierząt i specyficznie występujące w komórkach jajo
wych a ich liczba może być różna w zależności od typu jaja. 
Przykładowo u myszy stwierdzono około 8 000 ziaren ko
rowych w pojedynczym oocycie a u jeżowców ich liczba 
niejednokrotnie przekracza 15 000. Rozłożenie ziaren koro
wych w jajach jest najczęściej równomierne, chociaż w wie
lu przypadkach mogą one zagęszczać się w pewnych rejo
nach warstwy korowej, przede wszystkim w tych gdzie 
najłatwiej wnikają plemniki, jak to ma miejsce w części ani- 
małnej jaj płazów. Zawartość ziaren korowych po egzocy
tozie wchodzi w interakcje z substancjami budującymi 
osłonki jajowe i powoduje ich istotne zmiany biochemiczne 
i strukturalne przekształcając je w sztywne bariery zabez
pieczające oocyty przed wnikaniem dodatkowych plemni
ków a zarodki przed infekcjami. Sztywne otoczki mają rów
nież znaczenie jako struktury umożliwiające prawidłowy 
rozwój w okresie bruzdkowanie i wczesnej gastrulacji. U 
ssaków utwardzona osłonka przejrzysta umożliwia trans
port zarodków w jajowodach w kierunku macicy a jej zanik 
w momencie odpowiedniego zaawansowania rozwoju de
cyduje o prawidłowej implantacji zarodka w macicy.

Zawartość ziaren korowych jest bardzo zróżnicowana. 
Znajdują się w nich zarówno enzymy, będące podstawo
wym ich składnikiem, jak również wiele innych substancji o 
charakterze strukturalnym. Już dawno udowodniono, że po
wstawanie bloków przeciw polispermii, w wyniku reakcji 
korowej wiąże się z aktywnością proteolityczną wydzieliny 
oocytu wpływającej na białka osłonek. W ziarnach koro
wych jaj różnych gatunków zlokalizowane są powszechnie 
enzymy proteolityczne, których zadaniem jest modyfikacja 
zarówno białek strukturalnych otoczek jajowych jak rów
nież znajdujących się na nich miejsc receptorowych dla 
plemników. Należące do rodziny trypsyny, proteazy sery- 
nowe, występują między innymi w ziarnach korowych jaj 
jeżowców. Ich zadaniem jest, przede wszystkim, modyfika
cja miejsc receptorowych dla plemników, ale również tra
wienie białek łączących osłonkę jaja z oolemmą, co w kon
sekwencji umożliwia jej oddzielenie od powierzchni oocytu
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w procesie tworzenia ostatecznej błony zapłodnieniowej. 
Podobne w budowie do trypsyny enzymy odkryto niedaw
no u ssaków, gdzie postulowane ich działanie powoduje 
ograniczenie możliwości adhezji plemników na powierzch
ni osłonki przejrzystej.

Drugą klasą proteaz ziaren korowych są aminopeptyda- 
zy, podobne do katepsyny. Występują one w oocytach wod
nych kręgowców, ryb i płazów. Enzymy te mają różne zna
czenie. Przykładowo cynkozależna proteaza u Xenopus 
uczestniczy w trawieniu białek strukturalnych błony żółtko
wej powodując jej ostateczne utwardzenie i tym samym 
utratę możliwości przenikania plemników. Enzymy z tej 
grupy wykiyto również u ssaków, jednak nie jest znana 
ostatecznie ich rola, przypuszcza się żę mogą one uczestni
czyć wtórnie w powstawaniu bloków przeciw polispermii 
poprzez inhibicję innych proteaz, wydzielanych z ziaren ko
rowych, już po spełnieniu przez nie swoich fizjologicznych 
funkcji.

U wielu gatunków potwierdzono występowanie gliko- 
zydaz, w jaj ach jeżowców jest to miedzy innymi, (3-1,3-glu- 
kanaza a u Xenopus i myszy N-acetylglukosamidaza. Enzy
my te, rozkładając oloigosachrydy towarzyszące oocytowi, 
modyfikują je i tym samym biorą udział w ostatecznym for
mowaniu przestrzeni okołożółtkowej jak również defini
tywnie eliminują możliwość przyłączania się plemników do 
miejsc receptorowych. Dzięki ich aktywności utwardzeniu 
ulegają osłony jajowe u wielu gatunków kręgowców, mię
dzy innymi ssaków. Ostateczne utwardzenie osłon jajowych 
i przyjęcie przez nie ostatecznych funkcji jest wynikiem ak
tywności transglutaminaz i peroksydaz. Obecność tych en
zymów jest powszechna w ziarnach korowych jeżowców, 
ryb, płazów i ssaków. Pod wpływem ich działania białka 
osłon jajowych zmieniają właściwości fizyczne a sama 
osłonka staje się podobna do sztywnej skorupki, tym sa
mym definitywnie kończy się możliwość wnikania plemni
ków a zarodek zostaje w znacznym stopniu odizolowany 
mechanicznie od środowiska zewnętrznego. Peroksydazy 
są również zaangażowane w formowaniu się przestrzeni 
okołożółtkowej pomiędzy oolemmą a utwardzoną otoczką 
jajową. Tego typu procesy są szczególnie istotne w przy
padku jaj jeżowców, ale również i ssaków. Przestrzeń 
okołożółtkowa wypełniona zostaje hydrofilnymi glikopro- 
tinami i nie tylko chroni zarodki, ale przede wszystkim 
umożliwia mu swobodną rotację, co w przypadku ssaków 
jest niezbędnym warunkiem prawidłowego wczesnego 
rozwoju.

Zasadniczą masą wydzielanej w trakcie egzocytozy zia
ren korowych substancji są białka o charakterze struktural
nym, z których po przebudowie, u wielu zwierząt, formo
wane są ostateczne zabezpieczenia uniemożliwiające poli- 
spermię. Tego typu mechanizm bloku przeciwko polisper
mii jest szczególnie ważny u jeżowców i płazów. U jeżow
ców stwierdzono występowanie około 1 2  białek wydziela
nych z ziaren korowych, które wypełniają i utwardzają for
mującą się wokół jaja przestrzeń okołożółtkową. Dodat
kową zaletą tych substancji jest ich zdolność do pęcznienia 
pod wpływem wody i tym samym znacznego powiększania 
swojej objętości, co przy ograniczonej masie doskonale 
spełnia warunki dla substancji wypełniających przestrzeń 
pomiędzy oolemmą a uformowaną wcześniej błona zapłod- 
nieniową. Warto dodać, że w przypadku tych zwierząt nie

które białka strukturalne wchodzą również w kontakt z 
błoną żółtkową, co ma zasadnicze znaczenie dla jej wzmoc
nienia, utwardzenia i ostatecznego przekształcenia w od
porną mechanicznie błonę zapłodnieniową. U płazów bez- 
ogoniastych białka wydzielane w trakcie reakcji korowej 
nie tylko wypełniają przestrzeń okołożółtkową, ale nawet są 
zdolne do przenikania przez osłonkę pierwszorzędowąjaja i 
wchodzenia w interakcję z galaretą otaczającą oocyty. Pod 
ich wpływem wewnętrzne warstwy osłonki galaretowatej 
zmieniają nieco swoje właściwości, stają się bardziej stabil
ne i w mniejszym stopniu higroskopowe za to odporniejsze 
mechanicznie, co jest szczególnie ważne dla ekologii roz
woju zarodków tych zwierząt.

Synteza białek zawartych w ziarnach korowych zacho
dzi dzięki aktywności wielu genów. U jeżowców stwier
dzono aktywność pięciu genów kodujących białka ziaren 
korowych. Najwięcej jest proteoliazyny obok niej wystę
pują łatwo polimeryzujące proteiny SFE-1 i SFE-9 oraz ren- 
dezwina. Białka te są mało zmienne gatunkowo i bardzo 
stabilne ewolucyjnie, jak się przypuszcza ukształtowały się 
ponad 500 milionów lat temu i do chwili obecnej ulegały 
niewielkim modyfikacjom. W przypadku płazów najważ
niejszym białkiem jest zawarta w ziarnach korowych więk
szości gatunków lektyna XL35/CGL. Obok wymienionych 
białek, w skład ziaren korowych powszechnie wchodzi Ma
lina, polimeryzująca i wiążąca się z osłonkami jajowymi 
ostatecznie przekształcająca je w barierę przeciw wnikaniu 
plemników. Warto dodać, że hialina jest również jednym z 
najważniejszych składników ziaren korowych jaj ssaków. 
Wydzielanie i polimeryzacja białek ziaren korowych w 
przestrzeni okołożółtkowj jest zależna od jonów wapnia. 
Jony te pojawiające się po zapłodnieniu w warstwie koro
wej oocytów nie tylko decydują o łączeniu się ich z 
oolemmą, ale również są ważne dla prawidłowego rozkładu 
i ostatecznej formy białek przestrzeni okołożółtkowej.

Reakcja korowa połączona z egzocytozą zawartości zia
ren korowych i wywołane dzięki niej zmiany w osłonkach 
jaja decydujące o definitywnym blokowaniu możliwości 
wnikania nadliczbowych plemników, rozpoczynają się po 
wniknięciu pierwszego plemnika i aktywacji komórki jajo
wej. Zmiany te są trwałe, ale wymagają upływu znacznego 
czasu do wytworzenia ostatecznej odporności na nadliczbo
we plemniki. Przeciętnie reakcja korowa, powstanie osta
tecznej przestrzeni okołożółtkowej oraz przebudowa 
osłonek w struktury blokujące polispermię wymaga kilku 
do kilkunastu minut a czas ten jest zależny od typu oocytu i 
gatunku zwierzęcia. W tym okresie istnieje potencjalna mo
żliwość wnikania dodatkowych plemników i powstawania 
zaburzeń rozwojowych. Aby ograniczyć tą możliwość u 
wielu gatunków wykształcił się jeszcze jeden dodatkowy 
szybki, ale stosunkowo słaby blok przeciwko polispermii, 
wynikający z aktywnych zmian cytofizjologicznych oolem- 
my pod wpływem jej fuzji z błoną komórkową plemnika.

Fuzja błon gamet w trakcie zapłodnienia w odróżnieniu 
od przylegania i przenikana plemników przez osłonki jajo
we nie jest specyficzna gatunkowo, to znaczy, że plemniki 
pokrewnych gatunków mogą łatwo łączyć się z błoną ko
mórkową i wnikać do cytoplazmy obcogatunkowych oocy
tów wywołując w nich zmiany nazywane aktywacją meta
boliczną cytoplazmy i pobudzać je do początkowych proce
sów rozwojowych. Fuzja błon wywołuje w oolemmie na
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tychmiastowe, impulsowe zmiany w transporcie jednowar- 
tośeiowych jonów; przede wszystkim sodu, ale również po
tasu i chloru. Uporządkowany transport błonowy tych jo
nów zachodzący w żywych komórkach daje efekt w postaci 
odpowiedniego naładowania elektrycznego błony komór
kowej, co jest możliwe do zmierzenia jako potencjał spo
czynkowy błony. Naruszenie naturalnych mechanizmów i 
zakłócenie transportu jonowego powoduje zmiany manife
stujące się wzrostem potencjału błonowego, czyli depolary
zację błony lub w innych przypadkach spadkiem poten
cjału, czyli hyperpolaryzację błony. Zmiany tego typu ob
serwuje się w zapłodnionych komórkach jajowych wielu 
gatunków zwierząt, przykładowo morskich bezkręgowców 
ryb i płazów. Całkowita zmiana potencjału może w przy
padku tych zwierząt wynosić od 30 mV do ponad 60 mV a 
czas jej utrzymania może wahać się od jednej do ponad 10  
minut. W tym czasie plemniki mają utrudnioną możliwość 
przylegania do komórek jajowych, co jest wynikiem odpy
chania się ładunków elektrycznych jednoimiennych charak
teryzujących w tym momencie oolemmę i błonę komór
kową aktywnych plemników. Czas ten wystarczy do ufor
mowania ostatecznych strukturalnych bloków przeciwko 
polispermii.

Zasadniczo twierdzi się, że szybki, elektryczny blok 
przeciw polispermii nie występuje ssaków. Jednak ostatnio 
wykazano zmiany elektrostatyczne błony komórkowej 
oocytów po zapłodnieniu lub sztucznej aktywacji jaj chomi
ka, myszy a nawet człowieka. Mają one jednak charakter 
nie depolaryzacji a hiperpolaryzacji i nie na tyle zmieniają 
właściwości fizyczne oolemmy aby stała się ona przeszkodą 
dla wnikania dodatkowych plemników. Zmiany te równo
cześnie są krótkotrwałe, i choć w pewnym stopniu ograni
czają wiązanie się plemników z hiperpolamą oolemmą, to 
nie ma to definitywnego znaczenia takiego jak przebudowa 
osłon jajowych.

Właściwość jaj ssaków polegająca na braku specyficz
ności gatunkowej fuzji błony komórkowej plemnika z 
oolemmą znalazła również zastosowanie diagnostyczne, ja
kim jest opracowanie i stosowanie „testu chomikowego” 
dla określania zdolności plemników nasienia ssaków do 
zapłodnienia podczas przeprowadzania tego procesu w wa
runkach in vitro. Istotą testu jest określanie możliwości pe
netracji oocytów chomika pozbawionych osłonki przejrzys
tej przez kapacytowane plemniki różnych gatunków 
zwierząt np. gospodarskich (np. test dla ogierów czy buha
jów) lub mężczyzn, u których podejrzewana jest obniżona 
płodność z przyczyn zaburzenia ruchliwości plemników lub 
ich niezdolności do przeprowadzania reakcji akrosomowej.

Jednak w przyrodzie jest zawsze duża różnorodności za
chowań i przystosowań. W przypadku reprodukcji polega 
ona na tym, że znane są gatunki, u których w trakcie zapłod
nienia do oocytów wnika po kilka plemników, czyli obser
wuje się, jak to już wcześniej wspomniano, zjawisko poli
spermii fizjologicznej. W tych przypadkach konieczności 
zapewnienia jednoznacznej diploidyzacji materiału gene
tycznego zygoty zostaje zachowana dzięki mechanizmom 
ograniczającym możliwość łączenia się jąder plemników z 
jądrem oocytu poprzez wytworzone specjalnie w tym celu 
przystosowania cytoplazmatyczne. Ich zadaniem jest ogra
niczenie możliwości formowania przedjądrzy męskich lub 
ich przemieszczania się w kierunku przedjądrza oocytu. 
Mechanizmy tych procesów są bardzo różnorodne i wyma
gają oddzielnego omówienia.

Wpłynęło 19.10.2006

Dr hab. biol. Leopold Śliwa pracuje w Zakładzie Biologii Rozwoju 
Człowieka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie.

Alicja GORLICH (Kraków)

BIAŁKA OPIEKUŃCZE — SZARE EMINENCJE W KOMÓRCE

Dwie lekcje wyciągnąłem z mojej naukowej kariery: 
by podążać za nieoczekiwanymi obserwacjami oraz by 
zdać sobie sprawą z tego, że najbardziej oczywista inter
pretacja takich obserwacji, chociaż racjonalna, może 
być zła.

R. John Ellis

Genetyczna informacja płynąca z jądra do komórki koń
czy się na procesie translacji, czyli przetwarzaniu sekwencji 
nukleotydów z DNA na sekwencję aminokwasów łańcucha 
polipeptydowego, ale aby łańcuch polipeptydowy stał się 
aktywnym białkiem, musi jeszcze otrzymać właściwą sobie 
dwu- i trójwymiarową konformację, a także nierzadko 
utworzyć kompleksy multiproteinowe lub/i przyłączyć

cząsteczki węglowodanów bądź lipidów w złożonych pro
cesach nazywanych procesami posttranslacyjnymi.

Trójwymiarowa konformacja zależy nie tylko od se
kwencji aminokwasów. Christian B. Anfmsen, laureat Na
grody Nobla w roku 1972, wykazał, że struktura białka zale
ży przede wszystkim od długości łańcucha polipeptydowe
go oraz rodzaju i kolejności tworzących go aminokwasów. 
Aminokwasy różnią się między sobą powinowactwem do 
wody i to one z tego powodu narzucają kształt cząsteczki. 
Hydrofobowe, unikając kontaktu z wodą, chowają się do 
środka struktury, tworząc jej rdzeń, a hydrofilowe wystają 
na zewnątrz, przyłączając wodę. Jeśli tak się nie stanie, to 
hydrofobowe aminokwasy będą szukać kontaktu z innymi 
hydrofobowymi aminokwasami własnej cząsteczki, 
fałdując się nieprawidłowo, bądź sąsiedniej, co w gęstym



środowisku komórki nie jest trudne, tworząc nierozpusz
czalne agregaty. Formujące się białko może teoretycznie 
przyjąć niezliczoną ilość konformacji, gdyż łańcuch może 
rotować wokół wiązań peptydowych. Możliwości jednakże 
jest pewna skończona liczba, gdyż zgodnie z zasadą termo
dynamiki, układ przyjmuje taką konformację, która ma naj
niższą energię swobodną. A zatem, z dużym prawdopodo
bieństwem można przyjąć, że łańcuchy o takiej samej se
kwencji aminokwasów zwijają się zawsze tak samo.

Wiele białek, nie jest w stanie spontanicznie utworzyć 
stabilnego rdzenia hydrofobowego, a ich fonny pośrednie 
są nietrwałe z tendencją do tworzenia konformacji, choć 
energetycznie możliwych, to jednak z punktu widzenia 
funkcji białka, niedopuszczalnych. Proces powstawania ta
kich białek wymaga dodatkowych mechanizmów, które za
pewniają stabilizację struktur pośrednich. Tę funkcję stabili
zatorów spełniają tzw. białka opiekuńcze. One same zwijają 
się spontanicznie, gdyż pozwala im na to korzystna sekwen
cja i rodzaj aminokwasów, z których są zbudowane. Białka 
opiekuńcze asystują rodzącym się polipeptydom, nie stając 
się komponentem produktu i dlatego często porównywane 
są z enzymami. Jednak w przeciwieństwie do enzymów, nie 
są specyficzne dla substratów, gdyż rozpoznają je nie po 
kształcie, a po hydrofobowych powierzchniach.

Przemiana linearnej sekwencji aminokwasów we 
właściwie pofałdowaną formę przestrzenną wydaje się za
tem być krytycznym momentem w posttranslacyjnym eta
pie biogenezy białka. Bez istnienia swoistej i skutecznej 
kontroli tego procesu łańcuchy białkowe zwijałyby się w 
nici bardziej przypominające spaghetti niż aktywne białko 
lub tworzyłyby nie funkcjonujące agregaty, co zresztą zda
rza się i bywa przyczyną wielu patologii.
Nie od razu Kraków zbudowano...

Chociaż dzisiaj wiemy już bardzo wiele o naturze i 
funkcjach białek opiekuńczych, to patrząc wstecz trzeba 
przyznać, że droga do ich odkrycia była długa i kręta. Skon
struowanie tezy o ich funkcji wymagało bowiem podważe
nia istniejącego dogmatu, że organizacja białek w trójwy
miarowe struktury i makromolekularne kompleksy jest pro
cesem spontanicznym, nie wymagającym żadnego wspo
magania. Koncepcja istnienia takich białek, których obec
ność jest niezbędna do uformowania się innych, dojrzewała 
powoli, a dowody na jej słuszność dostarczane były jakby 
przypadkiem, na marginesie innych nurtów badań.

Pierwsza przesłanka pojawiła się w roku 1976, kiedy J. 
Fohlman z grupą badaczy, badając toksynę jadu pewnego 
australijskiego węża ustalił, że składa się ona z dwóch pod- 
jednostek białkowych otaczających aktywnąjednostkę neu- 
rotoksyny. Podjednostki te powodują wzrost specyficzności 
toksyny i jej odporność na degradację. Podobnie Ron Las- 
key dwa lata później, kiedy odkrył nukleoplazminę, białko 
konieczne do tworzenia nukleosomów, stwierdził, że jej 
funkcja jest przejściowa, a sama nie stanowi części nukle- 
osomu. Jej jedyną rolą jest zapobieżenie przedwczesnej in
terakcji pomiędzy pozytywnie naładowanymi histonami, a 
ujemną cząsteczką DNA.

Od lat znany był wpływ podwyższonej temperatury na 
komórki. Badania dobitnie wykazały, że w czasie działania 
stresu temperaturowego, w komórkach aktywują się pewne 
geny i dochodzi do wzmożonej syntezy grupy białek.
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Pierwszy poczynił taką obserwację Ferruccio Ritossa w 
1962 roku, badając komórki muszki Drosophila. W kolej
nych latach wykazano, że taka odpowiedź na wzrost tempe
ratury cechuje najróżniejsze komórki zarówno bakterii, jak i 
ssaków. Białka, które pojawiały się w odpowiedzi na ten ro
dzaj stresu, nazwano białkami szoku cieplnego (ang. heat 
shock proteins, hsp).

Od końca roku 1970 posypały się również doniesienia 
na temat ekspresji białek hsp pod wpływem rozmaitych 
szkodliwych czynników środowiska, na przykład metali 
ciężkich, a także w procesach nowotworowych, czy na 
pewnych etapach różnicowania i rozwoju. Nadal jednak nie 
naprowadzały badaczy na wspólny trop, a nawet ich odda
lały. Dopiero w roku 1986 Hugh Pelham pierwszy zinter
pretował funkcję białek hsp70 (białka hsp o masie cząstecz
kowej 70 kDa) w komórkach stresowanych podwyższoną 
temperaturą jako zdolność do rozrywania agregatów 
białkowych, pojawiających się w tych warunkach.

Jednak do najciekawszych wniosków doszedł R. John 
Ellis, który od wczesnych lat 70. badał syntezę białek w izo
lowanych chloroplastach. Przedmiotem jego zainteresowań 
był enzym odpowiedzialny za asymilację C 02, nazywany w 
skrócie Rubisco. Podczas rozdziałów elektrofortycznych li- 
zatów chloroplastów obserwowano obecność słabo bar
wiącego się prążka migrującego wspólnie z większą pod- 
jednostką Rubisco. Wiele lat minęło zanim stwierdzono, że 
białko to, o masie 60 kDa, nie jest oligomeryczną formą 
podjednostki Rubisco, ale jest zupełnie oddzielnym 
białkiem. Lata 80. upłynęły na żmudnych badaniach 
własności tego białka w kontekście funkcji Rubisco. Oka
zało się, że to małe białko wiąże nowo zsyntetzowaną dużą 
podjednostkę Rubisco w sposób niekowalencyjny i praw
dopodobnie kompleks ten jest przejściową formą która 
chroni, jak się okazało — niestabilną— podjednostkę Rubi
sco do czasu przyłączenia mniejszej podjednostki i utworze
nia formy aktywnego białka. Ta hipotetyczna rola tajemni
czego białka nasunęła Ellisowi skojarzenie z nukleopla- 
zminą odkrytą przed laty przez Laskeya. Wprawdzie nukle- 
oplazmina chroniła powierzchnie naładowane elektrycznie, 
ale zasada była ta sama: stabilizacja cząsteczki i ochrona 
przed niewłaściwymi interakcjami ze środowiskiem. Osta
teczną podpowiedź, czym są białka o tej szczególnej, opie
kuńczej roli znalazł Ellis we pracach o hsp wspomnianego 
już Hugh Pelhama. Łącząc wnioski ze swoich doświadczeń 
ze spekulacjami Pelhama oraz Laskeya, doszedł on do prze
konania, że wszystkie opisane spostrzeżenia są tylko szcze
gólnymi przypadkami tego samego zjawiska, jakim są 
niewłaściwe interakcje między białkami i że istnienie białek 
o charakterze opiekuńczym jest konieczne i powszechne. 
Swoje wnioski opublikował w Naturę w lipcu 1987 roku.

Od tego momentu termin molecular chaperones, czyli 
„molekularne przyzwoitki” zaczął być szeroko używany w 
anglojęzycznej literaturze biochemicznej. Tę żartobliwą 
nieco nazwę dla tych białek wymyślił wspomniany już Ron 
Laskey z Uniwersytetu Harwarda w Cambridge w USA. 
Ponieważ rolą ich jest niedopuszczenie do takich zmian w 
budowie białka, które mogłyby spowodować nieodwracal
ne uszkodzenia w komórce, a nawet jej śmierć, rzeczywiś
cie przypominają dawne przyzwoitki, które chronią młode 
panny przed zejściem na niewłaściwą drogę.

    201
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Stosowana w języku polskim wersja tej nazwy: „białka 
opiekuńcze” też wydaje się być odpowiednia. Także dlate
go, że chyba już nikt nie rozumie, po co komuś przyzwoit- 
ka....

Opisując historię odkrycia tych białek, warto wspo
mnieć o naszym rodaku, Macieju Żyliczu, którego wkładu 
badawczego w rozwój wiedzy o białkach opiekuńczych nie 
można pominąć. W latach 80, pracując w Uniwersytecie 
Stanowym w Salt Lake City, badał proces namnażania się 
pewnego wirusa w komórce Escherichia coli. Stwierdził, że 
wirus potrzebuje do tego 15 białek. Trzy spośród nich nie 
były dotąd znane. To, że były to białka opiekuńcze okazało 
się potem, kiedy porównano jedno z nich z innymi białkami, 
pochodzącymi z komórek Drosophila melanogaster. Oka
zały się być prawie identyczne. Wkrótce, w 1985 roku, od
powiedniki białek odkrytych przez Żylicza wyizolowano 
także z komórek człowieka. Jednym z nich było hsp70.

Artykuł Ellisa w Naturę był raczej początkiem powolne
go procesu dojrzewania koncepcji niż jej definitywnym 
sformułowaniem. Zwłaszcza, że nadal z wielu laboratoriów 
dochodziły bardzo różne doniesienia o istnieniu białek o po
dobnej funkcji i pochodzących z komórek organizmów 
często odległych filogenetycznie. Pod koniec lat 80 było już 
całkiem jasne, że rola tych białek nie sprowadza się do roz
dzielania agregatów białkowych, ale ich pierwszorzędnym 
zadaniem jest udział w procesie zwijania się cząsteczek 
białka w trójwymiarową strukturę. Z czasem okazało się 
też, że białka opiekuńcze współpracują z systemem proteo
litycznym w kierowaniu do proteasomów trwałych, źle 
uformowanych cząsteczek proteinowych.

Obecnie definiuje się je jako grupę strukturalnie niespo- 
krewnionych ze sobą białek, których rolą jest przejściowe 
asystowanie innym białkom bez tworzenia z nimi wiązań 
kowalencyjnych. W definicji tej zawarte są kryteria wystar
czające do uznania danego białka za białko opiekuńcze bez 
wskazywania na mechanizm, gdyż ten może być różny.

Wiele białek opiekuńczych występuje w komórce zaw
sze; jest to tzw. ekspresja konstytutywna. To one kontrolują 
prawidłowy przebieg posttranslacyjnych procesów biosyn
tezy białek. W warunkach stresu następuje wzrost ich synte
zy, a ponadto pojawiają się inne białka indukowane 
wyłącznie czynnikami stresowymi, i te uczestniczą w pro
cesach naprawczych. W odpowiedzi na stres aktywowany 
jest czynnik transkrypcyjny, który z formy monomerycznej, 
niewiążącej się z DNA, przechodzi w formę trimeryczną, 
która wiąże się z promotorem genu białka hsp, indukując 
jego syntezę.

W polskiej literaturze, obok nazwy „białko opiekuń
cze”, czy „białko przyzwoitka”, współistnieje również spo
lszczona nazwa „czaperon”. Najczęściej jednak używa się 
skrótu „hsp”, bez względu na to, czy mowa jest o warun
kach normalnych, czy stresowych.

Jak działają... Kilka sposobów na trudne białko

Metodami fizycznymi: krystalografii rentgenowskiej i 
mikroskopii elektronowej oraz biochemicznymi zdołano 
„podglądnąć” niektóre wyizolowane struktury tworzone z 
udziałem białek opiekuńczych. Powstały modele zarówno 
samych białek opiekuńczych, jak i wielu form przejścio
wych kompleksów białkowych w różnych stanach aktyw

ności. Zaproponowano rozmaite schematy sekwencji wyda
rzeń z udziałem białek opiekuńczych, które mają miejsce w 
komórce. Choć są one przekonywujące, to jednak nie osta
teczne. Na marginesie warto dodać, że tworzenie modeli 
poprzedzone zgadywaniem, czyli rozwiązywaniem praw
dopodobnej struktury danego białka jest fascynującym zaję
ciem, w które zaangażowało się wielu nie tylko biochemi
ków, ale przede wszystkim chemików, fizyków i informaty
ków. Corocznie organizowane są międzynarodowe konkur
sy na rozwiązywanie struktur białkowych.

Prostym przykładem na zobrazowanie swej funkcji są te 
białka opiekuńcze, które wiążą się z nowopowstającym w 
procesie translacji łańcuchem polipeptydowym. Jeśli oby
dwa końce łańcucha, C- i N-, są niezbędne do uformowania 
prawidłowej cząsteczki, białka opiekuńcze będą tak długo 
stabilizować liniową formę łańcucha polipepydowego, aż 
zostaną spełnione warunki do jego prawidłowego zwinięcia 
się (ryc. 1 ).

Ryc. 1. Rola białek opiekuńczych podczas translacji, (wg G. M. Co
oper, zmodyfikowane). Białka opiekuńcze wiążą się z N-końcem po
wstającego łańcucha białkowego, stabilizując jego niepofałdowaną 
formę do momentu zakończenia syntezy. Gotowy łańcuch uwalniany 
jest z rybosomów i wtedy jest zdolny do uformowania prawidłowej, 
trójwymiarowej struktury.

Podobnie zachowują się białka opiekuńcze podczas 
transportu białek do wnętrza mitochondrium: niezupełnie 
jeszcze zwinięty łańcuch (inny nie przeszedłby przez błony 
mitochondrium) jest stabilizowany przez cytozolowe cza- 
perony, a po przetransportowaniu go przez błony, funkcję 
opiekuńczą przejmują mitochondrialne czaperony, po czym 
następuje zwinięcie cząsteczki białka we właściwą strukturę 
przestrzenną (ryc. 2 ).

Istnieje grupa białek opiekuńczych o bardzo złożonej 
strukturze makromolekularnej, nazywana molekularną pro
bówką (ang. chaperonins). Podjednostki tego białka tworzą 
kanał, którego wnętrze o charakterze hydrofilowym stwarza 
warunki do powstania substratu w formie umożliwiającej 
prawidłowe zwijanie (ukryte powierzchnie hydrofobowe) 
(ryc. 3).

Funkcja białek opiekuńczych jest ściśle regulowana. 
Jedna grupa tych białek regulowana jest przez cykl 
przyłączania ATP i jego hydrolizę, i o nich mówi się niekie
dy „foldazy” (ang.fo ld— fałda, zwój), gdyż uczestniczą w 
procesie fałdowania nowych białek lub w procesach na
prawczych białek źle uformowanych. Druga grupa białek 
opiekuńczych pracuje niezależnie od ATP, a wiąże substra-
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czaperony
wewnątrzm itochondrialne

Ryc. 2. Udział białek opiekuńczych w transporcie przez błonę mito- 
chondrialną (wg G. M. Cooper, zmodyfikowane). Cytoplazmatyczne 
białka opiekuńcze stabilizują rozwiniętą konfigurację. Mitochondrial- 
ne białka opiekuńcze ułatwiają transport, a następnie zwinięcie się 
łańcucha polipeptydowego wewnątrz organelli.

Ryc. 3. Model kompleksu białkowego hspóO, tzw. molekularnej pro
bówki (wg G. M. Cooper, zmodyfikowane). Łańcuch białkowy stabi
lizowany cząsteczkami hsp70 przekazywany jest do wewnętrznej hy
drofitowej przestrzeni hspóO, gdzie następuje jego pofałdowanie do 
właściwej struktury trzeciorzędowej. Hydroliza ATP dostarcza ener
gii koniecznej do odłączenia łańcucha białkowego zarówno od hsp70, 
jak i hsp60

ty białkowe poprzez oddziaływania hydrofobowe i te białka 
opiekuńcze bywają nazywane „holdazami” (ang. hołd -  
trzymać). Wiążą one przejściową postać nieuformowanego 
białka w warunkach stresu, przytrzymując i chroniąc niesta
bilną cząsteczkę na czas niekorzystnych warunków. Kiedy 
stres mija, holdazy uwalniają swój substrat i synteza białka 
może pomyślnie dobiegnąć końca. Co ciekawe, niektóre 
białka opiekuńcze typu foldazy mogą w warunkach pod
wyższonej temperatury przyjąć schemat działania holdazy.

Systematyka białek opiekuńczych

Choć wiedza o białkach opiekuńczych rozwinęła się 
znacząco od czasu ich odkrycia, historyczna nazwa „hsp” 
nadal w literaturze funkcjonuje. Funkcjonuje też przyjęta 
systematyka oparta na ciężarze cząsteczkowym tych białek. 
Zgodnie z nią wyróżniono kilka rodzin hsp, do których, 
obok białek zwierzęcych, zaliczono także hsp komórek pro- 
kariotycznych i roślinnych.

Opisany poniżej podział nie oddaje złożoności funkcji 
czaperonów, a może nawet upraszcza go w mylący sposób. 
Używanie nazwy „hsp” jest błędne, bo wiele z tych białek 
istnieje w komórce niezależnie od jakichkolwiek czynni
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ków zewnętrznych, w tym także temperatury. Ponadto, nie
które białka, klasyfikowane jako hsp70, mają masę 
cząsteczkową w przedziale od 16 do 170 kDa, łączy je nato
miast posiadanie domeny hsp70, wyznaczającej funkcję 
białka.

Próbuje się zatem opracować taki system, który by 
łączył w sobie i sekwencję aminokwasów, i charaktery
styczną domenę, i masę cząsteczkową, a także miejsce wy
stępowania w komórce i gatunek organizmu, w którym 
dane białko występuje. Oczywiście zadanie jest trudne. 
Również z tego powodu, że niełatwo zastąpić system, do 
którego wszyscy się przyzwyczaili. Jest przygotowywana 
centralna baza danych w NBCI (National Center for Bio- 
technology Information), gdzie białka opiekuńcze otrzy
mują numery, a komputerowe systemy klasyfikują je, 
łącząc wszystkie znane dane na temat poszczególnych 
białek.

W tabeli poniżej podano przykłady niektórych znanych 
białek opiekuńczych.

Rodzina hsp Białka Masa
cząsteczkowa

(kDa)

Mate hsp 
(shsp)

Ubikwityna, hsp10, hsp16.9, hsp25, 
hsp26, hsp27, hsp32, a-krystalina

<35

Hsp40 hsp40, hsp47, kolagenina, DnaJ" 35-54

Hsp60 hsp60, GroES**, GroEL**, Cpn60* 55-64

Hsp70 hsc70, hsp70, hsp72, grp78 (BiP), 
DnaK" cthsp*

65-80

Hsp90 hsp90, grp94, htp90 82-99

Ciężkie hsp hsplOO, hspl 10, Cip >100

Inne Enzymy PPI, PDI różne

* — w chloroplastach; ** —  w komórkach prokariotycznych

Małe białka...

Najmniejszym ze znanych białek opiekuńczych jest ubi- 
kwityna nazywana też hsp8 (masa cząsteczkowa około 
8500 Da). Jest to 76-aminokwasowy polipeptyd, który gra 
istotną rolę w regulacji wewnątrzkomórkowej degradacji 
białek. Aktywowana ATP ubikwityna łączy się z białkiem 
przeznaczonym do degradacji. Tak zaznaczona cząsteczka 
kierowana jest do proteasomów, gdzie ulega proteolitycznej 
degradacji. Mówi się, że ubikwitynowane białko naznaczo
ne jest „pocałunkiem śmierci”.

Liczną grupę białek stanowią tzw. małe białka opiekuń
cze (smali hsp, shsp). Ich wspólną cechą jest stała, konser
watywna domena tzw. a-krystaliny na C-końcu cząsteczki. 
(Domenami nazywa się fragmenty łańcucha polipeptydo
wego, które zwijają się niezależnie od siebie, tworząc różne 
kształty.) N-koniec zawiera wiele reszt hydrofobowych i to 
on głównie pełni rolę opiekuńczą. Jak wiele funkcjonalnych 
białek, mają budowę oligomeryczną złożoną z 12-24 pod- 
jednostek, stabilizowaną przez odcinek a-krystaliny. 
Łączna masa całego kompleksu może wynosić nawet 800 
kDa. Wydaje się, że shsp działają głównie podczas stresu, 
podobnie jak hsp 10 0  realizując model holdazy.

Małe białka opiekuńcze uczestniczą także w transdukcji 
sygnału błonowego, czyli w przetwarzaniu i przesyłaniu sy
gnałów pochodzących od receptorów błonowych, do cy-

•  — ~hsp70
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toszkieletu i układu białek kurczliwych komórki, a także po
jawiają się na szlakach decydujących o apoptotycznym losie 
komórki. Trzeba bowiem wiedzieć, że w komórkach rów
nocześnie przebiega wiele innych procesów, które również 
zmierzają do utrzymania homeostazy w organizmie. Jed
nym z nich jest apoptoza. Paradoksalnie jednak obydwa zja
wiska: indukcja hsp i uruchomienie szlaków apoptotycz- 
nych, są sobie przeciwne. O ile hsp uczestniczy w procesach 
naprawczych, o tyle apoptoza prowadzi do śmierci komór
ki. Ogniwem sprzęgającym te dwie drogi są hsp, a interak
cja między nimi determinuje los komórki i jako taka ma klu
czowe znaczenie dla biologicznych konsekwencji stresu.

Obficie występującym w komórce białkiem opiekuń
czym jest hsp70. Obecne jest nie tylko w cytoplazmie, ale i 
w retikulum endoplazmatycznym i w mitochondriach (tzw. 
mthsp70). Hsp70 jest białkiem, którego ekspresja wzrasta 
pod wpływem stresu. Czynniki zewnętrzne takie jak dras
tyczne zmiany temperatury, trucizny, czynniki chemiczne, 
promieniowanie UV czy radiowe, zmiana pH i wiele in
nych, powodują denaturację białek, ich agregację, doprowa
dzając do dezorganizacji w komórce, a nawet do jej śmierci. 
Powołane do opiekuńczej roli hsp70 naprawiają „zestreso
wane” białka, a jeśli sytuacja jest beznadziejna, przezna
czają je do recyklingu w proteasomach.

Odpowiednikami hsp70 u Procaryota są DnaJ i DnaK. 
U bakterii, gdzie brak kopii danego genu, mutacja genu 
hsp70 jest letalna. U człowieka natomiast informacja gene
tyczna o tym białku zakodowana jest aż w 1 1  miejscach ge
nomu. Dzięki temu mutacja w jednym miejscu nie powodu
je upośledzenia funkcji komórki.

...i duże opiekuńcze maszyny

Aby białko opiekuńcze skutecznie spełniało swoją rolę, 
w niektórych sytuacjach tworzy, wraz z innymi białkami 
tego typu, funkcjonalne kompleksy, czyli foldosomy, nazy
wane też przenośnie „opiekuńczymi maszynami”. I tak 
hsp70 przyłącza hsp40 (u Procaryota: DnaJ łączy się z 
DnaK), a następnie także hsp90. Kompleks uzupełniają inne 
białka (białko p23, białka Hip i Hop), a ponadto enzymy: 
izomerazy PPI (peptidil-prolil-cis-trans-isomerase) i PDI 
(protein - disulfide isomerase). Pierwszy z enzymów katali
zuje izomeryzację cis-trans wiązań peptydowych przy proli- 
nie. Izomeryzacja jest istotna dla kierunku fałdowania się 
łańcucha polipeptydowego. Z kolei izomeraza PDI „opie
kuje” się mostkami dwusiarczkowymi, które stabilizują 
strukturę III-rzędową. Aktywność całego kompleksu jest 
zależna od ATP.

Podobnie hsp 10 tworzy multiczaperperonowy kom
pleks z hspóO. Hsp60 jest ciekawą cząsteczką gdyż jej pod- 
jednostkowa struktura stanowi wspomnianą wcześniej 
„molekularną probówkę”.

Hsp 100, 104 i 110 także tworzą wielkomolekulame 
struktury. W przeciwieństwie do innych czaperonów, te nie 
zapobiegają agregacji zdenaturowanych białek, ale mogą je 
reaktywować i wraz z hsp70 i hsp40 stwarzać warunki do 
ponownego fałdowania poprawnej cząsteczki. Kompleks 
jest ATP-zależny. Uważa się, że są odpowiedzialne za po
wstawanie termotolerancji.

Potężne hsp90

Kluczowym białkiem, z racji uczestniczenia w proce
sach transdukcji sygnału błonowego, zdaje się być wspo
mniane wyżej hsp90. Odpowiedzią na ten sygnał może być 
aktywacja genu, produkcja energii metabolicznej czy prze
budowa szkieletu komórki.

Głównymi substratami dla hsp90 są białka przekazujące 
sygnały do wnętrza komórki, takie jak hormony, peptydy, 
białka cytoszkieletu, czy kinazy białkowe. Dojrzewanie i 
struktura III-rzędowa tych białek ściśle zależy od hsp90. 
Hsp90 może być transportowane do jądra, gdzie wiąże się z 
DNA (jest białkiem histonowym). Poprzez to hsp 90 uczest
niczy w wielu procesach, zasadniczych dla życia i funkcji 
komórki. O tym, jak istotna dla komórki jest rola hsp90 
świadczy fakt, że mutacja w genie hsp90 jest letalna we 
wczesnym stadium rozwoju zarodkowego. Eksperymental
ne uszkodzenie lub inhibicja cząsteczki hsp90 prowadzi do 
zaburzeń w sieci sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, do 
rozregulowania podziałów komórkowych i wielu innych 
upośledzeń funkcji komórki, a w konsekwencji do defektów 
na poziomie tkanek i organizmu.

Hsp90 a ewolucja

Niezwykle interesująca jest hipoteza o możliwym 
powiązaniu funkcji hsp90 z ewolucją morfologiczną. W 
roku 1998 Susan Lindquist wykazała, że muszki Drosophi- 
la, u których częściowo uszkodzono białko hsp90, ujaw- 
niająrozmaite mutacje: zdeformowane skrzydła, inną liczbę 
czy kształt odnóży, aberracje w budowie oczu, etc. Według 
badaczki, może to oznaczać, że istniejący fenotyp „dziki” 
jest wynikiem aktywności hsp90. Na podstawie swoich 
doświadczeń wysunęła hipotezę, że gwałtowne zmiany w 
środowisku, będące ostrym stresem dla organizmów, powo
dują niewydolność systemu czaperonowego wobec nad
miaru zdenaturowanych białek. Mutacje, nagromadzone w 
genomie, maskowane dotąd dzięki aktywności hsp90, 
ujawniają się. Pojawiająca się skutkiem tego różnorodność 
fenotypowa, stanowić może nowe pole działania dla doboru 
naturalnego, faworyzującego aktualnie przydatne, a dotąd 
ukryte, cechy. Inne, niekorzystne, są eliminowane. Hipotezę 
tę posunęła dalej, spekulując, że w okresach gwałtownych 
zmian klimatycznych w historii Ziemi, ujawniały się muta
cje, które w sposób skokowy dostarczały nowe fenotypy. 
To tłumaczyłoby brak pewnych ogniw pośrednich w ewo
lucji gatunków.

Szeroko ostatnio dyskutowana kwestia skutków awarii 
w Czemobylu być może dostarczy argumentów na rzecz 
doniosłej ochronnej roli białek opiekuńczych lub, w świetle 
powyższej hipotezy, samego hsp90. Dotychczas zgroma
dzone dane pokazują że liczba przypadków mutacji, chorób 
nowotworowych czy innych skutków wybuchu jądrowego, 
jest dużo niższa niż się spodziewano, a nawet mieści się w 
granicach normy. Czy zatem miałoby to oznaczać, że jeśli 
dawka nie była śmiertelna, to wywołała aktywację systemu 
ochronnego w komórkach, który sobie poradził ze skutkami 
stresu, jakim niewątpliwie jest promieniowanie jądrowe. 
Lecz jakie mutacje teraz skrywa?

Jeśli nawet poglądy te są nieco na wyrost, to warto mieć 
je na uwadze.



Wszechświat, t. 107, nr 7-9/2006 205

Nie ma ideału...

Wiadomo natomiast na pewno, że defekty w funkcjono
waniu białek opiekuńczych są podstawą patologii chorób 
neurodegeneracyjnych. Znanych jest kilkanaście jednostek 
chorobowych, gdzie przyczyną jest źle uformowane białko. 
Między innymi stwardnienie boczne zanikowe, które jest 
spowodowane złym pofałdowaniem enzymu dysmutazy 
nadtlenkowej, czy choroba Alzheimera, w której cytotok- 
syczne agregaty (3-amyloidu, „dzieła” niedokończonego 
fałdowania, powodują degenerację komórek nerwowych. 
Również choroba Parkinsona i choroba Huntingtona mają ta
kie podłoże. Zaćma, choroba podeszłego wieku, jest skut
kiem powstawania agregatów a-krystaliny w soczewce oka.

Także choroby prionowe uważa się za wynik „nieuwa
gi” białek opiekuńczych lub rodzaj samoopiekuńczej ak
tywności czaperonów. Na razie jednak w tej kwestii nie ma 
jeszcze jednoznacznych poglądów.

Białka opiekuńcze mają również swój udział w proce
sach nowotworowych, gdzie ich funkcja opiekuńcza 
zasługuje raczej na miano nadopiekuńczości, ponieważ za
miast doprowadzić do apoptotycznej śmierci transformo
wanej komórki, chronią ją, przyczyniając się do postępu 
choroby.

Na zakończenie...

Dla wielu badaczy, a przede wszystkim dla chorych, za
przęgnięcie białek opiekuńczych do celów terapeutycznych,

stwarza nadzieję na skuteczną walkę z chorobami. Pragnie
nie poprawienia kondycji człowieka jest na tyle silne, że na
wet nie potwierdzone doniesienia powodują, że wielu uwa
ża białka opiekuńcze za magiczne cząsteczki, które rzucą 
światło na dziedziny ciągle czekające na wyjaśnienie: na 
immunologię — z zagadkowymi chorobami autoimmuno- 
logicznymi, na kontrolę śmierci komórek, kontrolę rozwoju 
i różnicowania się i na mechanizmy starzenia. A także na 
ową domniemaną rolę w mechanizmach ewolucji.

Jakakolwiek funkcja białek opiekuńczych nie okazałaby 
się prawdziwa i fizjologicznie istotna, odkrycie tych białek 
pokazuje nam wszystkim, że rewizja naszych poglądów jest 
niezbywalnym elementem postępu wiedzy i przybliżania 
się do poznania mechanizmów komórkowych.

Genialny dystans R. Johna Ellisa do wyników swoich i 
nie tylko swoich eksperymentów pozwolił mu zdetronizo
wać DNA jako alfę i omegę w komórce, i podważyć długo 
istniejący dogmat biologii molekularnej o samowystarczal
ności procesu powstawania białek oraz odkryć nowe ścieżki 
w badaniach, którymi dziś podążają setki naukowców.

Wpłynęło 4.11.2006

Mgr Alicja Górlich jest pracownikiem naukowo-technicznym w 
Zakładzie Cytologii i Histologii Instytutu Zoologii 
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Roman KARCZMARCZUK (Wrocław)

OD TARNINY, AŁYCZY I LUBASZKI DO ŚLIWY DOMOWEJ

Do rodzaju Primus — śliwa — z rodziny różowatych 
zaliczamy 32 gatunki drzew i krzewów rosnących w stanie 
dzikim przede wszystkim na obszarach umiarkowanych 
połaci klimatycznych półkuli północnej. O powstaniu licz
nych odmian uprawnych, których zidentyfikowano dotych
czas około sześciu tysięcy, zadecydowały w znacznej mie
rze poniżej zaprezentowane taksony.

Śliwa tarnina Primus spinosa L., ciernisty krzew, cza
sem małe drzewko, spotykane często na miedzach, obrze
żach lasów i przydrożach, tworzy gęste zarośla. Posiada 
eliptyczne, wydłużone liście o piłkowanych brzegach. Białe 
kwiaty ukazują się w kwietniu przed rozwojem liści. Nato
miast kuliste, ciemnogranatowe i bardzo cierpkie owoce 
dojrzewają we wrześniu. Do spożycia nadają się po prze
marznięciu, gdyż wówczas następuje zmniejszenie zawar
tości kwasów i garbników. W czasie zimy dostarczają pta
kom niezbędnego pokarmu.

Tarnina jest rozpowszechniona w całej Europie oraz na 
Kaukazie, w Azji Mniejszej i Centralnej, jak też w zachod
niej części Syberii. W Norwegii sięga do 68° północnej sze
rokości geograficznej, a w Alpach pojawia się jeszcze na 
wysokości 1600 m n.p.m.

Śliwa wiśniowa, ałycza Prunus cerasifera Ehrh., syn. 
P. divciricata Ledeb. Rodzima na Kaukazie, Zakaukaziu w 
Iranie, Azji Centralnej i na Bałkanach, gdzie dochodzi do 
1800 m n.p.m. Egzystuje w postaci ciernistego krzewu lub 
drzewa osiągającego wysokość 8 m. Śnieżnobiałe kwiaty 
pojawiają się nieco wcześniej niż u śliwy domowej. Owalne 
lub kuliste owoce o żółtym albo ciemnoczerwonym kolorze 
mają soczysty miąższ i gorzki smak. Dobrze znosi niskie 
temperatuiy i stanowi wartościową podkładkę pod śliwy, 
brzoskwinie i morele. Wśród odmian ozdobnych zasługuje 
na uwagę P. cerasifera ‘Pissardii’, odznaczająca się ciem
noczerwonymi liśćmi i czerwonymi owocami. Jej nazwa 
pochodzi od będącego na służbie u szacha perskiego M. Pis- 
sarda, dzięki któremu dotarła do Francji.

Śliwa domowa lubaszka Prunus domestica L. subsp. 
insititia (L.) C.K. Schneid. W stanie zdziczałym często spo
tykana w Azji Środkowej, na Kaukazie, Bliskim Wschodzie 
i w południowej Europie. Na północy dociera do 62° szero
kości geograficznej. Występuje jako krzew, a niekiedy 
drzewko dorastające do wysokości 6 m. Jej eliptyczne albo 
odwrotnie jajowate liście pokrywa od spodu rzadkie 
owłosienie. Z białych kwiatów powstają kuliste, ciemno-
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purpurowe, słodkie owoce, w których pestka nie odchodzi 
od miąższu.

Śliwa japońska Prunus salicina Lindl., syn. P. triflora 
Rexb. Pochodzi z Chin, a kilkaset lat temu zaczęto ją  upra
wiać w Japonii. Stamtąd zawędrowała do Kalifornii i po 
pewnym czasie opanowała wiele innych połaci Stanów 
Zjednoczonych. Spotykamy tam 92 odmiany tego gatunku. 
Europejskie warunki klimatyczne nie są dla niej sprzyjające. 
Łatwo przemarza, ale odznacza się wczesnym dojrzewa
niem owoców oraz odpornością na infekcje i szkodniki.

Śliwa Simona Prunus simonii Carriere. Nie spotykana 
w stanie dzikim. W 1863 roku zaczęto ją  uprawiać w Japo
nii, zaś trzynaście lat później we Francji. Wytwarza kuliste, 
brunatnoczerwone owoce o średnicy 3-5 cm. Pestka z tru
dem odstaje od miąższu. Łatwość krzyżowania ze śliwami 
amerykańskimi sprawiła, że powstało wiele cennych mie
szańców.

Śliwy amerykańskie. Do grupy tej są zaliczane nie tyl
ko gatunki rosnące dziko, lecz również będące w uprawie. Z 
piętnastu taksonów dzikich najbardziej znane są nastę
pujące: P. americana, P. hortulana, P. nigra, P. angustifo- 
lia, P. munsoniana, P. subcordata i P. besseyi. Występują 
one w różnych regionach USA.

Śliwa domowa Prunus domestica L. jest gatunkiem 
mieszańcowym, powstałym ze spontanicznego skrzyżowa
nia tarniny z ałyczą. Prawdopodobnie odbyło się to w rejo
nie Kaukazu kilka tysięcy lat temu. Zdziczała rośnie w Azji 
Mniejszej, na Kaukazie, Zakaukaziu w Iranie oraz w Grecji 
i Macedonii. Na północy jej uprawa dochodzi do 56° szero
kości geograficznej. Dorasta do wysokości 13 m, posiada 
liście eliptyczne lub odwrotnie jajowate, ciemnozielone, o 
brzegach piłkowanych. Z białych kwiatów po zapyleniu i 
zapłodnieniu powstają jajowate albo kuliste owoce o róż
nym kolorze. Pestki odchodzą łatwo od miąższu.

W swej klasyfikacji systematycznej K. Róder (1940) 
dzieli gatunek Prunus domestica na czteiy podgatunki: insi- 
titia, italica, intermedia i oeconomica. Wśród nich z kolei 
wyróżnia następujące odmiany: damaszki (lubaszki)— var. 
pomariorum, mirabelki —  var. cerea, renklody — var. 
claudiana, śliwki okrągłe — var. subrotunda, śliwki jajowe 
— var. ovoidea, śliwki owalne— var. oxycarpa, śliwki dak
tylowe — var. mamillaris, półwęgierki — var. semiprune- 
auliana i najcenniejsze ze wszystkich węgierki — var.pru- 
neauliana.

Historia śliwy sięga czasów bardzo odległych. 
Początkowo eksploatowano owoce z drzew dziko 
rosnących, a następnym etapem była ich uprawa rozpoczęta 
w Syrii i Persji, a w Europie — w Grecji i Rzymie. Resztki 
tarniny i lubaszki znaleziono m.in. w palafitach szwajcar
skich z młodszej epoki kamienia — neolitu. Ponadto na 
szczątki lubaszki natrafiono we włoskich wykopaliskach z 
epoki brązu i niemieckich z epoki żelaza.

Szwajcarski botanik profesor Augustin Pyramus de 
Candolle (1778-1841) sądził, że śliwa domowa dotarła do 
Europy 2 tys. lat temu. Rzymski pisarz i mąż stanu Cato 
Maior (ok. 234—149) wymienia tylko jeden jej typ, nato
miast poeta Wergiliusz (70-19) oraz elegik epoki Augusta 
— Owidiusz (43 p.n.e. -  18 n.e.) i autor podręczników rol
niczych Kolumela z Gades (1 w. n.e.), jak również Pliniusz 
Starszy (23-79) wspominają już o kilkunastu typach.

O uprawie śliw w Grecji informuje nas uczony i filozof 
Teofrast z Eresos na wyspie Lesbos (370-287), botanik 
Dioskurides (1 w. n.e.), a ponadto lekarz Marka Aureliusza 
Galenos (130-200). Nie możemy jednak ustalić, jakie to 
były gatunki.

Średniowiecze nie dostarcza zbyt wielu przykładów z tej 
dziedziny. Należy jedynie zaznaczyć, że o niektórych takso- 
nach śliw pisze przeorysza klasztoru w Rupertsbergu św. 
Hildegarda z Bingen (1098-1179). Pewien postęp dostrze
gamy na początku czasów nowożytnych; lekarz niemiecki 
Hieronymus Bock, łac. Tragus (1498 -1554) zaprezentował 
siedem odmian, zaś botanik szwajcarski Gaspard Bauhin 
(1560-1624) — szesnaście. W 1896 roku wyróżniano w 
Europie 400 odmian śliw.

W Polsce śliwy znano również od dawna. Świadczą o 
tym pestki tarniny i lubaszki zlokalizowane w neolitycz
nych osadach koło Raciborza oraz śliwy domowej ze znale
zisk kultury łużyckiej Kluczborka i Opola.

W sadach okresu wczesnopiastowskiego lubaszka i śli
wa domowa występowały dość często. Znaczną rolę odgry
wała też ałycza, której pestki zidentyfikowano w odkryw
kach archeologicznych Gniezna, Poznania i Santoka.

Ryc. 2. Czerwonoowocowa forma ałyczy. Fot. J. Rajchel

Interesująca jest wzmianka w „Księdze Rogera”, geo
grafa arabskiego Al Idrisiego (1100-1166), z której wynika, 
że na Śląsku słynął ze śliwy węgierki — Węgrzynów.

W składzie chemicznym śliwek wykryto dość dużo sa
charozy i glukozy oraz pektyny, garbniki i enzymy. Stwier
dzono też sporo składników mineralnych, m.in. wapń, po
tas, fosfor i żelazo. Spośród kwasów organicznych domi

Ryc. 1. Śliwa wiśniowa, ałycza. Fot. J. Rajchel
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nują jabłkowy i cytrynowy, a z witamin dostrzeżono nie
znaczne ilości C, B|, B2 i PP.

Najwięcej śliwek spożywamy w stanie surowym. 
Oprócz tego służą do wyrobu dżemów, soków, kompotów, 
powideł i suszu. Wielkim popytem cieszą się również śliwki 
w czekoladzie i w niektórych ciastach. Na Bałkanach, 
zwłaszcza w Serbii i Czarnogórze produkuje się z nich na 
wielką skalę śliwowicę. Jest to napój o specyficznym smaku 
i zapachu, zawierający około 45% alkoholu.

Na szczególną uwagę zasługuje śliwa tarnina o takich 
nazwach ludowych, jak: ciernie czarne, dzika śliwa, tarka, 
tamośliw, turcyna i żamośliwa. Z jej owoców przyrządza 
się różne przetwory spożywcze oraz wina i wódki gatunko
we. Nie zawsze jednak pamiętamy, że już od czasów sta
rożytnych była ceniona w fitoterapii. Przypominają nam o 
tym Teofrast, Dioskurides, Pliniusz i Galenos, a w czasach 
późniejszych niemiecki lekarz i przyrodnik Paracelsus 
(1493-1541), Hieronymus Bock i botanik Peter Andraeus 
Matthiolus ze Sieny (1500-1577).

W kwiatach tarniny wykryto flawonoidy, m.in. kwerce- 
tynę i kemferol, a ponadto cukry i sole mineralne. Natomiast 
w owocach zidentyfikowano garbniki, glikozyd cyjanowo
dorowy (również w kwiatach), antocyjany, związki cukro
we, pektyny, kwasy organiczne, fitosterol oraz sole mineral
ne. Kwiaty mają właściwości przeczyszczające i moczo
pędne, eliminują z organizmu nadwyżki sodu, jak również 
szkodliwe produkty metabolizmu. Oprócz tego są pomocne 
przy zapaleniach dróg moczowych. Owoce zaś działają an- 
tybakteryjnie i przeciwzapalnie. Wspomagają terapię nieży
tów żołądka i jelit.

Kwiaty tarniny zawarte w mieszankach ziołowych 
łagodzą stany zapalne układu moczowego, a zewnętrznie 
służą do irygacji i odkażania jamy ustnej.

Nie możemy też zapomnieć o znaczeniu tarniny w lecze
niu zwierząt. Przy dolegliwościach dróg moczowych i w cho
robach przewodu pokarmowego podajemy im odwar z kwia
tów, a odwar z owoców zwalcza pryszczycę, wzdęcia, krwa
wienia wewnętrzne, a także schorzenia nerek i pęcherza.

Wyodrębnione składniki chemiczne owoców śliwy 
utwierdzają nas w przekonaniu, że w trosce o zdrowie po
winny być częściej spożywane. Są niskokaloryczne, wyka
zują działanie przeciwbakteryjne, a spora zawartość błonni
ka (największa w suszonych) eliminuje bardzo skutecznie 
zaparcia.

W przeciwieństwie do jabłek, śliwki nie znalazły więk
szego odzwierciedlenia w kulcie, mitach i wierzeniach. Nie
mniej jednak przy ich współudziale utrwaliły się pewne po
jęcia zasługujące na uwagę. Tarniną obsadzano miejsca 
spoczynku tych, którzy targnęli się na życie. Wierzono, że 
nie będą mogli wydobyć się z mogiły i straszyć ludzi. W 
Bułgarii na widok orszaku pogrzebowego brano do ust 
owoc tarki, chroniąc się w ten sposób od wypadania zębów. 
Na Dalekim Wschodzie śliwę uważano za symbol młodych 
dziewcząt, tłumacząc to faktem pojawiania się kwiatów 
przed rozwojem liści. Kierując się pobudliwością zmysłową 
określano kapę na łożu ukochanej „kołdrą z kwiecia śliwy”. 
Ponadto kwiat śliwy o pięciu płatkach uosabiał pięciu chiń
skich bogów szczęścia.

Od śliwy pochodzi wiele polskich nazwisk, m.in. Sli- 
wak, Sliwakowski, Sliwański, Sliwiak, Sliwisz, Sliwonik, 
Śliwczyński i Śliwecki.

W naszym kraju w zbiorach owoców z drzew śliwki 
znalazły się na trzecim miejscu, po jabłkach i wiśniach. W 
2004 roku zebrano w Polsce 131 tys. t śliwek.

Na globie ziemskim czołowym producentem są Chiny, 
które w 2001 roku wyprodukowały 3795 tys. t śliwek, 
udział w świecie 44,3%. Drugie miejsce zajęły Stany Zjed
noczone — 668 tys. t, 7,8%. Na trzecim miejscu uplasowała 
się Serbia i Czarnogóra— 370 tys. t, 4,3%. Czwarte miejsce 
przypadło Rumunii — 345 tys. t, 4%.

Wpłynęło 1.06.2006

Dr Roman Karczmarczuk jest emerytowanym nauczycielem

Wojciech BIEDRZYCKI (Kraków)

KONIE LIPICKIE

Na terenie tzw. krasu rodzimego, czyli Krasu znaj
dującego się prawie całkowicie w granicach Słowenii, na 
krawędzi jego nasunięcia nad Triestem leży wioska o na
zwie Lipica (znana również pod włoską nazwą Lipizza), 
gdzie arcyksiążę Karol Habsburg, syn cesarza Ferdynanda I, 
ustanowił w 1580 roku stadninę koni, skąd miały być do
starczane one dla Hiszpańskiej Szkoły Jazdy Konnej w 
Wiedniu. Szkołę założono osiem lat wcześniej i zamierzano 
w niej ćwiczyć konie dla potrzeb cesarskiego dworu. Poszu
kiwano więc rasy lżejszej i bardziej eleganckiej, nadającej 
się do parad i innych wojskowych celów. Rok powstania 
stadniny jest jednocześnie początkiem jednej z najstarszych

ras koni. Słoweńcy mają dodatkowy powód do dumy, po
nieważ pierwszymi zarządcami tego majątku byli przez całe 
lata Słoweńcy. Stąd w wierszu znanego poety słoweńskiego 
Edwarda Kocbeka p.t.: Lipicanci znalazły się słowa: 

...dlatego wiedeńscy cesarze rozmawiali: 
po francusku — ze zręcznymi dyplomatami, 
po włosku — z czarującymi aktorkami, 
po hiszpańsku — z wszechmogącym Bogiem, 
po niemiecku — z nieokrzesanymi parobkami, 
ale z końmi porozumiewali się po słoweńsku...

(Lipickie konie, tłum. W. Biedrzycki)
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Ryc. 1. Tańczące konie lipickie jako element fontanny na dziedzińcu 
hotelu „Golf’ w Lipicy. Fot. W. Biedrzycki

W celu skrzyżowania autochtonicznej odmiany koni po
chodzących z Krasu, znanych z dobrych właściwości jako 
konie transportowe i wykorzystywanych jeszcze za czasów 
rzymskich do ciągnięcia rydwanów bojowych, sprowadzo
no na te tereny konie andaluzyjskie i w ten sposób powstała 
nowa rasa koni zwanych lipicanami. Przez stulecia krzy
żowano te konie z innymi rasami, sprowadzono konie z 
Czech (ogiery kladrubskie — Favory i Maestoso), neapoli- 
tańskie (ogiery Converzano i Neapolitano), duńskie (ogier 
Pluto). Śnieżnobiałe piękności pojawiły się dopiero 200 lat 
po założeniu stadniny, dzięki pełnokrwistym arabom (ogier 
Siglavy). Koń lipicki charakteryzuje się średnim wzrostem, 
jest głęboki i szeroki. Osiąga wysokość w kłębie około 160 
cm. Posiada żywe oczy o inteligentnym spojrzeniu, uszy 
pięknie osadzone. Głowa na długiej i umięśnionej szyi. 
Grzywa i ogon są utworzone z gęstego, choć delikatnego jak 
jedwab włosia. Ten bujny ogon koń pięknie odsądzą. Moc
ne i dobrze umięśnione nogi charakteryzują się szerokimi i 
wyrazistymi stawami. Kopyta, ze względu na wielosetletni 
kontakt z twardym, krasowym podłożem, są wyjątkowo od
porne i twarde. W porównaniu z wielkością konia są jed
nakże małe i pięknie wykształcone. Koń lipicki jest pełen 
gracji, energiczny, dumny i dostojny, które to cechy wy
niosły go do rangi konia paradnego, bardziej niż konia in
nych ras. Taki koń w końcu stał się właściwy dla Hiszpań
skiej Szkoły Jazdy Konnej. Całą grację lipicana widać do
piero w harmonii ruchów. Imponująca postawa i wyniosły 
krok rozsławiły go w całym świecie. Rasę tę charakteryzuje 
tak duża wytrzymałość, jak i późne dojrzewanie. Całkowitą 
dojrzałość lipican uzyskuje w wieku lat siedmiu, ale konie 
te osiągają wiek lat trzydziestu, przy zachowaniu całkowitej 
zdatności.

Lipicany źrebią się od stycznia do maja. Źrebaki i źrebi
ce przez okres ssania (6 do 7 miesięcy) trzymane są przy 
matce i przez następne trzy lata pozostają w stadzie. Potem 
rozdziela się je do nauki na kolejne cztery lata. Z chwilą 
przyjścia na świat wcale nie są białe, lecz szare, gniade, a 
nawet kasztanowe. „Cesarskiej bieli” nabierają między 
piątym a dziesiątym rokiem życia, kiedy sierść traci pig
ment — co jest efektem normalnego procesu starzenia się. 
Skóra, jednakże, pozostaje szara i przy ostrym ujeżdżaniu 
koń wygląda, jakby był pokryty plamami i w tym stanie 
wcale nie jest już tak atrakcyjny.

W hodowli ważną rolę odgrywa selekcja i próba zdat
ności materiału zarodowego. Już od najdawniejszych cza
sów ogiery musiały wykazać, że przeniosą na potomstwo 
swoje dobre cechy: umiejętności w pracy, posłuszeństwo, 
ruchliwość i wytrzymałość, i to zarówno pod siodłem, jak i 
w zaprzęgu. Tylko ogiery, które sprawdziły się w czterolet
nim okresie nauki, odpowiadały wymaganiom tej rasy, 
mogły stać się materiałem zarodowym w stadninie. Rodo
wód sześciu rodzin i ich 16 przodków, mający swój 
początek w XVIII w., przypomina historię średniowiecz
nych rodów arystokratycznych. Imiona koni lipickich 
składają się z dwu członów dla ogierów — pierwszy człon 
wskazuje na linię ojca, drugi jest imieniem matki, kobyły 
dziedziczą imię matki oraz otrzymują kolejny numer arab
ski potomka tej matki. Znakiem stadniny jest litera L na le
wym ganoszu i na lewym siodle kolejny numer z rejestru 
źrebiąt.

Ryc. 2. Konie lipickie na pastwisku. Fot. W. Biedrzycki

Z uwagi na wyjątkowo suchy klimat z małą ilością opa
dów, mieszkańcy Krasu musieli bardzo oszczędnie gospo
darować wodą. W przeszłości w Lipicy pojono konie wodą 
deszczową zbieraną w zbiornikach umiejscowionych w na
turalnych zagłębieniach terenu, wyłożonych kamieniami. 
Pięć takich zbiorników o nazwie fa//jeszcze dzisiaj znajduje 
się na terenie stadniny.

Ryc. 3. Żywe spojrzenie lipickiej klaczy. Fot. W. Biedrzycki

Obecnie stadnina zajmuje obszar 311 ha, na którym 
mieszczą się stajnie, z których najstarsza pochodzi z 1703 
roku, zabudowania gospodarcze, mieszkalne, ujeżdżalnia, 
dwa hotele, małe muzeum i galeria obrazów znanego artysty 
słoweńskiego Augusta Ćemigoja— pochodzącego z Krasu.
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Ryc. 4. Zgrabna piękność. Fot. W. Biedrzycki

W stadninie jest około 200 koni i 60 kucyków, i jedne i 
drugie można wynająć do nauki jazdy, przejażdżek i ćwi
czeń na paddocku. Historia stadniny w ciągu ponad 400 lat 
jej istnienia zapisała chwile sławy, a i chwile grozy nie były 
jej obce. W roku 1796 dwukrotnie musiała uchodzić na Wę
gry i raz do Chorwacji. Te peregrynacje zdziesiątkowały 
stado, jednak już w roku 1880 stadnina liczyła 341 koni. W 
czasie I Wojny Światowej z powodu bliskości frontu 
włoskiego (przez kilka lat trwały na Krasie zacięte walki) 
stadnina po raz czwarty została przeniesiona do Wiednia i 
do Czech. Po zakończeniu działań wojennych Lipica w wy
niku pokoju wersalskiego została przyznana Włochom. 
Część elitarnego stada pozostała w Austrii i część w Cze
chach, gdzie w stadninie Kladruby rozpoczęto hodowlę lipi- 
canów. Również w czasie II Wojny Światowej Niemcy 
przegnali stado na północ. Konie znalazły się w strefie zaję
tej przez armię gen. Pattona (rozmiłowanego w koniach ka- 
walerzysty), więc tylko jedenaście koni wróciło do Lipicy 
znajdującej się w Słowenii pod panowaniem marszałka 
Tito. Część zaś wrócono Włochom (tak jak w I Wojnie 
Światowej, również na końcu II Wojny Światowej znalazły 
się w obozie jej zwycięzców), część wywieziono zaś do Sta
nów Zjednoczonych. Konie lipickie są również hodowane 
w stadninach w Austrii (Piber w Styrii), na Węgrzech, w

Ryc. 5. Powierzchnia pastwisk pod zielonymi dębami ulega zmniej
szeniu. Fot. W. Biedrzycki

Ryc. 6. Zamiast koni w Lipicy mnożą się gracze w golfa.
Fot. W. Biedrzycki

Chorwacji (Djakovo), Czechach (Kladruby), we Włoszech 
(na Sycylii), w Stanach Zjednoczonych i Argentynie. Stad
ninę ożywiono używając materiału zarodowego z innych 
stadnin hodujących konia lipickiego. Po szeregu kryzysach, 
które groziły upadkiem hodowli, w 1996 roku w niepod
ległej Słowenii, stadnina przeszła na własność i pod zarząd 
państwa słoweńskiego. Obecnie stadnina lipicka jest specy
ficznym pomnikiem dziedzictwa kulturowego Słoweńców i 
jest równocześnie centrum turystyczno-rekreacyjnym. Ten 
status stadniny stał się jej przekleństwem, bowiem z części 
pastwisk wydzielono zróżnicowane pole golfowe o 18 
dołkach. Bliskość Triestu, cassino w hotelu Maestoso, 
urządzenia sportowe (golf, korty tenisowe, kryty basen) 
przywabiają turystów, których, szczególnie w końcu tygo
dnia, przybywa nawet w nadmiarze. Dalsze rozbudowywa
nie pola golfowego powoduje gwałtowne zmniejszanie po
wierzchni pastwisk i doprowadza do coraz większego defi
cytu wody, używanej do zraszania murawy pola. W sierpniu 
2006 roku znaleziono na pastwisku padłą kobyłę, gdyż z po
wodu braku pastwisk konie wypasane są na terenach, gdzie 
góruje goła skała i nie można znaleźć już żadnej trawy. Na 
koniec kilka słów o statusie autochtonicznej rasy lipicanów 
w Słowenii. Księgi rodowodowe stadniny lipickiej po za
kończeniu I Wojny Światowej trafiły do Włochów, część 
zaś zatrzymali Austriacy. Po II Wojnie Światowej żadna z 
tych ksiąg nie została zwrócona do Lipicy. Walkę o uznanie 
za kolebkę konia lipickiego Lipicy w Słowenii rozpoczęli pi
sarze słoweńscy pod przewodnictwem poety Borisa A. No
waka. Jednakże dyplomaci słoweńscy przed wstąpieniem do 
zjednoczonej Europy mieli zupełnie inne zmartwienia niż 
starania o uznanie autochtonicznej rasy konia. Dlatego nie 
powinien zdziwić podróżnika napis przy autostradzie w oko
licach Grazu w Austrii, opatrzony podobizną konia o gracji 
perszerona: Piber— die Heimat der Lipizzanerpferde.

Wpłynęło 9.11.2006

Dr inż. Wojciech Biedrzycki jest emerytowanym pracownikiem 
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
e-mail: biedrzyc@poczta.onet.pl

mailto:biedrzyc@poczta.onet.pl
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D R O B I A Z G I

Występowanie mądziaka malinowego Mutinus 
ravenelii (Berk. & M. A. Curtis) E. Fischer 

w Polsce

Rodzaj mądziak Mutinus Fr. zaliczany jest do rodziny 
sromotnikowatych — Phallaceae, do rzędu sromotnikow- 
ców — Phallales, do klasy grzybów podstawkowych — 
Basidiomycetes. W Polsce reprezentowany jest przez dwa, 
podobne pod względem kształtu i wielkości, gatunki: 
mądziaka psiego Mutinus caninus (Fluds.: Pers.) Fr. i 
mądziaka malinowego— Mutinus ravenelii (Berk. & M. A. 
Curtis) E. Fischer. Pierwszy jest naszym rodzimym gatun
kiem, spotykanym przede wszystkim w lasach (rzadziej w 
starych parkach i ogrodach botanicznych), podlegającym 
prawnej ochronie ścisłej. Natomiast mądziak malinowy to 
gatunek zawleczony do Europy z Ameryki Północnej. Na 
kontynencie europejskim po raz pierwszy podany został z 
Berlina na początku lat 40. ubiegłego wieku, gdzie znalezio
ny był w przydomowym ogródku. W Polsce stwierdzony w 
1967 r. w Krakowie i podany stąd jako nowy gatunek dla 
naszego kraju. Od 1983 r., tj. od daty wprowadzenia w Pol
sce ochrony gatunkowej grzybów, do 2004 r. mądziak mali
nowy, tak jak wszyscy przedstawiciele sromotnikowatych, 
podlegał ścisłej ochronie prawnej. W obowiązującym roz
porządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w 
sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych 
ochroną prawną (Dz. U. nr 168, poz. 1765, z dnia 28. 07. 
2004) mądziak malinowy, jako gatunek nierodzimy, zgod
nie z wytycznymi międzynarodowego prawa ochrony przy
rody, nie został umieszczony na liście grzybów chronio
nych. Gatunek ten nie był uwzględniony w żadnym z do
tychczasowych wydań polskiej czerwonej listy grzybów 
(Wojewoda, Ławrynowicz 1986, 1992, 2006). W tej ostat
niej publikacji nie znaleziono również uzasadnienia dla 
utrzymania na czerwonej liście naszego rodzimego mądzia
ka psiego, klasyfikowanego w dwóch pierwszych wyda
niach listy w kategorii gatunków rzadkich (R). Świadczy to 
o braku zagrożenia populacji tego grzyba, który podobnie 
jak inni przedstawiciele sromotnikowatych wykazuje ten
dencję do rozprzestrzeniania się w Polsce.

Mądziak malinowy jest typowym przykładem grzyba 
synantropijnego, preferującego siedliska silnie prze
kształcone przez człowieka. Występuje jako saprobiont, 
bezpośrednio na ziemi lub na rozkładającym się drewnie, w 
zaroślach, zieleńcach, ogrodach, parkach, arboretach, upra
wach ogrodniczych, rzadziej w lasach, głównie podmiej
skich i to zazwyczaj na ich obrzeżach. Owocniki początko
wo rozwijają się jako białawe, jajowate twory o wymiarach 
do 5 x 2,5 cm, związane z podłożem sznurami grzybni. Po 
dojrzeniu „czarcie jajo” pęka i w stosunkowo krótkim cza
sie wyłania się gąbczasto-porowaty receptakl (trzon). Jest 
on walcowaty, u podstawy zwężony, barwy od jasnomali- 
nowej do różowej. Nieco grubszą górną część zabarwioną 
intensywnie malinowo (u mądziaka psiego jest ona żołtopo- 
marańczowa, morelowa) pokrywa tzw. gleba, utworzona z 
oliwkowozielonej śluzowatej masy elipsoidalnych zarodni

ków o wymiarach 4—6 x 1-3 )Lim. Owocniki pojawiają się od 
maja do października. Wyrastają w grupach liczących od 
kilku do kilkunastu sztuk. Rozwinięte okazy osiągają do 15 
cm wysokości i szybko przewracają się. Dojrzałe owocniki 
wydzielają niemożliwy do zlekceważenia, silny, nieprzy
jemny zapach padliny, a według innych przegniłego moczu 
lub kocich ekskrementów. Woń ta przywabia chmaiy owa
dów, głównie muchówek, które przyczyniają się do roz
przestrzeniania zarodników.

Od momentu znalezienia pierwszego stanowiska tego 
grzyba w Polsce minęło pół wieku. W tym czasie opubliko
wano kilkanaście prac na temat jego występowania i eks
pansji w naszym kraju. Z przeglądu literatury, której spis 
znaleźć można w pracy Wojewody (2003) pt. „Krytyczna 
lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Pol
ski” oraz z publikacji Kujawy (2006 w druku) „Rejestr ga
tunków grzybów chronionych i zagrożonych —  nowa for
ma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od 
amatorów”, a także na podstawie informacji znalezionych 
na stronach internetowych poświęconych grzybom wynika, 
że większość stanowisk zlokalizowana jest w południowej 
części kraju: od Jeleniej Góry na zachodzie, poprzez 
Opolszczyznę, Górny Śląsk, Płaskowyż Rybnicki, Beskid 
Śląski, Kraków, Pogórze Ciężkowickie i Rożnowskie, Tar
nów i jego okolice, po Kotlinę Sandomierską na wschodzie. 
Drugim rejonem występowania jest środkowa Polska. Tutaj 
znany był z Warszawy Koła (najdalej wysunięte na północ 
stanowisko w naszym kraju), ze wsi Przylot nad Pilicą z 
Łodzi i jej okolic (ryc. 1). W ostatnich latach mądziak mali
nowy pojawił się w tej części kraju na kolejnych stanowi
skach.

16° 20 ° 24°

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk mądziaka malinowego Mutinus 
ravenelii w Polsce •  -  stanowiska znane z literatury, O -  nowe 
stanowiska

1. Piaseczno (gm. Piaseczno) k. Warszawy, gospodar
stwo rolno-ogrodnicze; lipiec 1993 r. Kilkadziesiąt owocni-
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ków w pobliżu miejsca składowania torfu i kompostu oraz 
na ziemi w zniszczonej, pozbawionej szyb szkłami.

2. Popówek k. Komorowa (gm. Michałowice) ok. 10 
km na południowy-zachód od Warszawy, Pracowniczy 
Ogród Działkowy SGGW im. Kaźmierkiewicza; sierpień 
1995 r. W ogrodzie prof. Witkowskiej-Żuk wyrosło kilka 
owocników na glebie mineralnej w pobliżu altany.

3. Warszawa Wilanów, osiedle Powsin, Ogród Botanicz
ny — Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 
PAN; sierpień 1999 r. Kilka owocników wyrosło w miejscu 
składowania trocin w pobliżu budynku gospodarczego.

4. Grzędy (gm. Tarczyn) ok. 20 km na południe od War
szawy, plantacja borówki wysokiej wyściółkowana trocina
mi i zaopatrzona w system kropelkowego nawadniania; 
maj-wrzesień 2001 r., lipiec-sierpień 2002 r. W 2001 r. 
wystąpiły dwa masowe pojawy owocników. Pierwszy, 
mniej liczny, miał miejsce już na przełomie maja i czerwca. 
Drugi, bardzo obfity (kilkaset sztuk w różnej fazie rozwoju) 
wystąpił w drugiej połowie sierpnia (ryc. 2). Rekordowe 
okazy osiągały wysokość 15 cm przy grubości receptakla
1,5 cm. W 2002 r. stwierdzono drastyczny spadek liczby 
wyrastających owocników. Prawdopodobnie spowodowa
ne było to niekorzystnymi warunkami pogodowymi (chłod
niejsze lato w porównaniu z rokiem poprzednim) i stosowa
niem herbicydów przeciwko mądziakowi przez właściciela 
plantacji.

Ryc. 3. Jeden z trzynastu owocników mądziaka malinowego Mutinus 
ravenelii wyrosłych w czerwcu 2006 r. nad stawem przelewowym w 
Arboretum w Rogowie. Fot. A. Szczepkowski

— Zadrzewienie między kortem tenisowym a bramą 
wejściową do Arboretum (sierpień 2003 r.); pięć owocni
ków wyrosło na ziemi porośniętej trawami i roślinami ziel
nymi, pośród krzewów berberysu Berberis. Pomimo kon
troli tego stanowiska nie stwierdzono występowania owoc
ników w następnych latach.

Ryc. 2. Owocniki mądziaka malinowego Mutinus ravenelii na 
plantacji borówki wysokiej we wsi Grzędy k. Tarczyna; 
sierpień 2001 r. Fot. A. Szczepkowski

5. Rogów (gm. Rogów, woj. łódzkie), Leśny Zakład 
Doświadczalny SGGW.

— Arboretum (czerwiec-sierpień 1999-2000 r.); co 
roku, przez dwa sezony obserwowano po kilka owocników 
wyrastających bezpośrednio na ziemi, jak i na substracie ko- 
rowo-trocinowym wysypanym pod cisami Taxus bacatta i 
azaliami Rhododendron. Po 2000 r. nie znaleziono owocni
ków w tym miejscu.

— Arboretum (czerwiec-wrzesień 2002-2006 r.); nad 
stawem przelewowym pod metasekwojami chińskimi Me- 
taseąuoia glyptostroboides wśród roślin zielnych (m.in. Ae- 
gopodium podagrańa, Fragaria vesca, Urtica dioica, Oxa- 
lis acetosella) wyrasta każdego roku od kilkunastu do kilku
dziesięciu owocników. Jest to najbardziej stabilne i 
najdłużej utrzymujące się stanowisko mądziaka malinowe
go w Arboretum (ryc. 3,4).

Ryc. 4. Owocnik mądziaka malinowego Mutinus ravenelii po 
wydostaniu się z „czarciego jaja” na stanowisku 5; lipiec 2004 r.
Fot. A. Szczepkowski

Pod koniec sierpnia 2006 r. odkryto stanowisko tego 
grzyba na Lubelszczyźnie. Kilkanaście owocników wyrosło 
na wilgotnych trocinach sosnowych w gospodarstwie 
ogrodniczym w okolicy Horodła. Jest to najdalej wysunięte 
na wschód stanowisko Mutinus ravenelii w naszym kraju.

Analizując rozmieszczenie mądziaka malinowego w 
Polsce można zauważyć, że wszystkie udokumentowane do
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tej pory stanowiska znajdują się na południe od linii wyzna
czającej ok. 52° szerokości geograficznej (ryc. 1). Jednak i 
w tej części kraju znajdują się regiony, gdzie nie odnotowa
no występowania tego grzyba, jak np. Wielkopolska, Dolny 
Śląsk czy Góry Świętokrzyskie. Nie był do tej pory poda
wany również ze wschodniej części Polski: z Podlasia i Lu
belszczyzny. Zastanawia brak doniesień o tym gatunku z 
północy kraju (Pomorze, Warmia i Mazury) tym bardziej, 
że był już notowany w Skandynawii. Czyżby mądziak mali
nowy w podboju ziem polskich, który rozpoczął, przed co 
najmniej 50 latami, jeszcze tam nie dotarł?

Andrzej S z c z e p k o w s k i  (Warszawa)

ruch pieszy w wielu przypadkach, zwłaszcza w górach, po
woduje eliminację wielu gatunków roślin rosnących przy 
szlakach turystycznych. Spotykamy się z tym nagminnie w 
Tatrach. Reszty dzieła zniszczenia dokonuje erozja wodna 
wymywając resztki gleby z tych miejsc. Szansa na powrót 
roślinności w te miejsca maleje.

Turystyczna presja na środowisko przyrodnicze

Ryc. 1. Wzmożony ruch tuiystyczny w Tatrach powoduje eliminację 
wielu gatunków roślin przy szlaku. Fot. R. Kozik

Do niedawna po szlakach turystycznych, drogach i 
ścieżkach leśnych wędrowali turyści pieszo. Wzmożony

Ryc. 3. Podgórki Tynieckie, ślady quada na piaszczysku poniżej 
rezerwatu Skołczanka. Fot. R. Kozik

W ostatnich latach nastała moda na rowety górskie, mo
tocykle terenowe oraz pojazdy czterokołowe, tzw. quady. 
Chęć realizowania pasji sportowej i szukanie ekstremalnych 
warunków prowadzi do naruszania obowiązujących przepi
sów np. ustawy o lasach (Dz.U. z 2005 r. nr 45, poz. 435). 
Daleko szukać nie trzeba, wystarczy wybrać się na spacer w 
kompleks leśny Sikomika pod Kopcem Kościuszki w Kra
kowie lub Lasu Wolskiego z rezerwatem Skałek Panieńs

Ryc. 2. Las Sikomik pod Kopcem Kościuszki, zniszczenie runa Ryc. 4. „ Poligon” sportów motorowych na Pustyni Błędowskiej, 
leśnego przez rowerzystów. Fot. R. Kozik Fot. R. Kozik
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kich włącznie. Aż się wierzyć nie chce, jakich spustoszeń w 
runie leśnym mogą dokonać rowerzyści.

Ryc. 5. Ogrodzieniec — turystyka motorowa. Fot. R. Kozik

Na terenach o mniejszym mchu turystycznym pojawiają 
się motocykle terenowe i quady. Dotyczy to między innymi 
Podgórek Tynieckich wraz z terenem rezerwatu Skołczan- 
ka. Tutaj kusi rozlegle piaszczysko o podnóża Skołczanki. 
Straty, to pozbawianie tego terenu roślinności psammoftlnej 
(piaskolubnej), która z takim trudem próbuje zasiedlić ten 
obszar.

Ryc. 6. Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów — Kołaczyce. 
Fot. R. Kozik

Ze śladami tego rodzaju „turystyki” nazywanej kwalifi
kowaną spotykamy się w wielu miejscach, na przykład na 
Pustyni Błędowskiej czy na Wyżynie Krakowsko-Często
chowskiej. Pustynia Błędowska jest wielkim poligonem już 
nie wojskowym, ale sportów motorowych. Skutkiem tego 
niszczy się płaty roślinności psammofilnej z macierzanką 
piaskową Thymus serpyllum L. em. Fr., strzęplicą siną [Ko- 
eleria glauca (Spreng.) DC.], szczotlichą siwą [Corynepho- 
nis canescens (L.) P.Beauv.], wydmuchrzycą piaskową 
Elymus arenańus L., wierzbą piaskową Salix arenaria L. i 
zbiorowiska mszysto-porostowe. W ten sposób przerywa 
się procesy sukcesji pierwotnej. Nie jestem przeciwny upra
wianiu tego rodzaju wypoczynku pod warunkiem, że będzie 
to w miejscach dozwolonych obowiązującym prawem. Jed
nak problem zaczyna się wymykać z pod kontroli.

Dla właścicieli tych terenów przybywają nowe obo
wiązki, ochrony ich przed zajeżdżeniem.

Ryszard K o z i k  (Kraków)

Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparrasis 
crispa (Wulfen) Fr. (1821) w rezerwacie „Dąbrowa 

w Napoleonowie” w okolicy Poddębic

Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) należy do klasy 
podstawczaków Basidiomycetes, rzędu Bezblaszkowców 
Aphyllophorales i rodziny szmaciakowatych Sparassida- 
ceae. Wszystkie gatunki występujące w Polsce są objęte 
ochroną.

Szmaciak gałęzisty jest jednym z bardziej okazałych i 
ładniejszych grzybów występujących w Polsce. Już sam 
jego, nietypowy dla przypadkowego obserwatora, kształt 
jest intrygujący. Także jego rozmiary i waga są imponujące. 
Nierzadkie są osobniki o wadze przekraczającej trzy kilo
gramy. Rekordowy okaz znaleziony w południowej Francji 
ważył 28,8 kg. Grzyb ten w zależności od regionu doczekał 
się wielu nazw: strzępulec, kozia broda, orysz, leśny kala
fior, kwoka, strzępiak kędzierzawy, baran. Jest grzybem ja
dalnym, zawiera, między innymi, środek antybiotyczny — 
sparassol oraz śladowe ilości arszeniku. Owocniki jego wy
rastają zawsze pojedynczo u podstawy porażonych drzew. 
Najczęściej jest to sosna, ale spotykany był także na świer
ku, modrzewiu i daglezji. Czasami można go spotkać także 
na drewnie tych drzew jako saprofita. W Polsce występuje 
od lipca do października, zawsze na oddzielnych stanowi
skach (żywicielach). Podlega ochronie prawnej na podsta
wie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 
2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących grzy
bów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r, nr. 168, poz. 1765). 
Na Czerwonej Liście grzybów wielkoowocnikowych zali
czony jest do grupy R — rzadki (gatunki o ograniczonych 
zasięgach geograficznych, o małych obszarach siedlisko
wych lub też występujące na rozległym obszarze, ale w du
żym rozproszeniu).

W rezerwacie „Dąbrowa w Napoleonowie” kilka osob
ników szmaciaka stwierdzono u podstaw sosen o orienta
cyjnym wieku: 50-60 lat (ryc. 1). Wszystkie osobniki znale
ziono w północno-wschodniej części rezerwatu. Osobniki 
miały około 25 cm wysokości i około 30 cm średnicy. Jeden 
z uszkodzonych osobników ważył 1,8  kg.

Ryc. 1. Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparrasis crispa (Wul
fen) Fr. (1821) z rezerwatu „Dąbrowa w Napoleonowie” w okolicy 
Poddębic. 28 lipca 2006. Fot. K. Z. Kamiński

Rezerwat „Dąbrowa w Napoleonowie” położony jest w 
odległości około 5 km w kierunku północno-zachodnim od
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Poddębic. Zajmuje on powierzchnię 38,63 ha. Leży on na 
terenie uroczyska Napoleonów, które jest największym 
kompleksem leśnym w okolicach tego miasta. W tym frag
mencie lasu występują bardzo zróżnicowane warunki sie
dliskowe. Między innymi, znajduje się tutaj 100-letnia 
dąbrowa świetlista. Rezerwat położony jest w pobliżu 
północnej granicy naturalnego występowania jodły. W ru

nie leśnym dominuje orlica pospolita. Występuje tutaj dużo 
gatunków rzadkich i chronionych na terenie Polski, między 
innymi: dziurawiec skąpolistny, lilia złotogłów, dąbrówka 
kosmata, gorysz siny, naparstnica zwyczajna, pierwiosnka 
lekarska, narecznica skąpolistna, trzmielina brodawkowata 
oraz podkolan biały.

Krzysztof Z. K a m i ń s k i (Poddębice)

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

Mali ludzie: p ra p rzo d kow ie  czy degenerac i?

Przeciętna d ługość ciała u  różnych narodow ości je s t  bardzo roz
maita, np. u pa tagończyków  w ynosi ona 175 cm  u  b u szm e n ó w  z a ś  
135 cm. D ziw nym  zb ieg iem  okoliczności w e w szystkich częściach  
świata istnieją narody m ałego i wielkiego wzrostu, nieraz sąsiadują  
one  naw et o  m iedzę , co je s z c z e  jaskrawiej różnice te uwydatnia. W  
Europie m a m y  m aleńkich Lapończyków  obok rosłych Norwegów, 
w  A fryce niskiego wzrostu B u szm en i ży ją  obok olbrzym ów  —  Ka- 
frów. P od w rażeniem  właśnie tego kontrastu podróżnicy nieraz n a 
zywali takie narody lub plem iona narodam i skarlałemi.

P ierw sze w iadom ości o  narodach karłowatych p o chodzą  j e s z 
c ze  o d  starożytnych. Do wiadom ości tych pierwiastkowo mało wagi 
przykładano; dopiero teraz zw olna ustala się  przekonanie, ż e  wia
dom ości te nie były wytworem wyobraźni, lecz ż e  opierały się  one  
na obserwacyi.

W  pieśniach Hom era m a m y  opowiadanie o  P igm ejczykach, sta 
czających boje z  żórawiami. H ezyo d  również o  nich wspomina. 
M egastenes, historyk grecki, w  roku 295  p rzed  C hrystusem  jeźd ził  
do Indyj jako  p o se ł króla Se leu cu sa  Nicatora do króla Sandrocotu- 
sa. Opisuje on  maleńkich ludzi beznosych , posiadających nad  
ustam i otwory do  oddychania b e z  nozdrzy. Jed n a kże  geogra f Stra- 
bo sądził, ż e  P ignejczycy Hom era i H ezyoda  byli wytworem  fanta- 
zyi; opisom  M eg a sten esa  również wiary nie daje i nazyw a  wogóle  
kłam cam i w szystkich, którzy pisali o  Indyach.

P ierw sze dokładniejsze w iadom ości o  istnieniu maleńkich ludzi 
w  A fryce środkow ej podaje Herodot. Opowiada on, ż e  pięciu  
m łodych n a sa m o m ó w  (nasam om ow ie  —  plem ię libijskie) p rzeszło  
w poprzek pustyn ię  libijską w  kierunku południowym. Za pustynią  
napadł na nich tłum m aleńkich ludzi, wziął w  niewolę i zaprowadził 
do m iasta zam ieszka łego  p rze z  równie małych ludzi. Miasto ow o  
stało n a d  wielką rzeką  p łynącą z  zach o d u  na wschód, w  której wi
dać było krokodyle.

Arysto te les twierdzi, ż e  żórawie odlatują z  równin scytyjskich na  
błota leżące  na  południe o d  Egiptu, z  których Nil wypływa, i dodaje  
ż e  według p odań  walczą tam  te ptaki z  pigm ejczykam i. P igm ejczy- 
ków  nie uw aża on  z a  istoty urojone i przeciwnie w ierzy on  opow ia
daniom  o m aleńkich ludziach m ieszkających tam  w  norach.

G eograf P om pon iusz Mela przenosi p igm ejczyków  do  Arabii. 
K tezyasz, nadw orny lekarz A rtakserksesa  na  400  lat p rzed  C hrys
tu sem  opisuje w  Indyach czarnych bardzo m ałych ludzi; podaje on  
o nich, ż e  są  bardzo brzydcy, mają płaskie nosy, chodzą  nago  
okrywając się  tylko sw ojem i bardzo długiemi włosami; nazyw a  on  
ich bardzo sprawiedliwymi i podaje, ż e  s ą  doskonali łucznicy.

Z  w ieków  średnich doszło  do n a s  niewiele w iadom ości o  naro
dach karłowatych. W  dziele zda je  się  niesłusznie przypisyw anem  
biskupowi P alladyuszow i z  Helenopolu w  Bitynii znajduje się  opis  
podróży  ja kieg o ś człowieka p rzez  Teby egipskie na  Ceylon; w  opi
sie tym  podany  je s t  naród B itsadów  ja ko  najm niejszy na  tej wyspie, 
który m ieszka  tam  w  pieczarach, zręczn ie  um ie się  piąć p o  górach i 
m a czarną skórę. G eograf chiński H iuen Tsang, podróżujący p o  In
dyach  w  siódm ym  wieku p o  Chrystusie, opisuje naród „Jakkho" 
m ieszka jący  w  południow o-w schodnim  zaką tku  Ceylonu. A lhas- 
san-Ibn-M oham m ed-A lw azzan w p odróży  sw ej p o  A fryce północ
nej odbytej w  roku 1492 pozna ł naród karłów na południu Marokko.

M arynarze portugalscy w  wieku sze sn a s tym  przywieźli w iado
m o ść  o  narodzie karłowatym z  w ybrzeży  Loango (pom iędzy równi
k iem  a  Kongo). W  wieku siedm nastym  napotkano naród karłowaty 
D ongo w  A fryce p o d  równikiem.

W  połowie sied em n a steg o  stulecia E. d e  Flacourt, dyrektor k o m 
panii wschodnio-indyjskiej i gubernator M adagaskaru, w  sw ojej 
„Historyi w yspy  M adagaskaru” wyraził się, ż e  opowiadania o istnie

niu na tej wyspie olbrzym ów  i karłów uw aża za  bajki. W ięcej ja k  w  
sto lat późnie j botanik de  C om m erson podał wiadomość, ż e  na Ma
dagaskarze  istnieje naród karłów, który on nazyw a „Ouimo”. Udało 
m u  się zb a d a ć  trzydziestoletnią kobietę tego plemienia: w ysokość  
je j  wynosiła 119 cm, ręce  sięgały do kolan, banva je j skóry była ja ś 
niejsza o d  skóry negra, w łosy miała krótkie i kędzierzaw e. Ouimo- 
wie zam ieszkiw ali n a jw yższe  góry M adagaskaru. Uchodzili oni za  
najbystrzejsze, najw aleczniejsze i najruchliwsze plem ię na  wyspie. 
Dla sąsiadów  byli niezw yciężeni, chociaż nie mieli ani broni palnej 
ja k  tamci, ani nie byli tak liczebni. Mniej w ięcej w  tym  sa m ym  cza 
sie, k iedy podróżow ał d e  C om m erson, gubernator d e  M odave wy
prawił e k sp ed ycyę  w  celu odkrycia i zbadania kraju pigmejów. 
E ksp ed ycya  ta nie osiągnęła celu całkowicie, jed n a k  zdobyła wia
domości, ż e  istnieje na  M adagaskarze rzeczyw iście naród karłów  
Ouimo zw any; m ę żc zy źn i tego narodu m ierzą przeciętnie około 
110 cm  wysokości, kobiety nieco mniej, skórę mają ja śn ie jszą  niż 
reszta  wyspiarzy, w łosy krótkie i kędzierzaw e.

O d r. 1867, kiedy du  Chaillu na za sa d zie  własnych obserwacyj i 
badań opisał naród karłów Obongo, otrzym aliśm y p ew nie jsze  wia
dom ości, do tyczące zn a czn e j ilości afrykańskich ludów  karłowa
tych. P oczątkow o zakw estyonow ane  istnienie Obongo  
potw ierdzone zosta ło  zarów no p rzez  członków  niem ieckiej ekspe-  
dycyi n ą  Loango, ja k  i p rze z  Lenza.

Schweinfurthowi za w d zięcza m y  odkrycie plemienia A kka na te
renie źródeł Nilu. O bserw acye jeg o  potwierdził Lang, Felkin, Emin 
P asza, Casatti, S tan ley  i Stuhlm ann. Junker spotkał karłów na tere
nach M abode i M omfu, Stuhlm ann n a d  Issongo i Ituń. Serpa  Pinto 
znalazł koło górnego Kuando plem ię M ucassiquere, Stanley, W olf i 
W issm ann  m ięd zy  dopływam i K ongo widzieli Batua czyli Watwa, 
Francois i Grenfeu n a d  sa m ym  K ongo napotkali Bapoto, Kund wi
dział p lem ię  Bojaeli w  Kamerunie, Cram pel spotkał B ayago na  
północ koło Ogowe, Baum ann nakoniec p lem ię Watwa w  Urundi.

Te narody karłowate wew nątrz centralno-afrykańskiego terenu  
leśnego, również i na  w schodzie oraz zachodzie  Afryki p o d  w zglę
d em  b u dow y ciała stoją blisko B uszm enów ; w szyscy  oni wyróż
niają się  z  p o m ięd zy  otaczających ich narodowości rażąco małym  
w zrostem .

W issm ann  zm ierzył czterdziestu  m ę żc zy zn  Batua w  lasach na  
w schód  o d  S a n  ko m  u i otrzymał przeciętną w ielkość 140 cm. Fran
cois otrzym ał w  górze  C zuappa miarę m ę żc zy zn  140 cm, kobiet 
120 cm. S tuhlm ann obserw ow ał u plem ienia A kka czyli E w e z  gór
neg o  Ituń długość dała o  124-150  cm, sądzi on jednak, ż e  osobniki 
w y ższe  n a d  140 cm  nie na leży  uw ażać za  należące do czystej 
rasy. Zdaniem  E m  i na P a szy  w ysokość  130-140  cm  u  afrykańskich 
narodów  karłowatych uw ażana być  m o że  za  typową. W  proporcy- 
ach głównie wyróżnia się  przew aga tułowia w  stosunku  do nóg. 
N iezm iernie dziwna je s t  cienkość tych członków, które w  porówna
niu z  d u żą  głową wydają się  zb y t małe. Barwa ciała je s t  jasno-bru- 
natna o  silnie żółto-czerw onaw em  tle; w łosy kędzierzaw e po  
w iększej c zę śc i nieco brunatnawe, rzadziej czysto  czarne, delikat
n y  p u s z e k  pokrywa całą skórę, nadzw ycza j skłonną do tworzenia 
zm a rszczek . Narody karłów mają zgrabne ciało i bystry umysł. S ą  
oni osiadłym i myśliwcami, nie budującym i stałych chat. Sąsiedzi 
starają s ię  odpędzić ich jaknajdalej, g d yż  ani chwili spokojnej nie 
m ają z  pow odu  ich kradzieży. Do jakiego  stopnia są  oni znienawi
d zen i p rze z  sw ych d użych  sąsiadów, widzim y to z  następującego  
opisu dr. Kandta; „W  lipcu 1898 r. odbyw ałem  podróż od  zbiegu  
rzek A lkunga i N yavarongo naokoło wielkich wulkanów do północ
neg o  Kiwu i stam tąd  zn ó w  napowrót do Nyavarongo. P rzechodząc  
m ięd zy  grupą Karissimbi i wulkanem  zw iedzanym  p rzez  von Glot- 
zena , trafiłem na dwie otwarte chaty a  właściwie tylko na  kilka d e 
s e k  pokrytych słom ianym  dachem ; w  chacie były ślady św ieżych
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ognisk, tu ż obok drogi wiodącej p rzez przełęcz. Zanim je s zc ze  
zdołałem  je  zobaczyć, przew odnik mój, idący o jakieś 50 m  
p rzed e m n ą  w  kierunku wym ienionym  pogroził p ięścią  złorzecząc. 
Zapytany o pow ód tak nagłego gniew u odpowiedział, ż e  tutaj dnia
m i i nocam i włóczą się  opryszki, napadają sam otnych podróżnych, 
ograbiają ich, zabijają m ężczyzn , chwytają kobiety i dzieci. Opo
wiadanie to brzmiało nieco niewiarogodnie. „Cóżto są  za  ludzie owi 
opryszkow ie? „Watwa”. „Cóż to je s t  Watwa". „Źli ludzie; takiego 
wzrostu” i tu zbliżył dłoń prawie do sa m ej ziemi. Treść dalszego  
opowiadania była następująca: „Istnieją dwa rodzaje Watwa, do
brzy i źli. D obrzy żyją  ja k  reszta  narodów, są  osiedleni, uprawiają 
pola, zajmują się garncarstwem  i t. d. źli wiodą życie koczownicze, 
nie m ają pól, a w  no cy  kradną w szystk ie  środki potrzebne do życia. 
Niektóre wsi, chcąc za b ezp ieczyć  się  przeciwko ich kradzieżom, 
m u szą  się  okupyw ać”. „Dlaczegóż więc nie postarają się  oni o ich 
zn iszczen ie”. Te słowa m oje wywołały przestrach i odpowiedź: 
„Watwa nie m ożna  zw yciężyć, oni s ą  zb y t źli” i dalej następowały  
straszne historye. K andt w yszukał Watwa. Chaty ich stały w pola
nach lasów  prastarych; nie posiadali oni ani pól, ani bydła, znalazł 
on u  nich wiele kradzionych zapasów .

Do narodów karłowatych zaliczyć na leży  również i B uszm enów , 
g d yż przeciętna ich w ysokość  w ynosi od  130-140  cm. Teren za 
m ieszkiwania B u szm en ó w  obejm ow ał dawniej prawie cały połud- 
nio-zachód Afryki i plem iona ich rozprzestrzeniły się  daleko na  
północ i na wschód. O becnie jed n a k że  zostali wyparci w  góry i pu 
stynie. G łównym ich siedliskiem  je s t  Katahari, rozproszeni znajdują  
się oni je s z c z e  na zachodzie  Kapu, w  krainie N am a i kolo Ovambo; 
w  okolicy jeziora N gam i sięgają oni na północ do 17°. Przy m ałym  
wzroście uderza je s z c z e  ich nadzw yczajna chudość, naw et dzieci 
ich nie w ykazują tej zw ykłej okrągłości form jaka cechuje dzieci in
nych narodów. M uskuły występują wyraźnie z  p o d  czerwona- 
wo-żóltej nieelastycznej pofałdowanej skóry, co nadaje im wyraz 
mumii; m ięśnie ich nie są  grube, lecz  nadzw yczaj sprężyste.

B uszm en i są  tak doskonałym i biegaczami, ż e  wytrwałością 
swoją i szybkośc ią  są  wstanie za p ęd zić  zw ierzynę na śmierć; wo
góle p o d  w zględem  wytrzymałości na niewygody, głód i pragnienie 
w  każdym  podziw  w zbudzać  mogą. Z m ysły  mają nadzw ycza j silnie 
rozwinięte. P ędzą  życie  koczujących myśliwych, postępując w  ślad  
za  zw ierzyną i prow adząc z e  so b ą  żo n y  i dzieci. Miłość swobody, 
odwaga, lecz za ra zem  i okrucieństwo oraz m ściw ość  —  oto 
główne właściwości ich charakteru. Zasługują oni również na  
w zm iankę p o d  w zg lędem  zdolności w  zakresie malarstwa na  
skałach oraz rzeźbiarstwa, liczne te o zd o b y  spotykać się dają w  ich 
mieszkaniach; oprócz tego m ają d u że  zamiłowanie do muzyki, 
sam i naw et produkują się, maltretując jaknajstraszliwiej nerwy  
przeraźliwym sw ym  instrum entem  „gorra”.

Istnieją niektóre dowody, przem aw iające za  tem, ż e  b u szm en i i 
narody karłowate dawniej zajmowali znaczn ie  w iększy  teren w  
Afryce. N iedawno w  A b yd o s w  górnym  Egipcie w  rozkopach, wy
konyw anych p rzez  angielskie towarzystwo badania Egiptu p o d  kie
runkiem F. Petriego, obok c za s z e k  po tom ków  dużych ras 
afrykańskich znaleziono również i szczą tk i Pigmejczyków; 20%  
cza szek  należało do nich. C zaszki pochodziły z  epoki kam iennej i 
epoki m etalow ej p ierw szych dynastyj, a za tem  z  c za su  4 000-6000  
przed  Chr. Kollmann za tem  uw aża za  nadzw ycza j prawdopodob
ne, a naw et za  pewnik, ż e  Homer, Hezyod, A rystoteles i inni pisa
rze starożytności mieli dokładne w iadomości

Narody karłowate nie są  właściwością Afryki, zn a n e  one są  rów
nież i w  innych częściach świata. Tak np. w  Indy ach ja k  ju ż  mówiliś
my, w spom inano o nich ju ż  w  starożytności.

Do narodów karłowatych należą  również i Negryci na Filipinach, 
Sum atrze, Jawie, Borneo.

Najdokładniej z e  w szystkich zba d a n e  je s t  p lem ię W edda na 
Ceylonie. Plemię to je s t  jed n ą  z  najstarszych ras rodzaju ludzkiego  
„odmianą człowieka, p o d  w zględem  wieku przechodzącą  znacznie  
szc zep y  sąsiednie". Ta prastara, m ała i czamo-brunatna rasa żyła  
w  Indyach w  „okresie w eddyjskim ”, wiele se tek  lat p rzed  Buddą i 
C hrystusem; w szystk ie  te nieznaczne, mniej czysto  utrzym ane ich 
resztki przedstawiają m ałe s z c ze p y  W edda, żyjące sam otnie i roz
rzucone w  oddalonych lasach górskich Indyj np. p lem ię Kurumba  
w górach Nilgiri, Kanikazy, Juangi i inne tak zw ane  „czarne s z c z e 
p y  H induskie”. W szystk ie  te s z c z e p y  W eddów  mają z  W eddam i na 
Ceylonie następujące cech y  spólne: niski wzrost, ciemno-brunatną  
barwę skóry, włosy pofalow ane lub pokręcone, rzadki zarost na  
brodzie, szeroki no s głęboko osadzony, członki długie i chude, 
skielet delikatny, c za szkę  długą i w ąską  o niskiem  czole. Średnia 
w ysokość wynosi u m ę żc zy zn y  153 cm, u  kobiety 147 cm. Mała 
głowa harmonizuje z  m ałem i rozmiarami ciała, p o d cza s gdy  u  afry

kańskich narodów karłowatych i u b u szm en ó w  głowa je s t  nieco 
za-duża  co  podnosi je s z c ze  wrażenie skarlenia.

Plemię W edda zam ieszku je  lesistą okolicę wschodniego Ceylo- 
nu, p ęd zą c  koczow nicze życie  myśliwskie, ilość ich w ynosi nie wię
cej za p ew n e  ja k  300.

W  Nowej Gwinei istnienia narodów karłowatych dowiedli Lauter- 
bach, Kersting i Tappenbeck, W eule pisał niedawno o  Pigmejczy- 
kach, napotkanych p rzez siebie na terenie środkowego Ramu; 
według Wilhelma Krauzego w Australii również istnieje mniejsza  
prarasa o daleko niższym  od  tamtych stopniu kultury. W  Europie 
również dowiedziono istnienia Pigmejczyków, m iędzy innem i np. w  
Szwajcaryi w  trzech różnych miejscach znaleziono kości Pigmejczy
ków  w  grobach neolitycznych pom iędzy kośćm i rosłych europejczy
ków. Oprócz togo podobne kości znaleziono w N iem czech kolo 
Wormacyi i Egisheimu nad R enem , a kilka lat tem u Thilenius zawia
domi! o odkryciu ich szczą tków  na Śląsku. W szystkie te znalezione  
kości wykazują dobrze sformowane, wysmuklę, wolne od  zjawisk 
patologicznych kości, tak ż e  tu m ow y być nie m oże  o  jakim ś choro
bliwym przebiegu. Posiadamy również dow ody istnienia Pigmejczy
ków  w  obecnej chwili, Sergi i Mantia wykazali bytność ich w Sycylii w  
prowincyi Girgenti, dalej Niceforo i Onuis widzieli na Sardynii ludzi o 
małych czaszkach  wzroście przeciętnym dla m ężczyzn  150 cm  (98 
pomiarów) i 146 cm  przeciętnie dla kobiet (6 pomiarów). Rów nież w  
niektórych wschodnich guberniach Rosyi napotkać się  daje zadzi
wiająco duża ilość ludzi bardzo małego wzrostu.

Z  powodu małego sw ego  wzrostu również i Lapończycy mogą  
być zaliczeni do tego sa m eg o  działu. Virchow znalazł u trzech m ę ż 
czyzn  pierw szej badanej grupy przeciętną wysokość, równającą 
się  138 cm. W  dmgiej grupie wynosiła miara p ierw szego człowieka 
144,6 cm, drugiego 144 cm, trzeci u znany  za  „najmniejszego  
człowieka w  Laponii", m ierzył zaledwie 126 cm; kobieta mierzyła
144,5 cm. Jeśli porachujem y w szystkie wielkości, to średnia w yka
ż e  nam, ż e  stoją oni niżej wszystkich ras europejskich. Z  powodu  
nadzw yczaj złego odżywiania, charakterystycznego u  Lapończy
ków  i z  pow odu silnych zm a rszczek  na twarzy przypominają oni 
bardzo afrykańskich B uszm enów .

W  A m eryce dotąd am erykańscy antropologowie nie natrafili na 
ślad Pigmejczyków. W zmianki A. v. Humboldta, Martiusa i innych 
co do Pigmejczyków, uznał Brinton za  niewiarogodne, jed n a kże  
za pew ne niezbyt racyonalnie, gdyż groby w  ruinach w  Pachana- 
m ao i na sław nym  polu umarłych w A nconobok  c za szek  i skieletów  
dużych ludzi znaleziono zarazem  i kości Pigmejczyków. Księżnicz
ka Teresa Bawarska zebrała tu zn a czn ą  ilość c za szek  i przywiozła 
do Europy, c zaszki te odznaczają się również malem i rozmiarami 
ja k  u W eddów, Negritów, Andam anów, B u szm en ó w  i europejskich  
Pigmejczyków. M iędzy czaszkam i Peruwiańczyków również wielo
krotnie znaleziono bardzo m ałe czaszki, także  i w  zachodniej W e
nezueli i Newadzie. Ehrenreich widział P igm ejczyków  żyjących  
m iędzy  Botokudaini. Porte w  narodzie tym  spotkał ludzi o  185 cm  
wysokości, obok tych jed n a kże  i takich, ikórych w ysokość wynosiła 
zaledw ie 116-135  cm, to spółżycie narodów karłowatych z  normal
nym i obserw ow ano ju ż  oddaw na w Kalifornii; również zwrócono  
uw agę i na Paragwaju, gdzie  dr. v. W eikham m er odkrył plem ię Gu- 
ayaqui dziś je s zc ze  nie znające użytku metali i uw ażane za  szczep  
karłowaty, p ę d zą  oni życie  koczow nicze w  lasach. Paragwajczycy  
uważają ich za  małpy lub ludzi ogoniastych, otaczając ich legenda
mi; koloniści nienawidzą i prześladują ich z  pow odu system a tycz
nych wypraw na bydło i konie.

Istnieją za te m  i istniały w e wszystkich częściach świata narody  
karłowate obok  dużych ras.

Jak  na leży  zapatrywać się  na te narody karłowate? M am y dwa  
przeciw ne poglądy na tę sprawę. C zęść  antropologów i etnografów  
uw aża narody karłowate za  rasy, które w sku tek  nieprzyjaznych  
zew n ę trzn ych  warunków życiow ych w rozwoju się zatrzym ały i do  
dalszego nie są  zdolne, tego rodzaju pogląd miał sprzym ierzeńca  
w  osobie Virchowa. Przypisywał on to przedew szystk iem  niedosta
teczn em u  odżywianiu się, co  wciągu w ieków na cały organizm wy
warło tego rodzaju wpływ, ż e  w  p ew nym  stopniu m ożna  je  określać 

ja ko  rasy patologiczne. L apończycy i B uszm eni, które Virchow 
uw aża  za  ra sy  patologiczne, wydają n am  się z  pow odu  nadzw y
czajnej chudości, silnego pom arszczen ia  skóry  n aw et u  m łodych  
osobników, ja k  g d yby  zdegenerow ani. Na korzyść  tego  poglądu  
przem aw iają obserw acye Europausa, znakom itego  zn a w cy  La
pończyków , ż e  ci ostatni, b ędąc  lepiej odżywiani i p ę d zą c  osiadłe 
życie  rolnicze w  przeciągu 1 -2  generacyi tracą nadmierną chudość  
członków  i przybierają na wzroście. Oprócz niedosta tecznego  
odżywiania się  i inne tu je s zc ze  wchodziły czynniki, mianowicie
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nadm ierne wysiłki i prześladowania, które narody karłowate znosić  
m usiały z e  strony sw ych  silniejszych i w iększych przeciwników.

Lloyd i Johnston wyraźnie z a ś  zaznaczają , ż e  narody karłowate  
w  Afryce są  silnie zbudow ane i mają dobrze rozwiniętą m uskulatu
rę. Sąsiedzi, ja k  to ju ż  było mówione, nienaw idzą i boją się  ich.

Stuhlm ann, który dokładnie studyow ał A kka czyli E w e górnego  
Ituri p o d cza s  podróży  z  E m inem  Paszą, nie sądzi, a b y  karły byli d e 
generatami. Kollmann na  resztkach kości P igm ejczyków  badanych  
p rze z  siebie nigdy nie znajdow ał zjawisk degeneracyjnych. 
Sokołow ski słuszn ie  zauw aża, ż e  nieprzyjazne warunki zew n ę trz
n e  m o g ą  być  u w ażane  za  p rzyczynę  kańowacenia, pon iew aż n a 
około nich c zę s to  w  równych warunkach żyją inne plem iona i 
pom im o w szystko  są  doskonale wyrośnięte, a za tem  hypoteza  de- 
generacyjna nie m o że  być  usprawiedliwiona.

C oraz silniej ustala się  pogląd, ż e  P igm ejczycy bynajm niej nie s ą  
opóźnionym i w  rozwoju po tom kam i dużych  ras, lecz  je s t  to od 
mienna, zdrow a i dobrze rozwinięta, choć mała rasa rodzaju ludz
kiego  —  przedstaw iają oni prarasę. Z e  w szystkich  spraw ozdań z  
podróży wynika, ż e  narody karłowate w  wyglądzie sw ym  mają c o ś  
prymitywnego, pierwotnego w  porównaniu z  d u żem i rasami.

Jeśli za te m  przypuszczen ie , ż e  m ałe rasy w sku tek  degeneracyi 
pow stały z  d użych  je s t  nieuzasadnione, to pozosta je  tylko ta m ożli
wość, ż e  d u że  razy  p o chodzą  od  małych, poniew aż z  przyrodni
czeg o  punktu  widzenia nie m o żn a  przypuścić, ż e  obydw a rodzaje  
występują n iezależnie od  siebie.

P rzypuszczen ie, ż e  d u że  rasy  p o chodzą  o d  m ałych zg o d n e  je s t  
z  ogólnem  dośw iadczeniem , ż e  d u że  rośliny i d u że  zw ierzęta  zw y 
kle późnie j w ystępow ały od  małych. Podobnie ja k  olbrzymie płazy, 
gady, ptaki, p rzeżuw ające i t. d. stopniowo rozwinęły się  z  m ałych  
form tak i P igm ejczycy dali po czą tek  d u żym  rasom. 
t.g,. Narody karłowate. W szechświat 1906, 25, 469 (22 VII)

S p o só b  na s iw izn ę ?

W pływ prom ieni X  na  ubarwienie w łosów był p rzedm io tem  
ogłoszonych n iedaw no badań pp. A. Imberta i H. M arqućsa. J ed en  
z  w ym ienionych autorów, od  stycznia r. 1896, a  więc w  ciągu  
przeszło  dziesięciu lat codziennie miał do  czynienia z  prom ieniam i 
X, które ustaw icznie stosow ał w  sw ej praktyce lekarskiej. O becnie  
stwierdził on, ż e  je g o  w łosy na głowie i brodzie, poprzednio  ju ż  pra
wie zupełn ie siwe, nabierają stopniow o zabarwienia coraz to c iem 
niejszego  —  a ż  sta ły się  w reszcie ciem niejsze, n iż były w  młodości. 
Zm iana ta była tak znaczna , ż e  zosta ła  zauw ażona  p rzez  całe oto
czenie, p rzyczem  trudno było doszukiw ać się p rzyczyn y  tego  dziw
n eg o  zjaw iska gdzieindziej, ja k  tylko w  działaniu prom ieni X. Dla 
spraw dzenia tego  przypuszczen ia  autorowie wykonali kilka d o ś
wiadczeń, których najbardziej przekonyw ającem  było następujące:

M ężczyzn a  w  wieku lat 55  zo s ta ł p o ddany  zab iegom  radiotera- 
peutycznym , w  celu usunięcia wilka (lupus) na policzku lewym. W  
ciągu p ierw szych m iesięcy  kuracyi nie sto sow ano  ekranu, 
osłaniającego włosy, c zeg o  wynikiem było w ypadanie zu pe łne  
w łosów  na przestrzen i kilku centym etrów  wokoło ucha. W łosy z  
wąsów, bardziej oddalone o d  źródła prom ieni X  pozosta ły  nietknię
te. W łosy głow y odrosły w prędce po  ukończeniu  kuracyi i w  okolicy 
bezpośrednio  do  ucha przylegającej zjawiło się  uwłosienie czarne  
zupełnie, da lsze  z a ś  okolice przedstaw iają cały sze reg  przejść  
stopniowych d o  siwizny. W reszcie i w ą sy  z e  strony lew ej zn aczn ie  
zciemniały. Te różnice w  ubarwieniu w łosów  z  okolic, poddanych  
działaniu prom ieni X, a  okolic, do  których prom ienie te nie docho
dziły, są  w yraźne o  tyle, ż e  m o g ą  być nader dokładnie odtw orzone  
drogą fotograficzną. Pom im o kilkakrotnego strzyżenia  włosy, za 
barwione p rze z  prom ienie X  odrastają wciąż z  tą sa m ą  barwą. 
Prawdopodobnie w ięc m a m y  tu do czynienia z e  zjawiskiem , roż
n em  o d  ow ego  krótkotrwałego ubarwienia c iem nego  skóry, które  
pow stają rów nież ja ko  sk u tek  zab iegów  radioterapeutycznych, a 
którem u nie tow arzyszy  wypadanie włosów. P o za tem  w ym ienieni 
autorowie stwierdzili te ż  w yraźne zciem nienie w łosów  blond w  kilku 
przypadkach. Oczywiście, m echan izm  opisanych zjaw isk nie  
m o że  b yć  je s z c z e  obecnie wyjaśniony.
J.T. (Tur). W pływ promieni X na ubarwienie włosów. W szechświat 1906, 
25, 477 (22 VII)

Ś w ie tlna  zapora

Mały Bełt obfituje w  w ęgorze, które jed n a k  wypływają na  pełne  
m orze  i przepadają dla duńskich rybaków. C hcąc p rzeszkodzić  
w ęgorzom  w  uc ieczce  duńska  stacya biologiczna poczyniła d oś
w iadczenia n a d  za trzym aniem  w ęgorzy  w  M ałym Bełcie p rze z  z a 
nurzenie w  w odzie szereg u  lam pek elektrycznych w  m iejscu  gdzie

Bełt otwiera się do  Kattegatu. D oświadczenia te rzeczyw iście udały  
się  ja k  najzupełniej: w ęgorze  tak boją się  światła, ż e  łańcuch żaró
w ek oświetlający p a s  głębiny m orskiej je s t  dla nich zaporą ja k  naj
skuteczniejszą ,
a. Zastosowanie elektryczności do rybołówstwa. Wszechświat 1906, 25, 
528(12  VIII)

W ie lcy  i m ali (i ja k  w y ro ś liś m y  w  c iągu  w ieku)

B ohateram i mytów, b aśn i i podań ludowych bardzo c zę s to  są  
karty i olbrzymy. B e z  wątpienia karły i olbrzym y zdarzały się  we 
w szystkich  czasach  i zarów no dawniej, ja k  i obecnie zwracały  
ogólną uwagę. Ongi na  ich tle pow staw ały baśni fantastyczne, dziś  
są  przedm io tem  badania naukow ego. Myty, podania i baśnie, do
tyczące  karłów i olbrzym ów  niejednokrotnie stały się  przedm iotem  
studyów  etnograficznych i językow ych, a  ich w łasności cielesne i 
duchow e dostarczyły materyału rozw ażań lekarzy i przyrodników.

O lbrzym ami n a zyw a m y ludzi, zn aczn ie  przew yższa jących  wzro
ste m  sw o je  otoczenie; karłami z a ś  ludzi odznaczających się  
wyjątkowo m ałym  w zrostem . Wiadomo, ż e  w ysokość  człowieka  
waha się  w  granicach bardzo znacznych: ka żd y  z  n a s  m a  znajo
m ych  bardzo  dużych  i bardzo małych, których jed n a k że  nie m ożna  
zaliczyć ani do karłów, ani do  olbrzymów. Niezmiernie trudno orzec  
jaki w zrost człowieka daje m u  m iano karła lub olbrzyma, poniew aż  
średnia miara rozmaitych narodów w ykazuje zn a czn e  różnice. Tak 
np. pa tagończycy  m ają średnio 180 cm  wysokości, północni a m e
rykanie 171 cm, angłicy 173 cm, niem cypółnocni 168cm, francuzil- 
południowi 163 cm, włosi 162 cm, lapończycy 152 cm, tak zw ane  
narody karłowate Afryki 130-140  cm. W zrost uw ażany za  olbrzymi 
p rze z  b u szm enów , na leżących  do narodów  karłowatych, dla pata- 
gończyka  nie byłby n aw et średnim. R zym ianom  będącym  wogóle 
m ałego w zrostu germ anow ie wydawali się  olbrzymami. Dla n as  
zn ó w  Jap o ń czycy  i b u szm e n i są  karłami. N astępnie zwrócić na leży  
uwagę, ż e  kobiety przeciętnie m niejsze  są  od  m ężczyzn , kobiety  
za te m  dosięgające w zrostu norm alnego m ężczyzny , zwracają na  
siebie uwagę.

Dla określenia granic w zrostu karła i olbrzym a na leży  za tem  
obliczyć średn i w zrost ludzkości. W  Europie osobniki 190 cm  wy
so ko śc i wydają się  olbrzymiemi. Za olbrzym ów uw ażać jed n a k  na
leży  dopiero osobniki przekraczające miarę 200 cm, kobiety za ś  od  
180 cm. Osobniki n iżej 140 cm  w ysokości wydają się  nam  karłami, 
tym cza sem  na n a zw ę  karłów zasługują dopiero indywidua, m ające  
m niej n iż 105 cm  wysokości.

Olbrzym y zdarzają się  rzadziej, n iż karły. Niemożliwie naturalnie 
je s t  obliczyć ilość karłów i olbrzym ów istniejących w  danej chwili.

V. Luschan twierdzi, ż e  kobiety-olbrzymki zdarzają się  rzadziej, 
niż m ężczyźn i: na 41 olbrzym ów  znalazł on tylko 5 kobiet. M iędzy  
karłami dzie je  się  odwrotnie: kobiety przew ażają  ilościowo.

O lbrzym y m ierzone w  ciągu ostatnich dziesiątków  lat posiadały  
w zrost do  255  cm. V. Luschan uw aża rosyanina Teodora M achno- 
wa (238 cm ) za  na jw iększego  z  żyjących olbrzymów. Karol Langer 
podaje, ż e  w  za m ku  A m bras w  Tyrolu znajduje się  naturalnej wiel
kości portret chłopa w ysokości 270 cm. Francuski antropolog Topi- 
nard m ię d zy  najw iększym i olbrzymam i przytacza najw iększego  
finlandczyka Cajanusa w ysokości 283 cm. Pom im o zn a czn e j wy
so ko śc i w yże j przytoczonych  osobników, wydają się  one jed n a kże  
bardzo m ałem i w  porównaniu z  tem, co o  nich znajdujem y w  m y
tach, baśniach i podaniach. Trudno p rzyp u szcza ć  a b y  n iegdyś ist
nieli zn a czn ie  w yżsi olbrzymi, w ięc opisy tego rodzaju na leży  
przyp isyw ać wybujałej fantazyi.

O sobniki karłowate sp o tyka m y  bardzo często , istotne jed n a k że  
karły o  w yso ko śc i n iżej 105 cm  s ą  rzadkością. P rzy osądzaniu  
w zrostu  karłów wielką trudność stanow i określenie ich wieku. 
W iększo ść  w ystaw ianych na  p o k a z  karłów znajduje się  je s z c z e  w 
w ieku dziecięcym  i późn ie j rośnie je s zc ze .

N ajm niejszy n iegdyś człow iek w  armii am erykańskiej będący, 
którego miara według Groulda wynosiła 101,6 cm  wysokości, miał 
24 lata; miara ta odpow iada w ysokości 5 -6  letniego dziecka. J e 
den  z  karłów, odw iedzających Berlin w  1899 r., 14-letni chłopiec 
Sm aun, m ierzył 60  cm  t. j. był m n ie jszy  od  półrocznego dziecka. 
W ym ieniany p rzez  Topinarda 37-letni karzeł m ierzył 43,3 cm  a 
więc był m n ie jszy  o d  now onarodzonego dziecka. Karty wielkości 
palca, o jakich wspom inają bajki, w  rzeczyw istości nigdy nie ist
niały.

Na karłów  za w s ze  pa trzą  z  p e w n e m  politowaniem, olbrzymi 
z a ś  zw yk le  imponują, g d y ż  o tacza jący sądzą , ż e  ich nadm iernej 
długości ciała odpowiadają i nadzw yczajne za le ty  duchow e. Tem  
się  objaśnia fakt, ż e  Fryderyk Wilhelm I utworzył oddział wojska z  
olbrzym ów  i kojarząc ich z  również olbrzymiemi kobietami, chciał
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wychować rodzaj olbrzymów. Z nanem  jest, ż e  Katarzyna Medycej- 
ska, m ałżonka księcia Joachim a Fryderyka Brandenburskiego i 
Piotr Wielki kojarzyli pary karle, o  ich potom stw ie nigdy się  jednak  
nie dawało słyszeć.
Olbrzymy i karty. W szechświat 1906, 25, 504 (5 VIII)

Z ab ić  la rw y —  w yb ić  febrę !

Wiadomo, ż e  za razek  febry żółtej je s t  p rzenoszony  wyłącznie za  
pośrednictw em  moskita S tegom yia fasciata. Na zasadzie  niedaw
nych badań pp. Marchouxa i S im onda okazuje się, ż e  zarazek  
m o że  w  danym  gatunku m oskitów  być  przekazyw any dziedzicznie  
w  ciągu kilku pokoleń. Stało się  to m ożliw em  jedynie  dzięki tej oko
liczności, ż e  sam ice Stegom yia fesciata, wbrew ogólnej niem al za 
sadzie u owadów, nie umierają zaraz po  p ierw szem  zniesieniu jaj, 
lecz zn o szą  w  ciągu sw eg o  życia kilkakrotnie liczne ilości jaj. Gdy
b y  sam ice S. fasciata umierały po  wydaniu na św iat p ierw szej por- 
cyi jaj, w ów czas zarodek  febry żółtej, w yssany  p rzez  sam icę z  
człowieka zarażonego, nie miałby c za su  rozwinąć się  w  ciele owa- 
du, albowiem okres rozwoju zarodka trwa około czternastu dni. 
W obec jed n a k  kilkakrotnego zno szen ia  jaj, sam ice tych moskitów  
przekazują za razek  febry żółtej kilku kolejnym pokoleniom. Zdaje 
się w szakże, ż e  okoliczność ta nie m a  d użego  znaczen ia  w  spra
wie rozpow szechniania danej choroby, albowiem przeniesienie za 
razka z  jed n eg o  pokolenia na drugie zm niejsza  jeg o  siłę. Z  drugiej 
strony przenoszen ie  zarazka z  m atki na potom stw o je s t  jed yn ą  
formą zarażania się  m oskitów  o d  innych moskitów, albowiem  
stwierdzono, ż e  larwy S. fasciata, w ychow ane w  wodzie, zaw ie
rającej św ieże  trupy m oskitowi dorosłych nie ulegają zarazie i wy
chodzące z  nich „imago" również są  zdrowe, tak sa m o  i zdrow e  
osobniki dorosłe nie zarażają się  o d  trupów.

Z  p o w yższeg o  wynika, z e  w  walce z  febrą żółtą nie na leży  ogra
niczać się  do tępienia m oskitów  dojrzałych, lecz tępić na leży  te ż  i 
ich larwy. W iadomo także, ż e  walka z  larwami kom arów  je s t  
względnie łatwa: środkiem  najskuteczniejszym  je s t  wylewanie naf
ty do w ód stojących, co stanow czo  larwy zabija.
J. T. (Tur) Dziedziczenie zarazka febry żółtej u moskitów. Wszechświat 
1906, 25. 462 (15 VII)

P reku rso r b om by jąd ro w e j

W  grudniu 1904 r. p. Juljusz Precht w  szklanej rurce o ścianie 0,5 
m m  grubości zalutował czysty, sproszkow any i pozbaw iony części  
w ody krystalizacyjnej brom ek radu. W  listopadzie 1905 r. rurka fg  
była kilkakrotnie zanurzana w  ciekłem  powietrzu, p o czem  przypro
w adzona do tem peratury normalnej. Ta gwałtowna zm iana tem pe
ratury powtarzała się siedmiokrotnie b e z  żadnej s zko d y  dla rurki. 
N astępnie jednak, b e z  widocznej przyczyny, rurka, leżąca spokoj_ 
nie na stole, eksplodowała z  taką siłą  ż e  szkło rozpadło się w pyl 
mikroskopijny, a w iększa  c zę ść  radu rozsypała się po  podłodze w  
promieniu m etrow ym  o d  stołu, co w ykazuje siłę ciśnienia około 20 
atmosfer.

Z  w ybuchu tego na leży  wnioskować, ż e  rad wydzielał prawdo_ 
podobnie z  siebie g a z  p o d cza s jed enastom iesięcznego  zamknię_  
cia w  rurce, p rzyczem  powstało tak wielkie ciśnienie. 
hjr (Rygier). Wybuch radu. Wszechświat 1906, 25, 528 (12 VIII)

A sfa lt

W  ostatnich kilku dziesięcioleciach asfalt zdobyw a sobie coraz 
więcej zastosow ań, nie o d  rzeczy  więc będzie  podać  nieco wiado
m ości dotyczących występow ania i wydobywania asfaltu.

Asfalt techniczny istnieje w  dw u zupełnie odm iennych gatun
kach. Jed en  gatunek, to asfalt zupełnie czysty, taki np. jaki w  dość  
znacznych  bryłach od  najdawniejszych cza só w  zn a n y  był z  morza  
Martwego. Na powierzchni słonej w ody tego jeziora pływają bryły 
tego ciała, sporo ich również le ży  p o  brzegach. Taki zupełnie c zy s 
ty asfalt przedstawia czarną m asę, która w cieple łatwo ugniatać 
się daje, a w  zimnie d o ść  twarda się  staje. Dawna górnicza nazw a  
„smoły ziem nej" dobrze asfalt charakteryzuje zarówno z e  względu  
na jeg o  chem iczne ja k  fizyczne własności. N ajw ażniejszem  
źródłem  takie czystego  asfaltu je s t  słynne jezioro asfaltowe na Try
nidadzie. Powierzchnia tego jeziora całkowicie z  asfaltu się  składa. 
Na sąsiedniej w yspie  —  Kubie oraz w  Stanach Zjednoczonych  
Ameryki Północnej znajduje się  c zy s ty  asfalt wypełniający szszeli- 
ny  w  różnych skałach. Tu więc m a m y  tak zw a n e  żyły asfaltowe. 
Asfalt tego gatunku  —  asfalt c zy s ty  mało zda tny je s t  bezpośrednio  
do zastosow ań. N ależy  go  starannie przetopić z  piaskiem. Z  tego  
pow odu daleko w ażniejszym  je s t  ga tunek  drugi.

Drugi ga tunek asfaltu, je s t  to właściwie wapień asfaltowy. Ist
nieją mianowicie w przyrodzie skały w apienne całkowicie prze
siąknięte asfaltem. Skały te mielą się  na drobny proszek, proszek  
ten rozsypany warstwą p ew nej grubości na pokładzie betonow ym  
daje się ubijać gorącemi taranami że laznem i przyczem  zlew a się w  
jednorodną m asę. W  wielu m iastach tak właśnie przyrządzony  
bruk rozpow szechnia się  coraz bardziej.

Szczególnie j obfituje w  wapienie asfaltowe Am eryka Północna. 
Prawie w szęd zie  tam  gdzie występuje nafta, znajdują się  również 
skały im pregnowane asfaltem. W  Europie jed n em  z  ważnych źró
deł asfaltu je s t  S a n  Vałentino w e W łoszech.

Powstawanie asfaltu w  przyrodzie ja k  dotąd je s t  je s zc ze  kw es- 
tyą nierozstrzygniętą.

N asam przód jeg o  skład chem iczny je s t  bardzo chwiejny. Asfalt 
nie je s t  zw iązkiem  chem icznym , lecz m ieszaniną różnych 
zw iązków  organicznych, i pojęcie asfaltu je s t  pojęciem  zbiorowem. 
Podciągam y p o d  nie w szystkie  przyrodzone m ieszaniny węglowo
dorów m ające charakterystyczny zapach  i pozór, łatwo topłiwe, 
rozpuszczalne w  eterze, łatwo palne.

Na asfalt przew ażnie zapatrują się  jako  na produkt utlenienia 
ropy naftowej. Za tym  poglądem  przem aw ia to ż e  występuje on  
za w sze  blisko powierzchni i najczęściej w  skałach dziurkowatych, 
ułatwiających przystęp  tlenu atm osferyczne. Prócz tego system a 
tycznie obserw ow ać się  daje, ż e  olej skalny w  górnych warstwach 
je s t  za w sze  daleko g ę s tszy  niż w dolnych. Olej skalny, nasiąkający  
skały w  zetknieniu z  tlenem  atm osferycznym  i z  wodam i źródeł, 
d eszc zó w  i t. p. zawierających w sobie tlen rozpuszczony, utlenia 
się, twardnieje, przeistacza się na asfalt.

Takie jed n a k  tłum aczenie pochodzenia asfaltu nie je s t  wyczer
pujące. Ma ono wprawdzie sporo faktów przem awiających za  jego  
słusznością  ale nie rozwiązuje kw estyi zupełnie tylko ją  odsuwa  
niejako do innego ciała, mianowicie pow staje druga kw estya  — ja 
kie je s t  pochodzenie nafty.

Ta druga kw estya  je s t  tak rozległa, ż e  nie sposób  je s t  poruszać  
je j w drobnej notatce. Z a zn a czym y  tylko, ż e  wiele utworzono w  tym  
względzie teoryj. Przypisywano nafcie naw et pochodzenie wulka- 
niczno  —  kosm iczne, mianowicie, ż e  pochodzi ona z  połączenia  
węgla, zaw artego w Żelaznem  jądrze  ziem i z  wodorem wody. R ze 
czywiście reakcya pom iędzy  węglikami że laza  i wodą z  utworze
niem  węglowodorów i tlenku żelazow ego  zachodzić m oże, ale tego  
rodzaju tłum aczenie pochodzenia nafty usprawiedliwia się che
m icznie lecz nie usprawiedliwia się geologicznie. Daleko więcej ma  
za  sobą  danych teorya prof. R adziszew skiego, ż e  nafta je s t  pro
duktem  rozkładu szczą tkó w  zwierzęcych.

Co dotyczę asfaltu, w szędzie, gdzie go  widzimy obecnie je s t  on 
gościem , ciałem obcem, w stan ie  ciekłym m usiał on w  skały, w  któ
rych gości obecnie, wsiąkać z  dołu i w  nich dopiero stwardnąć. Mo
rze Martwe daje nam  właśnie przykład takiego jeg o  
przedostaw ania się na wierzch w  stanie ciekłym i twardnienia na 
powietrzu. W ycieka on z  szczelin  skał otaczających, pływa na p o 
wierzchni jeziora i zam ienia się  na stałe m asy. 
y. Asfalt. Wszechświat 1906, 25, 458 (15 VII)

C złow iek jo n izu je  a tm osferę

U czony angielski p. Ashworth zauważył, ż e  powietrze, wydziela
ne  p rzez  płuca ludzkie, posiada specya lne własności przewodnic
twa, i ż e  zachow uje się  tak, ja kb y  było boga tsze  w  jo n y  od  
powietrza zwykłego. N iedawno p. Dufour przeprow adził s ze reg  
d ośw iadczeń . W yniki były jedn a ko w e, b e z  w zględu na to, c zy  
dośw iadczen ia  odbyw ały się  w salach w ykładow ych, c zy  te ż  w  
sypialniach: za w sze  spółczynnik straty elektrycznej p o  wykładach  
łub te ż  p o  upływie no cy  był w iększy, aniżeli przedtem . W obec  
tego na leży  przypuszczać, ż e  różne produkty oddychania płucne
go i skórnego, w szystkie  w yziew y gazow e, które wydzielają się  z  
ciała ludzkiego jonizują atmosferę.
J. T. (Tur) W pływ obecności człowieka na stratę elektryczną powietrza. 
W szechświat 1906, 25, 430 (1 VII)

W sp ó ln ym i s iłam i

Pierw sze spostrzeżenia  nad mrówkami, które używają przędzy, 
snutej p rzez  sw e  gąsieniczki, do  budowania gniazd podali Forel i 
Bidley. C iekaw e to zjawisko zostało w  ostatnich czasach  na nowo  
opisane p rze z  Dofleina. Doflein obserw ow ał budow ę gn iazd  mrów
ki z  rodzaju Oecophylla smaragdina, zam ieszkującej w yspy  
wschodnio-indyjskie. Mrówka ta gnieździ się na drzewach, a do bu
dow y gniazd  używ a żyw ych  liści. Cale gałęzie drzew  zostają spo 
wite i połączone z e  sobą  szarą  p rzęd zą  dość  m o c n ą  w ten
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sposób, ż e  zw ierzęta  te naginają ku  sobie p o jedyncze  liście, a 
brzegi ich spajają tkaniną, wytwarzaną w  sp o só b  nader ciekawy. 
Dofiein miał p ew n eg o  razu sp o so b n o ść  obserwować, ja k  mrówki 
naprawiały u szko d zo n e  praw dopodobnie p rze z  wiatr gniazdo. 
Spajanie liści odbywało się  w  taki sposób: W  miejscu, gdzie  dw a  
liście, spojone p rzęd zą  oderwały się  od  siebie, zebrała się  pew n a  
ilość mrówek, które bardzo skrzętnie o czy szc za ły  brzegi liści o d  
podartych s trzęp ek  przędzy. K ażdy kaw ałeczek  tkaniny zo sta ł od 
gryziony silnem i szczęk a m i robotnic, a następnie  p o  kolei zw ierzę
ta odnosiły te  strzępki na brzeg  liścia i p u szcza ły  je, rzucając na  
p a stw ę  wiatru. W iększe  kawałki w ytransportowywane byw ały  
w spólnem i siłami kilku zwierząt, które p rzyb yw szy  na brzeg  liścia, 

ja kb y  na da n e  hasło otwierały rów nocześnie  sw e  szczęki, b y  
kaw ałek odniesiony wypuścić. Skoro ta robota n a d  o czy szc zen iem  
brzegów  liści była ju ż  na  ukończeniu, cały sze reg  m rów ek zbliżył 
się  do  szczeliny, jaka  m ięd zy  rozerw anem i liśćmi się  znajdowała i 
każda  z  mrówek, wspinając się  na  brzegu jed n e g o  liścia, starała 
się uchwycić w  sw e  s zc zęk i drugi liść. Skoro w  ten  sp o só b  brzeg  
drugiego liścia zo s ta ł pochw ycony, za czę ły  go  przyciągać z  całej 
siły, opierając się  łapkami na liściu, na którym stały. D oskonale było 
widać, ja k  m rówki te cofały się  noga za  nogą w tył, czepiając się  sil
nie sw em i pazurkami, i przyciągały brzeg  drugiego liścia, p o d cza s  
g d y  inne były je s z c z e  za ję te  oczyszcza n iem  b rzegów  po  starej 
przędzy.

Praca ta trwała ju ż  d o ść  długo, g d y  silniejszy pow iew  wiatru wy
lewał m rów kom  przytrzym yw any brzeg  liścia i udaremnił dotych
c za so w ą  ich pracę. Zwierzęta nie dały jed n a k  z a  w ygrane i w  pó ł 
godziny później oba liście zn o w u  były przytrzym yw ane szczęk a m i  
całego szereg u  mrówek. W  chwilę później ukazały się  z  głębi 
gniazda mrówki, które trzymały w  sw ych  szc zęk a ch  gąsieniczki. 
Mrówki te zbliżyły się  do  szczeliny, m ięd zy  dw om a liśćmi, podtrzy
m yw anej w  op isany sp o só b  p rze z  inne m rówki i u m ieśc iw szy  się  
p o d  szereg iem  m rów ek podtrzym ujących liście, poczę ły  wykony
w ać szczeg ó ln e  ruchy głowami. K ażda mrówka trzymała w  sw ych  
szczęka ch  bardzo  silnie gąsieniczkę  w  pó ł i trzymając przedni ko

niec ciała gąsieniczki w  górę w zniesiony zbliżała go  to do jed n eg o  
to do drugiego brzegu  liścia, przyciskając  w  m iejscu dotkniętem  
nieco głów kę gąsieniczki. Zwolna te ż  szpara zaczę ła  się zasnuw ać  
delikatną przędzą. Było rzeczą  niewątpliwą ż e  mrówki używ ały  
przędzy, wydzielanej p rzez  sw e  gąsieniczki do zasnuw ania brze
g ó w  szczelin y  m ięd zy  liśćmi i posługiwały się  tem i gąsieniczkami, 
ja kb y  czó łenkam i tkackiemi.

S a m a  tkanina p rze z  te zw ierzęta sporządzana daje p o d  mikro
sk o p e m  szczeg ó ln y  obraz. Widać naprzód całą m a sę  włókienek, 
krzyżujących się  w  różnych kierunkach, a prócz tego m iejscam i 
w ystępują  p ęczk i złączonych razem  włókien. Obraz ten odpowiada 
w  zupełnośc i m etodzie  snucia przędzy. Mrówki, zasnuw ające  
szczelin ę  m ięd zy  liśćmi, wykonywają naprzód sw em  żyw em  
czó łenkiem  ruchy tam  i z  pow rotem  stojąc w  jed n e m  miejscu, jakby  
chciały dw a punkty  liści złączyć grubszym  sznurkiem , następnie  
dopiero snują  s w ą  nić w  różnych kierunkach.

P odobny  sp osób  przędzen ia  tkaniny do budow y gn iazd  obser
w ow ano p rzed tem  u  innego całkiem gatunku mrówek: Campano- 
tu s sen ex , zam ieszku jącego  A m erykę  południową. Gniazda, z  
podobnej p rzęd zy  zbudow ane, zauw ażono  ju ż  i u  innych gatunków  
m rów ek  i j e s t  wielkie prawdopodobieństwo, ż e  te mrówki w  podob
n y  sp o só b  sw e  gniazda b u du ją  ja k  w ym ienione mrówki z  rodzaju 
Oecophylla i Campanotus.

W  końcu  Dofiein zadaje sobie pytanie, c zy  na leży  przyjąć, że  
w szystk ie  ob ecn e  gatunki m rów ek  tkaczów  p o chodzą  o d  wspól
nych przodków, p o  których odziedziczyły zdo lność przędzenia, czy  
te ż  m a m y  tu raczej do czynienia z  pew n eg o  rodzaju zbieżnością. 
Dofiein skłania się  osobiście ku  drugiemu sposobow i tłum aczenia  
tego  zjawiska. Tu, jeg o  zdaniem , podobne  warunki życia m ogły  
spow odow ać wytworzenie się  tych sa m ych  instynktów, zw łaszcza , 
ż e  zd o lność  przędzen ia  u gąsienic m rów ek je s t  bardzo rozpo
w szechniona.
Łoziński P. Mrówki-tkacze. W szechświat 1906, 25, 587 (9 IX)

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

R E C E N Z J E

Karol W ę g l a r s k i ,  Jolanta W ę - 
g 1 a r s k a: R o ś l in y  d a le k ie j  A z j i .  Bo
gucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań 2006, ss. 400. ISBN
83-60247-27-7.

Jakkolwiek w ostatnich kilkunastu 
latach pojawiło się w księgarniach 
sporo rozmaitych książek i albumów 
na temat roślin, to j ednak są to naj częś
ciej wydawnictwa w polskim

przekładzie, i dotyczą upowszechniania upraw w warun
kach domowych (pokojowych lub balkonowych) czy ogro
dowych. Botaniczną podaż księgarską uzupełniają stosun
kowo liczne wydawnictwa z dziedziny fitoterapii, ale tu z 
kolei ich poziom jest niestety ogromnie zróżnicowany. 
Natomiast książki popularyzujące florę i roślinność pozaeu
ropejskich stref klimatycznych ukazują się znacznie rza
dziej, a już wyjątkowo napisane przez polskich autorów. 
Stąd też chwalebnym przykładem wypełniającym lukę w 
literaturze wspomnianej tematyki, jak i godnym zareklamo
wania, jest świeżo wydrukowana tytułowa pozycja. 
Wydano ją pod szyldem „Colectiones Plantarum in Horto 
Botanicae Universitatis Posnaniensis Cultaram”

Książka wyszła „spod pióra i aparatu fotograficznego” 
małżeństwa miejscowych botaników — pracowników 
naukowych Ogrodu Botanicznego w Poznaniu — Jolanty i 
Karola Węglarskich. Prezentuje ona szatę roślinną

południowej Azji i jak we wstępie piszą autorzy,, jest prze
wodnikiem botanicznym po fascynującym świecie roślin 
tego obszaru”. Po lekturze tej książki nie ma cienia wątpli
wości, że roślinność tropikalnej Azji rzeczywiście olśniewa 
bogactwem, różnorodnością, feerią barw i dlatego zapewne 
swoją niezwykłością nie tylko przykuwa uwagę, ale 
wywołuje silne emocje — od zachwytu po zadumę. Jeśli już 
książkę — jak to proponują Autorzy — uznać za przewod
nik, to z całą pewnością przez duże P, wszak wiadomo, że 
mogą być „przewodniki” i „Przewodniki”.

Wydawnictwa prezentujące byty przyrody ożywionej (tu 
rośliny) nie mogą się oczywiście obejść bez strony ilustra
cyjnej, ale dopiero umiejętny, celowo uchwycony i „zapi
sany na fotografii” pokrój (wygląd ogólny) wraz z charakte
rystycznymi organami, połączony z fachowością tekstu, 
daje odpowiedni „produkt finalny”. Taki właśnie efekt, 
dodajmy bardzo udany, uzyskali Autorzy omawianej 
książki. Jest ona opracowaniem o przemyślanej konstrukcji 
formalnej i dyscyplinie rzeczowej, zgodnej z zapisanym 
celem i podtytułem książki „Szkice etnobotaniczne”. Dzięki 
temu może być użyteczna dla szerokiego grona czytelników 
— od zainteresowanych amatorów począwszy, przez brać 
uczniowską i studencką, a na pracownikach zawodowo 
parających się poruszaną problematyką skończywszy. Inter
dyscyplinarność rzeczowa sprzyja przydatności dla kilku 
przynajmniej dyscyplin: geografii roślin, etnologii, farma- 
kognozji czy nawet taksonomii.
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Książka składa się z trzech obszernych działów podzielo
nych następnie na tematycznie zwarte rozdziały. Pierwszy 
dział nosi tytuł „Rośliny w krajobrazie naturalnym”. W 
poszczególnych rozdziałach przedstawiono lasy przyrówni- 
kowe, lasy namorzynowe i bagienne, górską sawannę, tropi
kalne wrzosowiska i roślinność nadmorską. W części dru
giej znajdujemy opisy drzew, krzewów, lian i roślin ziel
nych uprawianych w miastach jako ozdobne. Cześć trzecia 
omawia rośliny użytkowe, jest przeglądem plantacji i 
ogromnego bogactwa jadalnych owoców, warzyw, przy
praw i używek.

Każdy dział (w przypadku pierwszego również rozdziały) 
Autorzy zaopatrzyli w krótkie wprowadzenie, informujące o 
warunkach klimatyczno-przyrodniczych, przewodniej 
strukturze szaty roślinnej, specyfice florystycznej lub 
innych stosownych do treści ważnych okolicznościach. 
Poszczególne rozdziały zawierają zestaw przedstawicieli — 
przeważnie gatunków, a w grupach trudniejszych taksonów 
wyższej rangi (rodzaj, plemię). Niemal wszystkie rośliny 
zaprezentowano w ujednolicony sposób — są scharaktery
zowane barwnymi fotografiami i równie barwnie opisane 
tekstem. Omawiane gatunki przedstawiają się przez zdjęcia 
pojedyncze lub zestaw 2-4 ujęć wg zasady od ogółu do 
szczegółu. Uzupełnieniem, a raczej komplementarnym 
składnikiem „sportretowanego” gatunku jest tekst. Zawiera 
on: nazwę naukową podaną zgodnie z regułami międzyna
rodowymi, nazwy synonimiczne, nazwę polską oraz 
potoczne nazwy w języku angielskim, a nawet w kilku języ
kach z południowo-wschodniej Azji oraz przynależność do 
rodziny w wersji łacińskiej i polskiej. Tekst posiada powta
rzalną sekwencję elementów (nie zawsze!) i składa się z: 
krótkiej diagnozy morfologicznej, wybranych właściwości 
biologiczno-ekologicznych, przeglądu użytkowości. 
Zwłaszcza ostatnia część dostarcza niezwykle bogatych 
wiadomości z szeroko pojętej etnobotaniki (w tym etnome- 
dycyny) ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej, azja
tyckiej fitoterapii (ayurveda). Pod względem tych treści jest 
wyjątkowo bogata.

Książka porusza również interesujące i niezwykle ważne 
zagadnienia dotyczące ochrony roślin. Mamy okazję to 
stwierdzić w kilku fragmentach, ukazujących zbawczą rolę 
ogrodów botanicznych w procesie ratowania gatunków z 
tzw. „czerwonych list” i „czerwonych ksiąg” (np. maska- 
rena flaszowa), a więc z opracowań poświęconych roślinom 
ginącym lub zagrożonych wymarciem.

Tekstowa część pozytywnie wyróżnia się pod względem 
formy i stylistyki, a w sferze treściowej tchnie dużą wiedzą, 
którą Autorzy przelewają na papier swobodnie i potoczyś
cie. Charakterystyki gatunków napisane są językiem zwar
tym, jędrnym, pełnym udanych porównań i skojarzeń, 
odnoszących się zwłaszcza do tak subiektywnie odbiera
nych właściwości organoleptycznych jak barwa, smak i 
zapach, a także kształt.

Opisy gatunków bardzo ożywiają utrwalone i rozpo
wszechnione nazwy zwyczajowe. Jeśli zatem potencjalny 
odbiorca będzie chciał rozszyfrować potoczne nazwy roślin, 
takie jak: „brzuszek Buddy”, „bukiecik Frangiopanni”, 
„drzewo dynamit”, „małpi pistolet”, „drzewo płonące”, 
„złoty kubek”, „chiński kwiat do butów”, „kula armatnia”, 
„wężowa skóra”, „złota poducha” czy „kwiat czarowni
ków”, powinien wejść w posiadanie omawianej przeze mnie 
książki.

W książce mniej lub bardziej szczegółowo opisano ok. 
250 gatunków roślin naczyniowych, przy czym zdecydo

waną większość (ok. 90 %) stanowią rośliny okryto- 
zalążkowe, a na pozostałe składają się paprotniki i nago- 
zalążkowe. Omówione rośliny pod względem systematycz
nym są przedstawicielami blisko 10 0  rodzin botanicznych, 
spośród których do najliczniej zaprezentowanych należą: 
Arecaceae, Fabaceae, Apocynaceae, Poaceae, Polypodia- 
ceae, Yerbenaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, Moraca- 
eae, Nepenthaceae i Zingiberaceae. Pomimo użycia kilku
set nazw łacińskich i zapewne niewielu mniej rozmaitych 
terminów naukowych, całość jest wydrukowana bardzo sta
rannie, bez nadmiaru uchybień i błędów. Uważna lektura 
pozwala jednak na wskazanie takich potknięć, np. rodzina 
Cucurbitaceae to dyniowate, a nie ogórkowate, jak 
niewłaściwie nazwano je w innym miejscu; osadnik (np. str. 
27, 172) to dno kwiatostanu, i nie można tego mylić z osią 
liścia złożonego, czyli osadką! Zdarzyły się też pomyłki z 
historii botaniki, np. Avicenna wg Autorów żył w latach 
907-1073, czyli 166 lat (!), gdy tymczasem poważne źródła 
podają 980-1037! Tych i szeregu innych jeszcze drobnych 
pomyłek można było — jak sądzę — uniknąć, gdyby Auto
rzy przed opublikowaniem poddali pracę recenzji wydawni
czej. Czytelnik bardziej kompetentny w systematyce 
zauważy też dużą rozpiętość nazewnictwa — od nazbyt tra
dycyjnego po współczesne; i chociaż zostało to przez Auto
rów wytłumaczone, trochę szkoda, że niektóre przyjęte uję
cia są niekonsekwentne.

I jeszcze jedna, ogólniejsza uwaga. Pożytecznym zabie
giem byłoby umieszczenie słowniczka trudniejszych termi
nów, pojęć fachowych i skrótów, zwłaszcza przydatnych 
mniej zorientowanym czytelnikom. Przykładowo 
wyłowione z tekstu są następujące: drzewo kaulifloryczne, 
drzewo kaulikarpiczne, roślina autochoryczna, roślina omi- 
tochoryczna, polykormonalnie rozrastające się drzewo, syn- 
karpiczny owocostan, synkarpiczny owoc, sporofile, fyllo- 
dia, perykarp, gatunek pantropikalny, ortotropowe kłącze, 
komórki błonkowate (?!), itp. Sądzę bowiem, że słowniczek 
taki byłby dodatkową zachętą do nabycia tej wartościowej 
skądinąd książki.

Książka, jak przystało na opracowanie z ambicjami 
naukowymi, w założeniach mające również spełniać rolę w 
warstwie dydaktycznej, jest plonem 2 0 -letnich studiów, ale 
nade wszystko wielu wypraw badawczych do — jak piszą 
Autorzy — „bajecznego zakątka kuli ziemskiej” i „magicz
nego świata tropików”. Dzięki niej czytelnik może rozwijać 
wyobraźnię chłonąc bogactwo azjatyckiej roślinności.

Karol L a t o w s k i (Poznań)

H o d o w la  k o m ó r e k  i t k a n e k .  Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, ss. 534, ilustr., ISBN 
13:978-83-01-14232-2 i 10:83-01-14232-4

Dzieło zbiorowe pod redakcją Stanisławy Stokłosowej 
mieści 29 rozdziałów, napisanych przez 28 pracowników 
nauki różnych polskich i zagranicznych uczelni. Polscy 
autorzy pochodzą z uczelni wyższych Krakowa, Olsztyna i 
Szczecina. Kraków reprezentuje przede wszystkim Uniwer
sytet Jagielloński, a mianowicie Instytut Zoologii i jego dwa 
Zakłady: Fizjologii Zwierząt (z 3 Pracowniami: Endokryno
logii i Hodowli Tkanek, Hematologii i Toksykologii Roz
rodu Zwierząt) i Zakład Immunologii Ewolucyjnej, dalej 
Collegium Medicum — Polsko-Amerykański Instytut 
Pediatrii z dwoma Zakładami: Transplantologii i Immuno
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logii Klinicznej oraz Wydział Biotechnologii UJ i jego 
Instytut Biologii Molekularnej z Pracownią Genetyki Mole
kularnej i Wirusologii. Dalsi krakowscy autorzy pracują w 
Instytucie Farmakologii PAN i jego Zakładzie Endokryno
logii, w Instytucie Zootechniki (Balice) i jego Dziale Bio
technologii Rozrodu Zwierząt oraz w Wojewódzkim Szpi
talu Specjalistycznym im. L. Rydygiera — w jego Oddziale 
Urazowo-Ortopedycznym i Chirurgii Ręki. Autorzy z Olsz
tyna pochodzą z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i 
jego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i pracują w Kate
drze Histologii i Embriologii oraz w Zakładzie Fizjologii 
Zwierząt. Szczecińscy autorzy są zatrudnieni w Katedrze 
Histologii i Embriologii Pomorskiej Akademii Medycznej. 
Warto tu podkreślić udział autorów zagranicznych: z 
Zakładu Lekarskiej Biologii i Genetyki Wydziału Lekar
skiego w Hradec-Kralove, z Imperial College University of 
London i z Celi Biology, School of Biological Sciences, 
University of East Anglia.

Nazwiska i stanowiska autorów, profil placówek nauko
wych i ich liczba z góry wskazują na bogactwo, wysoki 
poziom i specjalizację tematyki poszczególnych rozdziałów 
dzieła. W tym stwierdzeniu utwierdzają również: 7-stroni- 
cowy wykaz skrótów i symboli na początku księgi, a na jej 
końcu 16-stronicowy słownik terminów i 1 2 -stronicowy 
indeks. Dane te ukazują trud sporządzenia omówienia 
złożonego i obszernego dzieła.

Wstęp o znaczeniu hodowli tkanek napisała Stanisława 
Stokłosowa, redaktor dzieła i autorka kilku rozdziałów. Dal
sze rozdziały (2 - 1 1 ) dotyczą organizowania, wyposażenia, 
sterylizacji i „dobrej praktyki” pracowni hodowli tkanek, 
biologii i charakterystyki hodowli, środowiska hodowla
nego, rozdzielania i identyfikowania komórek, apoptozy i 
nekrozy in vitro, badań w hodowli funkcji i transferu genów 
do komórek ssaków, biotechnologii i linii komórkowych.

Tematami rozdziałów 12-15 są: hodowle przestrzenne, 
hodowle w immunologii, zastosowania badawcze, diagno
styczne i lecznicze przeciwciał monoklonalnych oraz 
hodowle in vitro w toksykologii. Następne rozdziały 
(16-27) opisują hodowle: komórek rogówki, komórek ner
wowych, izolowanie i klonowanie ludzkich wczesnych 
komórek krwiotwórczych, hodowlę hepatocytów, komórek 
układu szkieletowego, owadów, hodowle tkanek w bada
niach czynności przysadki, komórek szyszynki, jądra, 
komórek nabłonkowych najądrza, pęcherzyka jajnikowego i 
ciałka żółtego.

Po dwu ostatnich rozdziałach o pozaustrojowym uzyski
waniu zarodków ssaków oraz ich klonowaniu zarodkowym 
i somatycznym, następują: dodatek laboratoryjny, słownik i 
indeks, a na już niepaginowanych 32 stronach liczne prze
ważnie barwne ryciny, przedstawiające głównie obrazy 
komórek z hodowli. W poszczególnych rozdziałach spoty
kamy również ilustracje czarno-białe, które ukazują m.in. 
różne komórki hodowli, urządzenia laboratoryjne i sche
maty. W tekście znajdują się również rozsiane tabele. Roz
działy są zaopatrzone w wybrane wielojęzyczne piśmien
nictwo.

Cenione Wydawnictwo Naukowe PWN zapewniło 
dziełu: dobry papier, klarowną dyspozycję całości i 
poszczególnych rozdziałów (każdy na początku podaje treść 
podrozdziałów), zróżnicowaną wielkość i krój czcionki (z 
zachowaniem odstępów „światła”), dobrą reprodukcję ilu
stracji i tabel oraz spisy skrótów, terminów i indeks. Do tych 
walorów należy dodać piękną wielobarwną, półsztywną, 
kartonową i lakierowaną okładkę (autor Edwin Radzikow

ski). Na jej ostatniej stronie znajduje się informacja o zawar
tości dzieła.

Dzieło „Hodowla komórek i tkanek”, traktujące ojej teo
rii i praktyce należy polecić studentom i absolwentom róż
nych dziedzin biologii, medycyny i weterynarii, jak również 
akademickim nauczycielom, lekarzom, pracownikom labo
ratoriów hodowli tkanek lub farmaceutycznych, biologom 
molekularnym, biotechnologom i cy to fizjologom. Bowiem 
właśnie biotechnologia, w tym hodowla komórek i tkanek, 
otwiera coraz to nowe ważne dziedziny naukowej wiedzy i 
praktycznych zastosowań dla leczenia wielu ludzkich i 
zwierzęcych chorób różnych tkanek, narządów i ich 
układów.

Henryk G a e r t n e r  (Kraków)

Stefan Witold A l e x a n d r o w i c z :  
S ta r u n ia  i  b a d a n ia  c z w a r to r z ę d u  w  
t r a d y c j i  i  i n ic ja t y w a c h  P o ls k ie j  A k a 
d e m i i  U m ie ję tn o ś c i .  Wyd. Polska 
Akademia Umiejętności. Studia i ma
teriały do dziejów Polskiej Akademii 
Umiejętności. Tom III, Kraków 2004, 
261 str., 41 ryc., 236 poz. lit., ang.
stresz., indeks osób; ISBN 
83-88857-77-0

Autor książki Starunia i badania czwartorzędu w tradycji 
i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. 
Stefan Witold Alexandrowicz jest emerytowanym pracow
nikiem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowis
ka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 
Krakowie, aktywnym członkiem czynnym i zastępcą sekre
tarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności. Jest on 
wybitnym znawcą świata wymarłych otwomic, badaniom 
których poświęcił wiele lat pracy. Stopniowo „odkrył” i
poświęcił się bez reszty malakologii — innej dziedzinie
nauk z pogranicza paleontologii, zoologii, geologii czwarto
rzędu, geomorfologii, a jak widać z recenzowanej książki, 
również historii nauki. Poczytuję sobie za zaszczyt być jed
nym z uczniów Profesora S. W. Alexandrowicza. Zawsze 
był On i nadal jest dla nas — jego byłych studentów — nie
doścignionym wzorem naukowca o wszechstronnych zain
teresowaniach i olbrzymiej, różnorodnej wiedzy z roz
ległego zakresu nauk przyrodniczych, i nie tylko.

Recenzowana książka rozwija kilka tematów, z których 
najważniejsze to historia badań naukowych związanych z 
odkryciem przedstawicieli plejstoceńskiej fauny wielkich 
ssaków w Staruni i opis historii rozwoju działań mających na 
celu wszechstronne badania czwartorzędu, inicjowane i pro
mowane przez Polską Akademię Umiejętności. Należy wy
raźnie podkreślić, że w obu tych kwestiach Autor wykazał się 
umiejętnością Sherloka Holmsa, docierając i wykorzystując 
różnorodne materiały źródłowe, czego dowodem jest spis 
zawierający 236 wykorzystanych pozycji.

Książka składa się z wprowadzenia i sześciu rozdziałów, 
wspomnianego spisu cytowanej literatury, angielskiego 
streszczenia i indeksu osób, opracowanego przez W. Ziębę.

We Wstępie Autor omówił specyficzne dla utworów 
czwartorzędu metody badawcze, nawiązując do tych, które 
były stosowane w rozpoznawaniu słynnego stanowiska w 
Staruni. Naukową rangę tego niezwykłego miejsca najlepiej 
oddaje jeden z podtytułów wstępu — Od wioski do symbolu.

Slrfcra Witold Mriaudrooiu

S ta ru n ia
i badania czwartorzędu 
w tradycji i inicjatyw adi 

Polskiej Akademii l micjtlniisci
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Każdemu geologowi, paleontologowi, czy w ogóle zaintere
sowanemu naukami przyrodniczymi nazwa tej miejscowoś
ci kojarzy się natychmiast ze słynnym na całym świecie 
odkrytym tam plejstoceńskim nosorożcem.

Rozdział Tło geologiczne zawiera kompendium wiado
mości z zakresu występowania i eksploatacji surowców 
mineralnych rejonu Staruni. Autor wykorzystał tu chyba 
wszystkie dostępne źródła informacji na ten temat przedsta
wiając historię eksploatacji soli, wosku ziemnego, czyli 
ozokorytu, ropy naftowej, siarki, a także występujących w 
polimetalicznym złożu galeny i blendy cynkowej. Muszę 
przyznać, że obecność w tym miejscy tych ostatnich surow
ców była dla mnie sporym zaskoczeniem. Autor w nieco 
szerszym kontekście opisuje występowanie wód mineral
nych i siarczkowych, soli potasowych a także naturalnych 
kruszyw mineralnych. Zakończeniem rozdziału jest opis 
budowy geologicznej okolic Staruni, oparty w dużej mierze 
na przedwojennych badaniach polskich geologów, ze 
szczegółową charakterystyką utworów czwartorzędowych i 
morfologii tego obszaru.

Kolejny rozdział — Wykopaliska zawiera „raport śled
czy”, przeprowadzony przez Autora na wzór postępowań 
detektywistycznych, dotyczący wydarzeń związanych z 
odkrywaniem kolejnych szczątków wielkich plejstoceń- 
skich ssaków w Staruni. Jestem przekonany, że treść tego 
rozdziału raz na zawsze wyjaśniła wszelkie wątpliwości i 
niejasności, co do miejsca i czasu wydobycia poszczegól
nych okazów tych zwierząt. Autor cytuje tu in extenso sze
reg istotnych w tej sprawie dokumentów, szkiców i fotogra
fii, wyjaśniając zagadkę współwystępowania współczes
nych i kopalnych faun i flor odkrywanych w czasie wykopa
lisk w Staruni, powstałą poprzez ich antropogeniczną trans- 
lokację związaną z wydobyciem ozokerytu. Przedstawia 
również historię działań związanych z paleontologiczną 
eksploatacją znalezisk staruńskich oraz publikacji nauko
wych i innych doniesień na temat tego epokowego odkrycia. 
Charakteryzuje ponadto sylwetki zapomnianych nieco 
naukowców bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych 
w proces wydobycia i opracowywania pozyskiwanych ska
mieniałości. Rozdział ten zawiera również szczegółowy 
opis wszystkich działań podejmowanych na terenie kraju, a 
następnie w wymiarze europejskim i światowym, nad stwo
rzeniem gremiów skupiających badaczy zajmujących się 
problematyka czwartorzędu. Z treści tego rozdziału jedno
znacznie wynika, jak wielki był wkład polskich uczonych w 
rozwój tej dziedziny wiedzy i powstanie ponadnarodowych 
organizacji zajmujących się tym zagadnieniem. Możemy 
również przekonać się, jaki wpływ na rozwój badań czwar
torzędu i powstanie stowarzyszeń zajmujących się tą dyscy
pliną miały odkrycia dokonane w Staruni.

Tradycja staruńska, to kolejny rozdział recenzowanej 
książki, za motto którego mógłby posłużyć krótki cytat, z 
pierwszego akapitu ...nazwa nikomu przedtem nieznanej 
wioski... zaczęła kojarzyć się z badaniami faun płejstoceń- 
skich ... znacząco wpłynęła na wyodrębnienie się badań 
czwartorzędu, jako oddzielnej, zintegrowanej i wyraźnie 
określonej dyscypliny naukowej. Autor omawia tu kolejne 
formy, miejsca i tworzone specjalnie w tym celu perio
dyczne wydawnictwa dla publikowania wyników interdys
cyplinarnych badań stanowiska staruńskiego, i — nie mniej 
ciekawe — etapy, modyfikacje, propozycje i sposoby finan
sowania tych badań. Nawiązuje również do innych badań 
utworów czwartorzędu, głównie plejstocenu, prowadzo
nych równolegle ze staruńskimi na terenie kraju. Nie mniej

ciekawe, niekiedy wręcz niezwykłe, są opisane tu losy 
sztandarowego eksponatu rodem ze Staruni, słynnego na 
cały świat nosorożca włochatego Coelodonta antiąuitatis 
(Blum.). Te najbardziej dramatyczne dla niego momenty 
związane były z okresem okupacji hitlerowskiej a potem 
nadejściem Armii Czerwonej. Na szczęście nosorożec 
ocalał, aczkolwiek z pewnymi uszczerbkami, i nadal 
możemy go podziwiać w jego nowej siedzibie, w Muzeum 
Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
PAN, przy ul. św. Sebastiana 9.

Kolejne dwa rozdziały — Okres zawieszenia działalności 
PAU i Po odrodzeniu Akademii to drobiazgowa, chronolo
giczna relacja wydarzeń nielegalnego rozwiązania Polskiej 
Akademii Umiejętności, powołania w to miejsce Polskiej 
Akademii Nauk i na koniec restytucji tej bezprawnie 
rozwiązanej Instytucji. Wydarzenia te, aczkolwiek zaowo
cowały różnorodnymi zmianami organizacyjnymi i kompe
tencyjnymi, a także majątkowymi Polskiej Akademii Umie
jętności, nie odbiły się w sposób znaczący na dalszym roz
woju badań nad problematyką czwartorzędu. Spośród wielu 
sukcesów okresu zawieszenia działalności PAU, jednym ze 
spektakularnych wydarzeń było zorganizowanie w Warsza
wie w roku 1961 VI Kongresu INQUA (International Union 
for Quaternary Research). Powołano także nowe wydaw
nictwa, takie jak: Folia Quaternaria i Folia Malacologica. 
Autor opisuje tu także kolejne etapy prac, spotkań i konfe
rencji poświęconych dalszym badaniom staruńskim 
zarówno ze strony polskiej a także radzieckiej i ukraińskiej.

Znakomitym pomysłem Autora było przedstawienie w 
formie dendrycznych diagramów i w chronologicznym 
porządku najważniejszych treści recenzowanej książki. 
Warto w tym miejscu przytoczyć tytuły tych zestawień:

— Surowce mineralne przedpola Karpat Wschodnich.
— Etapy tworzenia międzynarodowej asocjacji INQUA.
— Rozwój badań holocenu w Polsce.
— Chronologia wykopalisk i poszukiwań fauny czwarto

rzędowej w Polsce.
— Chronologiczne zestawienie instytucji i wydawnictw 

związanych z tradycją staruńską.
Zwieńczeniem książki jest ostatni rozdział Stan i perspek

tywy badań staruńskich, w którym Autor omawia w skon
densowanej formie dotychczasowe rezultaty badań prowa
dzonych w Staruni na przestrzeni od końca XIX wieku po 
czasy współczesne. Najwięcej uwagi poświęca informa
cjom paleontologicznym, dotyczącym zarówno fauny, jak i 
flory. Znacznie mniej znajdziemy tu wiadomości geologicz
nych, z uwagi na niedostatek przeprowadzonych badań w 
tym zakresie. Analizując jednak wszystkie zebrane mate
riały Autor dochodzi do bardzo ważnego stwierdzenia, oba
lającego obowiązujący od dziesięcioleci pogląd, co do przy
czyn tak niezwykłego nagromadzenia i fosylizacji wielkich 
kręgowców na niewielkim obszarze, nieprzekraczającym 
zaledwie jednego ara. Według dobrze udokumentowanego 
poglądu prof. S. W. Alexandrowicza niezwykłe paleontolo
giczne stanowisko w Staruni jest pozostałością wulkanu 
błotnego, czynnego w plejstocenie przez okres kilkudziesię
ciu tysięcy lat, na co wskazują wyniki datowań szczątków 
kilku nosorożców i mamuta metodą l4C. Funkcjonujący w 
tym okresie wulkan błotny, to grząski, niezamarzający 
mimo subpolamego klimatu, niewielki fragment arktycznej 
tundry, z którego wydobywała się solanka, ropa naftowa i 
metan a podłoże przesycone było ozokerytem. Stanowił on 
śmiertelną pułapką dla nieświadomych zagrożenia zwierząt
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a jednocześnie środowisko to umożliwiło znakomitą ich 
konserwację.

Ostatnie strony książki Autor poświęca pespektywom 
dalszych badań w rejonie Staruni trwających już bez mała 
sto lat, co do możliwości prowadzenia których jest umiarko
wanym optymistą.

Reasumując książka prof. Stefana Witolda Alexandrowi- 
cza Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjaty

wach Polskiej Akademii Umiejętności to niezwykle warto
ściowa i wszechstronna pozycja literatury, w której każdy 
czytelnik znajdzie nowe, nieznane sobie a jednocześnie inte
resujące wiadomości. Gorąco polecam lekturę tej ciekawej 
książki.

Jacek R a j c h e l  (Kraków)

K R O N I K A

Muzeum Geologiczne na Wydziale  
Geologi i ,  Geofizyki  i Ochrony  

Środowiska  
Akademii  Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Geologia jest tą dziedziną wiedzy, która jak żadna inna, 
nie może się obejść bez korzystania z różnorodnych ekspo
natów. Zbiory takie były gromadzone od samego początku 
istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej na potrzeby prowa
dzonych na tej uczelni zajęć dydaktycznych. Proces ten zo
stał zintensyfikowany po utworzeniu jej samodzielnego 
geologicznego wydziału, który aktualnie nosi nazwę Geolo
gii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Z okazji jubileuszu 
50-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie obcho
dzonego w roku 1969 postanowiono stworzyć Muzeum 
Geologiczne jako samodzielną placówkę przy ówczesnym 
Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym, opierając się 
częściowo na indywidualnych kolekcjach związanych z po
szczególnymi katedrami i zakładami tego wydziału, a w 
większości na nowo gromadzonych eksponatach. Uroczy
ste otwarcie Muzeum nastąpiło w maju 1969 roku, ale po
przedzające go przygotowania trwały kilka lat.

przyszłego Muzeum z uporem, wykazując wielkie zdolno
ści organizacyjne i umiejętności w pozyskiwaniu funduszy, 
zgromadził on wokół siebie i pokierował zespołem ludzi 
różnych profesji— architektów, artystów malarzy i rzeźbia
rzy, a przede wszystkim — geologów, pracujących dla 
wspólnego celu, jakim było Muzeum Geologiczne. To 
właśnie oni opracowywali koncepcje geologicznych pre
zentacji, układali scenariusze przyszłych ekspozycji, pro
jektowali gabloty, zdobywali deficytowe materiały i narzę
dzia, malowali artystyczne plansze i mapy, wykonywali 
makiety, czy wreszcie wyruszali na poszukiwania okazów z 
terenu całej Polski.

Ryc. 1. Widok na ekspozycję Muzeum Geologicznego na krużgan
kach gmachu A-O AGH.

Na kształcie Muzeum, doborze eksponatów i sposobie 
ich prezentacji zaważyła niewątpliwie pasja jednego z pra
cowników Wydziału. Był nim — późniejszy wieloletni dy
rektor Muzeum — dr inż. Janusz Horzemski. Mając wizję

Ryc. 2. Zabytkowa gablota z roku 1919 ze zbiorami o tematyce geolo
gii regionalnej Polski. Korytarz II piętra gmachu A-O AGH.
Fot. J. Rajchel

W gronie tego zespołu twórców Muzeum Geologiczne
go AGH należy także wymienić profesora Jerzego Świe- 
cimskiego z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych — 
twórcy generalnej aranżacji wnętrza gmachu A-O, zasiedla
nego przez Muzeum i prof. Jerzego Małeckiego z Akademii 
Górniczo-Hutniczej, szczególnie zasłużonego w opracowy
waniu koncepcji jego paleontologicznej części.

Według przyjętej koncepcji cała ekspozycja muzealna 
została podzielona na kilka podstawowych działów tema
tycznych, takich jak:
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— geologia regionalna i surowce mineralne Polski, ze 
szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego;

— paleontologia z podziałem na paleobotanikę i pale
ozoologię;

— geologia dynamiczna, z szeroko rozbudowaną eks
pozycją dotyczącą krasu;

— geologia złóż.

Ryc. 3. Gabloty z lat 50. XX wieku, nieco zmodernizowane w później
szym czasie, prezentujące zbiór okazów do geologii dynamicznej. Ko
rytarz II piętra gmachu A-O. Fot. J. Rajchel

Muzeum od samego początku organizowało również 
szereg czasowych wystaw tematycznych, zarówno w Aka
demii Górniczo-Hutniczej, jak i na terenie Krakowa i in
nych miast Polski.

Tak, jak to bywa we wszystkich placówkach muzeal
nych, Muzeum Geologiczne AGH posiada również swój

sztandarowy eksponat specialite de la maison. Jest nim na
turalnej wielkości rekonstrukcja drapieżnego mezozoiczne- 
go gada Tarbosaunis baatar, którego szczątki zostały odna
lezione na Pustyni Gobi przez polsko-mongolską wyprawę 
naukową. To jedna z pierwszych polskich rekonstmkcji tego 
olbrzyma, dorastającego nawet 14 metrów długości, sama w 
sobie zabytkowa, bo powstała bez mała 40 lat temu. Rezydu
je on bezkonfliktowo na drugim piętrze gmachu A-O.

Ryc. 5. Zmodernizowane gabloty z nowego wystroju Muzeum Geo
logicznego; fragment ekspozycji paleontologicznej. Krużganek II pię
tra gmachu A-O. Fot. J. Rajchel

Muzeum Geologiczne zostało zlokalizowane w dość 
nietypowy sposób; zajmuje bowiem krużganki i korytarze 
historycznego gmachu A-O Akademii Górniczo-Hutniczej 
przy al. Mickiewicza 30, mieszczącego Wydział Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska. Taka lokalizacja była 
możliwa z uwagi na imponującą kubaturę tych przestrzeni, 
z drugiej strony narzucała szereg ograniczeń w aranżowaniu 
ekspozycji. Aby nie utrudniać normalnego funkcjonowania 
i procesu dydaktycznego, zbiory były prezentowane w pio
nowych, wolnostojących, ale przyściennych, przeszklonych 
gablotach. Zostały one wykonane na miarę ówczesnych

Ryc. 4. Jedna z gablot z roku 1969 z okresu powstania Muzeum Geo- Ryc. 6. Nowoczesne gabloty z nowego wystroju Muzeum Geologicz-
logicznego, dotycząca złóż węgli brunatnych. Fot. J. Rajchel nego. Krużganek I piętra gmachu A-O. Fot. J. Rajchel
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czasów i możliwości technicznych; zachowano również 
częściowo i włączono do nowego Muzeum niektóre z do
tychczasowych ekspozycji w ich dotychczasowym 
kształcie. Przykładem jest tu ekspozycja geologii regional
nej w gablotach z lat dwudziestych i zbiory do geologii dy
namicznej z lat pięćdziesiątych, które stanowiły uprzednio 
wystrój sal dydaktycznych i sali wystawowej. Znakomicie 
ilustrują one rozwój i postęp w dziedzinie geologicznego 
muzealnictwa.

Muzeum było permanentnie modyfikowane i unowo
cześniane, ale pochodzące z przed prawie 40 lat gabloty wy
magały zdecydowanej i daleko posuniętej modernizacji. Po
czynając od roku 2005, decyzją i dzięki dotacji Rektora 
Akademii Górniczo-Hutniczej i Dziekana Wydziału Geolo
gii, Geofizyki i Ochrony Środowiska są one stopniowo wy
mieniane. W stosunku do poprzednich posiadają one zabu
dowaną dolną półkę umożliwiającą umieszczenie dodatko
wych okazów i informacji. Posiadają ponadto ułatwiony 
dostęp do okazów w celu ich wymiany lub uzupełnienia. 
Szczególnie atrakcyjnie prezentują się nowe gabloty na 
krużgankach I-go piętra w pobliżu auli AGH, dostosowane 
swoim wyglądem do wystroju wnętrza tego budynku. Mu
zeum wzbogaciło się również o ciekawie zaaranżowane 
dwie oszklone werandy, usytuowane również na poziomie 
pierwszego piętra tego budynku. Ich zawartość budzi po
wszechne zainteresowanie nie tylko pracowników i studen
tów Uczelni, ale również licznie odwiedzających budynek 
gości i uczestników wielu krajowych i międzynarodowych 
konferencji i spotkań. Podniesienie estetyki i unowocześ
nienie wystroju Muzeum jest nie bez znaczenia dla zacho
wania majestatu zabytkowego gmachu, ale również dla po
prawy jego funkcjonalności.

Wspomniana modernizacja wystroju Muzeum Geolo
gicznego połączona została jednocześnie z translokacją 
części prezentowanych zbiorów. W jej wyniku ekspozycja 
na najbardziej reprezentatywnym krużganku I-go piętra 
gmachu A-O stała się miejscem prezentowania najcenniej
szych, najrzadszych i najpiękniejszych okazów. Ta groma
dzona przez laty kolekcja, to także dary niektórych pracow
ników Akademii i innych osób, w tym także wystawców i 
kolekcjonerów uczestniczących w odbywających się 
właśnie w gmachu A-O giełdach skał i minerałów.

Tak pomyślane Muzeum Geologiczne doskonale spełnia 
założenia i zadania przyjęte w czasie jego powoływania. Jest 
ono znakomitą i praktycznie zawsze dostępną pomocą dy
daktyczną dla studentów i pracowników Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska, a także z innych wy
działów i uczelni, prowadzących zajęcia z zakresu geologii i 
paleontologii. Jednocześnie pełni funkcję znakomitej wizy
tówki Akademii Górniczo-Hutniczej i macierzystego Wy
działu. Promuje także nauki geologiczne w społeczeństwie, 
gdyż jest często zwiedzane przez indywidualne osoby i zor
ganizowane grupy dzieci i młodzieży. Zachęca do studiowa
nia geologii, szczególnie uczniów liceów, tłumnie odwie
dzających gmach A-O w czasie Dni Otwartych AGH dla 
przyszłych adeptów tej renomowanej Uczelni.

Na koniec wypada podkreślić, że Muzeum Geologiczne 
przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
Akademii Górniczo-Hutniczej ma dobrą passę do zatrud
nionych w tej placówce pracowników. Już od ponad dzie
sięciu lat funkcję dyrektora Muzeum pełni mgr inż. Remi

giusz Molenda, mając do dyspozycji niewielki, ale za to 
rzutki i emocjonalne zmotywowany zespół współpracowni
ków. Na każdym kroku widać rezultaty ich dbałości o wize
runek tej placówki.

Gorąco zachęcam do odwiedzenia Muzeum Geologicz
nego przy Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środo
wiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które 
mieści się w budynku A-O przy al. Mickiewicza 30. Ekspo
nowane są tam wyjątkowo piękne i ciekawe, a niekiedy nie
powtarzalne okazy geologiczne i paleontologiczne; 
możemy także skorzystać z nieodpłatnej informacji ze stro
ny pracowników Muzeum. Chętnie oprowadzają oni zorga
nizowane grupy zwiedzających, wycieczki szkolne, a także 
indywidualnych zwiedzających. Na taką wizytę możemy 
umówić się telefonicznie lub za pomocą intemetu, 
zaglądając przy okazji na stronę www tej placówki. 
Możemy również skorzystać z przewodnika po Muzeum 
Geologicznym AGH, zawierającego najważniejsze infor
macje i kolorowe zdjęcia eksponatów, wydanego w formie 
książkowej przez jego pracowników.

Dla wszystkich zainteresowanych i potencjalnych gości 
podaję namiary kontaktowe:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30 

mgr inż. Remigiusz Molenda 
tel.: (012) 617 23 65, teł.: (012) 617 32 46, 
fax.: (012) 633 29 36, kom.: 606 510 084 
e-mail: muzeum@geolog.geol.agh.edu.pl, 

www: www.geol.agh.edu.pl/muzeum

Sprawozdanie  z XVII  
Międzynarodowej  

Olimpiady Biologicznej
W dniach od 9 do 16 lipca br. w Rio Cuarto — 

położonym w prowincji Cordoba w Argentynie — odbyły 
się zawody XVII Międzynarodowej Olimpiady Biologicz
nej. Na zaproszenie organizatorów przybyli zawodnicy z 47 
krajów. Polska była reprezentowana przez czwórkę finalis
tów XXXV krajowej Olimpiady Biologicznej: Marcina 
Ziemniaka absolwenta LO w Częstochowie, Prze
mysława Glazę absolwenta LO w Czersku, Agnieszkę Ka
bat absolwentkę LO w Wałbrzychu oraz Magdalenę Uzar 
absolwentkę I LO w Dębicy.

Opiekunami drużyny odpowiedzialnymi za tłumaczenie 
zadań przygotowanych w ramach konkursu byli: dr Magda 
Sobolewska-Łącka — sekretarz naukowy KGOB oraz 
członek KGOB dr Piotr Bębas. Polscy opiekunowie byli 
także członkami międzynarodowego jury, utworzonego 
przez przedstawicieli wszystkich reprezentacji — uczestni
ków Olimpiady.

Jury przyznawało laureatom złote, srebrne i brązowe 
medale. Polacy zdobyli jeden srebrny i dwa brązowe meda
le, plasując się na następujących miejscach:

Magdalena Uzar —  46 miejsce, srebrny medal;
Marcin Ziemniak — 61 miejsce, brązowy medal;
Przemysław Glaza — 116 miejsce, brązowy medal;
Agnieszka Kabat —  132 miejsce, bez medalu.
Najlepszym z całego grona olimpijczyków okazał się 

uczeń z Tajlandii — Chanati Jantrachotechatchawan, które
go zapamiętamy nie tylko jako uczestnika o najdłuższym

mailto:muzeum@geolog.geol.agh.edu.pl
http://www.geol.agh.edu.pl/muzeum
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Tabela 1. W yniki Polaków na XVII Międzynarodowej O limpiadzie Biologicznej

Praktyczna 1 Praktyczna 2 Praktyczna 3 Praktyczna 4 Praktyczna
suma

Teoretyczna Razem 
(po przeliczeniu)

lokata

Zwycięzca 31,3 32 36,8 32,2 132,30 139,2 84,66 1

Magdalena Uzar 25,41 28 33,62 21,75 108,78 114,15 69,51 46

Marcin Ziemniak 21,38 24 23,29 23,1 91,77 118,45 65,85 61

Przemysław Glaza 25,12 16 17,28 19,7 78,09 103,7 56,98 116

Agnieszka Kabat 21,8 30 21,6 0 73,39 100,95 54,68 132

Ryc. I. Prezentacja ekipy na uroczystości otwarcia zawodów; od 
prawej: P. Glaza, M. Ziemniak, M. Uzar i A. Kabat.
Fot. M. Sobolewska-Łącka

nazwisku, ale także ucznia ujmującego wszystkich swoją 
skromnością. W sumie międzynarodowe jury przyznało 
120 medali, w tym 20 złotych, 40 srebrnych i 60 brązowych.

Konkurs podzielony był na dwie części: praktyczną, 
która składała się z czterech zadań laboratoryjnych oraz teo
retyczną obejmującą pytania testowe oraz opisowe pytania 
wielokrotnego wyboru. Na kilka tygodni przed zawodami 
organizatorzy Międzynarodowej Olimpiady udostępnili in
formacje o charakterze zadań praktycznych. Informacje te, 
zgodnie z regulaminem Olimpiady, przekazaliśmy do szkół 
naszych reprezentantów. Ponadto, bezpośrednio przed wy
jazdem, w laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Szkoły Festiwalu Nauki dzięki sponsorom (m.in. Wydaw-

Ryc. 3. Po uroczystości otwarcia: od lewej; dr M. Sobolewska-Łącka, 
A. Kabat, M. Uzar, argentyńska tłumaczka, M. Ziemniak, z tylu 
P. Glaza. Fot. M. Sobolewska-Łącka

nictwu WSiP) zostały zorganizowane dwa czterodniowe 
warsztaty celem doszlifowania wiedzy uczestników i zwró
cenia jeszcze raz uwagi na praktyczne zastosowanie zdoby
tej wiedzy. Dzięki anglojęzycznym podręcznikom udostęp
nionym przez Pearson Education, zawodnicy mogli lepiej 
przygotować się od części teoretycznej.

Ryc. 1. Przysięga zawodników; od lewej: P. Glaza, M. Ziemniak, M. 
Uzar i A. Kabat. Fot. M. Sobolewska-Łącka

Ryc. 4. Po wręczeniu medali; od lewej: M. Ziemniak (brąz), dr P. 
Bebas, A. Kabat, M. Uzar (srebro), dr M. Sobolewska-Łącka, z tyłu 
P. Glaza (brąz). Fot. M. Sobolewska-Łącka

Część praktyczna zawodów składała się z 4 działów po
dzielonych na zadania:
1. laboratorium biochemiczne:

-  oznaczanie ilości glukozy metodą spekrofotome- 
tryczną;

2 . la b o r a t o r iu m  b io lo g i i  k o m ó r k i :

-  analiza budowy anatomicznej liści wybranych ga
tunków roślin (m.in. ryż, kukurydza);
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3. laboratorium zoologiczne:
-  sekcja kilku gatunków małży;

4. laboratorium mikrobiologiczne:
-  identyfikacja wybranych gatunków bakterii na pod

stawie cech biochemicznych i fizjologicznych.
Zadania części praktycznej nie opierały się na wiadomoś

ciach akademickich, tak więc nasi reprezentanci poradzili so
bie z nimi bez kłopotów. Ponadto na ich wykonanie przezna
czono wystarczająco dużo czasu. W polskiej ekipie najlepsze 
wyniki w części praktycznej osiągnęła Magda Uzar.

Ryc. 5. Pożegnalne zdjęcie na warszawskim lotnisku, po 40 godzinnej 
podróży powrotnej; od lewej: M. Ziemniak, M. Uzar, A. Kabat i dr M. 
Sobolewska-Łącka, z tyłu P. Glaza. Fot. M. Sobolewska-Łącka

Testy sprawdzające wiedzę teoretyczną uczestników 
obejmowały ok.160 pytań dotyczących wszystkich zagad
nień biologicznych. Komisja egzaminacyjna przygotowała 
zestaw pytań testowych jak i pytań otwartych spraw
dzających zarówno wiedzę jak i umiejętności rozumowania, 
kojarzenia faktów i wyciągania wniosków. Nasi reprezen
tanci byli dobrze przygotowani do tej części zawodów.

O ostatecznym wyniku zawodnika decydowała suma 
punktów zdobytych we wszystkich częściach zawodów, 
przy czym stosując odpowiednie przeliczniki doprowadzo
no do tego, że „wagi” punktów zdobytych w części teore
tycznej i praktycznej były takie same.

Uczestnikom zawodów organizatorzy zapewnili dobre 
warunki pobytu oraz zadbali o wiele atrakcji w ramach cza
su wolnego. Należałoby tu wymienić liczne imprezy folklo
rystyczne (m.in. dzień gaucho) a także pokazy tanga i in
nych tradycyjnych tańców. Ponadto gospodarze przygoto
wali imprezy plenerowe, w trakcie których młodzież miała 
okazję do nawiązania kontaktów z zawodnikami z innych 
państw.

Wyjazd polskiej reprezentacji na XVII MOB możliwy 
był dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spor
tu, a także wsparciu firm: Wydawnictwa WSiP, Ecotone i 
Eduka. Pragniemy też podziękować szkołom i kuratoriom, 
które w różny sposób wspomogły polskich reprezentantów 
a także konsulowi RP w Buenos Aires, dr Andrzejowi Czu
bowi, który otoczył opieką polską reprezentację podczas 
pobytu w Buenos Aires.

Sekretarz naukowy KGOB 
dr Magda Sobolewska-Łącka

Konkurs Redakcji  W s z e c h ś w i a t a  
„Pomagamy ptakom”

Konkurs ma na celu ułatwienie, a 
niekiedy wręcz umożliwienie odbycia 
lęgów ptakom. Polega on na skonstru
owaniu i powieszeniu przez jego 
uczestników skrzynek lęgowych a 
następnie obserwacji zagnieżdżonych 
ptaków. Aczkolwiek daleko do wio
sennych lęgów, to skrzynki najlepiej 
wieszać na jesieni. Ptaki nie odlatujące 
na zimę zidentyfikują zawczasu ich 
położenie i mogą w nich nocować; te, 
które przylecą wiosną zastaną gotową 
skrzynkę. Wobec wysokiego deficytu 
miejsc do gniazdowania należy przy
puszczać, że większość skrzynek zos

tanie zasiedlona. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać 
ani zaglądać do zawieszonych już skrzynek, chyba, że dopie
ro póżnąjesienią w celu ich wyczyszczenia przed ponownym 
gniazdowaniem. Szczegółowa instrukcja jak zbudować pra
widłową skrzynkę, gdzie i jak jąpowiesić, a także jak prowa
dzić obserwacje, znajduje się na stronie internetowej naszego 
Pisma: http://www.wszechswiat.agh.edu.pl

Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, lub 
zespół osób, np.: klasa w szkole, grupa dzieci w przedszko
lu, która zainstaluje chociażby jedną skrzynkę lęgową. Na
leży rozpoznać „lokatorów” powieszonej skrzynki, opisać 
ich wygląd i zachowanie przy jej zasiedlaniu i wychowywa
niu piskląt, a następnie przesłać materiały do Redakcji. 
Wskazane jest zilustrowanie prowadzonych obserwacji do
kumentacją rysunkową zdjęciem, przeźroczem, filmem lub 
nagraniem dźwiękowym. Materiały tekstowe, a także ilu
stracyjne, prosimy nadsyłać najlepiej w formie zapisu na 
dyskietce lub CD, wraz z wydrukiem, do dnia 15 września 
2007 roku na adres Redakcji:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika 
31-118 Kraków, ul. Podwale 1 

Pismo Przyrodnicze Wszechświat 
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Pomagamy ptakom”.

Jury Konkursu, pod przewodnictwem Redaktora Na
czelnego, dokona oceny nadesłanych materiałów i wyłoni 
zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych:

— dzieci przedszkolnych;
— młodzieży;
— dorosłych.
W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody w posta

ci książek, dyplomów i prenumeraty Pisma Przyrodniczego 
Wszechświat w roku 2008. Najlepsze i najciekawsze prace 
zostaną opublikowane na łamach Wszechświata', zostaną 
również umieszczone na jego stronie internetowej. Redak
cja zastrzega sobie prawo dokonanie niezbędnych skrótów i 
korekt. Nadesłane materiały będą zwracane jedynie na wy
raźne życzenie autora.

Redaktor Naczelny Pisma 
Przyrodniczego Wszechświat 

Prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

Skrzynka lęgowa 
wg J. Sokołowski

http://www.wszechswiat.agh.edu.pl
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W S P O M N I E N I A  Z  P O D R Ó Ż Y

Ryc. 1. Południowy słoń morski Mirounga leonina — sułtan haremu 
na Wyspie Króla Jerzego. Fot. K. Birkenmajer

Status socjalny samców słoni zależał od ich wieku, wagi 
i doświadczenia w walce o słonice. Musiał on być co roku 
potwierdzany na nowo. Pozycję socjalną sułtana określała 
wielkość jego haremu, który obejmował do dwudziestu 
znacznie mniejszych od niego krów (ryc. 2, 3). Pewny sie
bie sułtan spoczywał wśród swych bogdanek na wygod
nym, wybranym przez siebie miejscu. Największym powo
dzeniem cieszyły się piaszczyste plaże pokryte grubą 
warstwą czerwonych i brunatnych glonów morskich wyrzu
conych przez sztormy na brzeg. To tutaj właśnie był najroz
koszniejszy chlewik, pardon — łoże haremu, pościelone 
gnijącym, upaćkanym odchodami glonowym przeście
radłem.

Liniejącym zwierzętom było zimno. Kichały i prychały, 
przyciskały się ciasno jedno do drugiego, tak w haremach,

1 Fragmenty przygotowywanej

Ryc. 3. Grupka samców południowego słonia morskiego Mirounga 
leonina na Wyspie Króla Jerzego. Fot. K. Birkemajer

jak i poza nimi. Młode samice — jałówki, spały w grupkach 
po kilka. Najstarsze byki, które utraciły swój harem na rzecz 
młodszych i silniejszych pretendentów, a także niedojrzałe 
jeszcze płciowo byczki, tworzyły własne męskie zespoły 
ogrzewcze. Wszystkie słonie były ospałe, nieruchliwe, 
nieskłonne do zwady, nawet w przypadku przybycia intru
za, który próbował dołączyć się do zespołu kładąc się w po
przek na ich grzbietach. Obudzone krokami prze
chodzącego człowieka, wytrzeszczały nań przekrwione śle
pia, szeroko otwierały pyski, z ich różowych gardzieli wy
dobywało się gulgotanie jak z zepsutego wodociągu — gul- 
gutiery. I znów zapadały w drzemkę.

Dwanaście lat wcześniej, w 1979 roku, gdy wykony
wałem mapę geologiczną Zatoki Króla Jerzego (ryc. 4), 
wprowadziłem tutaj wiele nowych nazw geograficznych 
polskiego pochodzenia. Ponieważ było to wybrzeże Półwy
spu Krakowa, większość z nich była z krakowskiego po
dwórka. Charakterystyczne swym kształtem wzgórze Lwie
go Zadu (Lions Rump), nazwane tak jeszcze przez odkryw
ców brytyjskich, oddzielała od wzgórza Sukiennic obszerna 
plaża Rynku Głównego, którą spływał brudny od zawiesiny 
lodowcowej i pingwinich odchodów Mętny Potok, czer
piący swe wody z Lodowca Orła Białego (ryc. 5).

do druku książki o polskich wyprawach antarktycznych z lat 1980-2001

Listy z Antarktydy1 (c.d.)

3. Zemsta słonia

Okres rui skończył się już dwa miesiące temu. Wyczer
pane walką o samice i gorączkową aktywnością reproduk
cyjną, ogromne samce słoni morskich drzemały na plaży 
Zatoki Króla Jerzego (ryc. 1). Już trzeci z kolei miesiąc poś
ciły, zapas tłuszczu w kilkutonowym cielsku wystarczał im 
jednak na podtrzymanie pewnego minimum przemiany 
energetycznej i przygotowanie organizmu do innego typu 
aktywności życiowej — żerowania na otwartych morzach 
w czasie długiej zimy polarnej. Cienki naskórek pokryty 
gęstą pluszową sierścią zabrudzoną odchodami odrywał się 
płatami z ich grzbietów, ukazując pod spodem nową, stalo- 
woszarą powłokę.

Ryc. 2. Grupka samic południowego słonia morskiego Mirounga 
leonina na Wyspie Króla Jerzego. Fot. K. Birkenmajer
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5 9 °  58°W

Ryc. 4. Występowanie glacigenicznych osadów trzeciorzędowych na 
Wyspie Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka Zachodnia 
(według K. Birkenmajera)

Na Rynku Głównym, kilka socjalnie nieprzystosowa
nych samców słoni, wyraźnie poirytowanych brakiem 
ciepłego towarzystwa, w niezgrabnych podskokach wiel
kiego cielska wędrowało od haremu do haremu. Ich próby 
wciśnięcia się do któregoś ze zgranych, zadowolonych z 
siebie zespołów kończyły się zwykle zwadą, często nawet 
— przy akompaniamencie kwiku rozzłoszczonych krów — 
krótkotrwałą walką z dominującym buhajem, po której, jak 
zawodnik sumo wyrzucony z kręgu walki, intruz mszał do 
nowej próby, nigdzie nie akceptowany, zły i agresywny.

Ryc. 5. Południowe wybrzeże Zatoki Króla Jerzego na Wyspie Króla 
Jerzego. 1 —  moreny i tarasy glacifluwialne Lodowca Orła Białego; 2 
—  skarpy; 3 —  czoło lodowca (według K. Birkenmajera)

Kilka takich odrzuconych przez haremy outsiderów po
jawiło się którejś nocy na plaży pod zachodnią ścianą Su
kiennic, gdzie znajdował się nasz obóz. Wychynęły z 
otchłani morskich przepływając wąskimi, spienionymi falą 
przesmykami wśród skałek Lajkonika, z wysiłkiem 
wypełzły na niewielką piaszczystą plażę obrzeżoną żwiro
wym wałem burzowym. Tutaj właśnie miały zamiar spo
kojnie przedrzemać okres linienia, nie wiedząc jednak, że 
weszły w kolizję z grupką złośliwych dwunożnych ssaków, 
które wcale nie były stęsknione ich towarzystwa.

Wśród przybyszów z oceanu był stary posiwiały byk o 
chudej, pomarszczonej wiekiem szyi, z gadzim łbem o nie
sympatycznym, podejrzliwym wyrazie pyska. Jego towa
rzyszem został potężny buhaj w sile wieku, o złotawej sierś
ci. Na trzeciego przyłączył się do nich młody, niedojrzały 
jeszcze do walki o samice byczek.

Trójka ta nie była jednak dopasowana socjalnie. Zamiast 
spokojnie rozłożyć się na plaży i zapaść w rozkoszną 
drzemkę, co pewien czas dwa starsze byki wpełzały do 
wody, gdzie odbywały rytualne walki sparringowe, pozba
wione co prawda ostrości i ognia z okresu mi. Tępe uderze
nia o siebie wielkich cielsk, a zwłaszcza wydobywający się 
z ich gulgutier charkot, były dla nas nocą nie do zniesienia. 
Któregoś dnia zdecydowaliśmy się tę trójkę muszkieterów 
przepędzić do wody. Było to zadanie trudne, bo byki były 
zdecydowane dotrzymać pola, sapały wściekle ponuro 
łyskając zakrwawionymi ślepiami, ich szeroko rozwarte 
pyski smoków ukazywały rzadkie żółte zębiska i pomarań
czowe, krwawiące od otrzymanych w walce ran dziąsła. Z 
gardzieli wydobywało się groźne gulgotanie.

Przez dwie następne noce na plaży przy Lajkoniku pa
nował spokój, z rzadka tylko zakłócany porykiwaniem 
młodych słoni walczących ze sobą na fali przyboju. Pilno
waliśmy, by żaden z nich nie wpełzł na piaszczystą plażę, 
gdzie spoczywał nasz ponton, bojąc się o jego kondycję po 
zetknięciu z kilkutonowym cielskiem morskiego smoka.

Chwilowo byliśmy górą, a ponton cały. Któregoś jednak 
wieczoru ciśnienie powietrza spadło gwałtownie i na obóz 
zwalił się huraganowy wiatr z czapy lodowej Krakowa. 
Wśród piekielnej orkiestry ryczących fal, wycia wichru i 
łopotania płótna namiotowego, ginęły inne odgłosy, nawet 
tak donośne jak te, które wydawały nasze gulgutiery. Komu 
w taką noc chciałoby się wyjść z namiotu by zobaczyć co 
się dzieje na plaży?

Około północy, przez szalejący huragan przedarł się na
gle donośny, tryumfalny ryk słonia. Zupełnie inny od zna
nych nam dotychczas odgłosów wydawanych przez gulgu
tiery.

— Do diabła, co on zmajstrował?
Nie było nam dane długo czekać na odpowiedź. Gdy 

świt rozjaśnił plażę o piątej nad ranem, ujrzeliśmy powód 
tryumfu słonia, powód do satysfakcji za zniewagi, jakich 
doznał on od dwunogich prymatów: pod uderzeniem jego 
potężnego ogona jedna z burt pontonu utraciła powietrze, 
pręt drewnianej konstrukcji szkieletowej został złamany, a i 
silnik również nosił ślady mściwej akcji. Aby nas pognębić 
do reszty, słoń obsikał i upaćkał cuchnącym łajnem cały 
ponton. Teraz on był górą!

4. Nowe szaty króla

Po piaszczystej plaży Zatoki Króla Jerzego dostojnie 
przechadzał się samotny król. Szaty jego były postrzępione, 
z płaszcza na grzbiecie wysnuwały się białe nitki i zwitki 
pierza, tren był pożółkły i zbrukany. Nie były to nowe szaty 
króla — widać był to król na wygnaniu (ryc. 6).

Szaty musiały być dziurawe, bo nie chroniły dobrze 
przed zimnem. Król odwracał się więc plecami do wiatru, 
rzucając tęsknym wzrokiem na morze, gdzie daleko — za 
magicznym kręgiem konwergencji antarktycznej — znaj-
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dowały się cieplejsze leża Południowej Georgii wśród 
rozłożystej, bujnej trawy słoniowej.

7): król dostał ochronę! Poprzedniego dnia, krok za krokiem 
i skok za skokiem pingwiny-policjanci pracowicie wydra- 
pały się po usypisku skalnym do połowy skalnego zbocza, 
gdzie obrały swój punkt obserwacyjny. Dziś, w środę po- 
pielcową, obwieściły urbi et orbi, że należy posypać głowy 
popiołem.

Ryc. 6. W Zatoce Króla Jerzego. Po lewej - pierzący się pingwin 
królewski Aptenodytes patagonica, po prawej — gentoo pingwin 
papuaski Pygoscelis papua, z tyłu ponton grupy geologicznej na tle 
skałek Lajkonika. Fot. K. Birkenmajer, 1991 r.

Zaprosiliśmy samotnego króla do naszego obozu. Kro
czył bez pośpiechu, nie dając się wyprzedzić: wiadomo, ety
kieta. Był głuchy na nasze zachęcające okrzyki. Jego mina i 
dumnie podniesiona głowa miały swój styl, dobitnie wska
zywały, że Jego Wysokość nawet w uciążliwych warun
kach ekspatriacji i niedostatku odziewy ani na jotę nie utra
cił dostojeństwa.

Obóz nasz nie przypadł jednak królowi do gustu i po 
krótkiej wizycie wolał powrócić do swej wartowni przy krę
gach wieloryba. Pojawiał się jednak w obozie od czasu do 
czasu, zwłaszcza w dni wietrzne i deszczowe, z cichym gda
kaniem odbywając wyimaginowaną inspekcję swej gwardii 
osobistej. Większość czasu spędzał natomiast przy swojej 
wartowni, nieruchomy, zamyślony, z głową schowaną pod 
ramieniem skrzydła. Choć jednak pościł i nie opuszczał wy
brzeża, szaty jego z dnia na dzień stawały się coraz to pięk
niejsze, odzyskiwały dawny blask — król zrzucał z siebie 
potargane szaty letnie, wdziewając na siebie nowe szaty zi
mowe. Król po prostu się pierzył!

Któregoś dnia o piątej rano obudził nas hejnał. Jego me
lodia dochodziła z połowy wysokości stumetrowej stromej 
bazaltowej ściany Sukiennic. Tam, na skalnej półeczce 
przycupnęły dwie małe postacie w eleganckich policyjnych 
uniformach, w kaskach z paskiem zapiętym pod brodą (ryc.

Ryc. 8. Zatoka Króla Jerzego, Wyspa Króla Jerzego, obóz grupy 
geologicznej. Na pierwszym planie młody samiec słonia morskiego 
Mirounga leonina pełzający po pierwszym opadzie zimowego 
śniegu. Fot. K. Birkenmajer, 1991 r.

Wiatr wiał bezustannie, niebo było już teraz na stałe za
snute chmurami. Przypływ morski rozsiewał po wybrzeżu 
drobne kawałki lodu z rozbitych falami gór lodowych zro
dzonych przez Lodowiec Polonia. Na sztormowej fali 
młode słonie morskie staczały nieustające walki — popy
chały się, uderzały o siebie nawzajem masywnymi barkami, 
rozdziawionymi pyskami usiłując ugryźć przeciwnika, gul
gocąc i rycząc. Król pingwinów ze stoickim spokojem igno
rował te bójki słoniowej młodzieży, tkwiąc nieruchomo 
przy kościach wieloryba w swej dostojnej splendid isola- 
tion.

I r  -

Fig. 9. Zatoka Króla Jerzego, obóz grupy geologicznej. Miody samiec 
słonia morskiego Mirounga leonina niezadowolony z fotografii. Fot. 
K. Birkenmajer, 1991 r.

Po tygodniu wietrznej pogody mieliśmy wreszcie jeden 
dzień wytchnienia, a potem znów zwaliła się na nas dujawi
ca. W tych warunkach trudno było w terenie wytrzymać 
dłużej niż parę godzin, deszcz często wpędzał nas z powro
tem do obozu. Pewnej nocy huraganowy wiatr pogiął alu
miniowe rurki i poztywał naciągi kilku namiotów. Ledwo 
poprawiliśmy stan techniczny obozu, gdy o północy dnia

Ryc. 7. Pingwiny — „policjanci” Pygoscelis antarctica na Wyspie 
Króla Jerzego. Fot. K. Birkenmajer
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następnego zerwał się nowy huragan, który aż do szóstej 
rano nie dał nam zmrużyć oczu. I znów czekała nas wymia
na aluminiowych rurek szkieletu w mokrych od deszczu na
miotach.

Zaczynało się przedzimie, ostatnia dekada lutego zapo
wiadała się beznadziejnie. W poniedziałek osiemnastego lu
tego zachodni wiatr z deszczem, we wtorek cały dzień wiał 
wschodni wiatr, który przyniósł obfity opad śniegu (ryc. 8), 
na równi nadmorskiej do dwudziestu centymetrów, a w za
spach i do pół metra. Wszystkie odsłonięcia skał były już 
pobielone, temperatura spadła do kilku stopni poniżej zera. 
Zima tegoroczna zaczynała się o miesiąc wcześniej niż 
zwykle i sezon badań geologicznych na Antarktydzie już się 
skończył.

Pierwszy śnieg zimowy to radość dla dzieci, ale nie tyl
ko dla dzieci. Siedemdziesiąt uchatek wypełzło z morza na 
pokrytą świeżym białym puchem równinę nadmorską i 
stożek zamarzniętego już Bystrego Potoku. Bawią się jak 
dzieci, ślizgają przewracają popychają podszczypują 
pływają po śniegu poszczekując z radości.

Nasz ponton znów znalazł się w niebezpieczeństwie i 
musieliśmy przesunąć go po śniegu bliżej namiotów: to 
dziwne, miękkie, nieruchawe stworzenie wzbudzało na
szym zdaniem zbyt wielkie zainteresowanie uchatek, ślady 
zębów których widniały na drewnianej rufie i gumowym 
fartuchu pontonu. Także i słonie uległy szałowi ogólnej ra
dości (ryc. 9), wyczyniając na śniegu wokół pontonu prze
dziwne piruety, grożące ponownym uderzeniem ogona o 
jego burtę.

Wśród tej ogólnej zabawy pospólstwa nasz król pozostał 
nieporuszony. Dla zachowania dostojnej powagi przeniósł 
się jednak ze swojej strażnicy przy kościach wieloryba, na 
których narosła gruba zaspa śnieżna, na stożek napływowy 
potoku, skąd z łaskawą wyrozumiałością przypatrywał się 
igraszkom uchatek. Jego wytworne szaty świeciły nowym 
blaskiem, król odzyskiwał poczucie chwilowo utraconej 
godności. Jeszcze tylko kilka dni i on także odpłynie w da
leką podróż do rodzinnego kraju.

Autor jest emerytowanym profesorem zwyczajnym w Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie

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

Dotarliśmy tam z Manokwari, jednego z dwóch dużych 
miast Irian Jaya, na niewielkiej łodzi należącej do parku na
rodowego. Wysiedliśmy w małej wiosce Yende na wyspie 
Roon, witani już na pomoście przez niemal wszystkich 
mieszkańców, w tym szczególnie serdecznie przez dzieci. 
W centrum zauważyliśmy kościół, a obok niego pomnik 
misjonarza. Był to niewątpliwie Holender, bo właśnie Ho
lendrzy jako pierwsi przekonywali tutejszą ludność do 
chrześcijaństwa, które stało się obok islamu najpowszech
niejszą religią tych terenów. Dowodem na to, że Papuasi nie 
zapomnieli jednak o swoich korzeniach, jest rzeźba łowcy 
głów (z odciętą głową w ręku) stojąca tuż obok. Europej
czycy nie są częstymi gośćmi w Yende. Dla dzieciaków nie
zwykłą atrakcją jest bieganie za przyjezdnymi, pozowanie 
do zdjęć i przede wszystkim podziwianie swoich wizerun
ków na ekranie aparatu cyfrowego. My z zainteresowaniem 
zwiedzaliśmy proste chaty na palach, do których wchodzi 
się po przerzuconej z pomostu wąskiej kładce. Podłoga w 
takim tradycyjnym domu składa się z rzadko ułożonych de
sek palmowych, a palenisko usytuowane jest wprost na 
nich. Łatwo się domyślić, że tutejsza ludność jest bardzo 
uboga. Produktów żywnościowych dostarczają im przede 
wszystkim las i morze. Po wąskich uliczkach w wiosce bie
gają młode kazuary hodowane na mięso. Pióra tych wiel
kich ptaków wykorzystuje się do ozdabiania tradycyjnych 
strojów i sprzętów, a z kości wyrabia się przybory kuchen-

Z wizytą u Rajskiego Ptaka

W lipcu 2005 roku odbyliśmy wyprawę nurkową do za
chodniej części Nowej Gwinei, czyli indonezyjskiej Irian 
Jaya. Miejscem docelowym stała się wyspa Roon 
wchodząca w skład Parku Narodowego Cendrawasih (po 
polsku „Rajski Ptak”). Park ten został założony w południo
wo-zachodniej części Zatoki Cendrawasih we wrześniu 
1993 roku, dekretem Ministerstwa Leśnictwa Republiki In
donezji na terenie obejmującym morze, rafy koralowe 
i wyspy o łącznej powierzchni 1 435,5 km2. Współrzędne 
geograficzne tego terenu to: 01°43’-03°22’ szerokości geo
graficznej południowej i 134°06’-135o10’ długości geogra
ficznej wschodniej. Ryc. 2. Wioska Yende. Fot. A. Jabłońska



scu, czyli w środku lasu. Najpierw drzewo należy ściąć, na
stępnie pień zostaje przepołowiony po długości. Tutaj koń
czy się rola mężczyzn, natomiast kobiety siadają na tak 
przygotowanym pniu i ostrymi, kamiennymi motykami 
szatkują miąższ, który następnie jest płukany wodą źródlaną 
aż do uzyskania czystej mączki.
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Ryc. 3. Dzieci z wioski Yende. Fot. P. Jabłoński

ne. Mięso pozyskuje się też z ryb, oraz z żółwi morskich, 
które po złowieniu przechowywane są w niewielkich, 
wypełnionych słoną wodą zagłębieniach w skale, w głębi 
wioski. Mężczyźni często udają się na polowania do dżungli 
zabierając ze sobą łuki, strzały i sforę psów, a ich celem na 
ogół są niewielkie dzikie świnie, ale także inne ssaki oraz 
ptaki, a nawet węże. Często na plaży, podczas odpływu 
spotkać można całe grupy osób zbierających małże, skoru
piaki, jeżowce i strzykwy, które zjadane są od razu, na suro
wo, lub przechowywane w klatkach umieszczonych w mo
rzu. Co ciekawe, i zarazem bardzo ważne, wyspa jest bogata 
w źródła wody słodkiej i dzięki temu wszyscy mieszkańcy 
mają do niej nieograniczony dostęp.

Ryc. 5. Łowca głów stojący obok kościoła. Fot. A. Jabłońska

Przy odrobinie szczęścia w dżungli można spotkać dzio- 
borożca karbodziobego Aceros plicatus, którego bliską 
obecność zwiastuje głośny klangor. Liczna populacja tych 
ogromnych ptaków (do 90 cm wielkości) zamieszkuje 
właśnie Park Narodowy Cendrawasih. Cechą charaktery
styczną ich budowy jest masywny dziób opatrzony przeróż
nymi naroślami, czyli rogami, i chociaż dzięki niemu dzio- 
borożec wygląda groźnie, jest nieszkodliwy dla innych 
zwierząt, bo odżywia się prawie wyłącznie owocami. Sam 
za to narażony jest na niebezpieczeństwo ze strony miejsco
wej ludności, która jego mięso uważa za przysmak, a atrak
cyjne szkielety przerabia na rytualne ozdoby. Obok dziobo- 
rożców występują tutaj największe wśród kakadu żałobnice 
palmowe Probosciger aterrimus, z łatwością rozłupujące 
orzechy kokosowe, oraz bardzo atrakcyjnie upierzone i 
głośne kakadu żółtoczube Cacatua galerita triton, które nie
stety są chętnie łapane i trzymane w niewoli, w charakterze 
zwierząt domowych. Mieszkańcami wysp są także nogale 
czerwonodziobe Talegalla cimeri z rodziny Megapodiidae, 
budujące ogromne (do 1,5 m wysokości i 4 m średnicy),

Ryc. 4. Dzieci kręcą film o... sobie. Fot. P. Jabłoński

Cała wyspa Roon to wzgórza porośnięte gęstą dżunglą, 
poprzecinaną wąskimi, lecz rwącymi potokami. Występuje 
tu ogromna różnorodność roślin. Drzewa stają się podłożem 
dla niezliczonej ilości epifitów: filodendronów, paproci i 
storczyków. Wszystko kwitnie lub owocuje. Można zrywać 
i jeść prosto z drzewa dziko rosnące banany, figi i cytrusy. 
Tutejsza ludność zajmuje się zbieractwem owoców dżungli, 
ale prawdziwym skarbem są dla nich sagowce. Każdy na
potkany okaz zostaje natychmiast podpisany przez znalazcę 
i po osiągnięciu właściwego wieku, czyli ok. 10  lat, przero
biony na mączkę sagową, podstawowy produkt spożywczy 
Papuasów, z którego można upiec chleb, ciasto lub zrobić... 
kisiel. Cały proces pozyskiwania sago odbywa się na miej Ryc. 6. „Produkcja” mączki sagowej. Fot. A. Jabłońska
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Ryc. 7. Phyllopora grandis (Orthoptera). Fot. A. Jabłońska

wielopokoleniowe gniazda w postaci kopców ziemnych. 
Ptaki te nie wysiadują jaj, lecz pozwalają, aby były grzane 
przez słońce i tylko od czasu do czasu kontrolują temperatu
rę wewnątrz gniazda. Wylęgające się młode nie potrzebują 
opieki rodziców i są zdolne do samodzielnego życia.

Ryc. 8. Spotkanie z prządką Nephila sp. Fot. A. Jabłońska

Bystre oko wypatrzy wśród roślin owady upodabniające 
się do liści lub gałązek. Są to najczęściej przedstawiciele 
rzędu prostoskrzydłych Orthoptera, którzy mogą osiągać 
pokaźne rozmiary. Spory kawałek drewna przypomina bez- 
skrzydły straszyk Euryacantha horrida (13 cm długości), 
którego odwłok i nogi pokrywają liczne kolce. Konik z ga
tunku Phyllopora grandis, charakteryzujący się kanciastym, 
dużym hełmem, przykrywającym głowę i tułów przypomi
na zielone liście. Ten, osiągający ponad 15 cm długości 
owad jest prawdziwym olbrzymem poszukiwanym przez 
kolekcjonerów, ale zagrożeniem dla niego są też małpy i

Ryc. 9. Błazenki Amphiprion sp. zamieszkujące ukwiał Heteractis 
magnifica. Fot. P. Jabłoński

Rafy koralowe w Parku Narodowym Cendrawasih są 
praktycznie dziewicze. Prawdopodobnie niektóre z nich od
wiedziliśmy jako pierwsi. Przyjeżdża tu niewielu płetwo
nurków, gdyż w okolicy nie ma centrów nurkowych, ani ho
teli, a cały sprzęt trzeba przywieźć na miejsce samemu. 
Mieszka się w prostych chatach, gdzie łazienką jest beczka 
wypełniona wodą ze źródła, a posiłki stanowią złowione 
ryby oraz rosnące w dżungli owoce. Za to pod wodą czekają 
wspaniałe widoki i spotkania z ciekawą fauną mórz tropi
kalnych. Występuje tu bardzo wiele gatunków korali za
równo szkieletowych, jak i miękkich. Niestety trzęsienie 
ziemi, które miało miejsce na tym terenie dziesięć lat temu 
zniszczyło rafy znajdujące się na większych głębokościach. 
Natomiast płycej, gdzie dociera dużo światła, można podzi
wiać wspaniałą feerię barw. Szczególnie piękne są koralow
ce miękkie z rodzaju Dendronephthya osiągające rozmiary 
nawet do 100 cm wielkości. Spotyka się całe grupy tych or-

Ryc. 10. Koral ni k A mplexidiscus fenestrafer. Fot. P. Jabłoński

jaszczurki, a nawet lokalna ludność uważająca go za przy
smak. Innymi stawonogami wykorzystywanymi w lokalnej 
kuchni są ogromne pająki zamieszkujące wyspy. Zwierzęta 
te są nieszkodliwe, lecz dla kogoś kto pierwszy raz spotyka 
ogromną prządkę, przedstawicielkę rodzaju Nephila, lub 
chociażby jej wielką sieć, jest to nie lada przeżycie. Wieczo
rami cała dżungla zaczyna grać głosami wielkich nietoperzy 
psich mieszkających w koronach palm i ukrytych na pniach 
drzew cykad.



Wszechświat, t. 107, nr 7-9/2006 233

Ryc. 11. Na rafie koralowej. Fot. P. Jabłoński

Ryc. 12. Rekin dywanowy Eucrossorhinus dasypogon. Fot. P. 
Jabłoński

ganizmów w najróżniejszych kolorach: czerwone, różowe, 
żółte, białe, fioletowe itd. Tuż obok nich żyją potężne 
ukwiały Heteractis magnifica wraz ze swoimi wdzięcznymi 
lokatorami, błazenkami Amphiprion sp. Te małe kolorowe 
rybki są bardzo oddanymi obrońcami ukwiała i atakują na
wet podpływającego płetwonurka! W zamian za to mogą 
bezpiecznie przebywać wśród parzących czułków gospoda
rza, co jest skuteczną ochroną przed drapieżnikami. Bardzo 
ciekawym zwierzęciem jest koralnik Amplexidiscus fene- 
strafer, który ma kształt płaskiego talerza zaopatrzonego 
w nieznaczne czułki. Jest to przedstawiciel korali sześcio- 
promiennych, lecz pozbawiony szkieletu i przez to z 
wyglądu bardziej przypomina ukwiał. Ten niepozorny or
ganizm to niebezpieczny drapieżnik polujący na ryby. Kie
dy ofiara podpłynie dostatecznie blisko do koralnika, ten za
myka się przybierając kształt pękatego dzbana, wewnątrz 
którego odbywa się trawienie. Czasami w grotach i na 
półkach skalnych raf koralowych można wypatrzyć rekiny 
zwane dywanowymi, należące do gatunku Eucrossorhinus 
dasypogon, prawdziwych mistrzów kamuflażu. Te 
osiągające nawet 4 m długości ryby mogą poszczycić się 
maskującym ubarwieniem, są przy tym płaskie i tylko spo
strzegawczy nurek jest w stanie je zauważyć. Rekiny leżą 
nieruchomo i bacznie obserwują otoczenie. Dookoła otworu 
gębowego mają mięsiste wyrostki, którymi wabią poten

cjalne ofiary: kraby, langusty, ośmiornice i ryby. Zachowują 
się bardzo spokojnie i cierpliwie znoszą obecność obserwa
torów, a nawet fotografów, lecz nadmiernie niepokojone 
mogą być niebezpieczne i nawet ugryźć intruza. Na rafie 
dogodne mieszkanie znajdująteż liliowce, strzykwy, małże, 
ślimaki, skorupiaki, żachwy i całe mnóstwo innych zwierząt 
bezkręgowych i kręgowych.

Nurkowanie u wybrzeży Indonezji jest bardzo atrakcyj
ne nie tylko ze względu na powszechne występowanie tutaj 
raf koralowych, ale także dlatego, że ciągle dociera tu mało 
turystów. Przyjeżdżając do tych odległych zakątków nie na
leży spodziewać się dużego komfortu, ale na pewno można 
zakosztować prawdziwej atmosfery życia w południo
wo-wschodniej Azji. Dla nas taka podróż to idealny sposób 
na spędzenie wakacji, dlatego już myślimy jak zorganizo
wać następny wyjazd, aby dalej poznawać niezwykłą przy
rodę wysp Indopacyfiku.

Aleksandra i Piotr J a b ł o ń s c y  (Łódź)

Wielki Kanion Verdon

Wyznacznikiem Francji dla większości osób, w tym i 
turystów, jest przede wszystkim Paryż i zamki nad Loarą -  
żeby wymienić te największe skupienia zabytkowej archi
tektury. Miłośnikom narciarstwa przypomina się jeszcze 
Chamonix i Grenoble. Rzeczywiście, kraj ten odznacza się 
szczególnym bogactwem obiektów kulturowych i to o wy
sokiej wartości. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę ze 
wspaniałej i zróżnicowanej przyrody, związanej przede 
wszystkim z urozmaiconą budową geologiczną- od starych 
marsów krystalicznych poprzez regiony wulkaniczne po 
świadectwa plejstoceńskich zlodowaceń. To wpływa oczy
wiście na rzeźbę terenu: alpejskie formy wysokogórskie, 
wulkaniczne stożki i kratery Masywu Centralnego, rozległe, 
płaskodenne baseny. Wśród owych osobliwości znajduje 
się mało w Europie znany obiekt, któremu słusznie należy 
się przydomek „cudu natury”. Jest to tytułowy jar.

Ową formę wyrzeźbiła rzeka Verdon, wypływająca z 
południowo-wschodnich zboczy szczytu 2106 m, znaj-

Ryc. 1. Początek jaru. Fot. K. Mazurski
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że w dolnej części ma on zaledwie 6 -1 0 0  m szerokości, zaś 
w górnej -  200-1500 m. Dołem oczywiście nie prowadzi 
żadna droga, brak też ścieżki. Podziwianie tej przyrodniczej 
wspaniałości możliwe jest tylko od góry, z punktów wido
kowych urządzonych przy oplatających jar drogach. Od 
strony północnej wybudowano specjalną szosę turystyczną, 
nazwaną Route des Cretes (Droga Grzbietowa). Jest ona 
wąska, o falistym przebiegu, i prowadzi 48 km niemal cały 
czas tuż nad urwiskiem. Kierowcy mniej wprawni często 
rezygnują z jej przejazdu. Tymczasem widoki są wspaniałe. 
Po południowej stronie trasa ma 25 km i odznacza się po
dobnymi cechami. Cała pętla wokół jaru liczy około 100 
km, od zachodu przebiegając koło bardzo popularnej miej
scowości turystycznej Moustier-de-Ste Marie. O skali trud
ności może świadczyć fakt, że dnem pokonano to miejsce 
dopiero na początku XX w. Do tego czasu owo rozcięcie 
było okresowo wykorzystywane przez miejscowych 
śmiałków, którzy na linach wyszukiwali i pozyskiwali spe
cjalnej jakości drewno sosny dla wyrobu kasetek z lawendą.

Ryc. 5. Kajaki u wylotu jaru. Fot. K. Mazurski

Wapienne skały tworzą zasadniczy aspekt kolorystycz
ny okolicy -  zarówno w samym jarze, jak i form oraz szczy-

Ryc. 2. Wrota Samsona. Fot. K. Mazurski

dującego się w masywie Les Trois Eveches. Stanowi on 
część Alp Prowansalskich, należących do alpejskiego szere
gu zewnętrznego, zwanego Prealpami. Jest to niezbyt szero
ka strefa wapiennych masywów o silnie rozczłonkowanej 
rzeźbie. Z tego rejonu Verdon płynie niemal prosto na 
południe, skręcając koło Castellane ku południozachodowi. 
Jej nurt jest tu szybki, ale czysty. Koło Rougons rzeka wpa
da jednak w wąską, skalistą gardziel koło popularnego Point 
Sublime -  jednego z najpopularniejszych punktów widoko
wych. Za Bramą Samsona woda przeciska się między urwi
skami do 700 m wysokości, wykonując mocno kręty zyg
zak z północowschodu na południowschód. Po 21 km Ver- 
don, mętna od zawiesiny, która nadaje jej zielonka- 
wo-szmaragdowe zabarwienie, uchodzi wreszcie na otwartą 
przestrzeń. Tu utworzono na niej w 1875 r. rozległe, malow
nicze jezioro zaporowe -  Lac de Ste Croix, które otrzymało 
nazwę od miejscowości Ste Croix. Stanowi ono popularny 
rejon rekreacyjny, w tym sportów wodnych. Powodzeniem 
cieszą się kajakowe rekonesansy w głąb jaru. Dalej Verdon 
uchodzi z lewej strony między Cadarche z elektrownią ato
mową (ulokowaną tu z powodu obfitości wody) a Vi- 
non-sur Verdon do kapryśnej, ale znaczącej dla Prowansji 
Drance. Ta zaś z kolei tuż pod Awinionem kończy swój 
bieg w Rodanie.

Ryc. 3. Przepaście jaru. Fot. K. Mazurski

O charakterze przełomowego jaru, znanego także jako 
Gorges du Yerdon (Wąwozy/Jary Yerdon), świadczy fakt,



Wszechświat, t. 107, nr 7-9/2006 235

Ryc. 6. Lac de Ste Croix. Fot. K. Mazurski

tów w pobliżu. Niemniej jednak roślinności jest sporo. De
cyduje o tym żyzne podłoże w łagodniejszych siedliskach i 
panujący tu klimat śródziemnomorski. Świadczą o tym 
średnie temperatury: w styczniu wynosi ona około 10°C, 
zaś w lipcu przekracza 26°C. Bogactwo gatunków roślin 
kwiatowych nadaje charakterystyczną zmienność barw w 
przebiegu rocznym. W kwietniu znaczący akcent wprowa

dza robinia czyli grochodrzew Robinia pseudoaccacia, w 
maju żółci się od szczodrzewicy miotlastej Cytisus scopa- 
rius. Natomiast w następnym miesiącu dominuje tak cha
rakterystyczna dla Prowansji lawenda francuska Lavandula 
stoechas, tu uprawiana na nieco bardziej płaskim terenie w 
rejonie Col d’Aven po północnej stronie jam. Spośród dziko 
rosnących roślin należy też licznie występujące okazy orlika 
Aąuilegia vulgaris, różne dzikie groszki Lathyrus sp. stor- 
czykowate Orchidacaee.

Gorges du Verdon nie należą do najgłębszych przepaś
cistych jarów, zwanych popularnie kanionami, których 
czołówkę tworzą Colca w Peru — 3400 m głębokości, 
Grand Canyon Kolorado w Stanach Zjednoczonyc — 1800 
m, i Fish River Canyon w Namibii — 1200 m. Jednakże 
jego piękno, unikatowość na europejskim kontynencie i in
teresująca flora spowodowały objęcie go ochroną w marcu 
1997 r. w formie Regionalnego Parku Przyrodniczego Ver- 
don (Parc Naturel Regional du Verdon). Obejmuje on 
178 000  ha w dwóch departamentach, w tym czterdzieści 
trzy miejscowości. To niejako automatycznie spowodowało 
wzrost zainteresowania nim, oczywiście także turystów. Za
czynają tu przyjeżdżać coraz liczniej goście z Francji, ale i 
całej Europy.

Krzysztof R. M a z u r s k i  (Wrocław)

STYPENDYSCI KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI 
ZDOBYWCAMI I i II NAGRODY W FINAŁACH XVIII KONKURSU 

PRAC MŁODYCH NAUKOWCÓW UNII EUROPEJSKIEJ w SZTOKHOLMIE

W środę 27 września 2006 odbyła się w Sztokholmie uroczystość 
zakończenia XVIII Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Euro
pejskiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państwowych 
Szwecji, Komisji Europejskiej i laureaci Nagrody Nobla. Uroczystość 
miała miejsce w Grand Hotelu, który co roku gości laureatów Nagrody 
Nobla i gdzie w latach 1901-1929 odbywały się uroczystości wręcze
nia tych nagród.

Międzynarodowe Jury przyznało:
—  trzy I nagrody w wysokości 5 000 euro pracom z: Austrii

(Nowy system odladzania samolotów i turbin wiatrowych), Niemiec 
(Krzywe lotu piłeczek ping-pongowych) i Polski (Synteza nowych po
tencjalnych ji-blokerów)

—  trzy II nagrody w wysokości 3 000 euro pracom z: Niemiec 
(Pomiaiy prędkości radialnej spektroskopowych układów podwój
nych), Polski (Oprzekształceniu geometrycznym wiążącym linie Eule
ra i Nageła) i Węgier (Nowe metody diagnostyki błędów programu 
apoptozy)

—  trzy III nagrody w wysokości 1 500 euro pracom z: Bułgarii 
(Metoda pomiaru wskaźników refrakcyjnych, dwójłomności i gęstości 
cienkiej warstwy anizotropowej), Czech (Wykorzystanie fotografii cy
frowej do oceny zmian koloru liści pszenicy) i Irlandii (Opracowanie 
biologicznego wskaźnika rozkładu żywności).

Tak więc dwie z dziewięciu głównych nagród otrzymały prace re
prezentujące Polskę, a mianowicie jedną z trzech I nagród przyznano 
pracy Tomasza WDO WIKA, tegorocznego absolwenta IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rzeszowie, dotyczącej syn
tezy związku chemicznego, który jest potencjalnym lekiem z grupy 
P-blokerów, zaś jedną z trzech II nagród pracy Michała 
MARCINKOWSKIEGO, tegorocznego absolwenta III Liceum Ogól

nokształcącego im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, nt. pewnego ory
ginalnego przekształcenia trójkąta oraz nieznanych dotąd własności i 
związków między punktami i liniami trójkąta.

Tomasz Wdowik przeprowadził badania, których owocem jest na
grodzona praca, głównie w Katedrze Technologii i Materiałoznawstwa 
Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej oraz częściowo — w Instytu
cie Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Praca została zgłoszona 
do Polskich Eliminacji Konkursu przez opiekunkę naukową Tomka dr 
Grażynę Groszek z Politechniki Rzeszowskiej. Praca Michała Marcin
kowskiego zdobyła złoty medal w Konkursie Uczniowskich Prac z 
Matematyki Polskiego Towarzystwa Matematycznego i czasopisma 
Delta.

Obydwaj polscy laureaci byli stypendystami Krajowego Funduszu 
na rzecz Dzieci.

Autorzy czterech nagrodzonych prac otrzymali nagrody dodatko
we w postaci udziału w Międzynarodowym Seminarium Młodych 
Naukowców w Sztokholmie i Międzynarodowym Forum Młodych 
Naukowców w Londynie. Znaleźli się wśród nich polscy laureaci: To
masz Wdowik został zaproszony na Seminarium w Sztokholmie a Mi
chał Marcinkowski— na Forum Młodych Naukowców w Londynie.

Ponadto Jury przyznało 8 nagród specjalnych w postaci tygodnio
wych staży w europejskich instytutach badawczych (CERN, ERDA, 
EMBL, ESA, ESO, ESRF, ILL) i pięciodniowego pobytu w Europej
skim Biurze Patentowym w Monachium. Otrzymały je prace z Austrii, 
Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Węgier i Włoch.

Komisarz Unii Europejskiej ds. Nauki i Badań Janez Patoćnik, 
składając gratulacje, stwierdził:„Nauka nie zna granic i dotyczy to tak
że wieku. To czego jesteśmy świadkami tutaj ujawnia innowacyjnego i 
poszukującego ducha naszej młodzieży.”
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W tegorocznych finałach europejskich zaprezentowano 70 prac 
114 autorów z 30 krajów: 21 krajów Unii Europejskiej oraz Białorusi, 
Bułgarii, Gruzji, Izraela, Norwegii, Rosji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, 
a ponadto gościnnie 5 prac laureatów konkursów prac młodych nau
kowców z Chin, Japonii i USA. 46 prac miało 1 autora, 19 prac —  2 
autorów i 10 prac —  3 autorów.

Wśród prezentowanych w Sztokholmie 75 prac było 12 prac z bio
logii, 7 z chemii, 16 z fizyki, 10 z informatyki, 6 z matematyki, 3 z me
dycyny, 9 z ekologii, 3 z nauk społecznych, 1 z nauk o Ziemi i 11 z 
techniki, wśród tych, które otrzymały nagrody główne: 3 z biologii, 2 z 
fizyki i po jednej z chemii, matematyki, nauk o Ziemi i techniki.

Polskę w finałach europejskich reprezentował także Maciej 
PARTYCKI, ubiegłoroczny absolwent III Liceum Ogólno
kształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, student Akademii 
Medycznej w Warszawie, z pracą nt: Zależności pomiędzy położe
niem masztu obrotowego a wydajnością grota w nowoczesnych jach
tach regatowych.

Prace reprezentujące Polskę zostały wytypowane przez Polski Ko
mitet Konkursu w wyniku Polskich Eliminacji, w których uczestni
czyły prace uprzednio nagrodzone w konkursach ogólnopolskich lub 
polecone przez pracownika nauki ze stopniem naukowym co najmniej 
doktora. W skład Komitetu wchodzą przewodniczący towarzystw 
naukowych i wybitnie uczeni a różnych dyscyplin nauki. Przewod
niczącym Komitetu jest prof. Henryk Szymczak, przewodniczący Wy
działu Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych Polskiej 
Akademii Nauk.

Z ramienia Polskiego Komitetu Konkursu w finałach europejskich 
brał udział prof. Jan MADEY z Instytutu Informatyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, który przewodniczy jury Polskich Eliminacji od 1998 
roku.

***

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej jest orga
nizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Jego celem jest 
promocja zainteresowań naukowych wśród młodzieży. Obecnie jest 
częścią Programu Zwiększenia Ludzkiego Potencjału Badawczego 
(Improving Humań Research Potential — IHP) w ramach VI Progra
mu Ramowego Unii Europejskiej. Ocenia się, że w Konkursie uczest
niczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców.

Konkurs obejmuje obecnie nauki ścisłe, przyrodnicze, nauki 
społeczne, ekonomiczne i technikę. Wymagane jest przedstawienie 
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.

Polacy uczestniczyli w tym najpoważniejszym konkursie prac na
ukowych młodzieży europejskiej po raz dwunasty. Wcześniej zdobyli 
13 nagród głównych, w tym 2 pierwsze nagrody, 5 drugich i 6 trzecich, 
oraz 3 nagrody specjalne. W 1995 roku pracy „Siła zbioru” dwóch 
młodych matematyków z Warszawy Marcina KOWALCZYKA i 
Marcina SAWICKIEGO przyznano jedną z trzecich nagród. W 1996 
roku jedną z drugich nagród uzyskała praca Tomasza OSMANA z 
Kielc i Macieja KUROWSKIEGO z Torunia „Wielowymiarowe 
uogólnienie twierdzenia Bezout”, a praca Radosława 
SKIBIŃSKIEGO z Rzeszowa pt. „Próba odtworzenia wyglądu i trybu 
życia oraz ustalenia przynależności systematycznej wymarłego gatun
ku ryby oligoceńskiej” — jednąz trzecich. W 1998 roku praca Grzego

rza KAPUSTKI i Michała KAPUSTKI z Krakowa „O pewnych 
własnościach parzystokątów wpisanych i opisanych na okręgach” 
uzyskała III nagrodę. W 1999 praca Michała KSIĄŻKIEWICZA z 
Poznania ,3adanie czystości powietrza metodą lichenoindykacji” 
uzyskała I nagrodę i nagrodę dodatkową w formie stażu badawczego 
na Seszelach, a Macieja WALCZAKA z Galewic (d. woj. kaliskie) 
„Chemiczna synteza aminoalkilofosforanów nukleozydów” — III na
grodę. W 2000 roku pracy Grzegorza NIEDZW1EDZKIEGO z Pio
trowic (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 podziałów wielokąta fo
remnego na równoległoboki” — nagrodę w postaci stażu badawczego. 
W 2001 roku Zbigniew PIANOWSKI z Krakowa za pracę „Zaprojek
towanie, synteza i zastosowanie ciekłych kryształów opartych na 
barwnikach azonowych” otrzymał n  nagrodę i nagrodę specjalną w 
formie stażu badawczego w Obserwatorium Astronomicznym na Wy
spach Kanaryjskich, Marcin WOJNARSKI z Zakopanego za pracę 
„Sieć neuronowa do rozwiązywania zadań klasyfikacyjnych” —  II na
grodę, a Katarzyna ZAREMBA z Warszawy za pracę „Drapieżnik i 
jego ofiara. Matematyczny model opisujący interakcje drapieżników i 
ich ofiar na przykładzie populacji dużych ssaków Puszczy Białowies
kiej” nagrodę specjalną w postaci stażu w rezerwacie w Hiszpanii. W 
2002 roku III nagrodę i nagrodę dodatkową w postaci stażu w Europej
skim Centrum Badań Kosmicznych i Technologii w Nordwijk (Holan
dia) 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 prezentację pracy, przyzna
wanych przez dawnych laureatów Konkursu, otrzymała Marta 
ŚWIERCZYNSKA ze Szczecina za pracę: „Próbna ocena zdolności 
usuwania sestonu z toni wodnej przez wybrane organizmy zasiedlające 
kolonie racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha W 2003 roku II 
nagrodę zdobyli bracia Łukasz i Mariusz JAREMKO z Wrocławia, za 
pracę „Synteza hydrazydu p-aminofenylowego analogu immunosu- 
presorowego fragmentu ubikwityny”. W 2004 roku II nagrodę przy
znano Marcelowi KOŁODZIEJCZYKOWI z Łodzi za pracę: „Waga 
szalkowa i uogólniony problem fałszywej monety” oraz HI nagrodę 
Arturowi LEWANDOWSKIEMU z Bydgoszczy za pracę: „Procesy 
uczenia się mrówek”. W 2005 roku nagrodę specjalną w postaci stażu 
w Europejskim Centrum Kosmicznych Badań i Technologii w Nor
dwijk (Holandia) i udziału w Międzynarodowym Kongresie Astronau- 
tycznym w Walencji (Hiszpania) otrzymała Agata KARSKA z Ino
wrocławia za pracę „Historia odkrycia i badań zaćmieniowego układu 
podwójnego gwiazd BD +14° 5016”.

Następne finały europejskie odbędą się w dniach 14-19 września 
2007 roku w Walencji (Hiszpania). Uczestniczyć w nich mogą ucznio
wie szkół średnich i studenci I roku urodzeni między 30 września 1986 
a 1 września 1993. Prace powinny powstać przed podjęciem studiów 
oraz powinny być wcześniej nagrodzone w jednym z konkursów ogól
nopolskich lub polecone przez pracownika naukowego ze stopniem 
naukowym co najmniej doktora. W pracach nie mogą być stosowane 
inwazyjne eksperymenty na zwierzętach.

Szerszą informacje o Konkursie oraz Regulamin Polskich Elimi
nacji można znaleźć na stronie internetowej Funduszu: www.fiin- 
dusz.org oraz www.eucontest.se

Ryszard Rakowski 
Krajowy Organizator Konkursu

http://www.eucontest.se
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