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Andrzej Jankun (1940-2007)

1 stycznia 2007 roku zmarł w Krakowie dr hab. Andrzej Jankun, 
wybitny embriolog roślin, niestrudzony propagator wiedzy botanicznej.

Dr hab. Andrzej Jankun urodził się 9 marca 1940 roku w Wilnie. 
W roku 1945 dotarł, jako repatriant, wraz z matką do Krakowa. 
W Krakowie uczęszczał do szkoły podstawowej im. św. Jana Kante- 
go, następnie zaś do V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkows
kiego, gdzie w 1957 roku zdał egzamin dojrzałości. Po rocznej przer
wie, spowodowanej chorobą, podjął w 1958 roku studia biologiczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1963 roku. Pracę 
magisterską pod tytułem Badania nad mejozą u różnych typów chro
mosomowych Ranunculus cassubicus L. wykonał w Katedrze Anato
mii i Cytologii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem 
profesor Marii Skalińskiej. Całe Jego dalsze życie zawodowe, aż do 
przejścia na emeryturę w 2005 roku, pozostało związane z tą Katedrą 
(przekształconą później w Zakład Cytologii i Embriologii Roślin 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), gdzie początkowo pracował jako sta
żysta (1963-1964), nieetatowy pracownik naukowy (do 1966 r.), pra
cownik techniczny (do 1968 r.), w końcu zaś, od 1968 roku, jako pra
cownik naukowo-dydaktyczny. W 1972 roku obronił pracę dok
torską zatytułowaną Pochodzenie tatrzańskiego endemitu Delphi- 
nium oxysepalum w świetle badań kariologicznych i embriologicz- 
nych, która wyróżniona została Nagrodą Ministra III stopnia. Przez 
szereg następnych lat Jego zainteresowania naukowe koncentrowały 
się na kariologii, embriologii i ewolucji roślin, szczególnie zaś apo- 

miktycznych gatunków z rodzaju Sorbus (jarząb). Wyniki tych badań posłużyły Mu między innymi do napisania 
rozprawy habilitacyjnej Znaczenie apomiksji w ewolucji rodzaju Sorbus L., na podstawie której uzyskał w 1993 roku 
stopień doktora habilitowanego.

Dr hab. Andrzej Jankun był członkiem Komisji Biologicznej Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk 
oraz Komisji Embriologii i Morfologii Polskiej Akademii Umiejętności. Był także członkiem i aktywnym 
działaczem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, między innymi: Polskiego Towarzystwa 
Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, International Or- 
ganization o f Plant Biosystematists, European Celi Biology Organization, European Developmental Biology Orga- 
nization.

Niezwykle bogata była też Jego działalność na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w różnym czasie był między 
innymi członkiem Rady Pedagogicznej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, wicedyrektorem Instytutu Botaniki, 
członkiem Senackiej Komisji do Spraw Współpracy ze Szkolnictwem, przedstawicielem Rady Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi do Rady Biblioteki Jagiellońskiej, kierownikiem Biblioteki Instytutu Botaniki, koordynatorem pro
gramu Socrates-Erazmus, kuratorem Krakowskiego Chóru Akademickiego. Za swoją działalność zawodową 
i społeczną wyróżniony został Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
oraz honorowym członkostwem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

Na dorobek naukowy dr. hab. Andrzeja Jankuna składa się ponad sto publikacji, w tym 46 prac oryginalnych, do
tyczących głównie kariologii i embriologii różnych gatunków roślin okrytonasiennych. Jego prace były szeroko cy
towane, zarówno w polskich, jak i zagranicznych czasopismach naukowych, a także w wielu wydawnictwach 
książkowych, katalogowych i monograficznych.

Dr hab. Andrzej Jankun był doskonałym, niezwykle łubianym i cenionym nauczycielem akademickim oraz uta
lentowanym popularyzatorem wiedzy botanicznej. Prowadzone przez niego zajęcia, takie jak Apomiksja u roślin, 
Ekologia zapylania czy też Anatomia ekologiczna cieszyły się niezwykłym powodzeniem u studentów. Wybierany 
był także często na opiekuna prac magisterskich. Czworo Jego uczniów wykonało pod Jego kierunkiem swoje prace 
doktorskie. Imponował wielką wiedzą przyrodniczą, którą, jako człowiek niezwykle życzliwy i uczynny, chętnie się 
dzielił z innymi.

Był przyrodnikiem z zamiłowania, erudytą, miłośnikiem i znawcą sztuki, człowiekiem wielkiej kultury. Odszedł 
nagle, po ciężkich cierpieniach, nie wszyscy zdążyliśmy się z Nim pożegnać. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dr hab. Andrzej Joachimiak



Wspomnienie o Docencie Andrzeju Jankunie

Wraz z nadejściem nowego roku ze smutkiem pożegnaliśmy wybitnego przyrodnika, erudytę i miłośnika sztuk 
pięknych. Pierwszego stycznia zmarł dr hab. Andrzej Jankun, wieloletni pracownik Instytutu Botaniki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, w którym w latach 1998-2004 
pełnił funkcje członka Zarządu Głównego, a od trzech lat wiceprezesa. Od 1994 roku nieprzerwanie kierował Od
działem Krakowskim, a w latach 1991 -1994 pełnił funkcje wiceprzewodniczącego. Docent Andrzej Jankun od 1998 
roku zasiadał również w Radzie Redakcyjnej Pisma Przyrodniczego Wszechświat, a od przeszło dwudziestu lat re
cenzował nadsyłane artykuły. W 2004 roku Walne Zgromadzenie PTP im. Kopernika w uznaniu zasług nadało Mu 
godność członka honorowego. Był pod wieloma względami osobą niezastąpioną; Jego odejście będzie dla naszego 
Towarzystwa nieodżałowaną stratą.

Andrzej Jankun przyszedł na świat w 1940 roku na Wileńszczyźnie, skąd uniknąwszy wraz z matką zsyłki na Sy
bir, po 5 latach trafił do Krakowa. Zaczarowany magią tego miasta pozostał mu wiemy do końca swoich dni. Jego 
słynny i zawsze ten sam adres zamieszkania: „ulica Syrokomli 17 mieszkania 6”, znany był bardzo wielu osobom. 
Docent Andrzej Jankun, jako człowiek wielkiej kultury, odznaczał się niezwykłą gościnnością. Jego mieszkanie było 
miejscem spotkań niezliczonych przyjaciół i znajomych ze świata nauki i sztuki. Trzy ogromne pokoje, wypełnione 
po brzegi nieprzebraną kolekcją książek i dzieł sztuki — głównie abstrakcyjnej, to efekt pracy kolekcjonerskiej 
trwającej dosłownie do ostatnich chwil życia. Mieszkanie to było największą dumą Docenta Andrzeja Jankuna. Tu 
najchętniej spędzał wolny czas i wypoczywał.

Według horoskopu wyrysowanego przez wybitną artystkę z Grupy Krakowskiej, Profesor Janinę Kraupe-Swi- 
derską, to malarstwo było właściwym powołaniem Andrzeja Jankuna. Tradycje rodzinne zadecydowały jednak 
o obraniu innej drogi życia. Ojciec —  Aleksander, jako mikrobiolog, bardzo wcześnie wzbudził u syna fascynację 
światem przyrody. Co niedzielę dosłownie zrywał z łóżka małego chłopca o 5 nad ranem i wyruszał z nim na wy
cieczkę przyrodniczą. To zaowocowało wielką pasją; jako młody chłopiec rozpoczął od domowej hodowli przeróż
nych stworzeń. Często stworzeniom tym ratował życie, gdyż były przeznaczone do spożycia, a tylko za sprawą oku
pionych łzami próśb nie kończyły na talerzu. Sam Andrzej Jankun po wielu latach ze wzruszeniem wspominał suro
wego ojca, który bez większych protestów godził się na podobne wybryki syna. Młodzieńcze fascynacje światem 
zwierząt ustąpiły z czasem miejsca umiłowaniu roślin. Te, znacznie bliższe sztuce, stały się przedmiotem pracy na
ukowej Docenta. Zajął się cytologią i embriologią roślin pod kierunkiem Profesor Marii Skalińskiej. Była ona wy
bitną postacią tamtych lat, znanym i cytowanym naukowcem, niezwykle cenionym w kraju i za granicą. Będąc pro- 
motorką pracy magisterskiej i doktorskiej Docenta Jankuna odegrała największą rolę w jego „naukowym wychowa
niu”. Docent Andrzej Jankun zawsze wspominał o niej z największym szacunkiem. Lata spędzone pod okiem tak 
wybitnej uczonej sprawiły, że po niedługim czasie Andrzej Jankun sam stał się doskonałym specjalistą. Jednakże, co 
zupełnie dzisiaj unikalne, orientując się w wielu innych dziedzinach, był swego rodzaju botanicznym omnibusem. 
Wprawiał tym niekiedy w zakłopotanie kolegów i koleżanki, spośród których nawet ci starsi często zgłaszali się do 
Niego po porady.

Był również znawcą i miłośnikiem sztuki. Podziwiany i szanowany przez wielu artystów często gościł na werni
sażach i otwarciach wystaw. Obcowanie z pięknem kwiatów, podobnie jak ze sztuką, zaspokajało wygórowane po
trzeby estetyczne Docenta Jankuna. Między innymi dlatego należał On do najczęstszych gości Ogrodu Botaniczne
go UJ, po którym zresztą poruszał się jak po własnym. Znał tam prawie każdą roślinę, a gdy tylko dowiedział się 
o kwitnieniu jakiegoś interesującego gatunku, pędził na spotkanie z nim. Z przyjemnością i wielką chęcią oprowa
dzał również po Ogrodzie każdego, kto o to poprosił. Stanowiło to nie lada okazję obejrzenia wielu miejsc, na co 
dzień nie udostępnianych zwiedzającym. Dla Docenta Jankuna w Ogrodzie Botanicznym nie było drzwi zamknię
tych, podobnie z resztą w życiu. Pasja, która kierowała Jego pracą, dawała się odczuć między innymi na prowadzo
nych przez Niego zajęciach, z których chyba największą popularnością cieszył się kurs pod tytułem „Ekologia zapy
lania kwiatów”. Podczas trwania tego kursu, co tydzień salę wykładową wypełniały dziesiątki gatunków kwitnących 
okazów roślin. Stanowiły one żywą ilustrację prezentowanych zagadnień. Jedną z tajemnic prowadzenia wykładu 
było to, że w danym momencie omawiane były tylko te z roślin, które akurat zakwitły i których kwiaty można było 
zaprezentować. Przez to treść wykładów zmieniała się przynajmniej częściowo z roku na rok. Takie prowadzenie 
wykładu możliwe było jednak tylko dzięki ogromnej wiedzy, znajomości flory Ogrodu Botanicznego i zgromadze
niu potężnej liczby materiałów dotyczących zapylania poszczególnych roślin. Wszystko to wzbogacał szczery 
uśmiech prowadzącego, zawsze obecny na jego twarzy.

Obyśmy wspominali go jak najlepiej.

Grzegorz Wojtczak
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Grzegorz WOJTCZAK (Kraków)

PODZIEMNE TAJEMNICE STORCZYKÓW
Pamięci Andrzeja Jankuna

Storczyki stanowią jedną z największych rodzin roślin 
naczyniowych, a liczba ich gatunków może sięgać nawet 40 
tys. Większość z nich znana jest z wyspecjalizowanych 
przystosowań do zapylania przez zwierzęta. Chyba najbar
dziej spektakularnymi przypadkami są storczyki, które 
wyglądem swych kwiatów do złudzenia przypominają za
pylające je owady (ryc. 1). Ponadto, wytwarzając substancje 
identyczne z feromonami owadów, zwabiają samce nawet z 
bardzo dużych odległości. Te z kolei, usiłując kopulować z 
kwiatami przenoszą pyłek pomiędzy poszczególnymi rośli
nami. Mechanizmów zapylania jest oczywiście bardzo 
dużo, wiele też form przyjmują kwiaty storczyków. 
Wszystkie bardzo interesujące i piękne, cieszą się popular
nością wśród hodowców roślin ozdobnych, a wanilia 
płaskolistna Vanilla planifolia uprawiana jest w celach 
spożywczych dla otrzymania wszystkim znanego aromatu. 
Interesujące są również właściwości afrodyzjaków przypi
sywane od bardzo wielu lat niektórym storczykom, skąd 
wzięła się zarówno polska, jak i łacińska nazwa tych roślin. 
Orchis po łacinie znaczy jądro. Jest to jednocześnie nazwa 
rodzaju — Orchis, typowego dla rodziny storczykowatych 
Orchidaceae. Gatunki w obrębie rodzaju Orchis wytwa
rzają bowiem dwie bulwy, pomiędzy którymi wyrasta pęd 
(ryc. 2, 3). I podczas gdy nazwa łacińska odzwierciedla po
dobieństwo pomiędzy bulwami rośliny a jądrami męż
czyzn, polska nazwa odnosi się do efektu, jaki miałby

wywołać preparat sporządzony z bulw Orchis. Storczyki 
według pewnych źródeł niegdyś nazywane były „sterczyka- 
mi”, gdyż miały powodować sterczenie...

Kolejną cechą wyróżniającą storczyki jest właściwy im 
typ mikoryzy, określany w literaturze jako mikoryza stor
czykowa. Mikoryza, czyli symbioza mutualistyczna1 grzy
bów z korzeniami, jest zjawiskiem powszechnym i charak
terystycznym dla 80% gatunków wszystkich roślin. Uważa

Ryc. 1. Dwulistnik muszy Ophrys insectifera występujący również na 
terenie naszego kraju, wyglądem swych kwiatów przypomina 
zapylające go muchówki. Fot. G. Wojtczak

1 Symbiozą określa się obecnie zarówno zjawisko mutualizmu, jak i pasożytnictwa. Tym samym powraca się do pierwotnego -  
szerokiego znaczenia tego terminu, który zaproponował jeszcze Anton de Bary ponad sto lat temu. Odchodzi się jednocześnie 
od stosowania terminu symbioza jako synonimu mutualizmu.
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się jednocześnie, że nieposiadanie mikoryzy przez pozo
stałe gatunki jest wynikiem wtórnego przystosowania, gdyż 
tylko dzięki tej symbiozie możliwa była kolonizacja lądów 
przez rośliny przeszło 500 milionów lat temu. Tymczasem 
zarówno storczyki, jak i charakterystyczny dla nich typ mi
koryzy, wyewoluowały w kredzie, około 10 0  milionów lat 
temu. Niewykluczone, że nowy typ mikoryzy był pierw
szym etapem w powstawaniu tej grupy roślin.

Ryc. 2. Owocujący storczyk kukawka Orchis militaris i jego 
podziemne bulwy, lewa —  zeszłoroczna, prawa —  tegoroczna.
Fot. G. Wojtczak

Ryc. 4. Endomikoryza kruszczyka szerokolistnego Epipactis 
helleborine. Zwinięte w peletony strzępki grzyba, częściowo 
wybarwione błękitem aniliny znajdują się wewnątrz komórek 
miękiszu kory pierwotnej korzenia. W gómej komórce na zdjęciu po 
lewej stronie widoczny jest częściowo zdegenerowany peleton. Skala: 
25 |i.m. Fot. G. Wojtczak

Grzyby w korzeniach storczyków obserwowano już 180 
lat temu, ale właściwe badania na ten temat zaczęto prowa
dzić dopiero z początkiem XX wieku. Mimo to, wielu 
aspektów tego zagadnienia nie udało się wyjaśnić do dzisiaj. 
Wiadomo natomiast, że mikoryza „storczykowa” jest endo- 
mikoryzą. Grzybnia wrasta do wnętrza komórek rośliny, 
gdzie strzępki przyjmują postać zwojów zwanych peletona
mi (ryc. 4). Struktury te są charakterystyczne dla mikoryzy 
storczyków, ale nie unikalne —  podobne występują w in
nych typach mikoryz. Znajdujące się wewnątrz komórki 
gospodarza strzępki pozostają oddzielone od jego cytoplaz- 
my błoną komórkową (ang. perifungal membrane) roślin
nego pochodzenia. W korzeniu kolonizacji podlegają 
wyłącznie komórki miękiszu kory pierwotnej (ryc. 5). 
Strzępka grzyba wędruje wewnątrz korzenia, rozprzestrze
niając się w sąsiednich komórkach, czemu towarzyszy 
miejscowy rozkład ścian komórkowych gospodarza. Grzy
by tworzące mikoryzę ze storczykami mają zdolność synte
zy różnych enzymów hydrolitycznych, takich jak celulaza, 
czyli rozkładających polisacharydy ścian komórek roślin. 
Pomiędzy peletonami sąsiadujących komórek korzenia po
wstają strzępki łącznikowe, zapewniające chociaż częś
ciową ciągłość grzyba wewnątrz rośliny. Tylko niewielka 
część peletonów w komórkach korzenia jest żywa. Zdecy
dowana większość z czasem degeneruje, co dzieje się naj
wyraźniej za sprawą samej rośliny. Przypuszczalnie kontro
lowany mechanizm degradacji peletonów zabezpiecza roś
linę przed zaburzeniem równowagi pomiędzy partnerami 
układu symbiotycznego i przejściem grzyba na pasożytni
czy sposób odżywiania. Mechanizm degradacji peletonów 
umożliwia także wtórną kolonizację komórek rośliny przez 
nowe strzępki, co przedłuża trwałość symbiotycznego 
związku.

Ryc. 5. Przekrój poprzeczny 
przez grzybo-korzeń kruszczyka 
szerokolistnego. Widoczne są 
liczne peletony wewnątrz 
komórek miękiszu kory 
pierwotnej korzenia. Większość 
peletonów jest zdegenerowana. 
Skala: 0,5 mm. Fot. G. WojtczakRyc. 3. Kwiatostan storczyka kukawki Orchis militaris. 

Fot. G. Wojtczak
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Ryc. 6. Obuwik pospolity Cypripedium calceolus, uważany za 
pozbawionego mikoryzy. Fot. G. Wojtczak

W obrębie wielotysięcznej rodziny storczykowatych 
podaje się tylko kilka gatunków o wątpliwym statusie miko- 
ryzowym. Peletony w korzeniach tych roślin znajdywane są 
niezwykle rzadko lub nie są znajdywane wcale. Można tu 
wymienić przedstawicieli rodzaju Cypripedium, między in
nymi naszego krajowego obuwika pospolitego C. calceolus 
(ryc. 6), czy gnieźnika jajowatego Neottia ovata (= Listera 
ovata) i inne. Storczyki te nie są jednak w pełni niezależne 
od grzybowych symbiontów. Podobnie jak u pozostałych 
gatunków, ich siewki wymagają kontaktu z grzybem pod
czas kiełkowania lub przynajmniej w trakcie pierwszych 
etapów rozwoju. Wynika to z osobliwej strategii rozrodu, 
jaką obrały te rośliny. Kwiat pomyślnie zapylonego storczy
ka wytwarza torebkę zawierającą ogromne ilości nasion, 
określanych w literaturze angielskojęzycznej terminem 
„seed dust” (pył nasienny) (ryc. 7). Jedna torebka może za
wierać do 4 milionów nasion o wymiarach od 0,05 do 6 mm 
długości, od 0,01 do 0,9 mm „szerokości” i masie od 0,31 
do 24 ug. Oczywiście nasiona storczyków — ich wygląd, 
rozmiary oraz ilość, są niezwykle zróżnicowane. W tej róż
norodności można jednak odnaleźć pewne cechy wspólne. 
Mały, składający się z niewielu komórek zarodek otacza za
zwyczaj przezroczysta łupina nasienna. Pomiędzy nią a za
rodkiem znajduje się przestrzeń wypełniona powietrzem 
(ryc. 8), ułatwiająca przenoszenie nasion przez wiatr na
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Ryc. 8. Obraz mikroskopowy nasiona gołki długoostrogowej 
Gymnadenia conopsea. Skala: 0,1 mm. Fot. G. Wojtczak

znaczne odległości. Niewielkie rozmiary nasion i ich 
ogromną ilość niektórzy tłumaczą tym, że kwiaty storczy
ków przystosowanych do zapylania przez określone gatunki 
zwierząt są niezwykle rzadko przez nie odwiedzane i zapy
lane. Jeśli już zatem kwiat zdoła wytworzyć nasiona, to 
musi ich wytworzyć taką ilość, by zrekompensować nieza- 
pylone kwiaty pozostałych osobników. Teoria ta, jeśli w 
ogóle słuszna, znajduje zastosowanie tylko w nielicznych 
przypadkach. Uważa się, że wytwarzanie dużych ilości 
małych nasion jest cechą wspólną roślin miko-heterotro- 
ficznych. Zjawisko miko-heterotrofii dotyczy wszystkich 
storczyków i polega na pozyskiwaniu substancji odżyw
czych za pośrednictwem symbiotycznych grzybów. Nasio
na storczyków pozbawione są endospenny — tkanki odży
wiającej zarodek, przez co kiełkowanie i rozwój do momen
tu wytworzenia pierwszych organów fotosyntetyzujących 
zależy od zewnętrznych źródeł węgla. W warunkach labo
ratoryjnych można jednak pominąć udział grzybowego 
symbionta. Podczas hodowli asymbiotycznej in vitro, po
wierzchniowo wysterylizowane nasiona umieszcza się na 
odpowiednio skomponowanej (pełnej) pożywce, w skład 
której wchodzą aminokwasy, witaminy, makro- i mikroele
menty oraz inne istotne substancje. Nasiona po napęcznie- 
niu rozpoczynają wzrost. Powiększający się zarodek powo
duje pęknięcie łupiny nasiennej, z której w toku podziałów 
komórkowych z czasem całkowicie się wydostaje. Zarodek 
storczyków nie przekształca się w typową dla roślin siewkę, 
ale w specyficzny twór zwany protokormem, zbudowany z 
komórek miękiszowych. Powierzchnię protokonnu pokry
wa warstwa komórek epidermy z włoskami, przez które w 
przyrodzie zachodzi penetracja strzępkami grzybni. Z cza
sem pojawiają się również zawiązki liści i korzeni. Nie 
wszystkie storczyki można jednak otrzymać metodą asym- 
biotyczną. Jest to szczególnie trudne dla gatunków z klima
tu umiarkowanego. W takim przypadku, do prostej pożywki 
zamiast wyszukanych składników, dodaje się odrobinę aga
ru przerośniętego strzępkami odpowiedniego szczepu grzy
ba, czyli stosuje się metodę symbiotyczną (ryc. 9). Po na- 
pęcznieniu nasiona, grzyb wnika do zarodka przez włoski 
epidermy protokormu, gdzie wewnątrz komórek rozwijają 
się typowe peletony, takie same jak w komórkach korzenia. 
Podobnie jak w korzeniach, z czasem peletony degenerują. 
Rola tego zjawiska pozostaje dotychczas niewyjaśniona. 
Przez długi czas uważano, że degradacja jest momentem

*f' sc mm
Ryc. 9. Kiełkujące nasiona kruszczyka i gółki w hodowli 
symbiotycznej. Dla porównania, po lewej stronie nasiono 
niekiełkujące w pożywce bez grzyba. Fot. G. Wojtczak

Ryc. 7. „Szczypta” nasion buławnika wielkokwiatowego 
Cephalanthera damasonium. Szpilka w lewym dolnym rogu: 2,6 cm. 
Fot. G. Wojtczak
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koniecznym do uwolnienia niezbędnych storczykowi sub
stancji odżywczych nagromadzonych w strzępkach grzyb
ni. Teza ta jednak sprzeczna jest z prostą obserwacją: wzrost 
zarodka ma miejsce jeszcze przed degeneracją peletonów. 
Dlatego pewni badacze uważają, że ewentualna wymiana 
substancji zachodzi przez błony oddzielające strzępki 
grzybni od cytoplazmy gospodarza. Tymczasem rozkład i 
degeneracje peletonów tłumaczy się po raz kolejny strate
giczną ochroną przed załamaniem równowagi pomiędzy 
partnerami układu symbiotycznego i przejściem grzyba na 
pasożytniczy sposób odżywiania.

Grzyby współżyjące ze storczykami

Interesujące jest, że storczyki często zależne są od grzy
bów, znanych dobrze jako groźne pasożyty innych roślin. 
Przykładami mogą być chociażby Armillaria mellea i Tana- 
tephorus cucumeris. Armillaria mellea —  opieńka miodowa, 
stanowi kompleks gatunków grzybów kapeluszowych wy
twarzających owocniki chętnie zbierane przez ludzi w celach 
kulinarnych. Wśród gatunków tych występują pasożyty roz
wijające się na korzeniach drzew powodując ich zgniliznę, 
rozkład drewna i wiele innych schorzeń. Często skutkiem 
tego są znaczne straty w drzewostanie. Ofiarami opieńki są 
jednak nie tylko drzewa, spektrum żywicieli może być bar
dzo szerokie. O ile jednak symbiozy Armillaria mellea ze 
storczykami zdarzają się stosunkowo rzadko i dotyczą głów
nie terenów tropikalnych, o tyle Tanatephorus cucumeris i 
spokrewnione z nim gatunki grzybów, stosunkowo często 
spotyka się w roli storczykowych sprzymierzeńców. Tanate
phorus cucumeris jako pasożyt powoduje znaczne szkody w 
uprawach ziemniaka Solanum tuberosum, przez co początko
wo został opisany pod nazwą Rhizoctonia solani (polska naz
wa: zgorzel siewek). Przypisuje się mu jednak ogromny po
tencjał niszczycielski, nie tylko w stosunku do upraw ziem
niaka, ale w stosunku do wszelkich upraw i prawie nieograni
czony zakres żywicieli. Jak pisze Peter Roberts: „prawdopo
dobnie powoduje on więcej różnych typów schorzeń, wśród 
większej liczby roślin, w większej części świata i w bardziej 
zróżnicowanych warunkach środowiska niż jakikolwiek inny 
gatunek roślinnego patogena”. Dwie nazwy: Tanatephorus 
cucumeris i Rhizoctonia solani odnoszą się do różnych sta
diów rozwojowych tego samego organizmu. W mikologii 
grzyby często opisywane są z podaniem dwóch różnych 
nazw. Jedna z nich odnosi się do formy teleomorficznej, a 
druga do formy anamorficznej tego samego gatunku. W róż
nych warunkach ten sam gatunek grzyba może występować 
pod różnymi postaciami. Charakterystyka form anamorficz- 
nych opiera się na cechach strzępek bezpłciowych, podczas 
gdy formy teleomorficzne identyfikuje się na podstawie cech 
organów rozmnażania płciowego. Grzyb zostanie zidentyfi
kowany jako Tanatephorus cucumeris, jeśli wytworzy pod
stawki właściwe temu gatunkowi. Przy ich braku ten sam 
grzyb nazwiemy Rhizoctonia solani. Przez długi czas miko- 
lodzy dysponowali jedynie formami anamorficznymi Rhi
zoctonia. Najbardziej charakterystyczną cechą tych fonnjest 
wytwarzanie monilioidalnych strzępek, o nabrzmiałych ko
mórkach, ułożonych w charakterystyczne łańcuchy. Znacze
nie ekonomiczne strat powodowanych przez grzyby z rodza
ju Rhizoctonia jest ogromne, toteż naukowcy poświęcili im 
bardzo dużo uwagi. Z czasem opisano nowe typy morfolo

giczne monilioidalnych strzępek i z rodzaju Rhizoctonia wy
dzielono kilka innych: między innymi Opadorhiza, Epu- 
lorhiza, Ceratorhiza. Nowo opisane rodzaje uważano wów
czas za blisko spokrewnione. Jednakże, po otrzymaniu form 
teleomorficznych dla wspomnianych wyżej rodzajów ana- 
morf okazało się, że ich przedstawiciele należą do różnych 
rzędów podstawczaków. Rzędy te dzielą znaczne odległości 
w drzewie filogenetycznym, co potwierdzają współczesne 
badania sekwencyjne DNA, RNA i białek. Ponadto, dla kilku 
gatunków Rhizoctonia otrzymano teleomorfy typowe dla 
workowców. Pomimo systematycznych rozbieżności, nazwa 
Rhizoctonia funkcjonuje do dzisiaj. W szerokim znaczeniu 
odnosi się ona do grzybów wytwarzających między innymi 
monilioidalne strzępki, w znaczeniu węższym do anamorf 
gatunków z rodzaju Tanatephorus. Klasyfikacja Rhizoctonia 
nadal opiera się na formach anamorficznych, ponieważ for
my teleomorficzne są bardzo trudne do otrzymania.

Razem z Tanatephorus cucumeris, znakomita część tych 
trudnych pod względem taksonomicznym grzybów bierze 
udział w symbiozach ze storczykami. Gatunki te, uważane za 
grzyby mikoryzowe, mogą jednocześnie prowadzić sapro- 
biontyczny lub pasożytniczy tryb życia, co umożliwia im eg
zystencję niezależną od storczyków. Przez długi czas wyda
wało się, że gatunki Rhizoctonia są jedynymi symbiontami 
storczyków. Było to związane ze stosowanymi niegdyś me
todami identyfikacji. Gdy nie znano jeszcze metod moleku
larnych, etapem pośrednim oznaczania grzybów była ich ho
dowla in vitro, a ta jak dzisiaj wiemy, możliwa jest tylko w 
przypadku niewielkiej części organizmów. Gatunki Rhi
zoctonia bardzo łatwo rosną na pożywkach, toteż najczęściej 
właśnie te grzyby udawało się wyizolować z korzeni storczy
ków. Stosowane od niedawna metody molekularne pozwo
liły na dodanie do listy symbiontów storczykowych wielu nie 
odnotowywanych dotąd gatunków grzybów, niektóre bardzo 
interesujące, jak np. trufle. Grzyby współżyjące ze storczyka
mi należą do bardzo różnych rodzin, rzędów czy nawet klas. 
Mogą nimi być przedstawiciele zarówno podstawczaków jak 
i workowców.

Poza różnorodnością systematyczną grzybowych sym
biontów, mikoryzy storczykowe charakteryzuje wysoka 
niespecyficzność. Niespecyficzność ta przejawia się w ple- 
jotropii i redundancji gatunków symbiotycznych grzybów 
względem gatunków storczyków. Plejotropii dlatego, że je
den gatunek grzyba może występować w korzeniach bardzo 
różnych gatunków storczyków. Redundancja z kolei ozna
cza, że różne gatunki grzybów biorą udział w mikoryzie z 
tym samym gatunkiem storczyka. Szczególnym przypad
kiem takiej redundancji jest współżycie jednego osobnika 
storczyka z więcej niż jednym gatunkiem grzyba. Znane są 
doniesienia o współistnieniu różnych symbiontów w korze
niach tej samej rośliny, a stosunkowo niedawne badania z 
zastosowaniem metod molekularnych wykazały, że w jed
nej komórce występować może peleton składający się ze 
strzępek dwóch różnych, niespokrewnionych bezpośrednio 
ze sobą gatunków grzybów.

Storczyki miko-heterotroficzne

Niespecyficzności relacji storczyków z grzybami nie 
można jednak uogólniać. Przekonują nas o tym chociażby 
storczyki całkowicie miko-heterotroficzne. O tej strategii
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życia wspominaliśmy już przy okazji omawiania kiełkowa
nia nasion. W istocie rozróżnia się miko-heterotrofię częś
ciową i całkowitą. Wszystkie storczyki uważa się za przy
najmniej częściowe miko-heterotrofy w związku z ich za
leżnością od grzybów w pierwszych etapach życia. Więk
szość gatunków z czasem wykształca aktywne fotosynte- 
tycznie organy, uniezależniając się od grzybów. Pewne ga
tunki jednak pozostają ściśle związane ze swoimi symbion- 
tami przez cały okres życia. O takich mówimy, że są całko
witymi miko-heterotrofami. Typowe, całkowicie miko-he- 
terotroficzne storczyki posiadają zredukowane liście lub są 
ich pozbawione i pojawiają się na powierzchni gleby tylko 
w okresie kwitnienia i owocowania. Wyniki badań nad mi- 
koryzą tych storczyków rzuciły nowe światło również na 
zjawisko mikoryzy fotosyntetyzujących gatunków. Oka
zało się, że grzyby uczestniczące w mikoryzach z całkowi
cie miko-heterotroficznymi storczykami znane sąjuż miko- 
logom jako grzyby mikoryzowe innych niż storczyki roślin, 
głównie drzew. Mają zatem dwa oblicza. W tym samym 
czasie tworzą mikoryzy ze storczykami i pobliskimi drze
wami czy roślinami runa leśnego. Dzięki temu, niezdolne 
do fotosyntezy storczyki zostają „podłączone” do zasobów 
substancji odżywczych krążących w podziemnych sieciach 
mikoryzowych. Z sieci tych czerpią niezbędne do życia asy- 
milaty, przez co zasłużyły sobie w literaturze na miano 
„oszukujących storczyków” (ang. cheating orchids). Wiele 
przemawia za tym, że związki mikoryzowe całkowitych 
miko-heterotrofów są specyficzne. W przypadku wystę
pującego również na terenie naszego kraju gnieźnika leśne
go, Neottia nidus-avis, badania aż trzech niezależnych zes
połów wykazały, że gatunek ten współżyje tylko z wybra
nymi przedstawicielami sebacinoidalnych grzybów (rodzi
na Sebacinaceae, obecnie Exidiaceae). Podobną specyficz
ność opisano również dla innych rodzajów z terenów Ame
ryki Północnej.

Całkowicie miko-heterotroficznych storczyków zna
nych jest około 200 gatunków. Stanowi to niespełna połowę 
wszystkich gatunków miko-heterotroficznych roślin. Tak 
duża ich liczba nie jest przypadkowa i wiąże się z wystę
pującą u pozostałych storczyków częściową miko-hetero- 
trofią. Częściowa miko-heterotrofia ułatwia storczykom 
ciągłe przechodzenie na całkowicie miko-heterotroficzny 
tryb życia. Uważa się, że tylko wśród storczyków całkowita 
miko-heterotrofia pojawiła się niezależnie 2 0  razy, podczas 
gdy całkowite pasożytnictwo — strategia identyczna pod 
względem zależności od zewnętrznych źródeł węgla, wśród 
roślin okrytozalążkowych pojawiła się 8 razy. Kolejne linie 
całkowicie miko-heterotroficznych storczyków tworzą się i

współcześnie. Dotyczy to kruszczyka szerokolistnego Epi- 
pactis helleborine i buławnika wielkokwiatowego Cepha- 
lantera damasonium, czyli storczyków występujących rów
nież na terenie naszego kraju. W populacjach tych roślin, 
oprócz typowych — zielonych i zdolnych do fotosyntezy 
osobników, pojawiają się niekiedy osobniki albinotyczne, o 
liściach i łodygach bezzieleniowych, a poza tym nieróżniące 
się morfologicznie od roślin zielonych. Grzyby uczest
niczące w mikoryzach tych albinotycznych osobników, po
dobnie jak w przypadku całkowitych miko-heterotrofów, 
tworzą jednocześnie mikoryzy z pobliskimi drzewami czy 
roślinami runa. Wykazano, że strategia pozyskiwania 
związków węgla jest identyczna jak w przypadku całkowi
tych miko-heterotrofów. Albinosy czerpią z zasobów miko
ryzowych sieci, czyli również można zaliczyć je do „oszu
kujących storczyków”. Oszustami nie stają się jednak nagle. 
Zielone i w pełni zdolne do fotosyntezy osobniki również do 
„uczciwych” nie należą. Rośliny te często występują w 
miejscach o niedostatecznym nasłonecznieniu, przez co tyl
ko część zużywanych przez nie produktów fotosyntezy 
może pochodzić z „produkcji własnej”. Pozostałą część 
otrzymują za pośrednictwem sieci mikoiyzowych, do któ
rych są podłączone przez grzyby, podobnie jak albinosy i 
inne całkowite miko-heterotrofy. Rośliny te są więc mikso- 
trofami i prawdopodobnie stanowią stadium pośrednie pod
czas przechodzenia do pełnej miko-heterotrofii.

Mikoryzę definiuje się jako symbiozę mutualistyczną 
roślin z grzybami, w której korzyści ze związku odnoszą 
obydwa symbionty. Tymczasem w przypadku symbioz 
storczyków z grzybami, istnieje szereg dowodów na ko
rzyści odnoszone przez storczyki, wciąż jednak brakuje 
przekonywujących dowodów na to, że jakiekolwiek korzyś
ci z relacji symbiotycznych odnoszą grzyby. W przypadku 
większości roślin, wynagrodzeniem dla grzybów mikoryzo
wych są związki węgla produkowane podczas fotosyntezy. 
Proces ten jednak nie zachodzi u storczyków miko-hetero- 
troficznych. W związku z tym hipoteza o pasożytowaniu 
storczyków na swoich symbiotycznych grzybach staje się 
coraz bardziej prawdopodobna i zyskuje coraz większe po
parcie w środowisku naukowym.

Wpłynęło 7.12.2006

Grzegorz Wojtczak jest studentem V roku biologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i magistrantem 

prof. dr hab. Katarzyny Tumau w Zakładzie Mikrobiologii 
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Roman KARCZMARCZUK (Wrocław)

CZEREŚNIE, WIŚNIE ORAZ CZERECHY

Niedobra rzecz jest słudze z panem jadać wiśnie, 
Pan dojrzałe wybierze, słudze kwaśne ciśnie.

Józef Epifani Minasowicz (1718-1796)

Czereśnie i wiśnie zaliczamy do rodziny różowatych — 
Rosaceae Juss., podrodziny śliwowych —  Prunoideae Foc- 
ke, rodzaju śliwa — Prunus L. i podrodzaju wiśnia — Ce- 
rasus (Mili.) Focke.

Do wymienionego podrodzaju należą min. poniżej za
prezentowane gatunki:

Czereśnia ptasia Prunus avium L., znana dawniej jako 
trześnia, tereśnia i teresinka. Drzewo to osiąga wysokość 30 
m i nie wytwarza odrośli korzeniowych. Jego białe kwiaty 
zebrane w baldachy są chętnie odwiedzane przez pszczoły, 
a owocem jest kulisty pestkowiec o barwie żółtej, czerwonej 
lub czarnej.

Swym zasięgiem obejmuje prawie całą Europę, gdzie 
dociera do 61° północnej szerokości geograficznej, a w Al
pach pojawia się jeszcze na wysokości 1980 m n.p.m. Roś
nie ponadto w zachodniej części Syberii, w północnym Ira
nie, na Kaukazie i Krymie, jak również w Azji Mniejszej. U 
nas występuje m.in. w lasach liściastych południo
wo-wschodniej części kraju.

Od trześni pochodzą odmiany szlachetne, któiych obec
nie jest już ponad tysiąc. Jej siewki stanowią doskonałe 
podkładki dla odmian uprawnych, nie tylko czereśni, lecz 
także wiśni.

Ryc. 1. Wiśnia, japońska” Prunus, Amanogawa”.
Fot. Hanna Grzeszczak-Nowak

Antypka, wiśnia wonna Prunus mahałeb L. —  krzew 
lub drzewo dochodzące do wysokości 12 m. Charakteryzuje 
się krótkim pniem i szeroką luźną koroną. Jej cienkie i 
długie gałązki po roztarciu wydzielają zapach kumaryny. 
Dochodzące do długości 6 cm liście są z zewnątrz ciemno
zielone i błyszczące, zaś od spodu sinozielone z żółtymi 
włoskami wzdłuż nerwu głównego. Kwitnące w maju, 
pachnące białe kwiaty skupiają się w baldachogrona. Nato
miast gorzkawe czarne owoce, wielkości grochu, opadająw 
sierpniu. Względem gleby nie jest wymagająca i dobrze 
znosi suszę. Ceniona w szkółkarstwie i sadownictwie jako

podkładka. Na naturalnych stanowiskach egzystuje w 
południowej Europie i w Azji Mniejszej. Dobry materiał na 
żywopłoty. W Polsce uprawia się ją  w postaci rośliny 
ozdobnej, w różnych odmianach.

Wiśnia karłowata, czyli wisienka stepowa Prunusjru- 
ticosa Pall. Rozłożysty krzew o wysokości do 1,5 m, z wie
loma odrostami korzeniowymi. Liście ciemnozielone, 
długości 2-3 cm, podłużnie odwrotnie jajowate. Kwiaty 
białe, zebrane w prawie siedzące baldaszki. Owoce małe, 
ciemnoczerwone, kuliste, o smaku kwaśnym. Gatunek 
ciepłolubny, rodzimy we wschodniej, południowej i środ
kowej Europie, Azji Mniejszej oraz w zachodniej części Sy
berii. Odporna na susze i niskie temperatury. W naszym 
kraju dostrzegamy ją często na glebach lessowych i 
skałkach wapiennych, w jarach i na zboczach Wyżyny Lu
belskiej, jak też Małopolskiej, a ponadto na Kujawach i Po
morzu. Podlega prawnej ochronie. Znane sąjej mieszańce z 
wiśnią pospolitą.

Ryc. 2. Wiśnia, japońska” Prunus ,Amanogawa”.
Fot. Tomasz Nowak

Wiśnia pospolita Primus cerasus L. Krzew lub niskie 
drzewo (do 10  m wysokości), z odrostami korzeniowymi. 
Pochodzi z Azji Mniejszej i południowo-wschodniej Euro
py. Odznacza się kulistą lub jajowatą koroną z wiotkimi, 
zwisającymi gałęziami. Liście na wierzchniej stronie skó- 
rzaste, z połyskiem, pod spodem nagie. Kwiaty białe, zebra
ne w baldaszki. Owoc — szerokokulisty, ciemnoczerwony, 
słodko-kwaśny pestkowiec o średnicy 10-13 mm.

Dobrze rośnie na glebach lekkich, gliniasto-piaszczys- 
tych, natomiast nie toleruje podłoża gliniastego, ciężkiego i 
podmokłego. Znosi obniżenie temperatury do -25°C, lecz 
szkodzą jej przymrozki wiosenne. W Polsce szczepi się ją 
przeważnie na antypce lub czereśni. Wiśnia pospolita jest 
prawdopodobnie mieszańcem powstałym w bardzo od-
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ległych czasach z samoistnego skrzyżowania wiśni 
karłowatej z czereśnią.

Ryc. 3. Wiśnia Japońska” Prunus „Kiku-shidare”. 
Fot. Tomasz Nowak

Historia wiśni i czereśni sięga archaicznej przeszłości. 
Niezbitym dowodem są znaleziska pestek trześni w palafi- 
tach szwajcarskich, austriackich, włoskich i śląskich z 
młodszej epoki kamienia — neolitu oraz z epoki brązu. Od
kryto je również w skandynawskich torfowiskach z okresu 
przed pojawieniem się istoty ludzkiej. Sporo pestek wiśni 
zidentyfikowano w szczątkach prastarych osiedli rzymskich 
rozlokowanych w Austrii i zachodnich połaciach Niemiec. 
Jej owoce widnieją wyraziście na freskach pompejańskich. 
Nie wiemy, gdzie i kiedy zostały udomowione. Mogło to 
nastąpić zarówno w Europie, jak i w Azji Mniejszej lub na 
Kaukazie. Dawni mieszkańcy dzisiejszej Toskanii — Etrus
kowie, już w VI wieku p.n.e. sadzili drzewa czereśniowe, a 
w Grecji ich odmiany uszlachetnione znano w V stuleciu 
p.n.e. Wspomina o nich m.in. uczony i filozof Teofrast z 
Eresos na wyspie Lesbos (370-287 p.n.e.), oraz lekarz Di- 
phylos z Siphnos (III w. p.n.e.).

Wiśnia karłowata, która dotarła do naszego kraju po 
ostatnim zlodowaceniu, od tysiącleci była eksploatowana 
przez zbieraczy. Świadczą o tym liczne pestki odnotowane 
w resztkach ogrodów przedpiastowskich. Pochodzą one 
m.in. z Gniezna i Poznania. Pierwsze informacje o czereś
niach i wiśniach zawdzięczamy krakowskim badaczom 
dziejów z 1404 roku. Stanowiły one wówczas cenne uzu
pełnienie stołu królewskiego. Warto przy tym dodać, że w 
województwie opolskim i wrocławskim znajdowały się w 
powszechnej uprawie już w X i XI stuleciu.

Stosunkowo późno zaczęto odróżniać wiśnie od czereś
ni. Twórca systematyki opisowej roślin i zwierząt, wybitny 
szwedzki przyrodnik Karol Linneusz, w swym dziele „Spe- 
cies Plantarum”, wydanym w 1753 roku, uważał czereśnię 
ptasią za odmianę wiśni pospolitej. Dopiero w 1797 roku 
oba gatunki autorytatywnie rozdzielił C.G. Biittner.

Należy jednak wyjaśnić, że w językach zachodnioeuro
pejskich czereśnie figurują wyłącznie jako słodkie wiśnie.

Z wydanej w 1994 roku pod redakcją prof. dra Aleksan
dra Rejmana wspaniałej monografii pt.: „Pomologia” do
wiadujemy się, iż domeną uprawy czereśni i wiśni jest Eu
ropa (80,4% światowej produkcji), Ameryka Północna 
(14,3%), Azja (4,9%). Natomiast w Australii, Ameryce 
Południowej i Afryce nie wchodzą one w rachubę.

Spośród odmian czereśni można wyodrębnić tzw. ser
cówki, posiadające owoce miękkie i źle znoszące transport, 
oraz twarde i jędrne chrząstki. Te ostatnie dojrzewają w 
późniejszym okresie i najbardziej nadają się do celów ko
mercyjnych. Wśród wiśni wyróżniamy mało wartościowe 
jasnoczerwone szklanki i najchętniej poszukiwane w Euro
pie ciemnoczerwone sokówki. Trzeba jeszcze wspomnieć o 
czerechach będących mieszańcami czereśni z różnymi ga
tunkami i odmianami wiśni. Smakiem przypominają wiś
nie, a najczęściej uprawiane są u nas odmiany ‘Książęca’ i 
‘Hortensja’. W czasie przewozu ulegają często uszkodze
niom i dlatego mogą egzystować wyłącznie w ogródkach 
przydomowych. Niemniej jednak w okresie przedwojen
nym we Lwowie dużym powodzeniem cieszyła się słynna 
czerecha kleparowska — var. cleparoviensis Zap.

W owocach czereśni stwierdzono od 8 do 15% cukrów, 
sporo potasu (ok. 200 mg%), trochę witamin A, C oraz z 
grupy B, a ze związków mineralnych m.in. żelazo, miedź, 
wapń, magnez i fosfor. Na podkreślenie zasługuje ponadto 
wielka ilość jodu, którego zawartość w 10 0  g owoców wy
nosi 274 mikrogramy. Jeszcze większym bogactwem tego 
pierwiastka odznaczają się wiśnie — 330 mikrogramów. 
Dla porównania mięso dorsza zawiera tylko 135 mikrogra
mów jodu.

Czereśnie są pomocne w zwalczaniu artretyzmu i miaż
dżycy, a ponadto usprawniają pracę nerek. Aby oczyścić 
organizm, warto w niektóre dni spożywać je w postaci je
dynego pokarmu, gasząc pragnienie wodą mineralną lub 
niesłodzoną herbatą. Szypułki czereśni i wiśni są zalecane 
jako lek eliminujący nadmiar wagi ciała. W tym celu gotuje
my je przez 10  minut, a otrzymany bardzo gorzki płyn wy
pijamy bez dodatku cukru.

Wiśnie zawierają 6-9% cukrów, przede wszystkim dek- 
strozy i lewulozy, witaminy C, B, PP, kwas foliowy, 
jabłkowy i cytrynowy, a ze składników mineralnych— po
tas, wapń, magnez i fosfor. W nasionach wykryto 23-35 % 
tłuszczu i sporo amygdaliny. Liście o zapachu kumaryny 
służą do aromatyzowania tytoniu i poprawiania smaku ki
szonych ogórków. Owoce wiśni działają przeciwzapalnie, 
regulują poziom kwasu moczowego we krwi i wspomagają 
terapię choroby reumatycznej. Pachnące i twarde drewno 
antypki nadaje się do produkcji lasek, fajek i cygarniczek. Z 
jej owoców można uzyskać fioletowy barwnik, a z nasion 
— olejki przydatne w przemyśle perfumeryjnym.

Warto też zwrócić uwagę na walory dekoracyjne wiśni 
pospolitej. Obfitość kwiatów osadzonych na krótkopędach i 
zebranych w pęczki raduje nasze oczy wyjątkową gracją. 
Również jesienny kolor liści mieniących się odcieniami 
brązu i rubinu odznacza się niewysłowionym splendorem.

Nadaje się doskonale do zadrzewień śródpolnych i przy
zagrodowych oraz do umacniania zboczy ulegających erozji.

Czereśnie i wiśnie są spożywane w stanie świeżym, a 
ponadto stanowią surowiec do wyrobu doskonałych soków, 
dżemów, kompotów, galaretek i suszu. Z wiśni uzyskuje się 
również napoje wyskokowe. Z nalewu spirytusowego na 
wiśniach otrzymujemy wytrawny wiśniak, a w skład słod
kiej wódki gatunkowej wiśniówki o mocy 25—40 % wcho
dzi moszcz wiśniowy i nalew z owoców wiśni.

Od wiśni pochodzą też takie nazwiska Polaków, jak: 
Wiszeńko, Wiszenko, Wiszniewicz, Wiśniak, Wiśniakow- 
ski, Wiśniaków, Wiśniewicz, Wiśnioch i Wiśniosz.
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Czereśnie i wiśnie znalazły ponadto swe miejsce w kul
cie, mitach i wierzeniach.

Wiśnie tak zdecydowanie utrwaliły się w naszej pamię
ci, że obchodzone 2 lipca święto Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny figurowało dawniej jako święto Matki Boskiej 
Wiśniowej. Wczesne kwitnienie drzewa było zwiastunem 
wysokich plonów zbóż i owoców. Jeżeli gałązka wiśni zo
stała w wigilię świętego Andrzeja umieszczona w naczyniu 
z wodą i pokrywała się kwiatami na Boże Narodzenie, to 
zapewniała niezamężnej niewieście wartościowego kawale
ra. A gdy oprócz kwiatów ukazały się liście, gwarantowała 
jej wdowca. Wizerunek kwitnącej wiśni podczas marzeń 
sennych starca warunkował mu jeszcze długie życie. Jeżeli 
zaczęła rosnąć na grobie, błagała w imieniu zmarłego o żar
liwą modlitwę za jego duszę. Uważano ją też za wcielenie 
nieboszczyka. Wierzono, że jej owoce, których zabraniano 
konsumować, były wypełnione krwią pogrzebanego 
człowieka. Natomiast wyłamywanie gałęzi oznaczało gru- 
chotanie kości zmarłego. Mieszkańcy Brandenburgii byli

przekonani o niechybnej śmierci dziecka, jeżeli na czereśni 
pojawią się w tym samym czasie kwiaty i owoce.

Z legend Dalekiego Wschodu dowiadujemy się o 
spływających krwią wiśniowych drzewach, barbarzyńsko 
unicestwianych siekierą i o ich niesamowitych jękach w 
czasie spalania na stosach.

W 2004 roku wyprodukowaliśmy w Polsce 199 tys. t 
wiśni, zajmując czołowe miejsce w Europie. W tym samym 
czasie zdołaliśmy zebrać zaledwie 48,2 tys. t czereśni. Moż
na mieć nadzieję, że do spopularyzowania uprawy czereśni 
przyczyni się założenie w Arboretum w Wojsławicach koło 
Niemczy (filii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego) sadu doświadczalnego z bogatą kolekcją 
odmian, w tym starych, uprawianych dawniej powszechnie 
na Dolnym Śląsku.

Wpłynęło 16.10.2006

Dr Roman Karczmarczuk jest emerytowanym nauczycielem

Paweł ZARZYŃSKI (Warszawa)

MAMUTOWCE —  NAJWIĘKSZE DRZEWA ŚWIATA

Które drzewo jest największe na świecie? Na to pozor
nie proste pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowie
dzi. Jeśli chodzi o obwód pnia, przypuszczalnie prym dzier
ży cypryśnik Tcaodium mucronatum rosnący w Meksyku w 
pobliżu Oaxaca w miejscowości Santa Maria del Tule. Jego 
potężny pień liczy sobie ponad 60 m obwodu. Do najwyż
szych drzew prawdopodobnie 
zalicza się z kolei okaz sekwoi 
wieczniezielonej Seąuoia sem- 
pervirens znajdujący się w kali
fornijskim Parku Humboldta 
(wg pomiarów 1 1 0 - 1 1 2  m) lub 
może eukaliptusy królewskie 
Eucalyptus regnans z okolic 
australijskiej rzeki Patrobe (wg 
niepotwierdzonych źródeł po
dobno nawet do 120-170 m).
Przypuszczalnie, prawdopodob
nie, może, podobno... Sporo tu 
niejasności. Natomiast, gdyby 
zapytać o miąższość, czyli ilość 
masy drzewnej, to kwestia re
kordzistów w tej dziedzinie nie 
nasuwa żadnych wątpliwości — 
są nimi z całą pewnością mamu
towce olbrzymie Seąuoiaden- 
dron giganteum rosnące na 
południu Stanów Zjednoczo
nych Ameryki Północnej.

W  naturze te niezw ykłe Ryc. 1. Młodsze drzewa (4-5 m średnicy pnia) rosnące w okolicy Round Meadow w Sequoia National 
drzew a w ystępują tylko na bar- Park. Fot. Steve Kaye

dzo ograniczonym obszarze. Porastają wyłącznie zachodnie 
stoki gór Sierra Nevada w głębi Kalifornii, na wysokości 
1400-2500 m n.p.m. Nic więc dziwnego, że zostały odbyte 
przez białego człowieka stosunkowo późno, a historia ich 
odkrycia przyczyniła się do rozwoju amerykańskiej i świa
towej ochrony przyrody.
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Ryc. 2. The President Tree, obwód pnia 28 m. Fot. Steve Kaye

W pierwszej połowie XIX w. słynna i bogata dziś Kali
fornia była odległą, dziką, zapomnianą przez Boga i ludzi 
krainą, która dopiero w 1848 r. formalnie weszła w skład 
Stanów Zjednoczonych. I pewnie pozostałaby taką jeszcze 
przez długie lata, gdyby nie złote bryłki połyskujące na dnie 
strumyka nieopodal miejscowości Sutter’s Mili. Bystre 
oczy traperów wypatrzyły je w 1849 r., a wieść o tym wyda
rzeniu lotem błyskawicy obiegła całe Stany, elektryzując 
serca i umysły wszystkich niespokojnych duchów. W Kali
fornii wybuchła gorączka złota w pełnym znaczeniu tych 
słów. Do tego odległego zakątka zaczęły ściągać tłumy gór
ników, poszukiwaczy przygód, ludzi interesu i bandytów. 
Droga do „ziemi obiecanej” nie była jednak prosta. Ten, kto 
miał pieniądze, mógł opłynąć Amerykę Południową, by 
wygodnie i szybko postawić stopę na kalifornijskiej ziemi. 
Pozostałych czekały długie miesiące przedzierania się przez 
niezmierne góry i bezdroża.
Właśnie ci ludzie przyczynili się 
do odkrycia największych i 
najsłynniejszych dziś drzew 
świata.

Początkowo wielkie drzewa 
znane były jedynie osiadłym w 
tych stronach plemionom in
diańskim. Biały człowiek praw
dopodobnie po raz pierwszy uj
rzał je w 1850 r. Wtedy to, zawo
dowy myśliwy zatrudniony 
przez Union Water Company w 
celu dostarczania świeżego mię
sa robotnikom, niejaki A. T.
Dowd, podczas polowania zapę
dził się w pogoni za rannym 
niedźwiedziem daleko w niezna
ne strony i w jednej z górskich 
dolin natrafił na las złożony z gi
gantycznych drzew. Podekscyto
wany powrócił do obozu i po- Ryc. 3. Grubość kory sędziwych

wiadomił towarzyszy o swym 
odkryciu. Z trudem udało mu się 
nakłonić ich do wyprawy w 
góry. Gdy przekonali się o praw
dziwości jego słów dokonali po
miarów kilku drzew, a na korze 
jednego z nich wyryli napis o 
treści J. M. Wooster, June 1850. 
Wieści o tym wydarzeniu uka
zały się w prasie, ale nie zostały 
potraktowane z należytą powagą, 
wzięto je bowiem za przejaw 
wybujałej traperskiej wyobraźni.

Minęły dwa lata. W góry 
Sierra Nevada wysłano kamą 
ekspedycję wojskową pod do
wództwem Jamesa Savage’a 
przeciwko Indianom Ahwahne- 
chee. Po kilkudniowej wędrów
ce kawalerzyści stanęli u wejś
cia do tajemniczej górskiej doli
ny. Gdy wjechali do nie
zwykłego lasu, wszystkich 
ogarnął zachwyt i zdumienie. 

Chirurg batalionowy — Lafayette Bunell — po latach 
wspominał to zdarzenie, pisząc co następuje: Zdawało mi 
się, że wstąpiłem do najświętszej świątyni Boga, w której 
zgromadzono wszystko co było najbardziej boskie w dziele 
stworzenia. Wieści o niezwykłym odkryciu, mimo że po
nownie ukazały się w lokalnych gazetach, nie wyszły poza 
Kalifornię i nadal pozostały bez echa.

Minął kolejny rok. Śladem żołnierzy zaczęli przybywać 
w te strony pierwsi, nieliczni osadnicy i poszukiwacze złota. 
Powoli pogłoski o leśnych olbrzymach zaczęły rozchodzić 
się po okolicy. Ten i ów przedsiębrał nawet wyprawę by na
cieszyć oczy ich widokiem. Wśród ciekawskich znalazł się 
niejaki George Gale — człowiek mający żyłkę do interesów 
związanych z show businessem. Gdy przekroczył przełęcz 
rzeki Klamath, ujrzał 92 gigantyczne drzewa rosnące na te-

sekwoi może przekraczać nawet 50 cm. Fot. Steve Kaye
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Ryc. 4. U stóp gigantów. Fot. Steve Kaye

renie 160-akrowej doliny (ok. 64 ha). Gale nie byl botani
kiem, wziął więc olbrzymy za cedry. Zresztą nie było to dla 
niego istotne. Gdy spostrzegł najbardziej imponujący okaz, 
stanął pod nim zachwycony. Kolos liczył bowiem około 92 
m wysokości, a obwód potężnego pnia przekraczał 28 m 
(średnica ok. 9 m!). Gale nazwał giganta Matką Lasu 
(Mother o f the Forest), po czym natychmiast zaczął kombi
nować, jak by tu na swym odkryciu zarobić. Wpadł na po
mysł, że można by ściąć drzewo i, prezentując wycinek jego 
pnia w całych Stanach a może nawet i w Europie, zbić na 
tym fortunę. Będąc człowiekiem czynu, szybko posłał po 
drwali. Z odległego miasteczka przybyła grupa 5 robotni
ków i rozpoczęła pracę. Ścinka Matki Lasu nie była sprawą 
prostą. Drwale najpierw wywiercili dziurę, w którą wsunię
to olbrzymią piłę. Następnie, 
przy zachowaniu wszelkich 
środków ostrożności, rozpoczę
to ścinkę. Praca trwała 25 dni.
Wreszcie ukończono rzaz lecz, 
ku zdumieniu wszystkich obec
nych, drzewo nadal stało. Oka
zało się, że gigantyczna kłoda 
była tak doskonale symetryczna 
i wyważona, że mimo całkowi
tego odcięcia od pniaka ciągle 
pozostawała w pionie. Wobec 
powyższego zaskoczeni drwale 
zaczęli wbijać w rzaz potężne 
kliny. Jednak praca ta okazała 
się bezcelową, bowiem, mimo 
wysiłków, Matka Lasu nie 
padła. Zdesperowany Gale 
posłużył się w końcu mate
riałami wybuchowymi. W środ
ku nocy rozległa się potężna 
eksplozja, po czym wielkie Ryc. 5. Wśród leśnych olbrzymów. Fot. Steve Kaye

drzewo jęcząc i kołysząc się jak 
konający olbrzym padło na zie
mię. Odgłos upadku dało się 
słyszeć w odległym o 15 mil 
(ok. 2 2  km) obozie kopaczy 
złota. Wielki pień zarył się w 
ziemię na głębokość niemal 4 
m. Błoto z pobliskiego strumie
nia trysnęło w górę i ochlapało 
okoliczne drzewa do wysokości 
30 m. Uradowany Gale nakazał 
swym robotnikom zdjąć ostroż
nie grubą na pół metra korę z 
dolnej części pnia. Pocięto ją na 
kawałki w ten sposób, że ni
czym olbrzymie puzzle można 
było je złożyć, tworząc pusty w 
środku walec o wysokości 15 i 
obwodzie 28 m. Gale postano
wił urządzić z niego jarmarczną 
atrakcję, prezentując go publicz
ności podczas objazdowych po
kazów. Resztę drzewa pozosta
wił na miejscu, aby spróchniała. 
Olbrzym zawierał w sobie tyle 

wody, że jego gałęzie pozostawały zielone jeszcze przez 
pięć lat. Wg pobieżnych szacunków miąższość jego kłody 
mogła przekraczać 2 0 0 0  m3 drewna.

Tymczasem Gale miał wielkie plany. Załadował swą 
niezwykłą „układankę” na statek i popłynął najpierw do 
Stockton, później do San Francisco i wreszcie do Londynu. 
Liczył na olbrzymie zyski, jednak srodze się rozczarował. 
Publiczność oglądająca szczątki olbrzymiego drzewa i 
słuchająca opowieści o jego ścięciu podzieliła się na dwie 
grupy. Jedni twierdzili, że jest to mistyfikacja i wielkie 
oszustwo, drudzy oburzali się na Gale’a, nazywając go wan
dalem i bezmyślnym niszczycielem przyrody. Tak czy ina
czej spotkał się z surowym potępieniem. Zamiast spodziewa
nych zysków spadły na niego tylko wyzwiska i oskarżenia.
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Wieści o mamutowcach obiegły jednak całe Stany i 
wywołały ogromne zainteresowanie. Spowodowały poru
szenie także wśród botaników z Europy. W 1853 r. do 
drzew dotarli pierwsi Europejczycy — J.D. Matthew i 
Lobb. Za ich sprawą na Stary Kontynent trafiły nasiona, 
pędy i sadzonki mamutowców. Wkrótce teren występowa
nia tych drzew został zakupiony przez przedsiębiorców 
Hanforda i Laphama. Przewidując wielkie zyski zbudowali 
tam hotel. Dla zwiększenia atrakcyjności terenu ścięto jesz
cze kilka starych drzew, a przez środek jednego z nich po
prowadzono drogę. Na olbrzymim pniaku leśnego olbrzy
ma urządzono nawet salę taneczną.

Śmierć Matki Lasu nie poszła jednak na mame. Na fali 
uczynku Gale’a rozległy się głosy o konieczności objęcia 
całkowitą ochroną tych niezwykłych drzew oraz innych 
osobliwości przyrodniczych kraju. Głos w tej sprawie za
bierali publicznie i na łamach gazet znani politycy, dzienni
karze i lokalni aktywiści. W 1864 r. utworzono w Kalifornii 
obszar chroniony obejmujący siedliska mamutowców. 
Wkrótce powstał tam park stanowy. W 1872 r. utworzono w 
USA pierwszy na świecie park narodowy —  Yellowstone. 
W 1890 r. również góry Sierra Nevada zostały objęte tą 
formą ochrony, a wielkie drzewa w Seąuoia National Park 
stanowią do dziś jedną z największych atrakcji turystycz
nych całego kraju.

W czasach Gale’a Matka Lasu była największym 
żyjącym drzewem. Wcześniej jednak istniały okazalsze eg
zemplarze. Do dziś zachował się olbrzymi, nieprawdopo
dobny wręcz pień leżący w głębi doliny. Drzewo to padło 
śmiercią naturalną wiele lat przed Matką Lasu, dlatego na
zwano go Ojcem Lasu (Father o f the Forest). Naukowcy 
obliczyli, że za życia musiało mieć co najmniej 135 m wy
sokości. Jego pień w obwodzie liczył niemal 38 m (ponad 
12 m średnicy!). Po deszczu w wypróchniałym olbrzymie 
zbiera się tyle wody, że mógłby tam wpłynąć parowiec. Za
chowały się wzmianki, że przed laty jeźdźcy bez trudu 
wjeżdżali doń na koniu i nie musieli nawet pochylać głów 
ani zdejmować kapeluszy. Miąższość tego leśnego patriar
chy wynosiła blisko 3750 m3! Odpowiada to mniej więcej 
masie drzewnej znajdującej się na 1 2  ha dorodnej, stuletniej

sośniny. Niewątpliwie było to największe znane drzewo 
świata rosnące w czasach historycznych. Na cześć tego ol
brzyma imieniem jego nazwano jedno z młodszych drzew, 
które stoi do dziś dnia. W podobny sposób uhonorowano 
również Matkę Lasu.

Paradoksalnie, śmierć Matki Lasu pozwoliła ocalić 
większość pozostałych drzew przed siekierami drwali. 
Przypuszczalnie tylko dzięki temu tak wiele z nich dotrwało 
do naszych czasów. Dzisiaj najokazalszym z nich pod 
względem miąższości jest słynny Generał Sherman, 
ochrzczony tak na cześć bohatera wojny secesyjnej. Wg 
amerykańskich specjalistów miąższość jego kłody przekra
cza 1486 m3. Jest on również najwyższy — liczy sobie nie
mal 84 m wysokości. Z kolei najgrubszym z mamutowców 
jest Generał Grant, noszący imię innego słynnego dowódcy. 
Jego obwód, mierzony wg amerykańskich norm na wyso
kości 183 cm (6 stóp) od ziemi, wynosi 32,80 m.

Wiele emocji i dysput naukowych wzbudzał dawniej 
wiek mamutowców. Początkowo, sugerując się ich nie
zwykłymi rozmiarami, szacowano go nawet na 5000 lat. 
Badania przy użyciu nowoczesnych metod zweryfikowały 
nieco tę kwestię. Obecnie wiemy, że Ojciec Lasu w chwili 
upadku miał około 3210 lat, zaś Matka Lasu w 1852 r. li
czyła sobie 2520 lat. Obecnie wiek najstarszego znanego 
okazu rosnącego w górach Sierra Nevada określono na 
3226 lat.

Próby hodowli mamutowców były również podejmo
wane w Polsce, drzewa te z trudem znosząjednak nasz kli
mat. Przetrwać mogą tylko w cieplejszych regionach kraju 
takich jak Pomorze Zachodnie czy Górny Śląsk. Pojedyn
cze okazy rosły bardzo szybko i w krótkim czasie osiągały 
znaczne rozmiary. Najbardziej znane było dzisiaj już mar
twe drzewo w Glinnej, które przekroczyło 38 m wysokości i 
450 cm obwodu.

Wpłynęło 26.09.2006

Dr inż. Paweł Zarzyński pracuje na Wydziale Leśnym Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Robert ROSSA (Kraków)

ZIELONA YIAGRA STAROŻYTNOŚCI

Velerius Catallus tak oto opisał kult Priapa:
Tobie, Priapie, z gaju ofiarę dziś czynię,
Tobie, co masz w Lampsaku i las i świątynię:
Bo ciebie czczą szczególniej Helespontu miasta, 
Których wziętość, dla ostryg, przed innymi wzrasta.
Jest rok 1954, do londyńskiego Old Bailey pod eskortą 

policji trafia już niemłody, dobrze zapowiadający się czter- 
dziestokilkuletni aptekarz. Był to człowiek o nieposzlako
wanej przeszłości. Wśród przyjaciół oraz znajomych z pra

cy cieszył się powszechnym szacunkiem. Obowiązki 
służbowe wypełniał sumiennie i z pełnym zaangażowa
niem. Pewnego dnia, jak wyznał później podczas toczącej 
się rozprawy sądowej, zapragnął wzbogacić swoje życie o 
nowe doświadczenie. Pomimo szczęśliwego małżeństwa, 
Arthur Kendrick Ford, gdyż tak się nazywał ten nieśmiały 
aptekarz, zapałał uczuciem do dwóch dziewcząt, które wraz 
z nim pracowały: 27-letniej Betty Grant i 17-letniej ślicznot
ki June Malins. Postanowił uwieść obydwie damy, wyko
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rzystując w tym celu znany od wieków afrodyzjak. 
Zasłyszane informacje, jak również wnikliwie przestudio
wana literatura, utwierdziły go w przekonaniu, że skoro mu
cha hiszpańska inspirowała niegdyś Hipokratesa, Pliniusza i 
wielu innych starożytnych Greków oraz Rzymian, skoro 
sam król Henryk IV ryzykował dla niej życie, a w XIX wie
ku wyraźnie „ożywiła” francuskich legionistów walczących 
w Północnej Afryce, to z pewnością i jemu pozwoli 
nawiązać bliższą znajomość z paniami Grant i Malins. 
Wnikliwie prowadzone badania „po godzinach” doprowa
dziły go dość szybko do wniosku, że substancją odpowie
dzialną za niezwykłą moc drzemiącą w niewielkich owa
dach jest kantarydyna. Od tej chwili wydarzenia nabrały 
tempa. Ustalił, że specyfik ten ma niemal na wyciągnięcie 
ręki. Zwrócił się więc z prośbą do szefa apteki o odrobinę 
kantarydyny. Jako powód podał, iż jeden z jego sąsiadów 
ma problemy... z królikami. Wbrew powszechnie pa
nującym przekonaniom króliczki sąsiada zachowywały się 
bardzo spokojnie. Pan Ford stwierdził: „...zasugerowałem 
więc znajomemu, aby podał zwierzakom niewielką dawkę 
kantarydyny, a niebawem stadko króliczków z pewnością 
się powiększy”. Pan Richard Lushington prawdopodobnie 
domyślił się, jaki jest właściwy cel wizyty Forda. Wręczając 
mu niewielką ilość „lekarstwa”, przypadkiem poinformo
wał go, że specyfik ten jest trucizną i jeżeli podać go istocie 
ludzkiej w niewielkim nadmiarze, bo już o pół miligrama, to 
efekt może być fatalny w skutkach. Pierwszy etap planu zo
stał wykonany. Teraz pozostało mu już tylko czekać na 
właściwy moment. Jeszcze tego samego dnia, 26 kwietnia 
1954 roku, pobiegł do najbliższego sklepu, gdzie kupił opa
kowanie różnokolorowych lodów. Zeznając pod przysięgą 
wyznał, że po południu obficie nafaszerował kantarydyną 
lodowy deser. Następnie zaprosił obydwie damy i każdej 
wręczył solidny kawałek jeszcze chłodnej słodyczy. Nie da
lej jak po godzinie cała trójka z poważnymi objawami zatru
cia znalazła się w pobliskim Uniyersity College Hospital. 
Wysoko wyspecjalizowany personel działu toksykologii 
przez kilka następnych godzin dwoił się i troił, aby ich 
wszystkich uratować. Następnego dnia dziewczęta zmarły. 
Pan Ford, pomimo bolesnych i długotrwałych powikłań 
choroby, przeżył. Zanim stan zdrowia dobrze zapowia
dającego się aptekarza został w pełni ustabilizowany, wszy
scy znali już przyczynę zatrucia. Przeprowadzona sekcja 
zwłok dwóch kobiet, szybko wyjawiła duże stężenie kanta
rydyny w ich ciałach. Organy wewnętrzne, jak stwierdził 
biegły sądowy, były dosłownie spalone przez medykament. 
Po raz kolejny nieposzlakowany charakter aptekarza 
znacząco mu pomógł. Zaklasyfikowanie czynu jako nie
umyślne spowodowanie śmierci dwóch kobiet oraz 5 lat 
więzienia jak na ówczesne czasy było z pewnością łagod
nym wyrokiem.

Naturalnie nie zawsze przygoda z kantarydyną kończyła 
się w podobny sposób. Gdyby nie było i pozytywnych do
znań po wprowadzeniu do organizmu niewielkich ilości 
C 10H 12O4, niewątpliwie grecki panteon byłby uboższy przy
najmniej o jednego figlarza. Ewentualnie drobny bożek 
miałby normalnych rozmiarów atrybut, którym jak podają 
legendy lubował się chwalić, a nawet bezwstydnie obnosić. 
Naturalnie, co było przyczyną tak monstrualnie na
brzmiałego fragmentu ciała, trudno teraz z całą pewnością 
stwierdzić. Znając jednak efekt uboczny powstały po zaży-

Ryc. 1. Przedstawiciel rodziny 
Meloidae z plemienia Mylabrini. 
Fot. R. Jankowiak & R. Rossa

ciu właśnie kantarydyny można przypuszczać, iż Priapus 
był nałogowym wielbicielem muchy hiszpańskiej, bądź in
nych owadów zaliczanych obecnie do rodziny Meloidae — 
olejnicowatych (ryc. 1). Początkowo w kulturze greckiej, a 
później i rzymskiej, Priap (Priapos) traktowany był jako 
opiekun pól, ogrodów, sadów i winnic. Pierwotnie czczono 
go na północno-zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej. Cen
trum kultu tego osobliwie wyglądającego bożka było 
Lampsakos. W tym czasie pełnił także rolę stracha na wrób
le. Najczęściej przedstawiany był w formie drewnianej gru
bo ciosanej figurki, pomalowanej jaskrawą czerwienią. W 
dłoni trzymał sierp, a na głowie miał pęk sitowia, które po
wiewając na wietrze, szumem swoim niepokoiło uciążliwe 
ptactwo. Stąd jego liczne figurki znajdowały się w ogro
dach, na rozstajach dróg, a także publicznych placach. 
Sprośny Priap był również ostrzeżeniem dla złodziei, którzy 
chcieliby zakraść się do czyjegoś ogrodu. Osoby takie mu
siały się liczyć z poważnymi konsekwencjami, wśród któ
rych naturalnie była również kara gwałtu. A jako, że był to 
bożek dość swawolny, zatem szabrownicy, omijali wszyst
kie leżące owoce. Kult Priapa rozpowszechnił się na helle
nistycznym Wschodzie na przełomie IV i III stulecia przed 
naszą erą. Z biegiem czasu bożkowi urodzajów powierzono 
następne zadania. Awansował do roli strażnika płodności i 
urodzaju. Stąd już był tylko krok do tego, aby uznać go za 
patrona rozpusty i inspiratora wszelakich uciech cielesnych. 
Jak przystało na „porządnego” greckiego boga, znajomości 
z boginiami, np. cudownej urody Lotis, upiększał sobie 
kontaktami z istotami ziemskimi. Według głoszonych le
gend, pewnego dnia zapałał miłością do pięknego pasterza 
Dafhisa, z kolei innego dnia pokłócił się z osłem, którego 
wcześniej obdarował ludzkim umysłem i zdolnością 
posługiwania się mową o to, który z nich będzie cieszył się 
większym uznaniem wśród kobiet. W Grecji barwne proce
sje świętujące Priapa odbywały się wiosną każdego roku 
(tzw. priapie). Posążki przedstawiające rozwiązłego bożka 
można było obserwować także w licznych procesjach odby
wających się w Grecji w okresie świąt ku czci Dionizosa 
(tzw. lenaje przypadające na miesiące styczeń-luty). W Ce
sarstwie Rzymskim było podobnie. W barwnych korowo
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dach ciągnących się ulicami miast, istotnym elementem 
były przystrojone wozy (niemal jak obecnie w karnawale w 
Rio de Janeiro). Wraz z rozwojem nowej religii kult tego 
bożka stopniowo słabł. Naturalnie proces ten postępował 
stopniowo. Priapa zastąpił m.in. Fultinus, z którego później 
pozostał już tylko „II Santo Membro”, a barwne priapie 
przeistoczyły się w procesje, które przetrwały w kilku mias
tach Francji i Włoch do XVIII wieku. Tak oto zanikł kult 
Priapa, a jedyną pozostałością był szeroko rozpowszechnio
ny „eliksir miłości” otrzymywany ze sproszkowanego su
szonego robaczka (epicanta vittata) zwanego muchą 
hiszpańską.

Od imienia bożka utworzono z czasem nowe wyrazy, 
takie jak: priapizm, priapiczny— jurny. Pierwszy z nich jest 
medycznym określeniem pewnego rodzaju schorzenia. Bo
lesna przypadłość może być wywołana chorobą naczy
niową, cukrzycą, leukemią lub mechanicznym uszkodze
niem organu, jak również spożyciem nawet niewielkich 
ilości kantarydyny. Sama kantarydyna jest z kolei bezwod
nikiem kwasowym, pochodną tetrahydrofuranu. Jej masa 
cząsteczkowa wynosi 196,1998 u, a temperatura topnienia 
218°C. Substancja ta jest bezbarwna, bezwonna, oszczędnie 
rozpuszczalna w wodzie i nierozpuszczalna w olejach, a po
nadto jest najbardziej spolaryzowanym rozpuszczalnikiem 
organicznym (ryc. 2). Pierwszym badaczem, któremu udało 
się uzyskać formę krystaliczną, był francuski farmaceuta 
Robiquet. Dokonał tego w 1810 roku. Od tamtej pory kanta
rydyna stała się przedmiotem licznych badań. W wielu la
boratoriach prowadzono doświadczenia zmierzające do po
znania struktury oraz syntezy tego zadziwiającego związku. 
Pomimo licznych eksperymentów prowadzonych w naj
znamienitszych ośrodkach naukowych, powstawanie kan
tarydyny w ciele owadów jest nadal owiane tajemnicą. 
Opracowane metody sztucznej syntezy zdaniem wielu spe
cjalistów nie wyjaśniają jeszcze w pełni naturalnego proce
su. Prowadzone badania spektrometryczne z użyciem izoto
pów węgla 14C, wodoru 3H oraz tlenu lsO wskazują, że waż
nym elementem w procesie biosyntezy kantarydyny jest al
kohol terpenowy. Pierwszym badaczem, któremu nieomal 
udało się rozwikłać zagadkę syntezy kantarydyny był nie
miecki chemik von Bruchhausen. Pierwszą efektywną, 
sztuczną syntezę przeprowadził w 1951 roku amerykański 
chemik G. Stork. Ponadto znane są jeszcze przynajmniej 
dwie inne metody otrzymywania CioH120 4 (synteza Schen- 
ka oraz synteza Daubena).

Ryc. 2. Wzór strukturalny kantarydyny (C10H12O4)

Wytwarzana w ciele owadów kantarydyna jest silną tru
cizną, na którą są wrażliwe prawdopodobnie wszystkie ssa
ki. Jej toksyczność porównuje się z cyjankiem i strychniną. 
Przez wieki była stosowana jako lekarstwo łagodzące 
przykre objawy związane z chorobami reumatycznymi, ar- 
tretyzmem, a także liczne dolegliwości neurologiczne. 
Sprzedawana była również jako plastry ściągające, leczące 
najrozmaitsze owrzodzenia ciała. Naturalnie uważana była 
za jeden z lepszych afrodyzjaków oraz bardzo skuteczną 
truciznę, powszechnie stosowaną w licznych tzw. rozgryw

kach pałacowych. Cesarzowa Livia Drusilla (trzecia żona 
Oktawiana Augusta, matka Tyberiusza, żyjąca w latach 58 
p.n.e. -  29 n.e.) dodawała sproszkowane owady do wielu 
potraw, stymulując tym samym zaproszonych gości oraz 
członków swojej rodziny do wyszukanych zabaw, koń
czących się nader często zwykłymi orgiami seksualnymi. 
Podobne eksperymenty przeprowadzał również Donatien 
Alphone Francoise de Sade, znany bardziej jako markiz de 
Sade. W rozpowszechnianych na jego temat informacjach 
można znaleźć wzmiankę, że w roku 1772 sporządził w 
oparciu o kantarydynę i anyżówkę koktajl alkoholowy, któ
rym częstował zapraszane do siebie prostytutki. Pewnego 
razu dodał zbyt dużą dawkę kantarydyny i afrodyzjak zmie
nił się w truciznę. Być może był to dzień, w którym zdał so
bie sprawę, że muchę hiszpańską można wykorzystywać 
także i do innych celów.

Jak już wspomniałem, kantarydyna w małych ilościach 
działa na zwierzęta stymulująco, lecz przy niewielkim na
wet nadmiarze prowadzi do śmierci. Spożycie 1,6 grama 
sproszkowanych chrząszczy prowadzi do śmierci po 26 go
dzinach. Dziesięć miligramów czystej kantarydyny daje po
dobny efekt, lecz toksyczność związku nie występuje przy 
poziomie 1,3 miligrama. Niebezpieczeństwo przedawko
wania dodatkowo potęguje fakt, że nie dysponując odpo
wiednio wyposażonym laboratorium chemicznym, trudno 
jest określić ilość kantarydyny, jaka znajduje się w ciele da
nego owada. Ilość tej substancji podlega zmianie wraz z 
wiekiem, wielkością ciała, płcią i oczywiście gatunkiem 
owada. Jeden chrząszcz z rodziny Meloidae może zawierać 
dawkę śmiertelną porównywalną np. z 150-200 osobnika
mi innego gatunku. Poziom kantarydyny u różnych gatun
ków owadów może wahać się w przedziale 1-5% suchej 
masy. Po zażyciu, absorbowana jest przez układ pokarmo
wy, a następnie szybko wydalana przez nerki. Kantarydyna 
powstrzymuje m.in. wydzielanie fosfatazy 2A, która z kolei 
upośledza proces dzielenia się komórek. Ponadto wyraźnie 
dezorganizuje prawidłowe funkcjonowanie układu nerwo
wego. Najczęściej jednak podrażnieniu ulegająbłony śluzo
we układu moczowo-płciowego. Bardzo często kończy się 
to owrzodzeniem przewodu pokarmowego oraz stanem za
palnym układu moczowego, a także bolesną erekcją. Pod
czas pierwszych 24 godzin po zażyciu kantarydyny stopnio
wo pogłębia się zapalenie dróg moczowych, prowadzące w 
konsekwencji do poważnych uszkodzeń nerek. W tym cza
sie następuje również zachwianie gospodarki wapnio- 
wo-magnezowej, a także narastający wstręt do płynów, a to 
z kolei jest przyczyną pogłębiającego się stanu odwodnienia 
organizmu. Ponieważ kantarydyna jest dobrze wchłaniana 
przez skórę i błony śluzowe, reakcje organizmu na ten 
związek mogą przyjmować różne symptomy. Typowymi 
objawami zatrucia są: infekcja układu moczowego, szok, 
zaburzenie gospodarki wapniowej oraz dysfunkcje w pracy 
serca. Po połknięciu toksyny jest ona bardzo szybko absor
bowana przez ściany jelit. Pojawiające się wówczas oznaki 
zatrucia przypominają łagodną depresję, wywołaną naj
częściej narastającym bólem. Stan rozdrażnienia nasila się, 
gdy pojawia się ostry ból, kończący się niemal zawsze nie
żytem żołądka i jelit. Jeżeli spożyta dawka kantarydyny jest 
bliska poziomu krytycznego występuje zapalenie nerek, a w 
skrajnych przypadkach pojawia się wstrząs nerwowy. 
Znaczne dawki kantarydyny prowadzą zawsze do śmierci,
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Ryc. 3. Przedstawiciel rodzaju 
Mylabris. Fot. R. Jankowiak & R. 
Rossa

która następuje w ciągu 6 godzin. Przy mniejszych por
cjach, zażywanych w celu zwiększenia libido, oprócz obser
wowanych korzyści pojawia się również kolka, czasowa 
depresja, pocenie się, narastający wstręt do wody, biegunka, 
podwyższona temperatura ciała, przyśpieszony oddech i 
wzmożone tętno. W tym miejscu należy jeszcze zaznaczyć, 
że wzrostowi podniecenia, które za sprawą kantarydyny 
może trwać nawet kilka godzin, towarzyszą problemy, naj
częściej bolesne, z oddawaniem moczu. Dodatkowo po 
pewnym czasie obserwowane są zaburzenia równowagi. 
Niemal zawsze dochodzi również do hipokalcemii. Należy 
pamiętać, iż rozpoznanie zatrucia organizmu kantarydyną 
jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu specjalistycznej 
analizy chemicznej. W badaniach tych wykorzystuje się 
fakt koncentracji kantarydyny w moczu. Znaczący poziom, 
możliwy do wykrycia, utrzymuje się przez 3—4 dni. Proces 
leczenia organizmu z zatrucia kantarydyną jest niezwykle 
trudny. Dotychczas nie opracowano żadnego antidotum na 
tę truciznę. Leczenie opiera się głównie na łagodzeniu skut
ków zatrucia i ich stopniowym eliminowaniu. Stosowane 
środki, głównie z szerokiego spektrum antybiotyków, likwi
dują odwodnienie i umożliwiają oddawanie moczu. Ponad
to redukują ból, a także przywracają właściwy poziom wap
nia i magnezu.

Kantarydynę stwierdzono dotychczas w ciele owadów 
należących do rodzin: Oedemeridae (zalęszczycowate) oraz 
Meloidae (majkowate). Pierwsza z wymienionych rodzin 
obejmuje ponad 1500 gatunków, zasiedlających przede 
wszystkim obszary tropikalne. Natomiast druga rodzina 
skupia około 2500 gatunków. Związek zbliżony pod wzglę
dem budowy do kantarydyny (ang. palasonin) odnaleziono 
także w soku roślin z rodzaju Butea, a zwłaszcza — Butea 
frondosa Roxb. (Leguminosae — rodzina strączkowe). Ga
tunek ten został znaleziony w Himalajach. Z wymienionych 
rodzin owadów najsłynniejszym gatunkiem zawierającym 
kantarydynę jest niewątpliwie Lytta vesicatoria, znana jako 
majka lekarska, chociaż przez wieki jej nazwa wemakular- 
na to mucha hiszpańska (jakkolwiek jest to owad z rzędu 
Coleoptera — chrząszcze, a nie Diptera —  muchówki). 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w różnych regionach 
świata podobną sławą co majka cieszą się także i inni przed

stawiciele tej grupy chrząszczy. W Zimbabwe znany i „ce
niony” jest rodzaj Mylabris Fabr. (ryc. 3), a w Ameryce 
Północnej — Epicauta Dejean.

Entomologiem, który opisał majkę lekarską był Karol 
Linneusz. Nadał jej naukową nazwę Meloe vesicatorius. 
Człon rodzajowy zmienił po prawie 20 latach inny entomo
log J. Ch. Fabricius na Lytta i w takiej formie nazwa tego 
owada przetrwała do dzisiaj. Etymologia dla tego gatunku 
przedstawia się następująco: Lytta Fabr. (gr.) Amta — ro
bak, który pod językiem psa wywołuje wściekliznę — 
wściekły, gniew, vesicatarius (łac.) — wywołujący pęche
rze, natomiast vesica (łac.) — pęcherz, wezykatoria — plas
ter sporządzony z kantarydyny, wywołujący pęcherze na 
skórze, używany w dawnych czasach jako środek leczniczy. 
Nazwy potoczne tego gatunku dla kilku wybranych nacji to: 
sailor beetle, soldier beetle (ang.); Spanische Fliege (niem.); 
kórisbogar (węg.); Spaanse vlieg (ned.); ucnancKOH Myxa 
(ros.).

Łącząc zatem grekę z łaciną otrzymujemy owada, który 
po spożyciu wywołuje gniew, a na ciele pojawiają się 
owrzodzenia. W rzeczywistości zjedzeniu owada zawie
rającego kantarydynę w zależności od wprowadzonej do or
ganizmu ilości substancji towarzyszyło co najwyżej rozdra
żnienie (przez koneserów mocnych wrażeń — łączone z 
podnieceniem). Naturalnie wspomnianych dolegliwości 
można się było nabawić całkiem przypadkowo. Przekonali 
się o tym wspomniani już wcześniej francuscy legioniści. 
Objawy priapizmu wystąpiły u wszystkich tych żołnierzy, 
którzy wcześniej delektowali się żabami, które to z kolei 
zjadły owady z rodziny Meloidae.

W ciele majki lekarskiej znajduje się 0,5-1% aktywnego 
składnika. Odnaleziono ją  w hemolimfie oraz gonadach. 
Substancja ta prawdopodobnie pełni rolę chemicznego 
środka obronnego (chroniącego jaja przed atakiem drapież
ców lub przypadkowym zjedzeniem przez roślinożerców). 
Wytwarzana jest jedynie przez dorosłe samce. W procesie 
biosyntezy produkowanych jest około 17 mg toksyny, co 
może stanowić blisko 10% żywej masy ciała owada. Na
stępnie podczas kopulacji przekazywana jest ona samicy. 
Ponieważ zaobserwowano, że owady kontynuują produkcję 
kantarydyny po zbliżeniu, pojawiły się sugestie, że biosyn
teza stymulowana jest w ciele samców przez np. dodatkowe 
gruczoły powiązane z układem płciowym. W trakcie składa
nia jaj, a może ich być od ponad 50 do nawet kilkuset, samica 
pokrywa jajeczka substancją ochronną w skład której 
wchodzi także kantarydyna. Po około 12 dniach, w zależ
ności od panujących warunków atmosferycznych, lęgną się 
małe larwy. W kolejno następujących po sobie stadiach i fa
zach rozwojowych poziom tego związku stopniowo maleje. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż wszystkie majkowate 
przechodzą podczas swojego rozwoju przez okres pasożyt- 
nictwa zewnętrznego. Dlatego ich pełny cykl rozwojowy 
określany jest mianem hipermetamorfozy lub heteromor- 
fozą. Poszczególne gatunki majkowatych odżywiają się in
nymi gatunkami owadów, należących do różnych rzędów 
(m.in. Hymenoptera — błonkoskrzydłe, Orthoptera — pro- 
stoskrzydłe). Duża liczba składanych jaj podyktowana jest 
głównie wysokim współczynnikiem śmiertelności wśród 
larw. Samica po złożeniu jajeczek do gleby (na jej po
wierzchni, lub przyczepieniu do roślin zielnych) nie opieku
je się potomstwem. Dla zwiększenia szans zdobycia żywi-
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Oczy są duże, posiadają płytkie zatokowate wycięcie. 
Przedplecze swoim kształtem przypomina trapez. Pokrywy 
charakteryzują się równoległymi bokami oraz wyraźnie za
okrąglonym wierzchołkiem. Nogi są długie, a stopy dłuższe 
od goleni. Stopy przednich i środkowych odnóży składają 
się z pięciu członów, natomiast tylnych z czterech. Dymor
fizm płciowy zaznaczony jest między innymi w budowie 
czułków. U samca są one dłuższe niż u samicy, a pierwszy 
segment na końcu jest wyraźnie rozszerzony. Ponadto u 
samca pierwszy człon przednich stóp posiada wycięcie u 
podstawy i dodatkowo wyraźnie rozszerza się ku końcowi. 
Samica natomiast ma przednie stopy smuklej sze i bez wy
cięcia na pierwszym członie.

Ryc. 4. Cykl rozwojowy owadów z rodziny Meloidae: 1 — 
triungulinus, 2 — larwa karaboidalna II stadium, 3 — larwa 
skarabeoidalna III i IV stadium, 4 — pseudopoczwarka, 5 — larwa 
skolytoidalna VI stadium, 6 — poczwarka (według Hurka i Ćepicka 
na podstawie opracowania Stebnickiej)

cielą samica może złożyć jaja w bliskim sąsiedztwie gniazd 
żywicieli. Dotychczas majkę lekarską obserwowano w 
gniazdach błonkówek z następujących rodzajów: An- 
thophora Latr., Colletes Latr., Halićtus Latr., Megachile 
Latr. i Osmia Panz. Larwy 5-6 krotnie linieją (ryc. 4). 
Młoda larwa I stadium o długości ciała około 2 mm jest bar
dzo ruchliwa. Jej ciało jest dość silnie zesklerotyzowane. 
Określa się ją jako trójpazurkowiec, bądź triungulinus i jest 
to tzw. larwa inwazyjna. U majki lekarskiej najczęściej takie 
larwy aktywnie wnikają do gniazd żywicieli. Po dostaniu się 
do gniazda (ula) larwa zjada jajeczko z komórki pszczelej i 
przechodzi w następne stadium. Drugie stadium larwalne, 
typu karaboidalnego, po kilku — kilkunastu dniach prze
chodzi w larwy III i IV stadium typu skarabeoidalnego. Po 
zjedzeniu wszystkich zasobów znajdujących się w zaatako
wanej komórce pszczelej opuszcza ul lub gniazdo i zakopu
je się nieopodal do gleby. Tam przechodzi w V stadium, 
tzw. pseudopoczwarki, która zimuje. Na wiosnę larwa 
osiąga VI stadium, typu skolytoidalnego, również niepobie- 
rające pokarmu i przechodzi w stadium wolnej poczwarki. 
Owady dorosłe pojawiają się od połowy maja do sierpnia. 
Spotyka się je najczęściej na słonecznych i ciepłych stano
wiskach. Żyją klika tygodni. Schwytane chrząszcze wy
dzielają nieprzyjemny zapach, a także najczęściej z odnóży 
(w miejscu połączenia uda i goleni) wypływa oleista, 
żółtawa substancja, zawierające duże ilości kantarydyny. 
Imagines są roślinożerne. Najchętniej ogryzają liście jesio
nów, bzów, klonów, topól, ligustrów i wiciokrzewów. Jeżeli 
ich liczebność jest duża, mogą powodować nawet gołożery. 
Owady dorosłe osiągają długości ciała w przedziale 10-22 
mm. Ubarwienie ciała jest zmienne. Znane są formy od me
talicznie zielonych, przez zielononiebieskie, aż po osobniki 
rudozielone (lyc. 5). Pokrywy są najczęściej jednobarwne, 
aczkolwiek niekiedy na ich wierzchołku może się pojawić 
żółtawa plama. Czułki są przeważnie ciemno zabarwione. 
Ciało owada doskonałego pokryte jest krótkim i raczej rzad
ko rozmieszczonym owłosieniem. Głowa jest duża, 
trójkątna o szerokości zbliżonej do szerokości przedplecza.

Ryc. 5. Lytta vesicatoria (L.) — majka lekarska, mucha hiszpańska. 
Fot. R. Jankowiak & R. Rossa

Znając już ogólnie biologię majki lekarskiej oraz jej 
wpływ na organizm człowieka, można postawić kilka py
tań. Jak to się stało, że był to niegdyś tak popularny afro
dyzjak? Dlaczego sporządzano z niej wymyślne koktajle, 
przerabiano na podniecające kremy, żele oraz przyprawy do 
różnych potraw? Czy był to przypadek, czy też poszukiwa
nie doskonałego, uniwersalnego „eliksiru miłości”? Prze
cież w dawnej Grecji powodzeniem cieszył się również na
pój z dzikich orchidei i ciepłego jogurtu. W Egipcie suszono 
liście akacji, które mieszano z miodem. W Rzymie nato
miast unosił się zapach czosnku. Na Dalekim Wschodzie 
królował żeń-szeń. Być może czasy te należałoby określać 
nie mianem starożytności czy też średniowiecza, ale epoką 
afrodyzjaków. W czasach nam bardziej bliskich było po
dobnie. Don Juan jadał na śniadanie omlet z 10 jaj, do które
go wsypywał garściami przyprawy. Casanova był wielbi
cielem ostryg. Na lekkie wino i szampan stawiali Ludwik 
XV i pani Pompadour, a nasz Bogusław Radziwiłł rozgrze
wał zmysły młodej kochanki wywarem z lubczyku. W Zim
babwe tradycyjnym środkiem leczniczym był i jest nadal 
specyfik sprzedawany pod nazwą „vuka-vuka” (czyli obudź 
się), który składa się ze sproszkowanych chrząszczy z ro
dzaju Mylabńs. Aktualnie na rynku farmaceutycznym dos



256 Wszechświat, t. 107, nr 10-12/2006

tępnych jest wiele medykamentów, znacznie bardziej sku
tecznych i bezpiecznych niż kontrowersyjna mucha hisz
pańska. Dla zwiększenia ich wartości i atrakcyjności rynko
wej część z nich nazwano tak, jak słynne eliksiry lub wyra
źnie zaznaczono na opakowaniu, że wykorzystano w nich 
znane w historii afrodyzjaki, które niekiedy były również 
stosowane jako trucizny. Najczęściej pojawiające się na 
stronach internetowych to: Original Black Arrow Spanish 
Fly — środek dla kobiet, Kriptonite — dla mężczyzn. Ko
mercyjna wersja kantarydyny, aktualnie dostępna w sprze
daży, to CANTHARONE®. Naturalnie jest też i Viagra. 
Stosowanie wymienionych afrodyzjaków oraz medyka
mentów wymaga ostrożności, umiaru oraz konsultacji z le- 
karzem-seksuologiem.

Zadziwiające jest w tym całym obłędzie to, że człowiek 
poprawiając naturę potrafi naszpikować swoje ciało zielo
nymi owadami, tonami ostryg czy też różnym zielskiem 
(np. cygarami). Zapomina przy tym, że magiczna niebieska 
tabletka i jej starożytni poprzednicy co najwyżej wspoma
gają miłość. Miłość, czyli stan oszołomienia, który tak na
prawdę rodzi się w głowie.

Wpłynęło 28A 1.2006

Dr inż. Robert Rossa pracuje w Katedrze Entomologii Leśnej 
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Jan BOCZEK (Warszawa)

JEDWAB I JEDWABNIK

Historia

Jak mówi legenda, jedwab był znany w Chinach już 60 
wieków, a na pewno 30 wieków p.n.e. Miał on być wynale
ziony przez chińską cesarzową Si-Ling-Shi w 2698 r. p.n.e. 
i pochodził z jedwabnika morwowego. Cesarzowa zastana
wiała się, co niszczy drzewa morwowe. Kokon jedwabnika 
wpadł jej do gorącej herbaty i zobaczyła nić jedwabną. 
Przez 30 wieków monopol na wytwarzanie jedwabiu miały 
Chiny i przez wieki jego produkcja była prowadzona na 
dworze cesarzy i utrzymywana w Chinach pod karą śmierci 
w ścisłej tajemnicy. W XIX wieku produkcja jedwabiu w 
Japonii była większa niż w Chinach. Około roku 300 r. n.e. 
produkowany był w Indiach, a od około 550 r. n. e - w Euro
pie. Legenda mówi, że mnisi pracujący dla cesarza Justynia
na przywieźli kokony jedwabnika w wydrążonej lasce do 
Konstantynopola. Tam znów przez wieki produkcja koko
nów jedwabnika była utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Do 
XIX wieku hodowle niszczyła choroba nazywana plamicą 
lub pierzycą. Dopiero Ludwik Pasteur odkrył przyczynę — 
pasożytniczego pierwotniaka i zalecił krzyżowanie dla uzys
kania odpornych biotypów. Podobnie było z morwą: drogą 
hodowli uzyskano odmiany dające wyrównane sadzonki i 
najlepsze dla gąsienic liście. Częstym, poważnym schorze
niem gąsienic jest obecnie cytoplazmatyczna poliedroza.

W XIII wieku produkcja jedwabiu i handel nim zostały 
rozpowszechnione we Włoszech, a później we Francji 
(pałac jedwabny w Wersalu) i dopiero Rewolucja Francu
ska zatrzymała rozwój tego przemysłu. Do Ameryki został 
jedwab zawieziony około 1620 roku. Amerykanin Leopold 
Trouvelot w 1869 roku postanowił skrzyżować jedwabnika 
morwowego z brudnicą nieparką Lymantria dispar, Ly- 
mantridae, którą w tym celu przywiózł z Europy. Oczekiwał 
motyli większych od jedwabnika, a więc dających więcej 
jedwabiu. Kilka motyli mu uciekło i dotąd szkodnik ten jest 
ogromną plagą w lasach, sadach i parkach w Stanach Zjed

noczonych. W 1982 r. bmdnica nieparka zniszczyła 5 milio
nów ha lasów w północno-wschodnich stanach.

Znaczenie jedwabiu w dawnych czasach

Jedwab był dawniej kosztowny i wykorzystywany dla 
sporządzania szat władców i dyplomatów. Takie stroje były 
dowodem wysokiej pozycji społecznej, podobnie jak perły i 
brylanty. Od wieków jedwab był wymienną walutą między 
narodami, płacono nim okupy, był szczególnie pożądaną 
zdobyczą wojenną. Do dzisiaj w islamie nie wolno nosić 
mężczyznom jedwabnych szat, gdyż jest to produkt luksu
sowy. Organizacje broniące praw zwierząt walczą z produ
centami jedwabiu, gdyż jedwab uzyskuje się przez zabijanie 
żywych gąsienic jedwabnika znajdujących się w kokonach.

Biologia jedwabnika

Najwięcej badań przeprowadzono oczywiście nad jed
wabiem jedwabnika morwowego Bombyx mon i nad sa
mym motylem. Motyl ten został tak dawno udomowiony, 
że zasadniczo różni się od swojego przodka. Samica ani sa
miec nie są zdolne do lotu. W tej chwili jest to jedyny gatu
nek owada, który nie występuje w naturze, a jedynie w ho
dowlach produkcyjnych. Gąsienice nie mają w ciele mela- 
niny, nie potrzebują przystosowywać się do otoczenia, gdyż 
nie są narażone na atak pasożytów i drapieżców. Nie są tak
że zdolne do utrzymywania się na gałęziach, liście dostają 
na tacach. Samiec wabiony jest feromonem płciowym, któ
ry jako pierwszy w historii entomologii wydzielono z samic 
i zidentyfikowano chemicznie w 1959 roku.

W tej chwili 99% jedwabiu produkowanego na świecie 
pochodzi od jedwabnika morwowego Bombyx mori. Około 
1900 jaj (tzw. greny) waży 1 g, z których po 4-5 tygodniach 
rozwoju powstają gąsienice tego motyla. Jaja odpowiednio 
się odkaża, aby uzyskać najwyższą zdolność rozwoju i ener
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gię gąsienic. Każda gąsienica do pełnego rozwoju zjada 
około 90 g liści morwy, powiększając objętość swojego ciała 
10 000 razy; ma wtedy 8—10 cm długości i waży do 5 g. Nas
tępnie produkuje kokon ważący około 1 g, zużywając w tym 
celu 1-3 km nitki. Gąsienice z 10 g jaj do zakończenia roz
woju zjadają 500 kg liści morwy. Dorosłe gąsienice zjadają 
wtedy dziennie 50-60 kg liści. Gąsienice trzeba karmić 12 
razy dziennie świeżymi liśćmi morwy. 25 000 gąsienic zjada 
1 tonę liści i daje 50 kg kokonów, a z tego uzyskuje się 5,7 kg 
jedwabiu. Hodowle muszą być prowadzone w sterylnych 
warunkach, gdyż gąsienice są bardzo wrażliwe, reagują na 
szczekanie psa, pianie kogutów, na nieprzyjemne zapachy, 
dym tytoniowy, czosnek, kosmetyki, brud. Pracownicy za
trudnieni przy ich produkcji nie mogą palić papierosów, uży
wać kosmetyków, muszą dbać o higienę, a nawet stosować 
odpowiednią dietę. Najlepsze efekty w hodowlach uzyskuje 
się wiosną (kalendarz biologiczny), kiedy liście morwy są 
najlepsze. Chińczycy mówią, że znacznie łatwiej jest wycho
wywać niemowlaka niż gąsienice jedwabnika i twierdzą dla
tego, że kimono jedwabne zrobione jest z cierpliwości i liści 
morwy. Pewne znaczenie ma staż hodowcy, im jest on dłuż
szy, tym efekty bywają lepsze.

Gruczoły przędne bywają u stawonogów bardzo różne: 
u pająków wyróżniono 9 typów gruczołów jedwabnych, u 
owadów jest ich 1 - 4 par. Są to zawsze struktury ektoder- 
malne, mogą pochodzić z przekształcenia gruczołów ślino
wych. Mogą mieć kształt pojedynczych gruczołków z ujś
ciem na zewnątrz; mogą też być złożone w formie gruszko- 
watej; ampułkowate; rurkowate lub w formie gron. Gru
czoły znajdują się w różnych okolicach na ciele z ujściem na 
wardze dolnej, na udach, stopach, analne, na opistosomie 
lub chelicerach i pedipalpach u pająków i innych częściach 
ciała. Włókna jedwabne mogą produkować cewki Malpi- 
ghiego a nawet membrana peritroficzna, a więc narządy o 
różnej niż produkcja jedwabiu funkcji.

Gruczoły przędne gąsienicy jedwabnika morwowego 
stanowią 40% jej ciała. Aby sporządzić kokon gąsienica 
musi wykonać głową 40 000 ruchów o amplitudzie 5 cm. W 
wyniku sporządzenia kokonu gąsienica traci 1/3 masy ciała. 
Poczwarki z kokonem zabija się gorącą parą lub gorącym 
powietrzem, a następnie łączy się 3 -10 nici. W każdym po
koleniu tylko kilku parom poczwarek pozwala się na wylęg 
motyli, aby produkowały jaja dla następnego pokolenia.

Obecnie coraz częściej do karmienia gąsienic jedwabnika 
wykorzystuje się sztuczne pożywki, mieszankę suchych liś
ci morwy, soję i mąkę kukurydzianą.

Ryc. 2. Portret samca jedwabnika Bombyx mori. Fot. M. Kozłowski

Jedwab gromadzony jest w gruczole w formie płynnej. 
Dzięki unerwieniu gruczołów przędnych wydzielanie jed
wabiu z gruczołów odbywa się pod kontrolą organizmu. 
Jedwab może być w formie nici wysuwającej się z ujścia 
lub może być wyrzucany i kierowany. U niektórych 
pająków ujść z gruczołu może być nawet 50 000, a włókno z 
nich uwalniane ma grubość zaledwie 0,0 0 0 0 2 mm (0 ,0 2 
|im). Pająk w odpowiednich porcjach łączy włókna, a w za
leżności od funkcji jedwabiu, reguluje ich grubość i szyb
kość pojawu. Jeśli jedwab zostanie wykorzystany, pająk go 
zjada i w ten sposób może wielokrotnie produkować nić z 
tego samego materiału (recycling). Pająki łowiące swoje 
ofiary w sieci tworzą je prawie całe codziennie od nowa. 
Specjalne enzymy rozpuszczają jedwab oraz sklejają wy
chodzące z gruczołów włókna. Enzymy te były i są (firma 
DuPoinfs) badane i są próby wykorzystania ich w syntezie 
takich samych włókien.

Ryc. 3. Jaja jedwabnika Bombyx mori; białe, to jaja niezaplodnione. 
Fot. M. Kozłowski

Funkcje jedwabiu u stawonogów

Jedwab u stawonogów pełni różne funkcje:
1 ) stanowi materiał, na którym zwierzęta przenoszą się 

pod wpływem wiatru lub prądów, dla sporządzania jakby 
spadochronu (motyle, pająki i roztocze — przędziorki);

2 ) do budowy gniazd (chruściki, pająki, roztocze);

Ryc. 1. Kopulujace motyle jedwabnika Bombyx mori. 
Fot. M. Kozłowski
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3) w czasie rozmnażania lub łapania ofiar do pętania i 
unieruchamiania osobników drugiej płci (często klejące 
nici) lub ofiar (wciornastki, samce pająków, wije);

4) struktury dla mocowania jaj (pieńki, na których mo
cowane sąjaja u siatkoskrzydłych, siateczki dla jaj i spermy 
u pająków i wijów);

5) struktury ochronne [kokony motyli, schrony u 
pająków i roztoczy (przędziorki i szpeciele)].

Budowa nici jedwabnej

W zależności od stopnia udziału poszczególnych ami
nokwasów i ogólnej budowy nici wyróżniono 3 typy struk
tury białka jedwabiu w nici: spiralną (ju-helical), krzyżową 
(icross-b) i równoległą (parallel-b). U owadów z rzędów 
Dictyoptera, Siphonaptera i Hymenoptera występuje jed
wab o strukturze spiralnej. Pajęczaki wytwarzają jedwab o 
różnej strukturze. Jedwab o strukturze równoległej jest wy
twarzany u owadów i pajęczaków, a o strukturze krzyżowej 
u niektórych owadów z rzędów Neuroptera i Coleoptera, 
niektórych Diptera oraz niektórych pajęczaków. Bywają 
także jedwabie o strukturach łączonych, np. równoległej i 
spiralnej u niektórych rodzin błonkówek (Argidae, Tenthre- 
nididae).

Aminokwas składa się z grupy aminowej, karboksylo
wej i wodorowej i są one połączone z molekułą węgla. Po
nadto każdy aminokwas ma czwarty składnik, oznaczany 
jako R, i ten może być bardzo różny, daje 20 różnorodnych 
aminokwasów. Z nich zbudowane są różne białka. Białka 
jedwabiu są zbudowane przede wszystkim z glicyny, alani
ny i seryny i mają ciężar molekularny 200 000-300 000. 
Nowoczesnymi metodami chemicznymi i fizycznymi 
(chromatografia, nuklearny rezonans magnetyczny, mikro
skopia elektronowa, itp.) ustalono zachowanie molekuł i se
kwencje aminokwasów w białku jedwabiu ponad 10 0  ga
tunków stawonogów. Ustalono również korelacje między 
sekwencją aminokwasów a określonymi cechami jedwabiu 
-jego sprężystością, twardością, zdolnością do rozciągania. 
Jedwabiu nie rozkładają bakterie i grzyby, chociaż łatwo 
rozkładają inne białka. W jedwabiu są trzy substancje, które 
wpływają na jego trwałość: pyrolidyn, kwaśny fosforan po
tasu i azotan potasu. Pyrolidyny są bardzo higroskopijne i 
chronią jedwab przed wysychaniem. Kwaśny fosforan pota
su czyni jedwab kwaśnym i przeciwdziała rozwojowi grzy
bów i bakterii. Niskie pH powoduje denaturację białka (jak 
w kwaśnym mleku). Azotan potasu przeciwdziała temu; 
białko jest zasolone, co uniemożliwia rozwój grzybów i 
bakterii.

Cechy nici jedwabiu

W przeciwieństwie do sztucznych włókien jedwab źle 
przepuszcza powietrze i rozwijają się na nim grzyby niektó
rych gatunków. Jedwab jest łatwopalny i szybko płonie, jed
nak daje obrażenia na ciele człowieka o 50% mniejsze niż 
na przykład lód przy przemrożeniach.

Jedwab jest produkowany wyłącznie przez larwy i do
rosłe osobniki stawonogów, mianowicie przez: wije Myria- 
poda, pajęczaki (pająki i roztocze) Arachnida i owady In- 
secta. Owady produkują różne typy białka jedwabiu, ale w 
obrębie gatunku owada jest zawsze tylko jeden typ nici jed

wabnych. Pajęczaki natomiast produkują różne jedwabie; w 
obrębie populacji jednego gatunku mogą produkować na
wet osiem różnych typów jedwabnych nici. Jedwab wijów 
nie jest opracowany. Przypuszcza się, że jedwab pająków 
był im bardziej potrzebny w toku ewolucji niż owadom, 
które wytworzyły skrzydła. Przypuszcza się też, że pajęcza
ki i owady produkujące jedwab pochodzą od wspólnego 
przodka.

Jedwab są to włókniste białka złożone z sekwencji ami
nokwasów i są magazynowane w ciele stawonoga w formie 
ciekłej, a w chwili sekrecji, „przędzenia”, szybko sztywnieją 
i stają się włókniste. Nie dotyczy to keratyny i kolagenu. 
Błonkówki z rodziny Perigidae i skorupiaki produkują 
włókna kolagenowe, a włókna chitynowe — niektóre 
chrząszcze (np. pustosza Ptinus tectus).

Nić jedwabna jest silniejsza od stali, a delikatniejsza od 
ludzkiego włosa i lżejsza od włókien bawełny. Sznurkiem 
jedwabnym grubości ołówka można by zatrzymać w locie 
samolot Boeing 747. Nos samolotu ponaddźwiękowego 
Concorde, ze względu na potrzebę wyjątkowej trwałości, 
był pokryty warstwą jedwabiu. Niektóre pająki (np. Nephila 
clavipes) produkują jedwab lepszy od jedwabnika morwo
wego i dlatego nad tym włóknem do dzisiaj trudzą się bio
technolodzy i technolodzy. Ich włókno może mieć do 600 m 
długości, nigdy nie wysycha, jest nierozkładane przez bak
terie i grzyby. Dotychczas żadne inne włókno znajdujące się 
w przemyśle włókienniczym na świecie nie może jednak 
dorównać delikatnością i innymi cechami jedwabiowi jed
wabnika morwowego. Wytworzono jednak włókna delikat
niejsze niż jedwab, np. z poliamidu (TACTEL), 15 razy 
cieńsze od włókien jedwabnych, ale nie są ani tak silne, ani 
nie dają się tak barwić i często powodują u ludzi odczyny 
alergiczne.

W Chinach aktualnie produkcją jedwabiu zajmuje się 10 
milionów rolników, a dalsze pół miliona obrabia jedwab. 
Całe rodziny zatrudniane są przy barwieniu i tkaniu sari, dy
wanów i innych produktów. Jedna rodzina może w ciągu 
roku wykonać 15 sari. Kokony hodowanych obecnie bioty- 
pów jedwabnika morwowego są tak duże i zbite, że dają na
wet ponad 3 km nici. Kokony innych gatunków motyli nie 
mogą z nimi konkurować. Mogłyby z nimi konkurować je
dynie niektóre pająki. Produkują one nić złożoną z 4-7 bar- 
cbo cienkich włókien. Pająk ważący 75 mg zużywa na przy
gotowanie sieci około 180 pg białka, a jego sieć służąca do 
łapania ofiar może mieć powierzchnię do 100 cm2. Jest to 
najlepszy znany na świecie materiał biologiczny pod wzglę
dem elastyczności i wytrzymałości. Aby jednak uzyskać 1 
kg takiego jedwabiu należałoby zebrać nici 1,3 miliona 
pająków.

Handel jedwabiem

Pierwszy przejaw handlu jedwabiem wiąże się z mumią 
egipskąz 1070 r. p.n.e.; była ona okryta jedwabną szatą. Na 
skutek rozprzestrzeniania się handlu jedwabiem między Eu
ropą a Azją powstał tak zwany , Jedwabny Szlak” — który 
łączył Chiny z rejonem Morza Śródziemnego. II wojna 
światowa zatrzymała handel jedwabiem z Azją. Jego ceny 
ogromnie wzrosły i przemysł amerykański poszukiwał za
stępczych włókien. Uzyskano nylon i tysiące innych synte
tycznych włókien, np. z celulozy, produktów ropy naftowej,
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które nieraz trudno odróżnić od prawdziwego jedwabiu. 
Kilka cech jedwabiu nie udaje się jednak dotąd skopiować.

Wykorzystanie jedwabiu w praktyce

W zależności od przeznaczenia wykorzystuje się jedwa
bie o różnym wyglądzie i budowie nici jedwabnej. Mogą 
one być elastyczne lub bardzo silne, bardzo delikatne, grube 
lub cienkie. Jedwabie jedwabnika morwowego i niektórych 
pająków są podobnie silne jak jedwabie celulozowe i z chi- 
tyny, ale silniejsze niż z keratyny, jednak można je znacznie 
rozciągać. Jedwab mola barciaka Galleria melonella i nie
których pająków można rozciągać do podwójnej długości. 
Jedwab larwy pszczoły miodnej, złotooka Chrysopa flava i 
niektórych pająków daje się rozciągać od 2 0 0  do 2 0  000 %, 
np. u Stegodyphus sarasinorum. Stal można rozciągać tylko 
o 8%, a nylon o 2 0 %.

Mechaniczne własności jedwabiu, jego wykorzystanie 
praktyczne w gospodarce człowieka i znaczenie w ekologii 
stawonogów zostały bardzo dobrze poznane. Jedwab wyko
rzystuje się nie tylko do produkcji odzieży, tkanin ozdob
nych, obić, naciągów do rakiet tenisowych, ekranów kino
wych, ale także m.in. skarpet narciarzy, śpiworów (gdyż są 
o 2 0 % cieplejsze od puchu), kamizelek kuloodpornych, dy
wanów, spadochronów, opon rowerowych, nici chirurgicz
nych, w przemyśle wojennym, sztucznych kwiatów, płótna 
drukarskiego, map, flag, jako blejtramy dla malarzy a także 
różnorakich kosmetyków. Chińscy lekarze sporządzali z 
niego żyły. W Indiach jedwabne sari zakłada panna młoda 
do ślubu, co ma przynieść szczęście w małżeństwie, a jed
wabna kołdra w posagu świadczy o bogactwie. Jedwab jest 
zawsze modny. Mówimy często o Jedwabnej skórze” (np. 
niemowlaka), Jedwabistych włosach”, „miękkiej jak jed
wab pracy silnika”. Są artyści (np. M.M. Tokarska) specjali
zujący się w ręcznym malowaniu na tkaninach jedwabnych. 
Są romantyczne książki o Jedwabistej miłości”, np. 
Włocha A. Barrico p t., Jedwab”.

Inne jedwabie

Przez całe wieki próbowano wykorzystywać włókna 
motyli gatunków pokrewnych jedwabnikowi morwowemu. 
W różnych krajach, głównie w Indiach i Chinach, zbierano i 
do dzisiaj zbiera się kokony co najmniej 25 gatunków moty
li wolnożyjących, produkujących jedwabne kokony, z ro
dzin: pawicowate Satumidae (jedwabie typu „muga”), bar- 
czatkowate Lasiocampidae (głównie z rodzaju Melacoso- 
ma, w Meksyku i Afryce), a nawet bielinkowate Pieridae w 
Meksyku i Notodontidae w Nigerii i sporządza się z nich 
niektóre materiały, jak np. papier. Jedwabnik dębowy z ro
dzaju Antherea, ałtajski Philosamia i pawica Teka, a 
zwłaszcza Sarnia, Satumidae, także dostarczają jedwabiu 
typu „tasar”, jednak jest on grubszy i gorzej się barwi. Ko
kony ich są proporcjonalnie mniejsze, uzyskuje się mniej 
jedwabiu. Jedwab typu „muga” produkowany w nizinie 
Brahmaputry i częściowo w Birmie był zawsze bardzo 
kosztowny ze względu na jego bursztynowy, złocisty od
cień potęgujący się w miarę prania i noszenia, ale także ze 
względu na to, że absorbuje wilgoć lepiej niż jedwab z jed
wabnika. Jest to najtrwalsze włókno naturalne znajdujące 
się w handlu na świecie, tkaniny z niego wykonane można
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nosić niemal przez wiek. W prowincjach Assam w Indiach 
królowie nosili stroje z tego jedwabiu. Niektóre motyle z 
tych gatunków były hodowane w Europie, Afryce i Amery
ce. Wszystkie te inne jedwabie, poza jedwabiem jedwabni
ka morwowego, stanowią obecnie w handlu światowym 
tylko nieznaczną pozycję.

W miarę ulepszania, drogą selekcji i krzyżowania jed
wabnika morwowego i przemysłowej, masowej produkcji 
jedwabiu znaczenie motyli wolnożyjących w przyrodzie 
jest coraz bardziej ograniczane. Także udział ręcznej pracy 
przy produkcji jedwabiu maleje nawet w Indiach i Chinach.

Badania nad jedwabnikiem i jedwabieni

Na temat jedwabnika morwowego opublikowano dotąd 
setki tysięcy prac naukowych, dotyczących zwłaszcza wy
magań pokarmowych, genetyki, biochemii, fizjologii i tech
nologii produkcji jedwabiu. Nadal corocznie ukazuje się 
tysiące takich prac. Na skutek tych badań metodą bioinży- 
nierii, wykorzystując rekombinacyjne DNA, udało się zi
dentyfikować geny odpowiedzialne za produkcję jedwabiu 
u różnych gatunków pająków. Były próby wykorzystania 
tych genów dla uzyskania transgenicznych bakterii Escheri- 
chia coli, grzybów, soi produkujących białko jedwabiu, a 
nawet transgenicznych kóz dających mleko z aminokwasa
mi i ich sekwencją jaka występuje w jedwabiu. Geny te 
zostały przez amerykańskich badaczy opatentowane.

Handel jedwabieni

W handlu materiały jedwabne znane są jako: szyfony, 
organzy, krepy, tafty, satyny, muślin, pongee, bouretty i 
inne. Są to tkaniny o różnej grubości i strukturze powierzch
ni; barwione barwnikami naturalnymi i syntetycznymi mie
wają tysiące kolorów. W handlu jest także sporo odzieży z 
jedwabiu łączonego z innymi włóknami, np. tzw. „kresz”, 
zawierający tylko 15% jedwabiu i 85% włókien metalo
wych, „ghogho” — 60 % jedwabiu, podczas gdy reszta to 
wiskoza z powłoką teflonową (np. krawaty). Za najlepszy 
jedwab na świecie uważany jest ten uzyskiwany w dolinie 
Assam w Indiach. Obecnie około 40 krajów produkuje ma
teriały jedwabne, łącznie około 60 0 0 0 1 rocznie, przy czym 
największa produkcja jest nadal w Chinach (38 000t), Japo
nii, krajach dawnego ZSRR (w 1981 r. wyprodukowano 
tam 38 milionów m2 tkanin), Południowej Korei i w In
diach. Aby wykonać jeden krawat trzeba zużyć 110 koko
nów, na damską bluzkę — 630, na kimono — 3000.

Kosmetyki z jedwabiem

W handlu światowym są setki kosmetyków zawie
rających płynny jedwab. Do włosów i skóry człowieka, ale 
także psów i kotów („Petsilk”), koni można znaleźć kremy, 
mleczko, zmywacze, dezodoranty, płukanki, balsamy, 
szampony. Regenerują włosy i rekonstruują ich strukturę, 
nabłyszczają je, usztywniają i nawilżają chronią przed wy
soką i niską temperaturą oraz przed promieniami ultrafiole
tu. Stosowane do ciała zwykle są łączone z produktami roś
linnymi (zwłaszcza z pszenicy, ziół, soi czy cytrusów) i wi
taminami. Stosowane są jako jedwabiste mydła, płyny do 
kąpieli, do peelingu, kremy. Powodują gładkość skóry, jej
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nawilżenie i jedwabistość, rozświetlają skórę i nadają jej 
słoneczny kolor. Ponieważ włókno jedwabiu jest zbudowa
ne z glicyny, alaniny i seryny, jest bliźniaczo podobne do 
białka skóry - kolagenu. Wchłania on do 30 razy więcej 
wody niż sam waży. Tworzy na skórze hydrofilowy film. 
Niektóre firmy specjalizują się w produkcji kosmetyków 
właśnie z jedwabiem (Dove, Triumph, Valisere).

Polskie jedwabnictwo

Początki polskiego jedwabnictwa sięgają pierwszej 
połowy XVIII wieku, czasów saskich. Hodowla jedwabni
ków była przyjemną rozrywką dam. Kórnik, Kwidzyn, Sie
dlce, Tulczyn słynęły z produkcji jedwabiu. Król Stanisław 
August Poniatowski w 1770 r. zachęcał do hodowli jedwab
nika. W dziełku na temat hodowli z 1795 r. zalecano trzy
mać jaja „między poduszkami, najlepszy jednak sposób no
sić je w papierze zawinionym pod pachą lub pod piersią

mamki”. Dopiero w 1853 r. powstały spółki i towarzystwa 
propagujące hodowlę jedwabnika przez ludzi na wsiach.

W Polsce jest obecnie około 2500 hodowców jedwabni
ka, głównie na wsiach i w małych miasteczkach. Z 20 g jaj 
(tzw. grany) uzyskuje się gąsienice, które można hodować 
w pokoju średniej wielkości. Badaniami nad jedwabnikiem 
przez wiele lat zajmował się Instytut Krajowych Włókien 
Naturalnych w Żółwinie k/Milanówka blisko Warszawy. 
Instytut nie istnieje, ale jest tam firma „Jedwab Polski” sp. z 
o.o., producent wyrobów z jedwabiu. W roku 1960 w Pols
ce wyprodukowano 6,7 t, a w 1984 — 4,4 t surowego je
dwabiu (tzw. greży).

Wpłynęło 28.11.2006

Prof. dr hab. Jan Boczek jest emerytowanym profesorem akarologii 
i entomologii w Katedrze Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
e-mail: jan_boczek@sggw.pl

Janusz GUZIK (Kraków)

BOBRY PONOWNIE W WILDZE NA LUDWINOWIE —  W CENTRUM KRAKOWA

W interesującym cyklu „Krok po kroku w Krakowie” 
(nr 22: Zakrzówek, os. Podwawelskie, Ludwinów, cz. 2, 
Dziennik Polski, R. 62, nr 205s, 3.09.2006) w artykule „Za
nikający krajobraz” znalazł się rozdzialik zatytułowany 
„Rzeka bobrów”, odnoszący się do rzeczki Wilgi, niewiel
kiego prawobocznego dopływu Wisły: „W jej rozlewiskach 
zamieszkiwały liczne — wzmiankowane już w połowie 
XIII w. — bobry. Niestety wytępione dla cennych futer”. 
Być może już wówczas fakt obecności tych zwierząt w Wil
dze, w bliskim sąsiedztwie królewskiej rezydencji na Wa
welu, był godny uwagi, ponieważ z podanego wyżej powo
du, jak i pozyskiwania tzw. stroju bobrowego, wydzieliny 
gruczołów skórnych, stosowanego w ówczesnej medycy
nie, rozpowszechnione dawniej bobry stawały się coraz 
rzadsze.

Ryc. 1. Fragment Kanału Spławnego —  nowego koryta Wilgi poniżej 
„wodospadu"; na brzegu lewym, miejscu osiedlenia się bobrów, wi
doczne skupienie wysokich wierzb. Fot. J. Guzik

Wzmianka o bobrach w Wildze była mi znana z literatu
ry dotyczącej przeszłości Ludwinowa, do 191 L r. wsi 
noszącej wcześniej nazwę Błonie, położonej na prawym 
brzegu Wisły wzdłuż dolnego biegu Wilgi, wąskim klinem 
między Podgórzem, Łagiewnikami i Zakrzówkiem. Nie 
przypuszczałem jednak, że sam będę mógł oglądać ślady 
działalności bobrów, świadczące o ponownej ich obecności 
w Wildze, co miało miejsce we wrześniu 2006 r. Wpraw
dzie wiadomości o występowaniu bobrów już niemal w 
całej Polsce są coraz częstsze w wyniku ich introdukcji w 
wielu rejonach kraju zapoczątkowanych w latach 70. XX w. 
w ramach „Programu aktywnej ochrony bobra”, ale osiedle
nie się ich w rzece, znajdującej się w centrum dużego mias
ta, między przecinającymi ją dwiema ruchliwymi ulicami: 
M. Konopnickiej i Kobierzyńską jest z pewnością zasko
czeniem.

Do lat 40. XX w. Wilga w końcowym odcinku swego 
biegu płynęła „w licznych zakrętach” jak pisze autor „Dzie
jów Krakowa” K. Bąkowski, co uwidaczniają mapy i plany 
z końca XIX i pierwszej połowy XX w. W latach 30., 300 m 
poniżej naturalnego ujścia Wilgi, rozpoczęto budowę tzw. 
Kanału Spławnego, mającego połączyć Śląsk z Krakowem. 
Wybudowano jednakże tylko krótki jego odcinek (nieco po
nad 1 km) o prostolinijnym przebiegu, a prace przerwał wy
buch II wojny światowej. Na początku lat 40. skierowano 
do niego meandrujące koryto Wilgi, a wyrównanie spadku 
rzeki, płynącej dawniej na dłuższym o ponad 0,5 km odcin
ku, osiągnięto przez wybudowanie w korycie wysokiego, 
betonowego progu, nazywanego przez mieszkańców Lud
winowa „wodospadem” (ryc. 1). Po spiętrzeniu wód Wisły 
na początku lat 60. przez stopień wodny w Dąbiu, podniósł 
się także poziom wody w Wildze na odcinku od nowego
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ujścia do „wodospadu”, którego wysokość zmniejszyła się 
przez to o połowę. Rzeka płynie w tym miejscu bardzo wol
no w sztucznym korycie szerokości około 1 2  m, a jej głębo
kość przy brzegach przekracza zwykle 0,5 m, przyjmowaną 
jako graniczną dla możliwości osiedlenia się bobrów. W 
sąsiedztwie nor tych zwierząt jest nawet większa i wynosi 
od 80 do 105 cm, co może być wynikiem pogłębienia dna 
przez bobry. W okresie powojennym wody Wilgi w grani
cach miasta były silnie zanieczyszczone przez słone ścieki, 
odprowadzane wprost do rzeki przez Krakowskie Zakłady 
Sodowe „Solvay” w Borku Fałęckim oraz odpływy ze sta
wów osadowych, usytuowanych w dnie doliny. Po likwi
dacji KZS czystość wody uległa znacznej poprawie, co 
przejawia się zamarzaniem rzeki nawet przy niewielkich 
mrozach (dawniej w ogóle nie miało to miejsca), a z całą 
pewnością potwierdzają obecność bobrów.

Ryc. 2. Postępy działalności bobrów w grupie wierzb od 9.10. do 
2.12.2006; na zdjęciu prawym widoczne bloki os. Podwawelskiego. 
Fot. J. Guzik

W międzywalu widoczne są dwa wąskie poziomy: 
pierwszy w połowie wału przeciwpowodziowego, drugi to 
poziom zalewowy wzdłuż brzegu koryta, szerokości kilku 
metrów; wysokość jego brzegów przekracza zwykle 1 m i 
dochodzi do 1,2 (1,7) m. Obecnie teren międzywalajest gę
sto zarośnięty trudną do przebycia roślinnością zielną, a na 
poziomie zalewowym także przez drzewa. Stało się to w 
okresie ostatnich 40-45 lat, kiedy zaprzestano regularnego 
koszenia roślinności łąkowej i zbioru siana na wałach prze
ciwpowodziowych. Na powierzchni poziomu zalewowego 
dominują zwarte płaty jeżyny popielicy Rubus caesius i roz
ległe łany mozgi trzcinowatej Phalańs arundinacea. Wśród 
nich rosną miejscami także trawy: perz właściwy Agropy- 
ron repens, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, kępy 
kostrzewy olbrzymiej Festuca gigantea i płaty trzciny pos
politej Phragmites australis oraz kielisznik zaroślowy Caly- 
stegia sepium, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum, 
wiązówka błotna Filipendula ulmaria, pokrzywa pospolita 
Urtica dioica i nawłoć kanadyjska Solidago canadensis.

Na lewym brzegu rzeki, na odcinku od mostu w ul. Ko
nopnickiej do „wodospadu”, długości nieco ponad 0,5 km, 
znajduje się sześć skupień wysokich wierzb liczących po 
kilkanaście drzew, w odległości kilkunastu do kilkudziesię
ciu metrów od siebie, oraz rozproszone wierzby, pojedyn-

Ryc. 4. Nie wszystkie drzewa udaje się bobrom obalić w kierunku ko
ryta; 23.10.2006 i 14.11.2006. Fot. J. Guzik

Na wielu pniach wierzb widoczne są charakterystyczne 
ślady żerowania bobrów w postaci w różnym stopniu

Ryc. 3. Ślady żerowania bobrów w grupie wierzb widocznej na ryc. 
2., od 3.10. do 14.11.2006; silnie podcięta wierzba została powalona 
przed 26.12.2006. Fot. J. Guzik

cze topole i zarośla (głównie wierzbowe). Są to samosiewy 
wyrosłe z nasion przyniesionych przez wodę lub wiatr przy 
krawędzi i w górnej części zbocza koryta oraz na po
wierzchni poziomu zalewowego. Drzewa osiągają od 20 do 
55 cm w pierśnicy, a średnica pni przy ziemi może docho
dzić do 70 cm. Wierzby są zwykle zrośnięte u podstawy i 
tworzą grupy po 2 lub kilka pni. Pozostałe najczęściej roz
widlają się, również na dwa lub kilka pni, zwykle na nie
wielkiej wysokości nad ziemią. Wysokość drzew sięga 
15-18(20) m.
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Ryc. 5. Grubość pni podcinanych wierzb nie ma dla bobrów znacze
nia; 14.11.2006 i 3.10.2006. Fot. J. Guzik

uszkodzonych, nadgryzionych lub ściętych już drzew oraz 
leżących obok grubych wiór (ryc. 2-8). Część z nich prze
wróciła się w stronę zbocza międzywala, bądź leży wzdłuż 
krawędzi koryta lub na poziomie zalewowym, inne, zgod
nie z zamierzeniem bobrów, przegradzają koryto, jednak z 
powodu swej wysokości, większej aniżeli jego szerokość 
zawisły nad wodą wsparte na obu brzegach (ryc. 4 ,8 ). Kilka 
pni mimo całkowitego podcięcia wsparło się na drzewach 
rosnących obok. Do miejsc żerowania bobrów prowadzą z 
wody widoczne na zboczu koryta wydeptane i wyślizgane 
ścieżki. W jednym miejscu bobry zgromadziły w wodzie 
przy brzegu stertę gałęzi, tzw. tratwę, długości do 4 m, 
mającą służyć im za pożywienie w okresie zimowym (ryc. 
7). W brzegu wycięte są szerokie jamy, a na powierzchni 
poziomu zalewowego w kilku miejscach widoczne są otwo
ry wentylacyjne nor, wydrążonych przez bobry w jego wnę
trzu. Największy z nich, usytuowany w tylnej części pozio
mu, kilka metrów od brzegu, osiąga głębokość 140 cm od 
powierzchni wraz z zalegającą w dnie 35 cm warstwą wody.

Ryc. 6. Świeżo ścięty i powalony pień wierzby przy krawędzi koryta, 
z wyraźnymi śladami siekaczy bobrów; 14.11.2006. Fot. J. Guzik

W okresie moich obserwacji, od początku październi
ka do końca grudnia 2006 r. bobry wykazywały dużą ak
tywność w podcinaniu drzew, z których kilkanaście 
udało im się ściąć całkowicie. Szybkie postępy ich 
działalności ilustrują zdjęcia, wykonane w pewnych od
stępach czasu (ryc. 2, 3).

Ryc. 7. Gałęzie wierzb (tzw. tratwa) zgromadzone przez bobry w wo
dzie przy brzegu koryta; 2.12.2006. Fot. J. Guzik

Obok licznych świeżych śladów żerowania bobrów z je
sieni 2006 r. w kilku miejscach, zwłaszcza w najniżej 
położonym skupieniu wierzb widoczne są stare, sczerniałe 
pniaki po ściętych drzewach. Z niektórych wyrastają spore 
już młode pędy wierzbowe, co wskazywałoby, że zwierzęta 
te pojawiły się nad Wilgą kilka lat wcześniej, początkowo 
zapewne jako pojedyncza rodzina, a w miarę powiększania 
się grupy, zaczęły zajmować tereny położone coraz wyżej. 
Zdaje się to potwierdzać brak dotychczas większych uszko
dzeń drzew w ostatnim skupieniu wierzb w pobliżu „wodo
spadu”. Sądząc po śladach ich działalności, zwłaszcza odda
lonych od siebie ścieżkach prowadzących z podwodnych 
nor, może tu występować już kilka rodzin bobrów. O ich 
osiedleniu się w tym miejscu nad Wilgą zadecydowały z 
pewnością korzystne warunki sprzyjające ich bytowaniu: 
wolno płynąca woda, brzegi umożliwiające wykopanie nor i 
korytarzy, obfitość roślinności zielnej, stanowiącej główny 
składnik pożywienia w okresie wiosennym i letnim oraz 
rosnące przy brzegu wierzby, zgryzane jesienią. Bobry 
odżywiają się w tym czasie cienką korą i łykiem— warstwą 
między korąa drewnem. Nie bez znaczenia jest tu względny 
spokój, ponieważ do brzegów koryta schodzą tylko nielicz
ni wędkarze. Bobry przybyły tu zapewne drogą wodną od 
strony Wisły.

W 2004 r. na obecność bobrów w szerokim, śródpolnym 
rowie w Kościelnikach na północno-wschodnich peryfe
riach miasta zwrócili mi uwagę okoliczni mieszkańcy. 
Ślady ich działalności widoczne były w postaci tam z gałęzi, 
spiętrzających wodę.

Ryc. 8. Ślady żerowania bobrów w skupieniu nadbrzeżnych wierzb i 
powalone drzewa zawieszone nad korytem Wilgi; 2.12.2006.
Fot. J. Guzik



O występowaniu bobrów nad Wilgą, ani na pozostałym 
obszarze miasta, nie wspominają autorzy opracowania 
„Koncepcja ochrony różnorodności biotycznej Krakowa”, 
wydanego przez Instytut Nauk o Środowisku UJ w 2005 r. 
(obiekt 36. Ludwinów, s. 167). Brak o nich wiadomości tak
że w książce „Skarby przyrody i kultury Krakowa. Ekolo
giczne ścieżki edukacyjne”, Wydawnictwo WAM, 2005 r.

Powyżej „wodospadu” i mostu w ul. Kobierzyńskiej 
Wilga płynie już w swoim naturalnym i głęboko wciętym 
korytem. Nurt rzeki jest znacznie szybszy, poziom wody 
niższy, a brzegi koryta w dolnej części są umocnione opaską 
kamienną. Jest to dla bobrów mniej dogodne i dotychczas 
na odcinku do mostu w ulicy Zakopiańskiej śladów ich 
obecności nie stwierdzono, podobnie jak i w przyujścio
wym odcinku rzeki poniżej mostu w ul. M. Konopnickiej, 
gdzie niskie brzegi są częściowo zabagnione, silnie zaroś
nięte trzciną i pozbawione drzew.

Trudno obecnie powiedzieć, jaka będzie przyszłość po
pulacji bobrów nad Wilgą. Zielonej bazy pokarmowej jest 
tu pod dostatkiem, a nadbrzeżnych wierzb wystarczy jesz
cze na kilka lat. Czas pokaże, czy utrzymają się tu dłużej,
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czy będą się przemieszczać dalej w górę rzeki lub przeniosą 
się na inne miejsca.

Obecność bobrów w środku miasta (2,3 km od Rynku 
Głównego i 1,5 km od Wawelu), w miejscu komunikacyj
nie łatwo dostępnym, powinna zostać wykorzystana w ce
lach dydaktycznych i edukacyjnych przez nauczycieli bio
logii krakowskich szkół. Rzadka to bowiem okazja zoba
czenia śladów żerowania tego największego europejskiego 
gryzonia, objętego całkowitą ochroną i do niedawna za
grożonego w Polsce wyginięciem. Obserwacje można pro
wadzić, nawet z dużą grupą, z korony wałów przeciwpowo
dziowych, nie schodząc na trudniej dostępny poziom zale
wowy. Tym, którzy chcą zobaczyć lub sfotografować bo
bry, pozostaje cierpliwie zaczaić się na przeciwległym brze
gu i podglądać je w okresie aktywności, późnym wieczorem 
lub wczesnym rankiem.

Wpłynęło 27.12.2006
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HODOWLA ORŁÓW STEPOWYCH AQUILA NIPALENSIS ORIENTALIS EW. AQUILA 
RAPAX ORIENTALIS W KRAKOWSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM

Wprowadzenie i taksonomia

Systematyka jest nauką dynamiczną rozbieżności no
menklatury powstają w wyniku rozwoju badań genetycz
nych i gwałtownych zmian środowiskowych. Wielokrotnie 
więc spotyka się odmienną taksonomię w odniesieniu do 
tych samych gatunków. Dobrym przykładem tej sytuacji 
jest taksonomia orłów stepowych. Dwa wędrowne podga- 
tunki tych ptaków bywają łączone w gatunek Aquila nipa- 
lensis, nazywany orłem stepowym: Steppe Eagle, Steppe- 
nadler, Aigle des steppes, Aquila delle steppe. Trzy pozos
tałe — osiadłe podgatunki — tworzą zaś gatunek Aąuila ra
pem, nazywany orłem sawannowym: Tawny Eagle, Savan- 
nenadler, Aigle ravisseur, Aguila Rapa. Zdarza się jednak, 
że wszystkie podgatunki łączy się w jeden gatunek Aquila 
rapax. Bez względu na ten podział, wymienione podgatunki 
grupuje się w jeden rodzaj Aquila oraz rodzinę Accipitridae 
jastrzębiowate. Do określenia rzędu — wyższej od rodziny 
jednostki systematycznej — używa się zarówno określenia: 
Falconiformes — szponiaste, jak i Accipitriformes — jas
trzębiowate.

Migracje (Aquila nipalensis jest gatunkiem wędrow
nym, Aquila rapax zaś osiadłym) oraz różnice morfologicz
ne (ryc. 1 , 2 ) (Aquila nipalensis jest większy, ciemniejszy, 
zajady dzioba dochodzą u niego aż do końca oka, a nie za
ledwie do połowy, jak u Aquila rapax) przemawiają za 
uznaniem istnienia dwóch odrębnych gatunków. Jednak je-

Ryc. 1. Ac/uila nipalensis. Fot. Rajesh Shah

dynie badania molekularne mogą definitywnie rozstrzygnąć 
trwający od lat spór.

Występowanie (ryc. 3)

Orły stepowe zamieszkują sawanny, stepy i pół-pusty- 
nie. Aquila nipalensis orientalis rozprzestrzeniony jest od
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Ryc. 2. Aąuila rapax. Fot. Paul Bamford

północnych wybrzeży Morza Kaspijskiego po jezioro 
Bałchasz i wschodni Kazachstan lub nawet Tien Shan i 
Ałtaj. Zimy spędza na Środkowym Wschodzie oraz w 
południowej i wschodniej Afiyce. Aąuila nipalensis nipa- 
lensis zamieszkuje Ałtaj, Tybet, na wschód sięga do Man
dżurii. Na zimę odlatuje do południowej Afryki. Aąuila ra- 
pax vindhiana rezyduje w Pakistanie, Indiach, południo
wym Nepalu, Birmie. Aąuila rapax belisarius przebywa na 
południowych obszarach Półwyspu Arabskiego, w Maroku, 
Algierii, tropikalnej Afiyce; na południe sięga do Konga i 
Kenii. Aąuila rapax rapax pokrywa swoim zasięgiem 
południową Kenię, południowe Kongo, RPA, na zachodzie 
osiągając Angolę i Namibię.

I  O b s z a ry  lę g o w e  Aquila n ipa lensis  
Z im o w is k a  A quila n ipa lensis  
W y s tę p o w a n ie  A quila rapax

Ryc. 3. Występowanie Aąuila nipalensis i Aąuila rapax

Migracje

Aąuila nipalensis grupując się w stada liczące kilkadzie
siąt sztuk opuszcza tereny lęgowe późnym latem. Trasy 
przelotów wybiera w sposób zapewniający oszczędność 
energii. Leci wzdłuż wybrzeży wykorzystując prądy wstę
pujące, łańcuchy górskie zaś przekracza przelatując najniż
szymi przełęczami. Aąuila nipalensis orientalis przedo
stając się głównie przez Bab al Mandab dociera do Afiyki. 
Wiosenny powrót, ze względu na wschodnie wiatry wiejące 
w okolicy południowego krańca Półwyspu Arabskiego od
bywa przez Suez i Eilat. Każdorazowo ptaki pokonują 13 
tysięcy kilometrów.

Aąuila rapax uznawany jest za gatunek niemigrujący. 
W porze deszczowej podejmuje wędrówki sezonowe

związane z poszukiwaniem suchych terenów. W obrębie 
kontynentu afrykańskiego przemieszczenia te odbywają się 
w kierunku południowo-zachodnim i północno-wschod- 
nim. Niektóre ptaki wędrują w kierunkach: północnym lub 
południowym w obrębie wschodniej Afiyki. Część popula
cji miesza się z Aąuila nipalensis.

Wygląd

Orły: stepowy i sawannowy to duże ptaki drapieżne. 
Długość ciała dorosłego osobnika waha się w granicach 
65-75cm (Aąuila rapax) i 72-81cm (Aąuila nipalensis), 
masa ciała: 1 696-3 lOOg (Aąuila rapax) i 2 400-3 900g 
(Aąuila nipalensis), rozpiętość skrzydeł: 160-200 cm. Sa
mica jest zdecydowanie — średnio o 2 0 % większa, i za
zwyczaj ciemniejsza od samca. Upierzenie orłów stepo
wych i sawannowych jest barwy brunatnej; ciemniejsze niż 
orlika krzykliwego Aąuila pomarina, jaśniejsze zaś niż orli
ka grubodziobego Aąuila clanga. Aąuila rapax jest wyraź
nie jaśniejszy od Aąuila nipalensis. Posiada rudawą plamę z 
tyłu głowy, ogon poprzecznie pręgowany, lotki pierwszo- 
rzędowe — paskowane.

Upierzenie młodociane (ryc. 4) — zdecydowanie jaśniej
sze, charakteryzuje występujący prawie zawsze białawy, sze
roki pas rozciągający się wzdłuż pokrywy podskrzydłowej. 
Upierzenie dorosłe ptak uzyskuje w wieku 4-5 lat. Cechami 
umożliwiającymi pewne rozpoznanie Aąuila nipalensis 
wśród orłów podobnej wielkości są zachodzące daleko aż do 
tylnego kącika oka zajady dzioba (w odróżnieniu od orła 
przedniego, u którego dochodzą zaledwie do przedniego 
kącika oka) oraz owalne, a nie jak u orlika krzykliwego i gru
bodziobego — okrągłe, otwory nosowe.

Ryc. 4. Upierzenie juwenilne. Fot. Rajesh Shah 

Pokarm

Orły spadają na ofiarę wypatrzoną z wysoka, z lotu szy
bującego (200 m) lub gałęzi. Najczęściej jednak polują na 
ziemi — czekają cierpliwie w pobliżu nor gryzoni lub 
kroczą w poszukiwaniu kanny. W okresach zmniejszonej 
dostępności żywej karmy spożywają padlinę, owady, ryby i 
płazy. Śmiało odbierają pokarm innym ptakom drapieżnym 
lub bocianom.

W warunkach naturalnych Aąuila nipalensis orientalis 
w 98% żywi się suslikami z rodzaju Citellus. Pozostałe 2% 
stanowią gerbile, ptaki, gady i owady. Podstawową karmę 
Aąuila nipalensis nipalensis stanowią bobaki — do 77% i 
szczekuszki Ochotona daurica — przeciętnie ok. 30%. Pta
ki dorosłe w czasie przelotów oraz osobniki młode często 
zjadają padlinę. Na zimowiskach zmieniają swoje przyzwy
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czajenia i odżywiają się owadami, głównie termitami. Aąu
ila rapcvc poluje na ssaki do wielkości zająca.

Status prawny i ochrona

Konwencja Waszyngtońska, mówiąca o międzynarodo
wym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków za
grożonych wyginięciem (CITES), lokuje orła stepowe
go/sawannowego na II załączniku i określa go jako:

a) „gatunek, który wprawdzie niekoniecznie już teraz 
jest zagrożony wyginięciem, niemniej może stać się takim, 
jeżeli handel okazami tego gatunku nie zostanie poddany 
ścisłej reglamentacji, mającej zapobiec eksploatacji nie- 
dającej się pogodzić z jego utrzymaniem”, bądź też:

b) „gatunek, który powinien być przedmiotem regla
mentacji w celu poddania skutecznej kontroli handlu okaza
mi gatunku objętego załącznikiem II w myśl punktu (a)” 
(art. 2 Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi 
Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginię
ciem, Waszyngton, 3.03.1973 r.). Gatunek nie jest objęty 
pracami EEP (European Endangered Species Programm). 
Nie jest prowadzona również księga hodowlana ESB (Eu
ropean Studbook). Red List ofThreatened Species IUCN — 
Czerwona Lista IUCN lokuje zarówno Aąuila rapax jak i 
Aąuila nipalensis w grupie LR Iow risk/LC least concem, a 
więc niewzbudzającej na razie niepokoju.

Orły stepowe w europejskich ogrodach 
zoologicznych

Na podstawie danych uzyskanych w systemie ISIS (In
ternational Species Information System) dnia 25 grudnia

2006, liczbę orłów stepowych utrzymywanych w ośrodkach 
hodowlanych posługujących się systemem ISIS oszacowa
no na 135 sztuk, w tym 49 samców, 50 samic i 36 ptaków o 
nieokreślonej płci (tab. 1 ).

Tabela 1. Stan orła stepowego w ogrodach zoologicznych, 
korzystających z systemu ISIS

Podgatunek Liczba instytucji 
utrzymujących dany 

podgatunek

Stan ptaków na 
25 grudnia 2006

Aquila rapax orientalis 9 13(5.6.2)

Aquila rapax nipalensis 16 49 (20.20.9)

Aquita rapax rapax 4 10(2.1.7)

Aquila rapax vindhiana 2 2 (0.2)

Aquila rapax belisarius 0 0
Aquila rapax (podgatunku nie 
określono)

23 61 (22.21.18)

Razem 47 135 (49.50.36)

Orły stepowe w polskich ogrodach zoologicznych

Wykorzystując dane dostępne w Informatorach 
1991-2005 — Polskie Ogrody Zoologiczne, utworzono 
zestawienie (tab. 2 ) obrazujące stan orła stepowego w pols
kich ogrodach zoologicznych. Podsumowując: w latach 
1991-2005 wykluło się w polskich ogrodach zoologicznych 
18 orłów stepowych, z tego w Krakowskim Ogrodzie Zoo
logicznym — 12 sztuk, co stanowi 67 % wszystkich wyklu
tych. Biorąc pod uwagę sztuki odchowane: spośród 17-12 
sztuk, czyli 70 % pochodziło z ZOO w Krakowie.

Tabela 2. Stan orła stepowego w polskich ogrodach zoologicznych w latach 1991-2005 
na podstawie Informatorów Ogrodów Zoologicznych 1991-2005

Rok Liczba orłów stepowych 
utrzymywanych w polskich 
ogrodach zoologicznych na 

dzień 1 stycznia danego roku

Liczba polskich ogrodów 
zoologicznych 

utrzymujących orły stepowe

Młode wyklute Młode odchowane

1991 13 (5,5,3) 5 0 0
1992 14(5,5,4) 5 0 0
1993 14 (5,5,4) 5 0 0
1994 14 (5,6,3) 6 0 0
1995 13(5,6,2) 6 0 0
1996 12 (4,5,3) 6 Zoo Kraków -  2, inne -  0 Zoo Kraków -  2, inne -  0

1997 14(4,5,5) 6 Zoo Kraków -  2, inne -  0 Zoo Kraków -  2, inne -  0

1998 14 (5,6,3) 6 0 0
1999 14 (5,5,4) 6 Zoo Kraków -  2, inne -  0 Zoo Kraków -  2, inne -  0

2000 15(5,5,5) 6 0 0
2001 15(4,5,6) 7 Zoo Kraków -  3, inne -  0 Zoo Kraków-3 ,  inne -0

2002 17 (5,6,6) 7 Zoo Kraków -1 ,  Zoo Łódź -1 ,  (po samcu 
wyklutym w 1996 roku w Krakowie), inne -  0

Zoo Kraków -1 ,  inne -  0

2003 17(4,6,7) 8 Zoo Kraków -1 ,  Zoo Łódź -1  (po samcu 
wyklutym w 1996 roku w Krakowie), inne -  0

Zoo Kraków - 1,
Zoo Łódź - 1, inne -0

2004 16 (6,7,3) 8 Zoo Łódź - 1  (po samcu wyklutym w 1996 
roku w Krakowie), inne -  0

Zoo Łódź - 1, inne -0

2005 16 (5,7,4) 8 Zoo Kraków -1 ,  Kadzidłowo -  2, Łódź -1  
(po samcu wyklutym w 1996 roku w Krakowie)

Zoo Kraków -  1, 
Kadzidłowo -  2, Łódź -  1
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Orły stepowe w Krakowskim Ogrodzie 
Zoologicznym

Historia

Pierwszy orzeł stepowy trafił do Krakowskiego ZOO w 
lutym 1982 roku. Został znaleziony w okolicy Baligrodu w 
Bieszczadach. Jego wiek oceniono na około 4 lata. Należy 
podkreślić, iż orły stepowe pojawiają się w Polsce spora
dycznie. Najczęściej zalatują do nas ptaki młode i niedo
świadczone.

Kolejnego — dorosłą samicę — przekazał 5 sierpnia 
1988 roku do ZOO pan Stanisław Stawarz. Wg ustnego 
przekazu, zapisanego następnie w kartotece, ptak ze złama
nym lewym skrzydłem został znaleziony w okolicy Zagó
rza. Ze względu na bliskość sieci wysokiego napięcia, za 
przyczynę wypadku uznano zderzenie z drutami linii elek
trycznej. Po przywiezieniu orła do ZOO okazało się, że ko
nieczna jest amputacja ponad połowy skrzydła. Ptak całko
wicie utracił zdolność lotu, jednak stosunkowo szybko 
przystosował się do nowej sytuacji. W odpowiednio umeb
lowanej wolierze częściej wchodził na gałęzie umieszczone 
do wysokości 4 metrów niż przebywał na ziemi.

17 listopada 1991 roku udało się pozyskać w depozyt z 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi samca orła ste
powego. Ptak ten został przyjęty 1 lutego 1982 roku do 
ZOO w Łodzi, jeszcze w upierzeniu młodocianym. Para do
brała się doskonale i w czerwcu 1996 roku wykluły się 
pierwsze dwa pisklęta. Kolejne przychodziły na świat w 
1997, 1999, 2001, 2002, 2003 i 2005 roku; łącznie — wy
kluło się i odchowało 12 ptaków (tab. 3).

W arunki utrzymania (Ryc. 5)

Ptaki utrzymywane są w wolierze o wymiarach podsta
wy: 10x12x15x8 m i wysokości 7 m, zlokalizowanej w za
cisznym —  osłoniętym od wiatru miejscu, na skraju leśnego 
zagajnika. Z jednej strony orły sąsiadują z kondorami (ptaki 
oddzielone są jedynie siatką), zaś trzy pozostałe ściany są 
wolne. Publiczność ma możność oglądania ptaków od jed
nej strony, poprzez pas zieleni o szerokości 1,5 m, zabezpie
czony dodatkowo poziomymi żerdziami, utrudniającymi 
zwiedzającym bezpośrednie podejście do siatki.

Tabela 3. Lęgi orłów stepowych w Krakowskim ZOO

Ryc. 5. Woliera orłów stepowych w Krakowskim ZOO.
Fot. D. Maszczyk

Ściany wykonane są z metalowej siatki o oczkach rom
boidalnych wielkości: 5x5 cm. Wewnętrzna strona siatki 
pomalowana jest na kolor czarny, co zwiększa widoczność 
ptaków. W wolierze brak jest ścian wykonanych z nieprzej
rzystego materiału typu kamienie, czy mur. Podłoże stanowi 
ziemia, piaskownica oraz wykonany w narożniku obszerny 
pagórek skalny. Wnętrze wolieiy wypełnia naturalna roślin
ność: bez czarny Sambucus nigra, świerk pospolity Picea 
excelsa, dąb szypułkowy Querciis robur, lipa szerokolistna 
Tilia platyphyllos, leszczyna pospolita Corylus avellana. 
Ziemię porastają wolno rosnące gatunki traw. W central
nym punkcie woliery zawieszono huśtawkę, z której często 
korzysta samiec. Ze względu na nielotność samicy sposób 
meblowania musi umożliwić jej swobodne dotarcie do 
większości miejsc w klacie. Efekt ten osiąga siępoprzez za
stosowanie powoli, kilkustopniowo wznoszących się dębo
wych żerdzi.

Zawiązek gniazda — drewniana konstrukcja, został wy
konany przez pracowników na szczycie 4-metrowego przy
ciętego drzewa. W rogu woliery ptaki dysponują zadaszoną 
nieprzezroczystym daszkiem półką o wymiarach: 2x2x3m. 
W bieżącym roku wykonano dodatkową również zada
szoną półkę z progiem, osłoniętą z obydwu stron deskami, z 
myślą o zachęceniu ptaków do zmiany miejsca gniazdowa
nia. Niestety, orły nie przystąpiły do lęgów, prawdopodob
nie z powodu niedyspozycji zdrowotnej samicy.

Data wyklucia 
pierwszego 
pisklęcia

Ilość sztuk 
odchowanych

Data transferu Miejsce wysłania Uwagi

05.06.1996 2 (1.1) 23.03.1997
03.12.1997

1.0 ZOO Łódź 
0.1 ZOO Lesna-Got

Od 2002 co roku wchodzi w udany lęg z wolnościową samicą z Uzbekistanu 
W 2003 r. został sprzedany przez ZOO Lesna-Got osobie prywatnej

28.04.1997 2 (0.2) 23.10.1997 0.2 ZOO Ostrava 0.1 -  przebywa nadal w ZOO Ostrava, 0.1 -  w 2003 r. został przekazany 
do ZOO Jihlava, gdzie od niedawna utrzymywany jest razem z samcem, 
przystępuje do budowy gniazda, jednak jeszcze nie odnotowano zniesienia

03.05.1999 2 (0.0.2) 02.03.2001 ZOO Warszawa 0.0.1 -  utrzymywany pojedynczo w ZOO w Warszawie
0.0.1 -przekazany w 2003 r. do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie

07.05.2001 3(1.2) 07.08.2001 ZOO Łódź 1.1 -  w 2002 r. przekazane do ZOO w Gdańsku 
0.1 -  w 2003 r. przekazany do ZOO w Aywaille

02.05.2002 1 (0.1) 27.11.2003 ZOO Lizbona Utrzymywany pojedynczo

02.06.2003 1 (1.0) 31.03.2004 ZOO Usti n. Labem Utrzymywany pojedynczo

07.05.2005 1(1.0) 06.04.2006 ZOO Opole Utrzymywanyjjojedynczo
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Żywienie

Ptaki karmione są 6 razy w tygodniu. Najchętniej spoży
wają: mięso wołowe, szczury, króliki, kurczaki, w ilości 
około 0,5 kg dziennie. W okresach wzmożonego zapotrze
bowania na karmę (mrozy, osłabiona kondycja, okres godo
wy, odchów młodych, wzrost), orły otrzymują zwiększone 
dawki karmy, z wyeliminowaniem jednodniowego dnia 
postu. Z chwilą rozpoczęcia okresu godowego zwiększa się 
ilość i częstotliwość podawania pokarmu; ma to na celu 
zaktywizowanie ptaków i wytworzenie w nich przekonania 
o ciągłej dostępności karmy. Ptaki zawsze mają dostęp do 
świeżej wody, przeznaczonej do picia.

Rozród

Para utrzymywana jest przez cały rok razem. Na 
przełomie lutego i marca ptaki wykazują wzmożone zainte
resowanie sobą i gniazdem. Częściej przebywają w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie nawołując się wzajemnie. 
Wzrasta wtedy poziom agresji samca wobec obsługi; wszel
kie prace w obrębie woliery ograniczane są do absolutnego 
minimum, a w razie konieczności wejścia do środka, obo
wiązuje zasada podwójnej asekuracji (nakrycie głowy ze 
wzmocnionym denkiem oraz obecność drugiej osoby). Ob
serwowano samca przynoszącego samicy pożywienie. Na
leży przyjąć, że zachowanie to w okresie poprzedzającym 
złożenie jaj ma charakter incydentalny i służy utrwalaniu 
więzi socjalnej pomiędzy parą. W tym też czasie ptaki roz
poczynają noszenie materiału na gniazdo. Czynność ta 
powtarzana jest kilkakrotnie w ciągu jednego dnia i trwa z 
różnym nasileniem aż do wyklucia się piskląt. Podstawowa 
platforma gniazda, o wymiarach: 10 0 x 10 0  cm wykonana 
jest z drewna i przypiętych wiązek gałęzi. W 2005 roku orły 
założyły gniazdo na dwóch spiętych ze sobą, ustawionych 
na ziemi kostkach słomy. Systematycznie podaje się do wo
liery dodatkowy materiał: gałązki wierzby, brzozy, dębu i 
sosny, trawy, kłębki wełny, strzępy bawełnianych pieluch 
itp. Orły wybierają odpowiedni do budowy gniazda mate
riał i wplatają go w gniazdo. Zazwyczaj samiec przynosi su
rowiec do gniazda, samica zaś zajmuje się wplataniem go w 
konstrukcję. Trudno powiedzieć, jaki wpływ na taki podział 
ról ma ułomność samicy, dla której wyjście z dodatkowym 
obciążeniem stanowi sporą trudność.

Tylko raz udało się zaobserwować kopulację; miała ona 
miejsce w obrębie gniazda, w godzinach porannych na kilka 
dni przed złożeniem pierwszego jaja.

Najczęściej pod koniec marca dochodzi do złożenia 
pierwszego jaja. Na 1-2 dni poprzedzające to zdarzenie, ob
serwowano u samicy utratę apetytu i osowienie. Samica 
sprawia wrażenie, jakby orientowała się w liczbie „zaplano
wanych” jaj. I tak, w przypadku lęgów składających się z 1 
do 2 jaj, zaczyna wysiadywać od pierwszego jaja. Inaczej 
sytuacja wygląda w przypadku lęgu złożonego z 3 jaj. Po 
złożeniu pierwszego jaja samica przebywa większą część 
dnia i nocy w gnieździe, jednak nie rozpoczyna wysiadywa
nia. Po 3-4 dniach od złożenia pierwszego jaja, zostaje 
złożone drugie jajo. Wtedy też samica rozpoczyna wysiady
wanie. Po kolejnych 3-4 dniach dochodzi do złożenia trze
ciego jaja. Postępowanie takie wydaje się mieć na celu 
zmniejszenie różnicy wieku między rodzeństwem, maksy

malnie do 4, a nie aż 8 dni. Nie obserwowano zniesienia 
więcej niż trzech jaj w jednym lęgu. Wysiadywaniem zaj
muje się głównie samica (ryc. 6). Samiec zaledwie 1-2 razy 
w ciągu dnia, każdorazowo przez około godzinę zastępuje 
samicę. Zwolniona z obowiązku wysiadywania samica zaj
muje się pielęgnacją upierzenia, korzysta z kąpieli, spaceru
je, jest niezmiernie aktywna ruchowo. Czterokrotnie obser
wowano orły w nocy; zawsze w gnieździe obecna była sa
mica.

Ryc. 6. Samica na gnieździe w Krakowskim ZOO. Fot. D. Maszczyk

Dostarczanie pokarmu samicy wydaje się podstawo
wym zadaniem samca.

Ciekawe obserwacje poczyniono w 2002 roku. Nocna 
wichura zwaliła rosnące w pobliżu drzewo na ścianę wolie
ry. Ze względu na przerwanie ciągłości siatki, pomimo roz
poczęcia przez orły wysiadywania, podjęto decyzję o prze
niesieniu ptaków do innej klaty. Odłowiono parę, gniazdo 
zaś wraz z jajem przeniesiono do nowej woliery. Samica, 
mimo ogromnego stresu, kontynuowała wysiadywanie, 
które zakończyło się sukcesem.

Po trwającej 42-45 dni inkubacji, wykluwa się jedno 
(lub dwa w przypadku 3 jaj), pokryte białym puchem pisklę. 
Po 3-4 dniach kluje się kolejne pisklę. Różnica wielkości 
między rodzeństwem może być znaczna. Starsze pisklę, 
przybiera pozycję dominującą w gnieździe; donośniej upo
mina się o jedzenie, spycha słabsze rodzeństwo na peryferie 
gniazda, dziobie je, podskubuje, szarpie. Dominacja-agresja 
lub jej pozoracja (uniesienie i odchylenie do tyłu głowy) 
przejawia się nawet w sytuacji, gdy pisklę ma wypełnione 
wole. Powoduje to dalsze zwiększenie dysproporcji między 
rodzeństwem. Karmienie odbywa się kilkanaście razy w 
ciągu doby (ryc. 7). Samiec przynosi do gniazda karmę i

Ryc. 7. Rodzice z młodymi w Krakowskim ZOO. Fot. D. Maszczyk
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Tabela 4. Rozwój młodych ortów stepowych

1 dzień Pisklęta wykluwają się pokryte białym puchem

15 dni 

19 dni

W 2005 roku, młode dwukrotnie wypadało z gniazda, umieszczonego na kostkach słomy na ziemi (z wysokości ok. 70 cm); zaistniała więc jedyna 
w swoim rodzaju konieczność ingerencji w życie rodzinne orłów. Przy okazji podsadzania pisklęcia do gniazda dokonano jego zważenia.
W 15 dniu życia ważyło 250g, a w 19 dniu życia -  już 520 g.

30 dni Pojawiają się pierwsze pióra.

45 dni Całe ciało pokryte jest piórami, pisklę samodzielnie pobiera karmę, wędruje po gałęziach przylegających do gniazda.

65 dni Pełne wypierzenie, młode wyglądem przypomina osobnika dorosłego, jego wielkość stanowi około 75% dorosłego ptaka, ubarwienie wyraźnie 
jaśniejsze, z szerokim białawym pasem rozciągający się wzdłuż pokrywy podskrzydłowej. Opuszcza gniazdo (ryc. 4).

7 miesięcy W przypadku planowania rozrodu pary rodzicielskiej w kolejnym roku, młody ptak jest już gotowy do odłączenia. W przeciwnym przypadku, 
można pozostawić młodego z rodzicami.

12 miesięcy Młody ptak osiąga rozmiary dorosłego osobnika, przy zachowaniu ubarwienia juwenilnego. W tym 
wysyłane do zakładu badań genetycznych, celem ustalenia płci ptaka. Poniżej zamieszczono obra 
ocenia się płeć ptaka.

i samica i

A . . . .  A  . k .............................................  A

eż wieku wyrywane jest młode, rosnące pióro i 
analizy molekularnej, na podstawie, której

-2000

•1000

[45

J
□  Dl] r n r i  

1 samiecl 1 6000

4000 1 
2000 $ 

s
n n  r s n

Fragmentsize »

3

4-5 rok Ptak uzyskuje umaszczenie dorosłe.

6-7 lat Dojrzałość płciowa.

przekazuje ją  samicy lub karmi bezpośrednio młode. Młod
sze pisklęta otrzymują bardziej rozdrobnioną przez rodzi
ców karmę. Przez pierwszy miesiąc pożywienie podawane 
jest przez obojga rodziców bezpośrednio do dzioba pisklę
cia, później coraz częściej myszy i szczury pozostawiane są 
na brzegu gniazda. Młode odłączane są w wieku ok. 7 mie
sięcy, najczęściej w listopadzie. Jest to ostatnia pora, by para 
rozpoczęła przygotowania do zbliżającego się nowego se
zonu lęgowego.

Opisywane orły stepowe okazały się znakomitymi ro
dzicami — zawsze odchowywały wszystkie wyklute pi
sklęta. Nie odnotowano przypadku kainizmu.

Problemy zdrowotne

Stan zdrowia opisywanej pary orłów i jej potomstwa 
można określić jako bardzo dobry. Zazwyczaj jedynym re
gularnym działaniem jest odrobaczanie ptaków dwa razy do 
roku, przeprowadzane najczęściej latem, gdy młode opusz
czają już gniazdo i zimą na około 4 tygodnie przed rozpo
częciem sezonu rozrodczego. Jedynie raz — w bieżącym

roku, podczas wyjątkowo długiej i mroźnej zimy zaistniała 
potrzeba udzielenia pomocy samicy. Siedziała na ziemi na
stroszona, pozwalała bezpośrednio do siebie podejść. Ptak 
został przeniesiony do ogrzewanego (temperatura około 
+10°C) pomieszczenia i poddany leczeniu. Po miesiącu 
został przeniesiony do woliery, jednak nie przystąpił już do 
lęgów.

Wpłynęło 26.12.2005

Mgr inż. Beata Kuźniar jest absolwentką Wydziału Zootechniki 
Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracuje jako kierownik sekcji 

zwierząt drapieżnych Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny 
w Krakowie, e-mail: fennek@zoo-krakow.pl 

Dr Józef Skotnicki jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1975 roku jest dyrektorem 
Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie. Autor około 

40 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Od 1991 roku 
członek Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych 

— obecnie Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych 
i Akwariów (WAZA), e-mail: zoo@zoo-krakow.pl
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Joanna WABNO, Tomasz SKALSKI (Kraków)

GŁÓWNE ETAPY EWOLUCJI ZWIERZĄT WIELOKOMÓRKOWYCH NA ZIEMI

Wstęp

Gdy spojrzymy na zdumiewającą różnorodność życia 
na Ziemi, od razu nasuwa się pytanie, jak mogło do tego 
dojść. Jakie mechanizmy są odpowiedzialne za powstanie 
sześcionogiego chrząszcza czy pokrytego licznymi igłami 
jeżowca? Odpowiedzi należy szukać w naszych genach, 
gdzie zapisane jest nie tylko jacy jesteśmy, ale również kto 
był naszym przodkiem. Rozwój technik molekularnych i 
zastosowanie ich do odtwarzania filogenezy (czyli pocho
dzenia organizmów) stworzyło możliwość analizy pokre
wieństwa grup nawet często bardzo różnych pod względem 
morfologicznym. Współdziałanie takich dziedzin jak biolo
gia ewolucyjna (włączając w to zarówno paleontologię, jak i 
filogenetykę) oraz biologia rozwoju z użyciem najnow
szych metod molekularnych dały początek nowej dziedzi
nie nauk biologicznych zwanej evo-devo [evo — evolution 
(ewolucja), devo —  development (rozwój)]. Stara się ona 
odtworzyć główne etapy naszej ewolucji, zrozumieć me
chanizmy powstania określonej budowy ciała już w stadium 
zarodka, a także odnajdywać zależności pomiędzy funkcją 
genów a ewolucją poszczególnych planów budowy. Przyj
rzyjmy się najważniejszym etapom pojawiania się zwierząt 
wielokomórkowych w oparciu o kladogram zamieszczony 
na rycinie 1.

Ryc. 1. Kladogram głównych linii ewolucyjnych zwierząt 
wielokomórkowych (Metazoa). 1 —  pojawienie się organizmów 
wielokomórkowych, 2 — powstanie zwierząt tkankowych, 3 -  
powstanie zwierząt trójwarstwowych, 4 — rozdzielenie linii 
pierwoustych i wtóroustych, 5 —  rozdzielenie linii na organizmy 
posiadające larwę typu trochofora (Lophotrochozoa) oraz posiadające 
własności skokowego linienia (Ecdysozoa)

Główne etapy ewolucji zwierząt wielokomórkowych 
(Metazoa)

Od komórki do kolonii

Życie narodziło się w wodzie około 3,8 mld lat temu i 
trwało tam przez większą część historii Ziemi. Początkowo 
organizmy były jednokomórkowymi anaerobami, gdyż w

atmosferze nie było wówczas tlenu. Odżywiały się w spo
sób heterotroficzny związkami organicznymi rozpuszczo
nymi w wodzie, pochodzącymi z syntez zachodzących bez 
udziału organizmów żywych. Z czasem część organizmów 
uzyskała zdolność do autotroficznego odżywiania; źródłem 
energii do redukcji C 02 były reakcje chemiczne. Pierwsze 
organizmy fotosyntetyzujące pojawiły się około 3,4 mld lat 
temu, do redukcji CO2 wykorzystywały H2S. Dopiero po
tem niektóre z nich uzyskały zdolność do fotosyntezy z wy
korzystaniem wody jako źródła wodom. Produktem ubocz
nym tej reakcji był tlen, którego stężenie zaczęło wzrastać w 
oceanach. Uwalnianie tlenu było zabójcze dla większości 
ówcześnie występujących organizmów. Nastąpiło pierwsze 
wielkie wymieranie. Część organizmów zaczęła jednak wy
korzystywać magazynujący się tlen w złożonych systemach 
łańcucha oddechowego. Pozwoliło to na uzyskanie z jednej 
cząsteczki glukozy 18 razy więcej energii niż w przypadku 
procesu samej glikolizy. Organizmy, które uzyskały zdol
ność oddychania tlenowego, miały możliwość szybszego 
wzrostu i rozmnażania. Wpłynęło to na przyspieszenie tem
pa ewolucji, czyli szybszą radiację, gdyż wiele nowo po
wstałych nisz nie było wykorzystanych.

Około 1,5 mld lat temu z organizmów bezjądrowych 
powstały organizmy posiadające jądro (Eucaryota). Po
wstała otoczka jądrowa wokół materiału genetycznego 
miała duże znaczenie przystosowawcze. Oddzielone zos
tały od siebie procesy replikacji, transkrypcji, translacji oraz 
inne procesy biochemiczne. W większości reakcji chemicz
nych (o wzorze ogólnym A + B <=> C + D) dochodzi do 
ustalenia stanu równowagi pomiędzy substancjami re
agującymi. Kompartmentacja („przedziałowość”) komórki 
przez błonę umożliwiła wyodrębnianie produktów reakcji 
poza miejsce jej przebiegu (nawet na zewnątrz komórki). 
Reakcje mogą więc przebiegać jednokicmnkowo. Ponadto 
na obszarze jednej komórki mogą zachodzić równocześnie 
reakcje przeciwstawne. Pojawienie się wszystkich nowych 
cech spowodowało, że zapewnienie integralności komórki 
wymagało istnienia specyficznych białek budulcowych i 
enzymatycznych, a co za tym idzie — zwiększenia informa
cji genetycznej oraz precyzji w jej przekazywaniu. 
Przykładowo: bez pojawienia się enzymów kontrolujących 
ekspresję genów (ich aktywację lub wyłączanie), komórka 
traciłaby niepotrzebnie dużo cennej energii na tworzenie 
niepotrzebnych w danym momencie białek enzymatycz
nych, które dodatkowo,zaśmiecałyby” cytoplazmę. Dalsze 
losy organizmów heterotroficznych, posiadających jądro 
komórkowe, związane były z pojawieniem się w atmosfe
rze ziemskiej wyższego stężenia tlenu. Powstała więc szan
sa intensyfikacji procesów metabolicznych w oparciu o me
tabolizm tlenowy.

Stosunkowo niedawno, bo w 1981 roku, L. Margulis 
wysunęła teorię endosymbiotycznego powstania Eucaryota. 
Następowało wchłanianie całych prokariotycznych hetero- 
trofów przez inne organizmy. Początkowo żyły one w sym
biozie, z czasem stawały się częścią komórki gospodarza
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(np. organellami komórkowymi, tj. mitochondrium bądź 
chloroplastami) (ryc. 2). Dowodem na słuszność tej teorii 
jest posiadanie własnego DNA przez mitochondria i chloro
plasty. Badania porównawcze wykazały, że DNA mito- 
chondrialne jest w dużym stopniu homologiczne z DNA 
bakterii purpurowych, a chloroplastowe —  z DNA cyjano- 
bakterii. Eukariotyczne heterotrofy mogły więc wykorzys
tać złożony system enzymatyczny symbiontów do 
własnych celów związanych z intensyfikacją przemian me
tabolicznych.

DNA
błona komórkowa 
protoplazma

komórka prokariotyczna

DNA4
symbiotyczna  
bakteria tlenowa'

wpuklenie błony 
komórkowej - 
początek błony 
jądrowej i reticul 
endoplazmatycznego

bakterie tlenow e
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mitochondrium
jądro
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itochondrium 

prajądro
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Komórka eukariotyczna 
roślin

reticulum
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Ryc. 2. Schemat tworzenia organelli komórkowych wg teorii 
endosymbiotycznej Margulis

Przez większą część historii życia organizmy pozosta
wały w formie jednokomórkowej; ok. 700 min lat temu za
częły powstawać pierwsze wielokomórkowce. Wieloko- 
mórkowość pojawiła się niezależnie w trzech liniach roz
wojowych (u roślin, zwierząt i grzybów). Proces ten był na
stępstwem zwiększania się ilości tlenu w ziemskiej atmosfe
rze. Prymitywne zwierzęta wielokomórkowe powstały 570 
min lat temu. Były to gąbki o prymitywnym planie budowy 
oraz budząca wciąż wiele kontrowersji, pierwsza fauna 
ediakarańska. Jest wiele teorii tłumaczących, jak do tego 
doszło. Jedną z nich, choć już o historycznym znaczeniu, 
jest teoria celularyzacyjna. Jej twórcami byli Hadżi i Han- 
son (ryc. 3a). Według niej organizmami wyjściowymi były 
orzęski, a pierwotnymi wielokomórkowcami — wirki bez- 
jelitowe. Wystarczyło, aby doszło do powstania błon cyto- 
plazmatycznych pomiędzy poszczególnymi partiami po
wierzchniowych warstw wielojądrowego orzęska i wy
kształcenia po stronie brzusznej otworu gębowego, by po
wstał wirek bezjelitowy. Jednak wirek jest już organizmem,

który posiada trzy warstwy ciała (Triblatica). Teoria ta nie 
wyjaśnia więc powstania dwuwarstwowców (Diblastica).

Inną teorię stworzył Haeckel (tzw. teoria kolonijna) (ryc. 
3b). Zasugerował on, że przodkiem Metazoa były jednoko
mórkowce o budowie podobnej do wiciowców. Potwierdzają 
to niedawne badania molekularne, które wskazują iż grupą 
siostrzaną dla Metazoa są wiciowce kołnierzykowate (Cho- 
anoflagellata). Tworzyły one kolonie o budowie sferycznej 
— zwane blastea. Współcześnie występującym organizmem 
podobnym do blastei jest toczek Volvox sp. Jego komórki 
mogą żyć pojedynczo, a w środowisku ubogim w materiały 
odżywcze dzielą się na mniejsze i tworzą zaczątek kolonii. 
Pomiędzy poszczególnymi komórkami występują cytoplaz- 
matyczne połączenia, co pozwala na swobodną wymianę 
metabolitów. Jeśli tak wyglądały pierwsze zwierzęta wielo
komórkowe, to łatwo sobie wyobrazić specjalizację poszcze
gólnych grup komórek związaną z pobieraniem pokarmu, 
przemieszczaniem się czy obroną. Dodatkowo następowało 
rozdzielenie funkcjonalne komórek związane z rozrodem i 
wzrostem organizmu (komórki płciowe i somatyczne). Ko
mórki somatyczne dzielą się wielokrotnie podczas wzrostu 
(rozwoju) organizmu, a w ich materiale genetycznym gro
madzą się mutacje. Komórki linii płciowej nie dzielą się wie
le razy, więc nie kumulująmutacji obciążających potomstwo, 
co ma olbrzymie znaczenie przystosowawcze. Ponadto ko
mórki ciała odżywiają gamety.

(a)

pow stanie błon 
rozdzielających  

jądra

 >

Volvox sp.
Ryc. 3. Schemat tworzenia zwierząt wielokomórkowych wg 
Hadżiego (a) oraz Heckla (b)

Lepsza dostępność tlenu pozwoliła na bardziej wydajne 
oddychanie tlenowe (40% wydajności, w przypadku oddy
chania beztlenowego tylko 2 %) i realizację procesów o więk
szym zapotrzebowaniu na energię, jak np. utrzymanie inte
gralności wielokomórkowego organizmu. U wielokomór
kowców w tej postaci najprawdopodobniej następowało 
wpuklanie części komórek. Powstał wówczas organizm o 
dwu warstwach komórek z witkami (gastrea), przypomi
nający prymitywne gąbki czy parzydełkowce, czyli zwie
rzęta dwuwarstwowe (Diblastica) o symetrii promienistej 
(ryc. 4). Powstanie wpuklonej jamy gastralnej, odizolowa
nej od środowiska życia organizmu, stwarzało możliwość
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zapoczątkowania trawienia zewnątrzkomórkowego. Wy
dzielanie enzymów do niej i wchłanianie już strawionego 
pokarmu jest znacznie mniej kosztowne energetycznie i 
bardziej wydajne niż fagocytoza. Ten sposób odżywiania 
pozwolił na zwiększenie rozmiarów ofiary (w procesie fa- 
gocytozy ofiara nie mogła przekraczać wielkości komórki 
fagocytującej) oraz na pobieranie większej ilości pokarmu, 
a co za tym idzie — szybszy wzrost i tempo metabolizmu 
organizmów.

w pu klan ie

b lastea  gastrea

Ryc. 4. Formowanie się organizmu o dwóch warstwach ciała 
(Gastrea)

W tym okresie Ziemia wykazywała wysoką aktywność 
tektoniczną, w konsekwencji wzrastała ilość płytkich mórz. 
Pojawiło się wiele nowych siedlisk, które mogły być szybko 
zajmowane przez zwierzęta. W wyniku radiacji adaptacyj
nej następowało stopniowe różnicowanie się fonn dwuwar- 
stwowców.

Rozwój tkanek

Następnym etapem w rozwoju zwierząt wielokomórko
wych było pojawienie się tkanek. Haeckel twierdził, że roz
wój zarodkowy zwierząt jest powtórzeniem ich filogenezy 
(proces rekapitulacji). Prawdopodobnie pierwsze tkankow
ce (Histozoa) powstawały za sprawą takich samych mecha
nizmów, jakie obserwujemy w rozwoju embrionalnym wie
lu współczesnych wodnych bezkręgowców. Na tym etapie 
rozwoju zwierząt wielokomórkowych (Metazoa) obserwuje 
się pojawienie regulatorowych sekwencji cis. Są one odpo
wiedzialne za uruchamianie odpowiednich czynników tran- 
skrypcyjnych powodujących różnicowanie się komórek w 
poszczególne tkanki. Dzięki nim rozwój komórek w okreś
lonym miejscu i czasie był ściśle przewidywalny, co znacz
nie usprawniało i optymalizowało funkcjonowanie układów 
złożonych. Miało to olbrzymie znaczenie adaptacyjne, bo
wiem koszty funkcjonowania zdeterminowanych komórek 
są mniejsze niż koszty funkcjonowania komórek o wielu 
funkcjach. O wadze znaczenia przystosowawczego tkanek 
świadczy fakt, iż u roślin, zupełnie niezależnie, na zasadzie 
konwergencji, powstały tkanki roślinne. Ciało tkankowca 
cechuje duża precyzja wykonywania określonych zadań 
(np. przewodzenie impulsów elektrycznych czy zdolność 
kurczenia się) i przewidywalność funkcjonalna (jeśli np. ko
mórki przewodzą impulsy elektryczne — pełnią funkcje 
przewodzenia, to nie mają zdolności trawiennych). Nawet 
niewielka zmiana funkcjonowania lub kształtu powoduje, iż 
całość działa wadliwie lub nie działa w ogóle. O niedosko- 
nałościach mechanizmów determinujących funkcjonowa
nie komórki i ich negatywnym wpływie na organizm można 
się przekonać śledząc konsekwencje oddziaływania komó
rek nowotworowych wywodzących się z tkanki nabłonko
wej. Powstające zaburzenia na poziomie ekspresji genów

powodują niekontrolowany wzrost lub produkcję substancji 
niepożądanych, a w konsekwencji śmierć organizmu.

Szczególnie ważne było pojawienie się komórek nerwo
wych i ich koncentracja na jednym z biegunów ciała, co 
miało miejsce po raz pierwszy już u parzydełkowców. Zja
wisko to spowodowało bardzo ważny dla organizmów pro
ces ewolucyjny formowania odcinka głowowego (cefaliza- 
cja) i było jedną z przyczyn pojawienia się zwierząt dwu- 
bocznie symetrycznych (Bilateria). Kluczową rolę we 
wczesnej ewolucji odcinka głowowego odegrały geny regu
latorowe Pax. U zwierząt dwubocznie symetrycznych jest to 
konserwatywna gaipa Pax-2/5/8, która odpowiada za for
mowanie centralnego układu nerwowego.

Na odcinku głowowym koncentrowały się narządy 
zmysłów, dzięki czemu źródło pokarmu mogło być lokali
zowane z większą dokładnością. Występowanie wielu 
połączeń w mózgu spowodowało rozwój funkcji kojarze
niowych mózgu — organizm mógł zdobywać doświadcze
nie (uczył się).

Trójwarstwowce pierwo- i wtórouste

Najprawdopodobniej w ediakarianie (650-543 min lat 
temu) rozpoczęła się radiacja wszystkich grup organizmów. 
Fauna ta żyła w rejonie przybrzeżnym i była bardzo zróżni
cowana, ale ze względu na miękką budowę ciała nie była 
utrwalana w procesach fosylizacji. Dane molekularne wska
zują iż już wtedy musiały powstać organizmy o budowie 
trójwarstwowej, czyli posiadających mezodermę. Z mezo- 
dermy wykształca się większość organów wewnętrznych, 
tj. układ mięśniowy, szkieletowy, wydalniczy, naczynia 
krwionośne, narządy rozrodcze. Szkielet zwierząt dwu
bocznie symetrycznych mógł powstać tylko u organizmów 
posiadających dobrze rozwiniętą mięśniówkę, inaczej nie 
miałby on sensu (brak możliwości poruszania nim). Jego 
pojawienie się spowodowało pojawienie się zróżnicowa
nych planów budowy, które mogły się utrwalać w postaci 
skamielin — tzw. „eksplozja kambryjska” (dopóki nie było 
szkieletu, nie było wyraźnych skamieniałości). Jak jednak 
mogło do tego dojść? Tylko w warunkach powstania dużej 
ilości zasobów tlenowych mógł rozwinąć się układ mięś
niowy. Każdy bowiem mięsień wymaga dostarczenia duże
go stężenia tlenu. Wraz z rozwojem układu mięśniowego 
wzrastał ogólny metabolizm, a w konsekwencji potrzeba 
wykształcenia miejsca do magazynowania wtórnych meta
bolitów. Powstała więc wtórna jama ciała (celoma). 
Wypełniona jest ona płynem, któiy umożliwia lepszą wy
mianę metabolitów między środowiskiem komórki a środo
wiskiem celomy. W jamie ciała trujące produkty (np. mocz
nik) mogą znajdować się w wyższych stężeniach i być tam 
magazynowane.

Dużo śladów organizmów z tamtego okresu, 
świadczących o rodzaju i sposobie pobierania pokarmu, za
chowało się w postaci korytarzy wydrążonych w mule lub 
odchodów. Z pewnością sposób i na pewno rodzaj pobiera
nego pokarmu były czynnikami selekcyjnymi, mającymi 
wpływ na formowanie otworu gębowego. U części zwierząt 
powstawał on z przodu ciała, jako fUnkcjonalna pragęba 
(głównie zwierzęta ryjące), u innych zaś z pragęby tworzył 
się otwór odbytowy, a otwór gębowy powstawał de novo na 
spodniej stronie i związany był z aktywnym pobieraniem po
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karmu leżącego na dnie zbiorników. Doprowadziło to do po
wstania dwóch grup organizmów: Protostomia (otwór gębo
wy powstający z pragęby) i Deuterostomia (otwór gębowy 
nowy). U pierwo- i wtórogębowych niezależnie pojawia się 
bardzo ważna cecha: wtórna jama ciała —  celoma (jest to 
więc cecha analogiczna w obu liniach rozwojowych). U wie
lu pierwogębych celoma powstała przez schizocelię — roz
suwanie komórek mezodermy, natomiast u większości wtó- 
rogębych przez enterocelię — fałdowanie prajelita (ryc. 5).

(a)

ek to d erm a

en d o d erm a

blastocel

m e zo d e rm a

prajelito

p ow sta jąca
m e zo d erm a

< § > (o )
ca . ... 
ma  ̂ ce lom a

(b)

O

ek to d erm a

en d o d erm a

m e d o d erm a

uw ypu klan ie  się je lito  ce lom a
praje lita

Ryc. 5. Schemat formowania wtórnej jamy ciała u pierwoustych (a) i 
wtóroustych (b)

Z biegiem czasu powstało duże zróżnicowanie genów 
regulatorowych, determinujących powstanie wielu 
narządów wyspecjalizowanych w spełnianiu odpowiednich 
funkcji. Ważną rolę w tym procesie odegrała grupa genów 
Hox, związanych z polaryzacją ciała. U wyżej zorganizo
wanych zwierząt następowało ich powielanie w wyniku 
mutacji zwanej duplikacją. U gąbek występuje jeden taki 
gen, u parzydełkowców dwa-trzy, u płazińców pięć, a u trój - 
warstwowców już kilkanaście. Jest to bardzo konserwatyw
na grupa genów, o podobnym rozkładzie na chromosomach 
zarówno u muszki owocowej, jak i u człowieka (iyc. 6). 
Wskazuje to na bardzo wczesne formowanie tej grupy ge
nów, jeszcze przed rozejściem się linii Protostomia i Deute
rostomia. Zwielokrotnienie genów Hox oraz ich kaskadowe 
działanie jest odpowiedzialne za coraz większe różnicowa
nie budowy ciała. Wtedy wykształciły się molekularne pod
stawy wzorców budowy ciał wszystkich zwierząt (ok. 70 
typów).

Od czasów prekambryjskich do syluru życie rozwijało 
się w bardzo stabilnym środowisku wodnym, które zatrzy
mywało promieniowanie ultrafioletowe zabójcze dla życia. 
Ponadto ze względu na dużą wyporność wody, energia wy
datkowana przez organizmy na ruch była stosunkowo nie
wielka. Stopniowe przenikanie tlenu z oceanów do atmosfe
ry zmieniło jej charakter z redukującego na utleniający. Po
wstała warstwa ozonu nieprzepuszczalna dla promieni UV. 
Mogło więc rozpocząć się opanowywanie środowiska lądo
wego. Około 400 min lat temu inwazję na ląd rozpoczęły

rośliny. Krótko po nich z wody wyszły też pierwsze stawo
nogi. Znalazły się one w bardzo wymagającym, niestabil
nym środowisku, gdzie poruszanie się było znacznie trud
niejsze i energochłonne. Pionierskie organizmy musiały 
więc usprawnić sposoby pobierania pokarmu. Pojawienie 
się nowych, dostępnych zasobów spowodowało gwałtowną 
radiację adaptacyjną wśród grup opanowujących ląd.

ii a

Ryc. 6. Liniowy układ genów Hox u muszki owocowej i człowieka 
(wg. Ellis, 2000, zmienione)

Złożoność

Śledząc historię zwierząt wielokomórkowych, można 
zaobserwować wzrost złożoności ich budowy. Podobną za
leżność stwierdzono w przypadku liczby genów i zróżnico
wania funkcjonalnego komórek. Nie zawsze jednak wiel
kość genomu skorelowana jest ze stopniem zróżnicowania.

Jakie czynniki pozwoliły eukariontom na osiągnięcie 
tak ogromnej ekspansji i zróżnicowania foirn budowy ciała? 
Ważną adaptacją było wykształcenie się u nich rozmna
żania płciowego, któremu towarzyszy rekombinacja w cza
sie mejozy (Crossing over) i zapłodnienia. Rekombinacja 
umożliwia szybsze niż w wyniku mutacji pojawienie się ko
rzystnych układów alleli u jakiegoś osobnika. Organizmy 
nie są już więc klonami, jak kolonie bakterii, występuje u 
nich zmienność. Osobniki w kolejnych pokoleniach różnią 
się układem genów — genotypem, co pozwala im na elas
tyczność względem zmian środowiska (np. obecność pa
sożytów). Proces ten nie byłby możliwy, gdyby nie specy
ficzna struktura genów u Eucaryota. DNA zbudowane jest z 
kodujących fragmentów (egzonów), poprzedzielanych sek
wencjami dekodującymi (intronami). Bez obecności intro- 
nów rekombinacja nie zachodziłaby tak swobodnie, gdyż 
mogłoby dojść do naruszenia struktury genów. Ponadto 
przy takiej budowie do przetasowania może dojść między 
egzonami w obrębie jednego genu, co może prowadzić do 
wykształcenia cechy o znaczeniu adaptacyjnym. Oprócz 
tego rozmnażanie płciowe „pomogło rozwiązać” eukarion
tom ważny problem. Przy zwiększającej się wielkości geno
mu, następuje coraz większa akumulacja mało szkodliwych 
(neutralnych) mutacji. Rozród płciowy eliminuje nieko
rzystny układ alleli. Dzieje się tak dlatego, że mutacje te 
występują w różnych loci. Przy powstawaniu gamet docho
dzi do rekombinacji. Część potomstwa będzie więc miała 
więcej szkodliwych mutacji, a część mniej w stosunku do 
rodziców. Mogą też powstać osobniki zupełnie pozbawione 
tych mutacji. Daje to możliwość występowania w populacji 
osobników o najwyższym dostosowaniu. Do szybkiej ewo
lucji dochodziło również w skutek rekombinacji w odcin
kach regulatorowych. Determinują one czas i miejsce eks
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presji poszczególnych genów lub zespołów genów. W mo
mencie rekombinacji może powstać inny wzór ekspresji w 
czasie rozwoju i doprowadzić do wyodrębnienia się osobnej 
linii. W obrębie odcinków regulatorowych może także do
chodzić do mutacji (np. duplikacji), jak miało to miejsce w 
przypadku genów Hox.

Zakończenie

Ewolucja jest procesem prowadzącym do powstania 
form z mniej do bardziej wyspecjalizowanych, lepiej przy
stosowanych do środowiska w jakim żyją. Nie można jed
nak ocenić czy są to formy lepsze czy gorsze. Ocena ta za
leżna jest od sukcesu danego organizmu w danym czasie. 
Przykładem mogą być pasożyty. W większości przypad
ków ich uproszczona budowa i funkcje ciała są cechami 
wtórnymi, np. tasiemce mają zredukowany układ pokarmo
wy, gdyż żyjąc w jelitach zwierząt, odżywiają się pokar
mem już strawionym przez swego żywiciela. A więc taka 
uproszczona budowa pozwala im odnieść sukces ewolucyj
ny. Jednym z argumentów przeciwników ewolucji jest fakt,

że przez większą część historii życia na Ziemi organizmy 
istniały w postaci jednokomórkowej. „Nie spieszyło im się 
z postawieniem przełomowego kroku” — powstania form 
wielokomórkowych. I tak zapewne by było dalej, gdyby nie 
niestabilność warunków środowiskowych na Ziemi. Tak 
więc czy złożoność jest rzeczywiście korzystna?

Niestety nie mamy możliwości przewidywania, co zda
rzy się w przyszłości i jakie powstaną nowe plany budowy 
organizmów. Nie pozwala na to złożoność zjawisk biolo
gicznych, którymi rządzą odrębne prawa (dotyczące np. 
procesu mutacji) nakładające się na siebie i czynników se
lekcyjnych, które mogą się zmieniać. Nie można przewi
dzieć skutków ich współdziałania.

Wpłynęło 11.12.2006
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JAK DZIAŁAJĄ PORFIRYNY W TERAPII FOTODYNAMICZNEJ, CZYLI DLACZEGO 
WAMPIRY UNIKAŁY ŚWIATŁA

Porfiryny to jedne z najstarszych ewolucyjnie cząste
czek biologicznych, odgrywające ogromną rolę w przyro
dzie i mające fundamentalne znaczenie dla wielu ważnych 
procesów życiowych. Cząsteczki te występują we wszyst
kich grupach systematycznych, począwszy od bakterii, a 
kończąc na człowieku. Barwniki porfuynowe pełnią klu
czową rolę w reakcjach chemicznych dostarczających ko
mórkom energii niezbędnej do życia (ryc. 1 ).

s? Ryc. 1. Struktura podstawowego pierścienia 
porfiryny.

Najbardziej znanym przykładem porfiryn jest chlorofil, 
odpowiadający za zieloną barwę roślin. Wchodzi on w skład 
tzw. układów antenowych, w których porfiryna jak antena 
wyłapuje energię świetlną i przekazuje ją dalej w postaci stru
mienia elektronów, co umożliwia konwersję energii fotonów 
na energię zawartą w związkach chemicznych. Kolejnym 
przykładem porfiryn jest hem występujący we krwi kręgow
ców — składnik hemoglobiny transportującej tlen w organiz
mie. Inne porfiryny uczestniczą w oddychaniu wewnątrzko
mórkowym zachodzącym w mitochondriach.

Naturalne barwniki porfirynowe budzą zainteresowanie 
naukowców również ze względu na możliwość zastosowa

nia ich jako fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej PDT 
(Photodynamic Therapy), mającej szansę stać się sku
teczną, alternatywną metodą walki z nowotworami. Nauka 
od lat zajmuje się poszukiwaniem skutecznych sposobów 
ich leczenia, a stosowane obecnie w klinicystyce metody 
(chirurgia, radioterapia i chemioterapia) mają ograniczenia, 
których nie ma terapia fotodynamiczna. Jest to metoda 
praktycznie nieinwazyjna, nie powodująca dużych znisz
czeń w zdrowych, otaczających nowotwór tkankach, ponie
waż związki używane w charakterze fotouczulaczy kumu
lują się głównie w tkance nowotworowej i tylko tam są ak
tywowane. Ponadto dla uzyskania lepszego efektu terapia 
może też być powtarzana kilka razy bez szkody dla pacjen
ta, o czym nie może być mowy w przypadku metod kon
wencjonalnych.

Porfirię

Porfiryny odgrywają w biologii nie tylko pozytywną 
rolę. W stanach patologicznych mogą ulegać niekontrolo
wanemu wzbudzeniu i stać się fototoksyczne, niszcząc 
struktury komórki. Destrukcyjne własności barwników pro
dukowanych w organizmie człowieka były znane od kiedy 
zdiagnozowano grupę chorób — tzw. porfiru. Są one nie
zwykle trudne do rozpoznania, ponieważ ich objawy mogą 
przywodzić na myśl zupełnie inną chorobę, np. zapalenie 
otrzewnej, astmę, psychozę— przypadki zupełnie nie suge
rujące tego samego podłoża chorobowego. Jeden z typów
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porfirii przyczynił się nawet do powstania krążących od ty
sięcy lat opowieści o wampirach. Tzw. wrodzona porfiria 
erytropoetyczna wiąże się z powstawaniem niepra
widłowych porfiryn, które nie mogąc być wykorzystane do 
syntezy hemu są akumulowane w organizmie: w kościach, 
zębach, a także w skórze, powodując nadwrażliwość na 
światło odsłoniętych części ciała. Z kolei gromadzenie du
żej ilości produktów ubocznych w czerwonych krwinkach i 
osoczu krwi oraz niedobór hemu prowadzi do anemii. U 
osób cierpiących na wrodzoną porfirię erytropoetyczną pod 
wpływem światła następuje wzbudzenie zakumulowanych 
w skórze dłoni i twarzy porfiryn: odsłonięta skóra pokrywa 
się pęcherzami z wysiękiem surowiczym, fluoryzującym na 
czerwono. Poza pęcherzami skóra jest śmiertelnie blada z 
powodu anemii. Ze skórnych pęcherzy tworzą się nadżerki 
oraz blizny powodujące nieraz karykaturalne zniekształce
nia rysów twarzy i dłoni. Nieprawidłowy jest również 
wygląd wytworów skóry — włosów i paznokci. Nadżerki 
warg i dziąseł odsłaniają brunatne zęby (również dające 
czerwoną fluorescencję w świetle UV), upodabniając je do 
kłów. Jest całkiem prawdopodobne, że niektórzy porfirycy 
próbowali pić krew, chcąc zapobiec w ten sposób skutkom 
anemii; na pewno też nauczyli się unikać dziennego światła 
i można ich było spotkać jedynie w nocy. Przykład rzeko
mych wampirów — ludzi chorych na porfirię — pokazuje, 
że nie tylko naukowcy starali się porządkować fakty i obser
wacje do opisu zjawisk przyrodniczych, ale także zwykli lu
dzie odczuwali potrzebę ich wyjaśniania. W czasach, gdy 
nie istniała jeszcze nauka, albo dostęp do wiedzy nie był po
wszechny, opisywano świat tworząc legendy i mity...

Główne etapy terapii fotodynamicznej

Na terapię fotodynamiczną składają się trzy elementy: 
lek fotouczulający, światło i tlen. Co ciekawe, żaden z tych 
elementów osobno nie jest toksyczny dla komórek (także 
nowotworowych), a jedynie ich wspólne użycie może do
prowadzić komórkę do śmierci. Schemat postępowania te
rapeutycznego jest prosty: najpierw aplikuje się pacjentowi 
fotouczulacz (czyli barwnik porfirynowy), a następnie cze
ka się, aby związek zgromadził się w komórkach nowotwo
rowych. Potem naświetla się zmienione chorobowo miej
sce; fotouczulacz pochłania energię światła i przekazuje ją 
albo na cząsteczkę tlenu prowadząc do powstania jego wy
soce reaktywnych form, albo reaguje bezpośrednio ze 
składnikami komórki, np. lipidami, białkami — powodując 
generowanie wolnych rodników. Powstałe produkty powo
dują uszkodzenia struktur komórkowych. Selektywność 
PDT w stosunku do tkanek guza (a więc i przewagę nad in
nymi sposobami leczenia nowotworów) widać na dwóch 
etapach: po pierwsze, lek gromadzi się w nowotworze, po 
drugie — naświetla się tylko nowotwór (ryc. 2 ).

Fotouczulacze

To barwniki, które pod wpływem zaabsorbowanej ener
gii światła niszczą struktury komórek, w których znajdują 
się w momencie naświetlania. Penetracja światła w głąb 
tkanki jest zmniejszana przez procesy absorpcji 
(pochłaniają głównie barwniki endogenne: hemoglobina i 
mełanina) i rozpraszania (głównie przez obecne w skórze

podanie
fotouczulacza gromadzi się w 

nowotworze
naświetlanie
nowotworu

guza

Ryc. 2. Schemat terapii fotodynamicznej: zakumulowane w nowo
tworze porfiryny pochłaniają światło i przechodzą w wzbudzenia. 
Nadmiar energii przekazują cząsteczkom tlenu przekształcając je w 
reaktywny tlen singletowy, powodujący bezpośrednie niszczenie 
komórek guza.

cząsteczki kolagenu). Głębokość wnikania wiązki światła 
zależy też od długości fali: im jest ona większa, tym światło 
głębiej penetruje. Zakres od 600 do 1200 nm (fale czerwone 
i podczerwone) to tzw. okno terapeutyczne — powyżej za
kresu pochłaniania przez melaninę i hemoglobinę, a poniżej 
zakresu pochłaniania przez wodę. Fotouczulacze z silną ab
sorpcją w oknie terapeutycznym mogą być najefektywniej 
wzbudzane i działać głęboko w guzie. Oprócz odpowied
nich własności spektralnych potencjalne leki fotouczulające 
powinny wykazywać wysoką wydajność tworzenia tlenu 
singletowego i form rodnikowych, a takie nie dawać efek
tów cytotoksycznych w zdrowych tkankach.

Fotouczulacze porfirynowe są najlepiej przebadaną 
grupą barwników pod kątem terapii fotodynamicznej. Mają 
one ogromną przewagę nad innymi typami fotouczulaczy, 
ponieważ kumulują się selektywnie w tkance nowotworo
wej, wykorzystując różnice we własnościach komórek pra
widłowych i nowotworowych. Pobieranie porfiryn przez 
guz jest spowodowane zaburzoną budową naczyń krwio
nośnych, małą ilością naczyń limfatycznych oraz obecnoś
cią nowo zsyntetyzowanego kolagenu i lipidów. Zarówno 
kolagen jak i lipidy są związkami wiążącymi porfiryny. Jed
na z hipotez tłumaczących selektywną kumulację mówi o 
wiązaniu fotouczulaczy z lipoproteinami o małej gęstości 
LDL (Low-Density Lipoproteins). Komórki intensywnie 
dzielące się (np. nowotworowe albo komórki śródbłonka 
naczyń guza), mają dużą ilość receptorów LDL wychwy
tujących lipoproteiny, wykorzystują je bowiem do budowy 
swoich błon komórkowych. Ponadto w obrębie nowotworu 
panuje zwiększone ciśnienie onkotyczne (siła wiążąca wodę 
w tkankach guza i osoczu krwi, zależna od różnicy w za
wartości białek), również wpływając na selektywną kumu
lację związków porftrynowych w nowotworze. Czynnikiem 
sprzyjającym gromadzeniu się barwnika w komórkach no
wotworowych jest też niższe pH — można odpowiednio 
modyfikować związki tak, aby chętniej gromadziły się w 
komórkach o zmienionym pH; selektywności sprzyja także 
stopień zróżnicowania komórek nowotworu — im jest on 
mniejszy, tym silniej fotouczulacz wnika do guza. Nie bez 
znaczenia jest też ilość makrofagów w obrębie nowotworu, 
komórki te pochłaniają bowiem duże ilości leku.
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Ograniczenia PDT

Terapia fotodynamiczna ma również swoje ogranicze
nia, które zmniejszają skuteczność leczenia. Duże znaczenie 
ma ukrwienie guza — im nowotwór jest słabej natlenowa- 
ny, tym mniejsza skuteczność terapii, ponieważ toksyczny 
dla komórek tlen singletowy ('0 2) nie powstaje w wydajny 
sposób. Jego krótki czas życia (rzędu ps) poważnie ograni
cza dyfuzję — z tego powodu tlen singletowy działa głów
nie w miejscu swojego powstania w komórce. Dystrybucja 
fotouczulacza w guzie jest niejednorodna— im dalej od na
czyń krwionośnych, tym stężenie fotouczulacza jest niższe. 
Poza tym światło jest absorbowane i rozpraszane w trakcie 
przenikania przez nowotwór, traci więc swoją energię i nie 
tak skutecznie aktywuje fotouczulacz w głębszych war
stwach nowotworu.

Apoptoza i nekroza

PDT in vivo może na dwa sposoby powodować śmierć 
komórek nowotworowych — drogą nekrozy lub poprzez 
apoptozę. Wybór jednej z tych dwóch ścieżek zależy od 
rozmiaru uszkodzeń komórki. Apoptoza jest prawdopodob
na, gdy bodziec uszkadzający jest niewielki, z kolei duże 
uszkodzenie komórki prowadzi do nekrozy. Nekrozę po
przedzają zaburzenia w gospodarce wodnej i elektrolitowej. 
Do komórki napływa woda niosąca jony sodu Na+ i wapnia 
Ca2+, wypływają natomiast duże ilości jonów potasu K+ 
oraz magnezu Mg2 ' . Powoduje to pęcznienie komórki i zlo
kalizowanych w niej organelli, takich jak np. mitochondria. 
Puchnięcie prowadzi do rozerwania błony komórkowej: ko
mórka pęka, a jej zawartość— w tym również enzymy lizo- 
somalne — wylewa się na zewnątrz. Enzymy rozpoczynają 
trawienie sąsiadujących komórek. Towarzyszy temu silna 
aktywacja układu odpornościowego i rozszerzająca się re
akcja zapalna.

W odróżnieniu od nekrozy, śmierć poprzez apoptozę 
minimalizuje zapalenie — giną pojedyncze komórki bądź 
ich niewielka grupa, a ich zawartość pozostaje otoczona 
błoną i nie wylewa się na zewnątrz. Komórka apoptotyczna 
kurczy się; na skutek aktywacji enzymów proteolitycznych 
rozpada się otoczka jądra. Z kolei enzymy mające zdolność 
cięcia kwasów nukleinowych tną DNA na fragmenty, po
zostawiając nienaruszone organelle komórkowe. Na błonie 
komórkowej tworzą się pęcherzyki — ciałka apoptotyczne 
— zawierające cytoplazmę wraz z fragmentami materiału 
genetycznego. Apoptozę komórki kończy fagocytoza, czyli 
pochłonięcie pęcherzyków apoptotycznych przez żeme ko
mórki układu odpornościowego. Reakcja zapalna jest zmi
nimalizowana, gdyż proces praktycznie nie pozostawia 
„resztek” komórkowych (ryc. 3).

Droga śmierci komórki w wyniku terapii fotodynamicz- 
nej zależy od wielu czynników, np. rodzaju i stężenia foto
uczulacza, dostępu światła, sposobu prowadzenia leczenia, 
a także wielkości zmiany nowotworowej. W warstwach po
wierzchniowych guza penetracja światła i fotouczulacza jest 
bardzo dobra, więc przeważa tam nekroza. W środkowych 
warstwach guza dochodzi głównie do śmierci apoptotycz- 
nej. Aby nowotwór „ukierunkować” na ścieżkę apoptozy, 
konieczne jest dobranie właściwej dawki fotouczulacza i 
światła.

Ryc. 3. W środku — zdrowa komórka, A — komórka ginąca śmiercią 
apoptotyczną, B— nekrotyczną

Zniszczenie naczyń krwionośnych

Komórki nowotworowe, jak wszystkie komórki 
tworzące organizm, potrzebują do życia składników 
odżywczych i tlenu. Angiogeneza nowotworowa, czyli 
tworzenie patologicznych naczyń krwionośnych, to jeden z 
kluczowych etapów rozwoju guza — nie osiągnie on bo
wiem objętości większej niż 1 - 2  mm3 bez wytworzenia 
odżywiającej go sieci naczyń.

PDT może być skierowana przeciwko takim nowopow
stałym naczyniom. Ich niszczenie rozpoczyna się uszkadza
niem wyścielającego je śródbłonka, co powoduje napływ 
białych krwinek. Z uszkodzonych miejsc uwalniane są sub
stancje dodatkowo aktywujące układ odpornościowy, co 
uruchamia miejscowo proces zapalny. Z kolei z napływem 
płytek krwi i ich agregacją jest związane powstawanie 
skrzepu, który może spowodować zamknięcie naczynia.

Mogłoby się wydawać, że niszcząc drogi, którymi no
wotwór otrzymuje składniki odżywcze, spowoduje się 
śmierć guza w wyniku „zagłodzenia”. Niestety, zwłaszcza 
w przypadku słabego unaczynienia, zniszczenie naczyń 
wcale nie oznacza osiągnięcia zadowalającego efektu tera
peutycznego. Przyczyną tego jest fakt, że poza dopływem 
składników pokarmowych ogranicza się zarazem dostęp 
tlenu — a jego obecność jest niezbędna do generowania 
produktów toksycznych dla komórek. Niszczenie guza nie
dostatecznie zaopatrzonego w tlen jest więc nieefektywne, 
bo komórki takiego nowotworu są w stanie przetrwać PDT. 
Można temu zaradzić rozdzielając w czasie kolejne naświe
tlenia. Terapia „w kilku podejściach” — czyli zastosowanie 
frakcjonowania dawek światła — daje czas na ponowne 
utlenowanie przed następnym naświetleniem. Kolejne na
świetlanie guza w momencie, kiedy został ponownie utle- 
nowany, daje dobry efekt terapeutyczny (ryc. 4).

Aktywacja odpowiedzi immunologicznej

W przypadku nowotworów rosnących w postaci guzów, 
sporą część ich masy stanowią komórki układu odpornoś
ciowego. Są to głównie makrofagi — komórki o zdolnoś
ciach fagocytozy, zwane TAM (Tumor Associated Ma- 
crophages). Rozwijający się nowotwór wysyła do krwi sub
stancje powodujące napływ komórek układu odpornościo
wego. Białe krwinki z grupy monocytów, pobudzone che-

Ryc. 4. Nowotwór potrafi stymulować 
wytwarzanie własnej sieci naczyń 
krwionośnych
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moatraktantami — substancjami „wabiącymi” po
chodzącymi z guza, przybywają do nowotworu i prze
kształcają się w makrofagi TAM. Wspierają one przyrost 
guza poprzez pożeranie martwych części i pochłanianie 
szkodliwych metabolitów. Obecność komórek TAM jest 
korzystna dla nowotworu, ale i nie bez znaczenia dla sku
teczności terapii fotodynamicznej, ponieważ makrofagi 
obecne w guzie mają zdolność pożerania dużych ilości nie
których fotouczulaczy.

Interakcje układu odpornościowego i komórek nowo
tworowych nie kończą się oczywiście na obecności makro- 
fagów w guzie - zachodzą też oddziaływania o wiele bar
dziej złożone. Sam guz nowotworowy może być rozpatry
wany jako nie gojąca się rana, miejsce ciągłego stanu zapal
nego. W obszarach niedotlenienia czynnik martwicy nowo
tworów TNF (Tumor Necrosis Factor), produkowany 
przez komórki układu immunologicznego, powstaje mniej 
wydajnie niż w miejscach dobrze utlenowanych. Jest to ko
lejne przyzwolenie na wzrost guza. Czy zatem można tak 
zaktywować układ odpornościowy, aby zamiast tolerować 
nowotwór, silnie go zwalczał? Okazuje się, że PDT może tu 
przyjść z pomocą.

Podanie fotouczulacza porfirynowego powoduje jego 
akumulację w guzie. W czasie naświetlenia powstają pro
dukty uszkadzające błony komórek nowotworowych, z któ
rych uwalniane są cząsteczki powodujące powstanie ogni
ska zapalnego i silną aktywację układu odporności. Nasila 
się produkcja metabolitów kwasu arachidonowego, stymu
lujących układ immunologiczny. W miejscu zapalenia 
obecne są też enzymy — proteinazy i peroksydazy, a także 
histamina, białka ostrej fazy, składniki układu dopełniacza, 
cytokiny i chemokiny, czynniki wzrostu oraz różnego typu 
rodniki. Należy podkreślić, że PDT nie powoduje zapalenia 
w komórkach zdrowych, zlokalizowanych w pobliżu no
wotworu. Ponadto TAM są mocniej aktywowane od ma- 
krofagów związanych z prawidłowymi tkankami — jest to 
kolejny przyczynek do selektywnego niszczenia guza.

Substancje wydzielane w odczynie zapalnym spowodo
wanym akcją fotodynamiczną, powodują aktywację komó
rek prezentujących antygen. Komórki te na swojej po
wierzchni posiadają fragmenty strawionych komórek guza, 
co umożliwia rozpoznanie ich przez limfocyty i produkcję 
przeciwciał skierowanych przeciwko nowotworowi. Prze
ciwciała krążące po organizmie są w stanie rozpoznawać i 
niszczyć przerzuty. Poza tym w pamięci immunologicznej 
pozostają limfocyty, mogące w razie ponownego wzrostu 
nowotworu uruchomić produkcję odpowiednich przeciw
ciał — organizm nabywa zatem długotrwałej odporności.

Nie tylko makrofagi pomagają zwalczyć guz. W trakcie 
zapalenia uwalniane są substancje wabiące inne białe 
krwinki, głównie neutrofile, co powoduje ich liczny 
przypływ. Neutrofile potrafią wytwarzać substancje, które 
niszczą naczynia krwionośne, powodując powstanie lokal
nych ognisk nekrozy. Jako następne przybywają komórki 
tuczne, a po nich monocyty, które wydzielają między inny
mi TNF-a - czynnik prozapalny zwalczający komórki zmie
nione nowotworowo.

Jak widać, różne drogi zwalczania nowotworów przez te
rapię fotodynamiczną uzupełniają się. PDT niszczy bezpo
średnio komórki, ukierunkowując je na śmierć apoptotyczną 
lub nekrotyczną. W czasie terapii uszkadzane są również na

czynia guza, co powoduje niedożywienie i nekrozę bu
dujących go komórek. Co więcej, PDT pobudza do walki 
układ immunologiczny, aktywuje komórki odpornościowe i 
umożliwia uzyskanie długoterminowej odporności.

Zastosowania PDT

Metodą PDT można leczyć nie tylko zmiany zlokalizo
wane powierzchniowo na skórze, ale także zmiany wew
nętrzne, do których dociera się za pomocą światłowodu. 
Oprócz samego leczenia można stosować również procedu
ry diagnostyki fotodynamicznej PDD (Photodynamic Dia- 
gnosis). Opierają się one na zjawisku różnicowej fluores- 
cencji tkanki nowotworowej względem tkanek pra
widłowych. Po naświetleniu porfiryn światłem o krótszej 
fali niż stosowana w PDT, miejsce akumulacji barwnika — 
czyli tkanka nowotworowa — emituje światło czerwone. 
Umożliwia to określenie ilości, wielkości i miejsca położe
nia nowotworu, czasem także jego przerzutów.

Terapia fotodynamiczna znajduje zastosowanie nie tyl
ko w onkologii, ale też w innych dziedzinach medycyny i 
nauki. PDT z użyciem verteporfmy (to także barwnik porfi- 
rynowy) jest skuteczną metodą leczenia pacjentów ze 
starczą degeneracją plamki żółtej AMD (Age-related Ma- 
cular Degeneratiori), kiedy to w oku pod siatkówką docho
dzi do rozrostu drobnych, nieprawidłowych naczyń krwio
nośnych, wraz z postępem choroby ograniczających pole 
ostrego widzenia. Ponieważ porfiryny akumulują się w 
szybko dzielącej się tkance, jaką są w tym przypadku nie
prawidłowe naczynia, można stosując PDT zamykać je i za
pobiegać postępowi choroby (ryc. 5).

Z d ro w e  o ko  -  k o m ó rk i b a rw n ik o w e  W czesne s tad iu m  „s u c h e j”  postaci
s ia tk ó w k i R P E , n iże j p a w id ło w e  A M D : pod w a rs tw ą  R P E  tw o rzą  się
naczyn ia  k rw ion o śne  tzw . d ru z y  -  z łog i zdegenerowanych

W czesne s tad iu m  „m o k r e j”  postac i Późne s tad iu m  w ys iękow e j postaci
A M D : p en e trac ja  s ia tk ó w k i p rzez A M D  -  in tensyw na  p en e trac ja
n ie p ra w id ło w e  naczyn ia  k rw ion o śne  naczyń , tw o rze n ie  b lizn

Ryc. 5. Degeneracja plamki żółtej —  obszaru siatkówki 
odpowiedzialnego za centralne widzenie, a także prawidłową 
percepcję barw

Inne zastosowanie znalazła PDT w fotoangioplastyce— 
w leczeniu naczyń wieńcowych objętych miażdżycą. Porfi
ryny wstrzyknięte do krwioobiegu akumulują się w blaszce 
miażdżycowej, a po naświetleniu (przy pomocy światłowo
du) przechodzą w stan wzbudzony i skutecznie niszczą pa
tologiczne złogi w tętnicach, jednocześnie omijając - 
znaczący przy innych metodach leczenia - problem nawrotu 
choroby, tzw. restenozy.

PDT można stosować w chorobach autoimmunologicz- 
nych, ponieważ pobudzone komórki odpornościowe pobie
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rają więcej substancji fotouczulających niż komórki w sta
nie spoczynku. Metoda ta pomaga pacjentom cierpiącym na 
reumatyczne zapalenie stawów — chorobę, w której 
cząsteczki kolagenu są rozpoznawane jako obce i niszczo
ne. PDT pozwala również na usuwanie autoreaktywnych 
limfocytów T i zapobiega chorobie przeszczep przeciwko 
gospodarzowi (GvHD — Graft versus Host Disease), kiedy 
to komórki odpornościowe dawcy szpiku kostnego walczą z 
komórkami organizmu biorcy. Terapia fotodynamiczna 
może być stosowana w dermatologii i kosmetyce: wspoma
ga leczenie trądziku, grzybic czy eliminację chorobotwór
czych mikroorganizmów z powierzchni skóry; stosuje się ją 
również do trwałej depilacji.

Lista nowych, ciekawych zastosowań porfiryn w terapii 
fotodynamicznej będzie się z pewnością wydłużać. 
Słowniczek:
absorpcja promieniowania elektromagnetycznego - zjawi
sko pochłaniania kwantów („porcji”) promieniowania elektro
magnetycznego;
badania in vitro (łac. w szkle) —  badanie procesów za
chodzących w żywych organizmach przy pomocy uproszczo
nych modeli w warunkach poza organizmem (np. działanie no
wego leku na hodowle komórkowe);
badania in vivo (łac. na żywym) —  badanie procesów biolo- 

j gicznych bezpośrednio na żywym organizmie (np. badanie skut
ków ubocznych nowego leku podanego zwierzętom laboratoryj
nym);
chemokiny —  grupa polipeptydów należąca do rodziny cyto- 
kin, pełniąca funkcje chemoatraktantów (czyli funkcje 
„wabiące”) dla niektórych komórek układu odpornościowego; 
cytokiny —  białka i peptydy wydzielane głównie (ale nie tylko) 
przez komórki układu odpornościowego, oddziałujące na inne 
komórki w obrębie tego samego organizmu. Cytokiny biorą 
udział w regulacji wielu ważnych procesów, np. proliferacji 
(namnażania) i migracji komórek;
melaniny —  żółto-czerwone i brązowo-czame barwniki odpo
wiedzialne m. in. za kolor włosów, skóry, tęczówki oka człowie- 

| ka i zwierząt. Mają  silną zdolność pochłaniania światła, pełnią

funkcje ochronne przed szkodliwym promieniowaniem UV. 
Wzrost syntezy melaniny możemy zaobserwować np. po opala
niu;
peroksydazy —  należą do tzw. oksydoreduktaz (enzymów 
biorących udział w reakcjach utleniania i redukcji); katalizują re
akcje utleniania;
proteinazy —  enzymy hydrolizujące (rozszczepiające) wiąza
nia peptydowe; uczestniczą w wielu procesach metabolicznych 
(np. biorą udział w procesie trawienia); 
reaktywne formy tlenu (ROS — Reactive Oxygen Species) — 
związki będące produktami redukcji lub wzbudzenia cząsteczki 
tlenu; cechuje je  wysoka aktywność chemiczna. Do ROS zalicza 
się między innymi wolne rodniki tlenowe (atomy lub cząsteczki 
posiadające niesparowane elektrony) oraz tlen singletowy '02 
(forma nierodnikowa, cząsteczka tlenu w stanie wzbudzonym); 
stan wzbudzony —  powstawanie cząsteczki w stanie wzbudzo
nym zachodzi w wyniku pochłonięcia energii przez elektrony 
cząsteczki w stanie podstawowym. Elektrony te są przenoszone 
na wyższe poziomy energetyczne; cząsteczka w stanie wzbu
dzonym przebywa stosunkowo krótko, po czym ulega relaksacji 
(przejściu do stanu podstawowego);
układy antenowe —  albo inaczej anteny energetyczne —  część 
aparatu fotosyntetycznego, składającego się z barwników foto- 
syntetycznych (m.in. zielonych chlorofili, żółto-pomarańczo- 
wych karotenoidów) połączonych z białkami i lipidami; struktu
ry te pochłaniają energię światła i zamieniają na energię zawartą 
w wiązaniach związków chemicznych (np. w ATP); 
wysięk —  przesączanie przez ściany naczyń krwionośnych 
płynnych składników osocza; wysięk może pojawić się w tkan
kach i jamach ciała objętych stanem zapalnym.______________
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Aleksandra RADOWSKA (Kraków)

ŁOŻYSKO SSAKÓW — FASCYNUJĄCY OBIEKT BADAŃ NAUKOWYCH

Wprowadzenie

Od czasu kiedy pojawił się człowiek nieodłącznie towa
rzyszy mu tajemnica narodzin. Noworodek jest zawsze ota
czany szczególną troską, natomiast wydalane po nim łoży
sko zupełnie ignorowane lub przeciwnie, stanowi nawet 
obiekt kultu.

Rdzenni mieszkańcy Boliwii, plemiona Aymara i Qu- 
echa wierzą, że łożysko posiada swoją własną duszę. Po po
rodzie jest ono myte i zakopywane przez ojca dziecka w 
ukrytym, zacienionym miejscu. Jeśli ten rytuał nie byłby 
dopełniony prawidłowo, matka i dziecko mogą ciężko za
chorować, a nawet umrzeć. Inne właściwości przypisują

łożysku Filipinki: przechowując je między książkami 
wierzą, że zapewni to mądrość ich dzieciom. Natomiast wś
ród kobiet z Chin i Wietnamu panuje tradycyjne powszech
ne przekonanie, że spożywanie wywaru z łożyska zapewnia 
posiadanie wystarczającej ilości mleka podczas laktacji do 
wykarmienia dziecka.

Także w plemieniu Indian Navajo istnieje zwyczaj za
kopywania łożyska w specjalnie wyznaczonym miejscu na 
terenie rezerwatu i traktowanie go jako świętego spoiwa 
łączącego Indian z ziemią ojczystą. Również plemię Maoris 
z Nowej Zelandii celebruje zwyczaj zakopywania łożyska 
w ojczystej ziemi. Co równie ciekawe, w ich języku to samo 
słowo „whenua” określa zarówno „ziemię”jak i „łożysko”.

mailto:sajewiczek@hotmail.com
mailto:jak_monika@onet.eu
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Natomiast w kulturze Zachodu, słowo „łożysko” pocho
dzi z łaciny {płacenia) i oznacza „płaskie ciasto” — gatunek 
chleba wypiekany w starożytnym Rzymie. Wydalone po 
porodzie zostaje dokładnie skontrolowane przez lekarza w 
celu wykluczenia jakichkolwiek powikłań. Gdy wszystko 
jest w porządku, najczęściej traktowane jest jako odpad 
szpitalny i poddawane utylizacji. Natomiast noworodek jest 
oczywiście obdarzany miłością i należytą troską.

Jak powstaje i jak jest zbudowane łożysko?

Łożysko jest wielofunkcyjnym narządem pośred
niczącym pomiędzy płodem a matką i odpowiada za pra
widłowy rozwój płodu.

Implantacja zarodka i formowanie się łożyska jest pro
cesem w wysokim stopniu zależnym od prawidłowego 
współdziałania ze sobą organizmu matki (komórek endo- 
metrium macicy) i zarodka (komórek trofoblastu). W miarę 
tworzenia się i rozwoju błon płodowych zarodka wchodzą 
one w coraz ściślejszy kontakt ze śluzówką macicy, a 
krwiobieg matki zbliża się do krwiobiegu płodu. Tak więc 
w każdym łożysku rozróżnia się część płodową i część mat
czyną pierwszą stanowi kosmówka wraz z przylegającą do 
niej błoną płodową drugą— część funkcjonalna błony ślu
zowej macicy.

Do niedawna określenie „łożysko” stosowane było głów
nie do obszaru łatwego do odróżnienia pod względem meta
bolicznym. Pogląd ten jest jednak mylący, ponieważ sugeru
je, że pozostała część błon płodowych nie bierze udziału w 
przemianie materii. Obecnie uważa się, że łożysko składa się 
z głównego obszaru pokrytego dużymi kosmkami oraz ob
szaru paraplacentalnego, który stanowi resztę powierzchni 
zetknięcia się jaja płodowego z endometrium macicy. Jest to 
jednak podział powierzchowny, gdyż opiera się na morfolo
gii, a nie na istotnym funkcjonalnym zróżnicowaniu.

Ryc. 1. Łożysko owcy po porodzie (łożysko rzekome —  nieinwazyj
ne). I — liścień łożyska (kotyledon), p — obszar paraplacentalny 
łożyska. Fot. A. Radowska

Stosowane są różne kryteria podziałów łożysk. Najczę
ściej stosowany jest podział na łożyska rzekome — niein
wazyjne i na łożyska prawdziwe — inwazyjne. W łoży
skach rzekomych kosmówka płodowa przylega ściśle do 
endometrium, ale nie dochodzi do jego zniszczenia, ponie
waż podczas porodu kosmki kosmówki wysuwają się z en

dometrium bez jego uszkodzenia i bez krwawienia. Nato
miast w łożyskach inwazyjnych kosmki kosmówki wnikają 
do endometrium, niszcząc je w różnym stopniu. Przy poro
dzie wydalona zostaje również doczesnowa (funkcjonalna) 
część endometrium wchodząca w skład łożyska, co powo
duje silne krwawienia porodowe.

Funkcje łożyska

Przez wiele lat uważano, iż przechodzenie substancji 
przez barierę łożyskową odbywa się drogą dyfuzji, i że im 
grubsza bariera łożyskowa, tym mniejsza jest jej przepusz
czalność. W wyniku wielu badań zasadniczej zmianie 
uległy poglądy, dotyczące zarówno samej struktury bariery 
łożyskowej, jak i sposobu przechodzenia przez nią substan
cji. Obecnie uważa się, że szybkość i efektywność przecho
dzenia substancji przez barierę łożyskową nie zależy 
wyłącznie od liczby jej warstw tkanek, ale także od ich typu.

Łożysko odgrywa podstawową rolę w zapewnieniu pra
widłowego rozwoju płodu, odbiera bodźce pochodzące za
równo od płodu, jak i od matki. Dostarcza z krwi matki do 
rozwijającego się płodu substancje niezbędne do jego roz
woju, wzrostu i przemiany materii, a także usuwa wydziela
ne przez płód do krążenia matki zbędne dla niego produkty 
metabolizmu. Łożysko odpowiedzialne jest również za 
kontrolowanie i regulowanie zmian, jakie powoduje ciąża w 
organizmie matki i adaptację do odmiennych warunków fi
zjologicznych panujących podczas trwania ciąży. Może tak
że zastępować niektóre narządy niewykształcone jeszcze u 
zarodka; pełni między innymi rolę narządu oddechowego 
płodu, ponieważ jego płuca stają się czynne dopiero bezpo
średnio po porodzie. Łożysko pełni także funkcje bariery 
immunologicznej pomiędzy matką a płodem. Zahamowa
nie reakcji immunologicznych u ciężarnej samicy dotyczy 
jej odpowiedzi na antygeny zgodności tkankowej płodu i 
ewentualnie inne antygeny płodowe, a nie hamuje reakcji 
immunologicznych skierowanych przeciw obcym antyge
nom, np. czynnikom chorobotwórczym. Samica może wy
twarzać odpowiednie przeciwciała, które przechodzą z krwi 
matki przez łożysko do krwi płodu, a tym samym umożli
wić noworodkowi nabycie odporności biernej wrodzonej. 
Łożysko odgrywa również bardzo istotną rolę w regulacji 
wzrostu płodu. Niewydolność łożyska może być przyczyną 
zahamowania wzrostu płodu. Zdolność łożyska do trans
portowania składników odżywczych w końcowym okresie 
trwania ciąży limituje wzrost płodu.

Łożysko jako narząd endokrynny

Łożysko ssaków jest przejściowym narządem, odpowie
dzialnym za zapewnienie odpowiednich warunków dla roz
wijającego się płodu. Jako narząd endokrynny łożysko synte
tyzuje hormony glikoproteinowe, hormony steroidowe, 
czynniki wzrostowe, cytokiny i wiele innych substancji. W 
łożysku produkowane są niemal wszystkie hormony, które 
po porodzie u noworodków, a później i w dorosłym życiu da
nego osobnika są produkowane przez wyspecjalizowane gru
czoły endokrynne. Jednak rozpatrywanie łożyska jako 
narządu endokrynnego nie jest do końca zgodne z ogólnie 
przyjętą definicją endokrynologii. W ujęciu klasycznym, en-
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dokrynologia to nauka o systemie narządów i tkanek, które 
produkują i wydzielają do krwi hormony, docierające wraz z 
nią do całego organizmu, regulujące i koordynujące funkcje 
komórek docelowych. Łożysko traktowane jako narząd en
dokrynny nie w pełni pizystaje do tej definicji, ponieważ hor
mony zsyntetyzowane w łożysku i przez nie wydzielone, 
mogą oddziaływać jedynie lokalnie na macicę i płód, nato
miast pozamaciczne oddziaływanie na narządy i organizm 
matki, do których dostarczane są wraz krwią, można uznać w 
rozumieniu klasycznym za endokrynne.

Hormony białkowe

Wydzielanie gonadotropiny przez łożysko u większości 
ssaków rozpoczyna się bardzo wcześnie, bezpośrednio po 
implantacji zarodka i ustaje w drugiej połowie ciąży.

Łożyskowe hormony gonadotropowe jako glikoprote- 
iny nie różnią się zasadniczo od gonadotropin przysadko
wych. Łożyskowe gonadotropiny działają niezależnie od 
hormonów przysadki, ale w czasie ciąży jednocześnie blo
kują wydzielanie z przysadki matki LH (hormon luteini- 
zujący) i FSH (hormon wzrostu pęcherzyków jajnikowych).

Gonadotropina kosmówkowa jest wydzielana przez 
łożysko do krwi matki, a jej główną rolą jest utrzymanie 
wydzielania progesteronu przez ciałko żółte w pierwszym 
okresie ciąży. Gonadotropina kosmówkowa stymuluje tak
że syntezę hormonów steroidowych w samym łożysku, po
przez wzmaganie przekształcania się cholesterolu w pre- 
gnenolon oraz hydroksylację steroidów łożyska. Stymuluje 
również syntezę dehydroandrosteronu (DHEA) przez nad
nercza płodu.

Łożysko bierze także znaczny udział w produkcji relak- 
syny, pomimo iż jest ona produkowana także przez jajnik i 
błonę śluzową macicy, powodując rozluźnienie wiązadeł ma
cicy i ułatwiając skurcze mięśni macicy. Relaksyna jest uwal
niana w dużej ilości do krwi tuż przed rozpoczęciem porodu.

Laktogen (zwany także hormonem laktotropowym lub 
hormonem somatomammotropowym) działa pobudzająco 
na ogólny metabolizm matki; wzmaga w jej organizmie li- 
polizę, która staje się źródłem energii, dzięki czemu glukoza 
może być wykorzystywana przez płód. Ponadto ogranicza 
zużycie białek przez organizm matki, co wpływa na zwię
kszenie puli aminokwasów dostępnych dla płodu.

Łożyskowy hormon wzrostu pGH i insulinopodobne 
czynniki wzrostowe typu I i II (IGF I i IGF II) to hormony, 
których obecność dopiero nie tak dawno została stwierdzo
na w łożysku. Kojarzone były raczej z innymi narządami i 
tkankami, chociaż ich udział w rozwoju płodowo-łożysko- 
wym wydaje się być nie bez znaczenia, tym bardziej, że pro
cesy anaboliczne u rozwijającego się płodu dominują i pra
wie brak jest zmian katabolicznych. Hormony te pełnią jed
nocześnie ważną funkcję biologiczną i fizjologiczną, biorąc 
czynny udział w kontroli prawidłowego wzrostu płodu, 
łożyska i regulacji metabolizmu zarówno w organizmie 
matki jak i płodu.

Insulinopodobne czynniki wzrostu typu I (IGF I) i typu 
drugiego (IGF II) odgrywają bardzo istotną rolę w okresie 
wzrostu płodu i łożyska. Wykazują one silne wpływ na re
gulację metabolizmu, właściwości mitogenne, a także zdol
ność do odróżnicowania się komórek w wielu tkankach 
płodu i łożyska. IGFs wywierają także wpływ na pobieranie
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i przetwarzanie składników odżywczych oraz wzrost indy
widualnych tkanek płodu i łożyska. Koncentracja krążących 
IGF (I i II) we krwi obniża się w wyniku niedożywienia i de
ficytu hormonów takich jak insulina, tyroksyna i glukokor- 
tykoidy, które są wrażliwe na poziom składników odżyw
czych. Dodatkowo efekty działania IGF (I i II) na wzrost 
płodowo-łożyskowy mogą być wzmacniane lub osłabiane 
poprzez działanie białek wiążących IGF I i IGF II, a także w 
zależności od obniżonego bądź podwyższonego dostarcza
nia składników odżywczych i sygnałów endokrynnych. In
nymi słowy IGF II odgrywa zasadniczą rolę podczas 
wewnątrzmacicznego wzrostu i parakrynnego oddziaływa
nia na tkanki płodu, podczas gdy IGF I reguluje wzrost 
płodu w zależności od ilości dostarczanych składników 
odżywczych. Stąd insulinopodone czynniki wzrostu, IGF-I i 
IGF-II, pełnią kluczową rolę w rozwoju płodowo-łożysko- 
wym podczas trwania ciąży. Pomimo tego, iż w czasie trwa
nia ciąży poziom IGF-II w tkankach i krwi płodu jest znacz
nie wyższy od poziomu IGF-I, to właśnie jemu przypisuje 
się ważniejszą rolę w modulowaniu proliferacji komórek w 
zależności od warunków endokrynnych i żywieniowych, 
wpływających na rozwój płodu. Wykazuje on silne 
właściwości mitogenne, oddziaływuje na wzrost i metabo
lizm komórek. Oprócz endokrynnego oddziaływania na 
cały organizm IGF-I krążącego we krwi, jego lokalna pro
dukcja w wielu tkankach wpływa w sposób autokrynny 
(działa na komórki, w których jest produkowany) lub para- 
krynny (działa na sąsiednie komórki, znajdujące się w oko
licy komórek, w któiych jest produkowany) na proliferację i 
różnicowanie komórek. Co więcej, lokalna produkcja IGF-I 
może zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój płodu w przy
padku braku tego hormonu w krwiobiegu. IGF-I wpływa 
również na efektywny transport składników odżywczych 
przez łożysko. Infuzja IGF-I do układu krążenia ciężarnej 
owcy lub płodu podnosi poziom płodowej glukozy i zwięk
sza pobieranie aminokwasów przez łożysko. Łożysko regu
luje poziom IGF-I krążącego we krwi płodu uwalniając go, 
gdy jego poziom jest zbyt niski, a obniżając jego sekrecję, 
gdy poziom jego we krwi jest za wysoki. Ponadto fizjolo
giczny poziom insulinopobodnych czynników wzrosto
wych we krwi płodu pozytywnie koreluje z prawidłowym 
wzrostem i wagą płodu u ciężarnych kobiet, zwierząt labo
ratoryjnych, jak i zwierząt gospodarskich.

W łożysku ekspresja IGFs jest gatunkowo specyficzna; 
u owiec IGF-II został wykryty w liścieniach, podczas gdy 
IGF-I występuje w brodawkach macicy, w regionach 
wewnątrzłożyskowych. W łożyskach inwazyjnych (gryzo
nie, drapieżne, naczelne) IGF-II został wykryty w syncytio- 
trofoblaście. Jednak znacznie mniej wiadomo o miejscach 
występowania i mechanizmie działania IGF (I i II) wykry
tych w łożysku, w porównaniu z IGF (I i II) występującymi 
w tkankach płodu, co potwierdza, iż pełnią one ważną rolę 
we wzroście płodowo-łożyskowym w czasie trwania ciąży.

Lokalizacja i funkcja łożyskowego hormonu wzrostu 
(pGH) najdokładniej została opisana na przykładzie łożyska 
człowieka. Gen ludzkiego łożyskowego hormonu wzrostu 
(hGH-V) ulega ekspresji w komórkach syncytiotrofoblastu, 
tym silniej, im rozwój ciąży jest bardziej zaawansowany. 
Poziom pGH w krwi ciężarnej kobiety wzrasta znacząco 
pomiędzy 24 a 35 tygodniem trwania ciąży i obniża się 
przed samym porodem. Mniej natomiast wiadomo o lokali-
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Ryc. 2. Postnatalny liścień łożyska owcy, miejsce syntezy hormonów 
łożyskowych. Fot. A. Radowska

zacji i funkcji fizjologicznej pGH w łożysku owcy. U owiec 
hormon ten odkryto w komórkach trofoblastu łożyszcz, a 
jego poziom osiąga największą wartość w połowie okresu 
trwania ciąży (2 do 3 miesiąc ciąży) i obniża się pod koniec 
ciąży (5 miesiąc).

Łożyskowy hormon wzrostu wydzielany jest w sposób 
ciągły. Rola pGH polega na regulowaniu metabolizmu w 
organizmie matki oraz jego adaptacji do odmiennych wa
runków fizjologicznych występujących podczas ciąży, a 
szczególnie do częstych zmian poziomu glukozy w krwi. 
Kontroluje on poziom IGF-I we krwi samicy, stymuluje 
glukoneogenezę, lipolizę i procesy anaboliczne, oraz zwięk
sza dostępność składników odżywczych z jej krwi dla 
płodu. Ponadto, łożyskowy GH nie wywiera bezpośrednie
go wpływu na wzrost płodu, nie jest też wykrywalny we 
krwi płodu. Niski poziom łożyskowego hormonu wzrostu 
we krwi matki jest przyczyną zahamowania wzrostu płodu, 
oddziaływuje natomiast w sposób autokrynny lub parakryn- 
ny na jego rozwój. pGH w łożysku człowieka występuje w 
pozakosmkowej części trofoblastu (obszar paraplacentalny) 
i komórkach części funkcjonalnych błony śluzowej macicy, 
natomiast w łożysku owcy w komórkach łożyszcz.

Hormony steroidowe: estrogeny i progesteron

Progesteron i estrogeny pojawiają się w łożysku bardzo 
wcześnie i wydzielane są zarówno do krwi matki, jak i do 
krwi płodu. Progesteron hamuje owulację i wydzielanie hor
monu luteinizującego (LH) przez przysadkę samicy oraz 
przeciwdziała skurczom macicy w czasie trwania ciąży, tym 
samym nie dopuszczając do poronienia. We wczesnym okre
sie trwania ciąży progesteron wydzielany jest również przez 
ciałko żółte, jednak około 9 tygodnia ciąży u kobiety ciałko 
żółte ulega atrezji i łożysko staje się jedynym źródłem proge
steronu krążącego we krwi. W tym czasie łożysko staje się 
również odpowiedzialne za syntezę estrogenów: estronu, es
tradiolu i estriolu, oddziaływujących jak wyspecjalizowane 
czynniki wzrostowe na układ rozrodczy samicy oraz wzma
gając kurczliwość mięśniówki macicy w czasie porodu.

Oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa 
(HPA)

Bez wątpienia do zapoczątkowania porodu niezbędna 
jest aktywność osi HPA (podwzgórzowo — przysadkowo - 
nadnerczowej). Endogenny mechanizm opisujący ten pro

ces nie jest w pełni poznany, lecz przypuszcza się, iż ważną 
rolę odgrywa tu oddziaływanie pomiędzy łożyskiem a pod
wzgórzem i przysadką płodu. Do badań nad tym procesem 
posłużono się owcami, jako zwierzętami modelowymi.

W drugiej połowie ciąży u owiec podwzgórze rozwi
jającego się płodu rozpoczyna wydzielanie kortykoliberyny 
(CRH), która pobudza przysadkę do wydzielania hormonu 
adenokortykotropowego (ACTH) do krwiobiegu. ACTH 
stymuluje korę nadnerczy płodu do produkcji kortyzolu, 
kortyzol z kolei aktywuje enzymy łożyskowe biorące udział 
w przekształcaniu progesteronu w estradiol. W rezultacie 
obniża się poziom wydzielanego progesteronu do krwiobie
gu matki, natomiast poziom estrogenu wzrasta. Kiedy stęże
nie kortyzolu we krwi płodu osiąga wysoki poziom, ułatwia 
to także dojrzewanie płuc. Funkcja osi HPA nie może być 
rozpatrywana z pominięciem wpływu estrogenu i progeste
ronu wydzielanych przez łożysko. U owiec, w czasie trwa
nia ciąży, biosynteza estrogenów w łożysku jest silnie uza
leżniona od poziomu płodowego kortyzolu.

Pomimo tego, iż przez większą część okresu ciąży po
ziom kortyzolu we krwi płodu jest niski, jego funkcja w re
gulacji wzrostu i rozwoju płodu jest bardzo istotna. Kontro
luje on prawidłowy przyrost i odróżnicowanie tkanek bu
dujących wiele narządów, między innymi płuc, wątroby, 
nerek, układu pokarmowego, a także mięśni i tkanki 
tłuszczowej. Reguluje on również morfologiczne i funkcjo
nalne zmiany w tych narządach oraz aktywuje wiele proce
sów biochemicznych niezbędnych do zapewnienia pra
widłowego rozwoju w okresie postnatalnym. U owiec nie- 
będących w ciąży, podobnie jak u kobiet, kortyzol jest jedną 
ze składowych tzw. ujemnego sprzężenia zwrotnego. Kor
tyzol, działając na podwzgórze i przysadkę, obniża poziom 
wydzielanego ACTH, na skutek czego produkcja kortyzolu 
obniża się i jego poziom pozostaje stały zamiast nieustannie 
wzrastać. Jednak pod koniec ciąży kortyzol nie wywołuje 
już takiego hamującego efektu; rośnie wówczas poziom 
płodowego ACTH, kortyzolu, a tym samym matczynego 
estrogenu. Stężenie estrogenu staje się dostatecznie wyso
kie, progesteronu zaś niskie, aby poród mógł się rozpocząć.

Okazało się jednak, że podstawowy element procesu 
inicjującego poród u owiec nie występuje u ludzi. Płodowy 
kortyzol wspomaga wprawdzie dojrzewanie płuc, jednak 
nie wywiera wpływu na rozpoczęcie porodu ani na jego 
przebieg. Badania dowodzą, że CRH zarówno u ludzi, jaki u 
owiec, kieruje produkcją płodowego kortyzolu i estrogenu 
łożyskowego, jednak w przeciwieństwie do owiec, u ludzi 
CRH pochodzi z łożyska, a nie z mózgu płodu. Ponadto 
CRH wywołuje wydzielanie łożyskowego estrogenu ina
czej niż u owiec i większości ssaków oprócz naczelnych.

U ludzi CRH działa na przysadkę, pobudzając nadner
cza płodu do wydzielania kortyzolu, tak jak u owiec, jednak 
kortyzol nie uruchamia w łożysku produkcji estrogenów 
potrzebnych do rozpoczęcia porodu. Kortyzol przede 
wszystkim wspomaga dojrzewanie płuc u płodu i utrzymuje 
produkcję łożyskowego CRH. Estrogeny syntetyzowane są 
wówczas, gdy łożyskowy CRH i przysadkowy ACTH sty
mulują nadnercza płodu do wydzielania siarczanu dehydro- 
epiandrosteronu (DHEA-S), który przekształcany jest w 
łożysku w estrogen. Łożyskowe CRH kieruje, pośrednio 
lub bezpośrednio, wydzielaniem DHEA-S w nadnerczach 
płodu. Dowodem na to jest fakt, że nadnercza ludzkiego
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płodu zawierają receptory CRH, co świadczy o ich wrażli
wości na ten hormon. Zatem CRH koordynuje prawidłowy 
rozwój płodu z terminem porodu, a także przygotowuje 
przyjście dziecka na świat.

Kortykoliberyna oprócz wywoływania produkcji estro
genów przez łożysko i kortyzolu przez nadnercza płodu, 
działa również bezpośrednio na macicę, uelastyczniając ją i 
wzmagając kurczliwość mięśniówki macicy.

W świetle poznanych już funkcji i roli łożyska w pra
widłowym rozwoju płodu oraz przebiegu ciąży, narząd ten 
wciąż pozostaje tajemniczym i intrygującym obiektem ba
dań. Odrobiny pikanterii dodaje fakt, iż rola oraz szlak 
działania hormonów, wydawałoby się już dobrze pozna
nych, jest niejednokrotnie nieco inny lub znacznie różniący 
się od tego, jaki występuje u osobników w pełni dojrzałych.
Słowniczek:
cytokiny —  hormony plejotropowe (działające na cały orga
nizm), uczestniczące głównie w regulacji proliferacji, różnico
wania i aktywacji komórek;
dehydroepiandrosteron (DHEA) —  hormon sterydowy pro
dukowanym z cholesterolu przez nadnercza, a konkretnie przez 
warstwę siateczkowatąkory nadnerczy. Dehydroepiandrosteron 
jest chemicznie podobny do testosteronu i estradiolu i może 
łatwo być w nie przekształcony;
doczesna, błona doczesnowa —  część błony śluzowej macicy u 
samic ssaków, w której nastąpiły zmiany pod wpływem za
gnieżdżenia się zarodka. Zmiany wiążą się z rozpulchnieniem 
śluzówki. Doczesnowa wchodzi w skład łożyska, a krótko po 
porodzie zostaje oderwana od ściany macicy i wraz z łożyskiem 
wydalona na zewnątrz organizmu samicy; 
endokrynny —  wydzielany do wnętrza (organizmu); układ en- 
dokrynny —  układ wydzielania wewnętrznego; 
endometrium— błona śluzowa macicy, wyścielająca jej wnętrze; 
FSH (hormon wzrostu pęcherzyków jajnikowych) —  hor
mon peptydowy wydzielany przez przedni płat przysadki móz
gowej. Wydzielanie jest kontrolowane przez podwzgórzowy 
czynnik uwalniający —  folikuloliberynę (LHRH). Wydzielanie 
hormonu u kobiet zależne jest od faz cyklu miesiączkowego. 
FSH pobudza dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych i wydzie

lanie estrogenów u kobiet;
glukoneogeneza —  proces biosyntezy glukozy z niecukrowych 
składników, takich jak kwas pirogronowy, kwas mlekowy, me
tabolity cyklu Krebsa i większość aminokwasów, które w wyni
ku przemian mogą być przekształcane w czterowęglowe kwasy 
karboksylowe;
gonadotropiny — hormony gonadotropowe, o budowie białko
wej, wytwarzane przez przedni płat przysadki mózgowej, wy
wierające wpływ na gonady, gruczoły rozrodcze, płciowe (jajni
ki, jądra);
hormon adenokortykotropowy (ACTH) —  hormon, który 
pobudza korę nadnerczy do wydzielania kortyzolu i wielu słabo 
działających androgenów;
hydroksylacja reakcja dołączenia do określonych związków 
chemicznych grup hydroksylowych (-OH); 
kortykoliberyna (CRH) — wielopeptydowy neuroprzekaźnik i 
hormon związany z odpowiedzią organizmu na stres. Pobudza 
przysadkę do wydzielania hormonu adrenokortykotropowego; 
LH (hormon luteinizujący) —  laktacyjny hormon przedniego 
płata przysadki mózgowej (gonadotropina), uwalniany pod 
wpływem neurohormonu podwzgórza —  PRL-RH, wzma
gający czynność wydzielniczą gruczołów mlecznych. Pobudza 
w nich syntezę laktozy i kazeiny oraz wytwarzanie estrogenu i 
progesteronu w ciałku żółtym;
lipoliza —  enzymatyczny rozkład lipidów na glicerol i kwasy 
tłuszczowe;
liścień łożyska (kotyledon, łożyszcze) —  zgrupowanie kosm- 
ków kosmówki na pewnych obszarach łożyska; łożysko liście- 
niowate występuje u bydła, owiec, kóz; 
mitogenne —  indukujące mitozę (podział mitotyczny) komórki; 
syncytiotrofoblast — część zarodka, rozwijająca się z trofobla- 
stu (zewnętrzna warstwa komórek blastocysty, wczesnego sta
dium w rozwoju zarodka ssaków), w okresie jego implantacji w 
błonie śluzowej macicy._________________________________

Wpłynęło 8.12.2006

Mgr inż. Aleksandra Radowska jest doktorantką w Zakładzie 
Cytologii i Histologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie.

Izabela BETLEJ (Warszawa)

MATERIAŁ GENETYCZNY JAKO WYZNACZNIK EWOLUCJI

Nic nie powstaje bez przyczyny, lecz wszystko 
z oznaczonego powodu i konieczności 

Demokryt, O rozumie

Ewolucja na Ziemi, mimo iż jest faktem dowiedzionym 
przez biologów ewolucyjnych, to jednak pozostawiła za 
sobą wiele niewyjaśnionych dotąd problemów, które być 
może w ogóle nie zostaną wyjaśnione. Możemy mieć tylko 
nadzieję, że dzięki bardzo szybko rozwijającym się meto
dom badawczym, zwłaszcza z dziedziny genetyki i biologii

molekularnej, odkryjemy przepaść pomiędzy tym, co fak
tycznie wydarzyło się w przeszłości a hipotezami tego, co 
mogło się wydarzyć. Do niedawna jedynym sposobem po
znania czegokolwiek o naszych pradawnych dziejach były 
nieliczne pozostałości kopalne, z których to obecnie genety
cy mogą odczytać niemal całą historię życia na Ziemi, po
przez izolację DNA oraz porównanie jego sekwencji nukle- 
otydowych.

Jak podaje Krzanowska w „Zarysie mechanizmów ewo
lucji” (1997) „DNA jako materiał informacji genetycznej 
zapisanej jako sekwencja zasad przepisywanych w procesie
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transkrypcji na mRNA” jest wyznacznikiem ewolucji. 
Obecnie uznaje się jednak, że pierwotnym i ewolucyjnie 
ważnym elementem był katalityczny, replikujący się RNA, 
z czasem zastąpiony przez DNA. Dlaczego natura dążyła do 
zmiany RNA na DNA? Za najistotniejsze przyjmuje się ar
gumenty postulujące za możliwością rozwoju enzymów 
białkowych, które zastąpiły aktywnie katalitycznie rybozy- 
my. Taka zmiana wymagała przekwalifikowania protoge- 
nomów RNA z funkcji katalitycznej na kodującą. Jedno
cześnie obecność grupy wodorotlenowej połączonej z ato
mem węgla 2 ’rybozy, która destabilizuje wiązania fosfodies- 
trowe w RNA wymagała bardziej stabilnej cząsteczki, a którą 
to zapewnić mógł DNA. Również pojawienie się tyminy w 
miejsce uracylu wpłynęło na stabilność tej cząsteczki.

Badania porównujące sekwencje DNA wykazały, że 
pewne geny ewoluowały bardzo powoli i do takich należą 
geny dla cytochromu c, histonów czy rRNA. Stwierdza się, 
że ich sekwencje nawet w bardzo odległych filogenetycznie 
od siebie organizmach, praktycznie nie różnią się. Cennym 
genem w śledzeniu ewolucji stał się gen dla 16S rRNA. Na 
podstawie analizy jego sekwencji skonstruowano drzewo 
genealogiczne organizmów żywych, z którego wynika, że 
Archaebacteria są odrębnym królestwem, całkowicie od
miennym od Eubacteria i Eukaryota. rRNA występuje w 
komórce w wielu kopiach, które dodatkowo mają niemal 
identyczne sekwencje. Przypuszcza się, że geny kodujące te 
cząsteczki ewoluowały równolegle razem, a w przypadku 
pojawienia się korzystnej mutacji prawdopodobne jest, że 
została ona przeniesiona na całą rodzinę tych genów. Innym 
ciekawym przykładem jest hemoglobina, należąca do 
nadrodziny globin. Białko to ewoluowało w kierunku za
pewnienia najlepszych właściwości do optymalnego wiąza
nia i przenoszenia tlenu. Zmiany te przebiegały poprzez du
plikację genu pierwotnego, kodującego białko pierwotne, 
translokację, która pozwoliła na niezależny rozwój globiny i 
mioglobiny oraz ponowną duplikację, która w ostateczności 
przyczyniła się do powstania genów kodujących łańcuch a i 
P globiny oraz powstanie tetrameru. O ile hemoglobiny po
chodzące od różnych kręgowców różnią się pod względem 
strukturalnym, o tyle w strukturze I rzędowej można doszu
kać się pewnych podobieństw.

Genom to całość DNA w danej komórce. Wydaje się, że 
jego ewolucja jak i ewolucja poszczególnych genów miała 
swoje dwa przełomy. Pierwsze zdarzenie miało miejsce 1,4 
mld lat temu i związane było z pojawieniem się eukariotów, 
drugie tuż po kambrze, w chwili pojawienia się kręgowców. 
Uwzględnia się dwie drogi powstawania genów w geno
mie: poprzez duplikację genów w genomie oraz nabywanie 
genów od innych gatunków chociażby drogą koniugacji czy 
transformacji jaka ma miejsce np. u bakterii. Wielu autorów 
sugeruje, że duplikacja genów już istniejących mogła 
nastąpić poprzez duplikację całego genomu, pojedynczego 
chromosomu, duplikację pojedynczego genu lub grupy ge
nów. Duplikacja genów może nastąpić również w wyniku 
nieprawidłowej mej ozy, nierównomiernego crossing-over, 
nierównomierną wymianę siostrzanych chromatyd czy po
ślizg replikacyjny. Skutkiem takiej duplikacji jest powstanie 
dwóch identycznych genów. Jeśli druga kopia nie ulegnie 
selekcji, to często gromadząc szkodliwe mutacje może prze
kształcić się w nieaktywny pseudogen. Istnieją również 
przypadki, np. w rodzinie genów globinowych, w których to

mutacje (duplikacje w kopii genów) doprowadziły do po
wstania globin. Najbardziej jednak widocznym przykładem 
ewolucji genów poprzez duplikację są geny homeotyczne, 
odpowiedzialne za prawidłowy plan budowy ciała organi
zmów.

Uważa się, że głównym źródłem zmienności organi
zmów są mutacje i rekombinacje w DNA. Mutacje to zmia
ny w sekwencji nukleotydowej w genomie, spowodowane 
błędem w replikacji lub działaniem czynników mutagen
nych takich jak promieniowanie UV, jonizujące, temperatu
ra, analogi zasad, czynniki deaminujące, alkilujące lub inter- 
kalujące. Z genetycznego punktu widzenia mutacje 
możemy podzielić na punktowe, czyli takie, w których do
chodzi do pojedynczej zmiany nukleotydu, genowe, do
tyczące fragmentów transkrybowanych, genomowe, do
tyczące zmiany liczby chromosomów oraz aberracje 
związane ze zmianą liczby lub struktury chromosomów. Je
śli chodzi o wpływ mutacji na poziomie genomu, to mogą 
one być synonimiczne, czyli takie, w których kodon zmuto
wany koduje ten sam aminokwas co kodon prawidłowy; 
missensowne, w których kodon zmutowany odpowiada in
nemu aminokwasowi oraz nonsensowne, których rezulta
tem jest powstanie kodonu stop. Także inny rodzaj mutacji 
tj. addycje, delecje, insercje mogą wpływać na funkcjono
wanie genów poprzez inaktywację promotorów czy se
kwencji regulatorowych, czego skutki dla ekspresji genów 
można sobie wyobrazić.

M u tac ja  synon im ic/na  M u tac ja  missensowna M u tac ja  nonsensowna
Zmiana kodonu G G A  na Zmiana kodonu G G A  na Zmiana kodonu G G A  na
GGG (G G A  i GGG kodują CG A (kodon CG A  koduje U G A  (kodon stop)
g licynę) argininę)

Ryc. 1. Wpływ mutacji na poziomie genomu

Mutacje powstają również podczas replikacji DNA na 
skutek niekomplementamego sparowania zasad przez poli- 
merazę. Czasami zdarza się, że polimeraza wstawia właści
wy nukleotyd, ale jego zasada azotowa występuje w od
miennej formie izomerycznej, która nie jest preferowana. 
Liczbę błędów podczas replikacji szacuje się na 10‘5, 
jednakże częstość tych błędów zmniejsza się do 10 ‘9 w wy
niku aktywności naprawczych enzymów poreplikacyjnych. 
Można stwierdzić, że mutacje są jednym z głównych 
wyznaczników procesów ewolucyjnych, aczkolwiek los 
mutacji zależy też w pewien sposób od jej wpływu na orga
nizm. Mutacje mogą w ogóle nie mieć wpływu na funkcjo
nowanie genomu, są to tzw. mutacje neutralne lub prowa
dzić do śmierci organizmu — mutacje szkodliwe. Istnieją 
również mutacje korzystne i pozytywne. Szczególnym 
przykładem takich mutacji jest związek pomiędzy kolorem 
skóry a klimatem. W okolicach okołorównikowych ciemny 
kolor skóry zapobiega poparzeniom słonecznym czy rakowi 
skóry, ponieważ jest ona mniej podatna na uszkodzenia pro
mieniami UV.

Obok mutacji ważne znaczenie w ewolucji mają rekom
binacje, które dokonują zmian w strukturze genomu po
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przez proces crossing-over oraz transpozycje elementów ru
chomych. Wszystkie mutacje i rekombinacje, które nie są 
letalne mogą wpływać na procesy ewolucji, aby jednak tak 
się stało muszą być dziedziczone. O ile u bakterii czy droż
dży wszystkie zmiany, które nie są letalne, są dziedziczone 
przez komórki potomne, o tyle u organizmów wielokomór
kowych jedynie zmiany w komórkach linii płciowej mają 
istotne znaczenie w ewolucji, bowiem mutacje w tych ko
mórkach są przekazywane następnym pokoleniom. Takie 
mutacje mogą skutkować w zahamowaniu aktywności kon
kretnych białek lub, co zdarza się rzadziej, nadawać im nie
typową aktywność. W przypadku organizmów wieloko
mórkowych uwagę zwraca fakt, że nie wszystkie mutacje 
ujawniają się natychmiastowo. Mutacja genu na chromoso
mie 4 powodująca u ludzi chorobę Huntingtona uwidacznia 
się zazwyczaj w średnim wieku życia osób z tym defektem 
genetycznym. Nietypowym rodzajem mutacji są hipermu- 
tacje, które pojawiają się u bakterii E. coli w odpowiedzi na 
działanie promieniowania UV, indukując odpowiedź SOS. 
Sygnał SOS jest ostatnią szansą na replikację DNA umożli
wiającą przetrwanie.

Zmiany na poziomie genomu mogą różnie przejawiać 
się w fenotypie. O tym, że ten sam genotyp może dawać 
różne fenotypy w zależności od środowiska można przeko
nać się na przykładzie hortensji, która w obecności siarcza
nu glinu zmienia kolor z różowego na niebieski. Inne czyn
niki takie, jak temperatura, wilgotność, oświetlenie, rodzaj 
podłoża, pokarmu również mają istotne znaczenie w wy
kształceniu fenotypu. Siłą napędową zmienności organi
zmów żywych może być zatem środowisko.

Ogromne znaczenie dla organizmów żywych ma 
zmienność cech fizjologicznych. Przykładem jest tu odpor
ny na arsen Holcus tanatus, gatunek należący do okryto- 
zalążkowych, rosnący w dolinie rzeki Tamar w południo
wo-zachodniej Anglii. Odporność na szkodliwe związki 
występuje również u wielu owadów roślinożernych. Me
chanizmy powstawania odporności są różnorakie, zazwy
czaj geny kodujące enzymy detoksyfikacyjne ulegały zwie
lokrotnieniu. Inny przypadek zmienności cech fizjologicz
nych to odporność na mikroorganizmy. Jedna z najpoważ
niejszych chorób — malaria, jest wywoływana przez Pla- 
smodium falciparum, atakujący czerwone krwinki. Na róż
nych obszarach geograficznych, można zaobserwować od
mienne formy mechanizmów odporności na ta chorobę.

W Zachodniej Afryce występuje mutacja w jednej lub w 
dwóch kopiach genu kodującego hemoglobinę. Na skutek tej 
mutacji erytrocyty posiadają zmieniony kształt, co spowalnia 
rozwój pasożyta. Ponadto w malarycznych regionach Afiyki 
ludzie posiadają charakterystyczną kombinację antygenów, 
wobec czego mają mniej ostre objawy gdy zostaną zakażeni.

Z kolei mieszkańcy terenów Bliskiego Wschodu i basenu 
Morza Śródziemnego posiadają mutację, która ogranicza ak
tywność enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, 
przez co zmniejsza się zdolność przeżycia pasożyta. Istotne 
znaczenie w ewolucji ma także zmienność zachowań, która 
pozwala organizmom na znajdywanie pokarmu, partnerów 
do rozrodu czy odpowiednich siedlisk. Jak podaje Krzanow
ska w „Zarysie mechanizmów ewolucji” (1997) „u mieczy
ków na przykład występuje zależność pomiędzy wielkością 
ciała, a zachowaniem godowym. Różnice w wielkości ciała 
wynikają ze zmienności w locus Pt w chromosomie Y. Locus 
ten określa czas uzyskania dojrzałości płciowej, która wiąże 
się z zahamowaniem wzrostu”.

Ewolucja materiału genetycznego dała ogromną różno
rodność form, jakie możemy obserwować w przyrodzie. O 
ile prawa działania ewolucji nie są skomplikowane, bo opie
rają się na powstawaniu nowych genów na drodze mutacji, 
rekombinacji i selekcji naturalnej, to bynajmniej jej skutków 
nie możemy przewidzieć. To czy dany gatunek się zacho
wa, czy wyginie, czy pojawi się nowy, w dużym stopniu za
leży też od środowiska. Jak potoczy się przyszłość ewolu
cji? Jakie będą jej dalsze skutki? Myślę, że o ile poznanie 
przeszłości może być osiągalne, to spekulowanie o jej 
przyszłości jest raczej ryzykowne.

Słowniczek:
cytochrom c —  białko uczestniczące w transporcie elektronów 
pomiędzy kompleksem cytochromów bc j , a oksydazą cytochro- 
mową w mitochondrium;
histony —  zasadowe białka (H2A, H2B, H3, H4, HI) 
wchodzące w skład nukleosomu;
koniugacja — zachodzący u bakterii proces bezpośredniego 
transferu materiału genetycznego, zazwyczaj poprzez strukturę 
zwana pilą;
locus —  według definicji podanej przez T. Browna (2001) „Lo
kalizacja chromosomowa markera genetycznego lub markera 
DNA”;
protogenom RN A —  według definicji podanej przez T. Brow
na (2001) „wczesne RNA zdolne do replikacji”; 
rybozymy —  cząsteczki RNA zdolne do przeprowadzania reak
cji katalitycznych;
transformacja — proces pobierania DNA przez organizmy 
jednokomórkowe.______________________________________
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Katarzyna KOTARSKA (Kraków)

GENETYKA ZACHOWANIA —  BADANIA NAD ROLĄ GENÓW I ŚRODOWISKA 
W KSZTAŁTOWANIU UMYSŁU CZŁOWIEKA

Pytanie o źródło ludzkiej natury jest jednym z tych, które 
stawiano sobie prawdopodobnie od początku istnienia nasze
go gatunku. Bardzo długo rozważania na ten temat nie wy
kraczały jednak poza sferę filozofii i religii. Dopiero w dru
giej połowie XIX wieku problem wpływu czynników dzie
dzicznych i środowiskowych na naturę człowieka postano
wiono rozstrzygnąć w sposób naukowy. Punktem wyjścia 
dla podjętych badań stały się przełomowe teorie z dziedziny 
nauk przyrodniczych i społecznych. Ich twórcami byli mię
dzy innymi: Herbert Spencer, który spopularyzował nowe 
pojęcie „dobór naturalny” i zastosował je do wyjaśnienia 
praw rządzących społeczeństwem; Karol Darwin, autor 
dzieła „O powstawaniu gatunków”; oraz wreszcie Grzegorz 
Mendel, który krzyżując różne odmiany groszku sfor
mułował prawa dziedziczenia cech, stanowiące fundament 
współczesnej genetyki.

Niewątpliwie najznamienitszą postacią związaną z 
początkami genetyki zachowania był kuzyn Karola Darwina 
— Sir Francis Galton (1822-1911). Galton był bardzo zdol
nym i wszechstronnym badaczem, którego największą pasją 
stało się liczenie i szukanie współzależności w otaczającym go 
świecie. Był wielkim entuzjastą statystyki i znacząco przyczy
nił się do jej rozwoju. Był też pierwszym autorem map pogo
dy, a także odkrywcą faktu, że każdy człowiek posiada unikal
ny, tylko jemu właściwy wzór linii papilarnych. Bardzo żywo 
zainteresował się również kwestią dziedziczności zachowań i 
uzdolnień u ludzi. Jako pierwszy przeprowadził systematyczne 
badania rodzinne, głównie badania nad bliźniętami, które stały 
się klasyczną metodą badawczą genetyki behawioralnej. Gal
ton doszedł do wniosku, że cechy osobowości i uzdolnienia 
przekazywane są w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Wie
rzył, że poprzez właściwy dobór małżeństw oraz zakazy koja
rzenia się jednostek ułomnych będzie można stworzyć lepszą, 
bardziej utalentowaną rasę ludzi. W ten sposób zapoczątkował 
ruch na rzecz doskonalenia rasy ludzkiej, który nazwał „euge- 
niką” (z gr. dobrze urodzony).

Galton był zwolennikiem tzw. eugeniki pozytywnej, 
opartej na systemie pozwoleń i zakazów regulujących zawie
ranie małżeństw. Jednak wielka wiara tego uczonego w 
słuszność podziałów klasowych i znaczenie czynników dzie
dzicznych dla kształtowania się ludzkiej osobowości zainspi
rowała jego następców do rozpoczęcia bezwzględnej i okrut
nej kampanii, zmierzającej do wyeliminowania jednostek 
uznanych za gorsze, lub po prostu niewygodne. Ta nowa pos
tać eugeniki, określana jako eugenika negatywna, rozwinęła 
się szczególnie silnie na początku XX wieku w Stanach Zjed
noczonych dzięki finansowemu wsparciu ze strony amery
kańskich korporacji oraz wprowadzeniu odpowiednich regu
lacji prawnych. Pod hasłem walki o ulepszenie rasy ludzkiej 
wiele osób skazano na odosobnienie oraz przymusową stery
lizację. Ofiarami eugeniki stali się ludzie chorzy, upośledzeni 
umysłowo (lub za takich uznani), przestępcy, alkoholicy, bie
dota wywodząca się z najniższych warstw społecznych oraz 
grupy rasowe i etniczne, które uważano za gorsze i stano

wiące zagrożenie dla rasy nordyckiej. Ruch eugeniczny miał 
zasięg globalny. Rozpowszechnił się również w Europie, 
głównie w Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich oraz 
w nazistowskich Niemczech, gdzie pod rządami Hitlera 
przyjął swą najostrzejszą i najbardziej przerażającą postać. 
Zbrodnie popełnione w III Rzeszy wstrząsnęły opinią pu
bliczną na całym świecie i przyczyniły się do całkowitej 
kompromitacji założeń „nauki” o doskonaleniu rasy ludzkiej.

Równolegle z ruchem eugenicznym opierającym się na 
niezachwianej wierze w genetyczne podłoże wszystkich cech 
i zachowań, rozwinął się nurt reprezentujący całkowicie 
przeciwstawny pogląd na ludzką naturę. Jego zwolennicy na
zywani behawiorystami głosili, że nowonarodzony człowiek 
jest jak czysta karta i może być w dowolny sposób ukształto
wany przez swoje środowisko. Konsekwencją takiego 
poglądu było zupełnie odmienne spojrzenie na społeczeń
stwo. Według koncepcji behawiorystycznej wszelkie po
działy klasowe są sztucznie narzucane przez społeczeństwo i 
nie odzwierciedlają różnic między poszczególnymi jednost
kami. Ruch behawiorystyczny rozpoczął się od wykładów 
Johna B. Watsona na Uniwersytecie Columbia w roku 1912 i 
został w końcu doprowadzony do absurdu przez takich bada
czy jak B. F. Skinner, który ucząc, zwierzęta wykonywania 
różnych czynności doszedł do wniosku, że różnice między- 
gatunkowe w ogóle nie istnieją, a zachowania sąjedynie wy
nikiem uczenia się metodą prób i błędów.

Nikt chyba jednak nie posunął się w próbie negacji zasad 
dziedziczności tak daleko jak Trofim Łysenko. Przyczynił się 
on w decydującym stopniu do upadku nauk biologicznych w 
stalinowskim Związku Radzieckim. Łysenko głosił pogląd, że 
zarówno ludzie jak i inne gatunki mogą być dowolnie kształto
wane przez ich środowisko, a cechy nabyte w ciągu życia stają 
się dziedziczne i są przekazywane następnym pokoleniom. 
Łysenko nie mógł znaleźć dowodów naukowych na poparcie 
swoich koncepcji. Bardzo dobrze pasowały one jednak do 
obowiązującej wówczas ideologii marksistowskiej i dlatego 
zostały oficjalnie uznane. Obłędne pomysły Łysenki, między 
innymi z dziedziny rolnictwa (np. sianie pszenicy ozimej na 
ściernisku po pszenicy jarej w celu uodpornienia tej pierwszej 
na syberyjskie mrozy) mogłyby wywołać uśmiech rozbawie
nia, gdyby nie przyniosły tak tragicznych skutków. Zanim zos
tał odsunięty w 1964 roku, Łysenko zdołał doprowadzić do 
klęski głodu, uśmiercenia wielu wybitnych rosyjskich uczo
nych w czasie stalinowskich czystek i kompletnej miny gene
tyki w jego kraju.

Historia pokazuje zgubne konsekwencje popadania w 
skrajności, a cały dotychczasowy dorobek badawczy oraz 
zwykły zdrowy rozsądek dowodzą, że zarówno geny, jak i 
środowisko, wpływają na ostateczny kształt każdego 
człowieka. To, co wrodzone i wyuczone nakłada się, uzu
pełnia i tworzy ostateczną całość. Dlatego dziś dyskusja do
tyczy jedynie procentowego udziału genów i czynników ze
wnętrznych w kształtowaniu poszczególnych cech naszej 
osobowości, zachowania, inteligencji.
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Nauką, która bada wpływ genów i środowiska na zacho
wanie jest genetyka behawioralna (zachowania). Nauka ta 
przebyła od czasów Galtona długą, wyboistą drogę. Obecnie 
posiada ona bogatą metodologię badawczą oraz niekwestio
nowaną pozycję wśród innych dziedzin wiedzy. Nadal jed
nak odkrywanie źródeł różnorodności naszych zachowań, a 
także związanych z nimi zaburzeń jest bardzo trudne.

Już samo zdefiniowanie zachowań, które mają być 
przedmiotem badań często dostarcza wielu problemów. 
Klasycznym przykładem jest tu inteligencja, jedna z najbar
dziej złożonych i nieuchwytnych własności ludzkiego 
umysłu. Niekończące się spory dotyczą nie tylko sposobu 
jej opisu, ale również obiektywności metod pomiaru.

W kręgu zainteresowania genetyki zachowania znajdują 
się cechy, które zależą od funkcjonowania mózgu — najbar
dziej skomplikowanego i tajemniczego z naszych narządów. 
W komórkach mózgu ulega ekspresji największa liczba ge
nów. Ogromnie trudno odnaleźć wśród nich te, które w decy
dujący sposób przyczyniają się do określonych zachowań.

Trzeba również zaznaczyć, że wszystkie cechy beha
wioralne są cechami ilościowymi i jako takie pozostają pod 
wpływem bardzo wielu genów powiązanych siecią zależ
ności ze sobą, oraz pozostałymi genami i środowiskiem. 
Dodatkową komplikację stanowi fakt, iż działanie ludzkie
go umysłu zależy nie tylko od fragmentów DNA ko
dujących poszczególne białka, ale również od licznych nie- 
kodujących sekwencji regulatorowych. Wpływają one na 
obserwowane wśród ludzi różnice w poziomie ekspresji ge
nów i zwiększają ogólną zmienność cech w populacji.

Jak zostało wcześniej wspomniane, informacja zapisana 
w DNA nie przesądza o ostatecznym ukształtowaniu psychi
ki każdego z nas. Przynajmniej równie ważną rolę odgrywają 
warunki życia, wychowanie, edukacja, doświadczenia, stan 
zdrowotny, czyli szeroko pojęte środowisko zewnętrzne. In
terakcje między genami i środowiskiem są bardzo głębokie, 
wielostronne i skomplikowane. Dlatego rozdzielenie roli 
czynników dziedzicznych od zewnętrznych, w obserwowa
nej wśród ludzi zmienności zachowań, wydaje się zadaniem 
niezwykle karkołomnym. A jednak właśnie rozwiązanie tego 
zagadnienia należy do fundamentalnych problemów badaw
czych genetyki zachowania. Nauka ta w swoich poszukiwa
niach wykorzystuje metody genetyki ilościowej oraz naj
nowsze osiągnięcia genetyki molekularnej.

Metody genetyki ilościowej służą oszacowaniu, w jakim 
stopniu różnice obserwowane pomiędzy ludźmi wynikają z 
różnic genetycznych, a w jakim — z różnic między środo
wiskami, w których urodzili się i dorastali. Nie określa się 
przy tym, jakie konkretnie geny i czynniki środowiskowe 
mogą wchodzić w grę. Metody te bazują na statystycznie 
opracowanych wynikach uzyskanych przy tzw. badaniach 
rodzinnych, badaniach nad bliźniętami oraz dziećmi adopto
wanymi. Często łączy się powyższe schematy badawcze, aby 
uzyskać pełniejsze, bardziej przekonywujące dane. Badania 
rodzinne mogą wskazać na udział czynnika genetycznego w 
występowaniu pewnych cech, ale są metodą bardzo mało 
precyzyjną. Dlatego dużo szersze zastosowanie znalazły ana
lizy bliźniąt i dzieci adoptowanych.

Klasyczne badania bliźniąt polegają na porównywaniu 
stopnia podobieństwa występującego pomiędzy bliźniętami 
jednojajowymi ze stopniem podobieństwa obserwowanym 
pomiędzy bliźniętami dwujajowymi tej samej płci. Podsta

wowym założeniem tej metody jest to, że zarówno bliźnięta 
jedno-, jak i dwujajowe wychowywane są w tej samej rodzi
nie, a więc podlegają jednakowym wpływom środowiska. 
Dzięki temu można przyjąć, że wszystkie występujące w ob
rębie badanych par różnice wynikają z czynników genetycz
nych. Jak wiadomo, bliźnięta monozygotyczne posiadają 
identyczny materiał genetyczny, a pary dizygotyczne dzielą 
przeciętnie 50% wspólnych genów. Jeśli więc bliźnięta jed- 
nojajowe są zdecydowanie bardziej do siebie podobne, niż 
bliźnięta dwujajowe pod względem badanej cechy, wskazuje 
to na znaczny udział czynników dziedzicznych w jej kształto
waniu. Metoda ta, mimo że prosta i logiczna, nie jest niestety 
doskonała. Wielu naukowców poddaje w wątpliwość założe
nie o równości wpływów środowiskowych, jakim podlegają 
bliźnięta jedno- i dwujajowe. Twierdzą oni, że pary monozy
gotyczne są odbierane i traktowane przez swoich rodziców, 
nauczycieli, kolegów prawie jak jedność. Spędzają też ze 
sobą bardzo wiele czasu. Bliźnięta heterozygotyczne nato
miast nie czują tak silnej łączącej je więzi, a otoczenie pod
chodzi do nich w sposób bardziej indywidualny. Z tego po
wodu, podczas gdy bliźnięta jednoj aj owe poddawane są nie
mal identycznym wpływom środowiska, na rodzeństwo 
dwujajowe oddziałują często trochę inne czynniki. Większe 
podobieństwo obserwowane między identycznymi gene
tycznie bliźniakami, w porównaniu z parami dizygotyczny- 
mi, może więc częściowo wynikać nie ze wspólnoty genów, 
ale z dorastania w bardziej jednorodnym otoczeniu. Z drugiej 
strony wiele przemawia za tym, że w okresie życia płodowe
go bliźnięta jednojajowe doświadczają znacznie większych 
różnic środowiskowych niż dwujajowe, zwłaszcza w przy
padku dzielenia wspólnego łożyska. Jeśli to zróżnicowanie 
warunków prenatalnych (niejednakowy dostęp do tlenu, 
składników odżywczych, walka o przestrzeń) odgrywa 
znaczną rolę w późniejszym rozwoju, metoda bliźniąt może 
nie doszacować znaczenia dziedziczności.

Genetyka behawioralna opiera się również na badaniach 
bliźniąt jednojajowych oddanych zaraz po urodzeniu do 
adopcji różnym rodzinom, a więc wychowywanych oddziel
nie. Przyjmuje się, że istniejące między takimi bliźniętami 
różnice w zachowaniu odzwierciedlają odmienne środowis
ka, w których się wychowały, a podobieństwa są odbiciem 
posiadania identycznych genów. Wnioskowanie na temat 
wkładu czynników genetycznych i środowiskowych do wa
riancji zachowań na podstawie analizy par bliźniąt monozy- 
gotycznych wychowywanych oddzielnie, też nic jest wolne 
od błędów i nieścisłości. Wpływa na to wiele czynników. 
Przede wszystkim twierdzenie, że badane bliźnięta dojrze
wają w różnych środowiskach nie jest do końca prawdziwe. 
Wprawdzie są one wychowywane przez różne rodziny, ale 
zwykle w bardzo podobnych warunkach ekonomicznych, 
kulturowych i społecznych. Nie można również zapominać, 
że bliźnięta rozdzielone nawet zaraz po urodzeniu dzieliły 
jednak wspólne środowisko macicy matki, które mogło 
wywrzeć znaczący wpływ na ich późniejszy rozwój. Kolej
nym problemem jest fakt, że bliźnięta objęte badaniami mają 
skłonność do wyolbrzymiania łączących je podobieństw, aby 
stać się bardziej atrakcyjnym obiektem dla naukowców, a 
przede wszystkim przedstawicieli masmediów, którzy bar
dzo chętnie podchwytują historie o rozdzielonym, a mimo to 
jednakowym rodzeństwie. Ponadto, mimo że bliźnięta mo
nozygotyczne rozwijają się z tej samej zapłodnionej komórki
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jajowej, w ich DNA mogą pojawić się pewne różnice. 
Założenie o identyczności ich materiału genetycznego jest 
więc uproszczeniem przyjętym na potrzeby eksperymentu.

Uzupełnieniem badań nad bliźniętami są tzw. badania 
adopcyjne obejmujące dzieci posiadające różnych rodziców 
biologicznych (a więc różne genotypy), a wychowujące się w 
tej samej rodzinie adopcyjnej. Porównanie różnic i podobień
stw obserwowanych pomiędzy takimi dziećmi, a także mię
dzy nimi a ich rodzicami biologicznymi i adopcyjnymi dos
tarcza wielu danych na temat udziału czynników dziedzicz
nych i środowiskowych w kształtowaniu osobowości, inteli
gencji i zachowań.

Dużo bogatszą metodologią badawczą dysponuje genety
ka behawioralna zwierząt. Oczywiście trudno odnieść w spo
sób prosty zachowania zwierząt do zachowań ludzi. Badania 
zwierząt z zakresu genetyki ilościowej dostarczają jednak 
wyraźnych dowodów na rzecz znaczenia genów w kształto
waniu zachowań, a wiele z nich ma charakter uniwersalny. 
Prowadzenie hodowli selekcyjnych oraz analiza szczepów 
wsobnych to metody powszechnie wykorzystywane w bada
niach genetycznych zwierząt.

Jeśli jakaś cecha jest dziedziczna, można poprzez odpo
wiedni dobór osobników do kojarzeń wyprowadzić linię o 
pożądanych parametrach tej cechy. W przypadku genetyki 
zachowania prowadzi się hodowle selekcyjne ze względu na 
określone właściwości behawioralne, np. lękliwość. W jed
nym z klasycznych eksperymentów z tej dziedziny wybiera
no myszy ze względu na przejawianą aktywność w tzw. 
otwartym polu, czyli obszernej, jasnej kabinie. Zakłada się, 
że wyższe wskaźniki aktywności są oznaką niskiego pozio
mu lęku. Poprzez krzyżowanie kolejnych pokoleń najbar
dziej aktywnych myszy oraz myszy najmniej aktywnych, 
uzyskano linie coraz bardziej różniące się od siebie pozio
mem lęku. Eksperyment ten udowodnił genetyczne podłoże 
tej cechy. Ponieważ różnica pomiędzy „wysoką” i „niską” 
linią wzrastała stopniowo z pokolenia na pokolenie, można 
było wysnuć wniosek, iż za przejawiany poziom lękliwości 
odpowiada bardzo wiele genów. Gdyby decydował tu tylko 
jeden lub dwa geny, po kilku pokoleniach różnica między ba
danymi liniami ustaliłaby się na stałym poziomie.

Inny podstawowy schemat eksperymentalny genetyki iloś
ciowej stosowany w badaniach zachowań zwierząt polega na 
porównywaniu szczepów wsobnych, czyli grup organizmów 
charakteryzujących się jednorodnością genotypową i homozy- 
gotycznością. Poszczególne chowy wsobne różnią się gene
tycznie między sobą, a wszystkie utrzymywane są w takich sa
mych warunkach laboratoryjnych. Cechy, którymi różnią się 
od siebie szczepy wsobne mają więc podłoże genetyczne. Od
mienności stwierdzane wewnątrz szczepów będą natomiast 
przypisane wpływom środowiskowym.

Wszystkie opisane dotychczas metody badawcze pro
wadzą do oszacowania wskaźnika zwanego odziedziczalnoś- 
cią. Odziedziczalność jest jednym z podstawowych pojęć sto
sowanych przez genetyków behawioralnych, które określa 
wkład różnic genetycznych do obserwowanych różnic pomię
dzy jednostkami w określonej populacji i określonym czasie. 
Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że odziedziczalność jest 
miarą statystyczną odnoszącą się do całej populacji. Nie moż
na stosować jej do oceny udziału czynników dziedzicznych w 
kształtowaniu cech indywidualnej osoby. Np. odziedziczal
ność wzrostu wynosi 90%. Nie oznacza to, że ktoś rośnie do

90% swojego wzrostu z powodu genów, a pozostałe centyme
try zostają mu dodane przez środowisko. Oznacza to jedynie, 
że 90% różnic we wzroście pomiędzy ludźmi wynika z różnic 
genetycznych między nimi. Inną bardzo ważną własnością 
odziedziczalności jest to, iż odnosi się ona do ściśle określonej 
populacji i środowiska. Prowadząc badania nad daną cechą w 
innych populacjach lub warunkach środowiskowych można 
otrzymać odmienne wartości tego wskaźnika. Dowodem na 
poparcie powyższego twierdzenia mogą być m.in. studia prze
prowadzone przez Erica Turkheimer’a z University of Virginia 
dotyczące odziedziczalności ilorazu inteligencji u dzieci z róż
nych grup społecznych Stanów Zjednoczonych. Oceniono, że 
wśród dzieci wychowujących się w bardzo ubogich rodzinach 
około 60% wariancji tej cechy wynika z wpływów środowis
kowych, podczas gdy udział genów jest znikomy. Badania ro
dzin zamożnych doprowadziły do uzyskania dokładnie od
wrotnego wyniku.

Wykorzystanie metod ilościowych pozwala na oszacowa
nie, w jakim stopniu różnice genetyczne przyczyniają się do 
różnic fenotypowych obserwowanych między ludźmi. Nie 
wskazują jednak, które konkretnie geny mogą mieć decy
dujący udział w kształtowaniu poszczególnych cech naszej 
osobowości. Odpowiedzi na to pytanie poszukuje się za poś
rednictwem różnorodnych metod genetyki molekularnej.

Do tej pory zidentyfikowano przyczyny wielu chorób 
wywołujących zaburzenia zachowania, które spowodowane 
są nieprawidłową budową lub liczbą chromosomów, a także 
mutacjami w pojedynczych genach.

Najczęstszą chorobą chromosomową, przejawiającą się 
między innymi upośledzeniem. umysłowym, jest Zespół 
Downa. Spowodowany jest on trisomią 21 chromosomu i 
występuje mniej więcej raz na tysiąc urodzeń. Dodatkowy 
chromosom X zarówno u mężczyzn (Zespół Klinefeltera, 
XXY) jak i u kobiet (Zespół potrójnego X) powoduje znacz
ne obniżenie intelektu i ogólnych zdolności poznawczych. 
Dodatkowy chromosom Y u mężczyzn XYY nie skutkuje 
poważnymi zaburzeniami rozwojowymi, chociaż około 
połowa z nich ma problemy z mową i czytaniem. Sugerowa
no, iż dodatkowy chromosom Y skłania jego posiadaczy do 
przejawiania agresji i skłonności przestępczych, ale hipoteza 
ta nie została dostatecznie udowodniona.

Z chorób spowodowanych delecjami chromosomów, a 
przejawiających się, obok innych objawów, niedorozwojem 
umysłowym i zaburzeniami zachowań można wymienić 
Zespół Angelmana (delecja odcinka 15ql 1-13 pochodzenia 
matczynego), Zespół Pradera-Williego (delecja odcinka 
15ql 1-13 pochodzenia ojcowskiego), czy Zespół Williamsa 
(brak niewielkiego fiagmentu chromosomu 7, zawierającego 
gen elastyny oraz białka LimK, wpływającego na ekspresję 
genów nadzorujących proces powstawania głowy). Zespół 
Williamsa jest szczególnym przykładem zaburzenia, gdzie 
obserwuje się mieszaninę niezwykłych uzdolnień oraz 
niewątpliwych ograniczeń umysłowych. Dzieci z tym zes
połem chorobowym nazywane są „dziećmi elfami” ze 
względu na zmienione z powodu osłabienia tkanki łącznej 
rysy twarzy, a także bardzo łagodne i pogodne usposobienie. 
Chociaż mają one niski iloraz inteligencji i nie potrafią roz
poznawać związków między przedmiotami, cechuje je po
nadprzeciętny rozwój zdolności językowych.

Znanych jest również wiele chorób jednogenowych, w 
których przebiegu zauważa się zmiany zachowania i liczne
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nieprawidłowości pracy mózgu. Typowym przykładem 
może tu być choroba Huntingtona (mutacja genu huntingtyny 
w 4 chromosomie), Zespół łamliwego chromosomu X (zmia
na w genie FMR1) oraz nierozpoznana w porę fenyloketonu- 
ria.

Przyczyny chorób chromosomowych i jednogenowych 
można było stosunkowo łatwo zidentyfikować dzięki istnie
niu prostej zależności między wystąpieniem anomalii gene
tycznej i objawów chorobowych. Wskazane tu geny nie są 
jednak zazwyczaj tymi, które są specyficznie zaangażowane 
w rozwój zdolności umysłu w zdrowym, prawidłowo funk
cjonującym organizmie. Mają one najczęściej charakter 
ogólny, a fakt, że zaburzenia ich funkcji odzwierciedlają się 
tak wyraźnie na pracy mózgu, wynika ze szczególnej 
złożoności i delikatności tego narządu. Prawdziwym wyzwa
niem jest więc wskazanie tych genów, które odgrywają naj
ważniejszą rolę w kształtowaniu umysłu zdrowych jednostek 
i przyczyniają się do występowania różnic obserwowanych 
między nimi. Bardzo dużo trudności sprawia również roz
poznanie w ludzkim DNA obszarów, które odgrywają klu
czową rolę w występowaniu skłonności do rozwoju chorób 
psychicznych o złożonej etiologii takich jak schizofrenia, de
presja maniakalna lub autyzm. Wykazano wprawdzie, że 
czynnik dziedziczny ma zdecydowany udział w przejawianiu 
skłonności do tych chorób, ale nadal dalecy jesteśmy od 
pełnego poznania ich genetycznych źródeł.

Typowymi technikami badawczymi stosowanymi do 
identyfikowania genów wpływających na zachowanie u lu
dzi są tzw. metody sprzężeń oraz powiązań.

Metoda sprzężeń wykorzystywana jest do lokalizowania 
genów dla zaburzeń jednogenowych. Polega ona na analizo
waniu dużej liczby rodowodów rodzin, w których występuje 
dane zaburzenie i poszukiwaniu markerów DNA sprzę
żonych z objawami choroby. Im bliżej poszukiwanego genu 
leży wskazany marker DNA, tym mniejsze prawdopodo
bieństwo wystąpienia rekombinacji między nimi i większa 
zgodność przekazywania zaburzenia i allelu markera. Do 
momentu jednak, gdy można wskazać osoby cierpiące na 
dane schorzenie, a nieposiadające allelu markera mamy pew
ność, iż marker, mimo że położony blisko, wciąż nie jest po
szukiwaną przez nas sekwencją. W ten sposób, odnajdując 
coraz silniejsze sprzężenia, można w końcu zlokalizować 
fragment DNA odpowiedzialny za dany zespół chorobowy. 
Dzięki metodzie sprzężeń udało się między innymi ustalić, że 
za większość przypadków pląsawicy Huntingtona odpowia
da zwielokrotnienie powtórzeń CAG w genie huntingtyny. 
Metodę tę wykorzystano też do zidentyfikowania przyczyny 
fenyloketonurii i upośledzenia umysłowego związanego z 
łamliwym chromosomem X.

Cechy umysłu decydujące o naszym zachowaniu należą 
jednak, jak wiadomo, do złożonych cech ilościowych, które 
zależą od wpływu bardzo wielu genów. Do identyfikacji loci 
genów dla cechy ilościowej (QTL — quantitative trait locus) 
w badaniach ludzi stosuje się schemat powiązań allelicznych. 
Polega on na porównywaniu częstości występowania posz
czególnych alleli genów u osób z wysokimi parametrami 
analizowanej cechy, z ich częstością u osób z niskimi para
metrami lub w grupie kontrolnej. Jeżeli zauważy się korela
cję między występowaniem określonej wersji genu a pozio
mem natężenia cechy, można przypuszczać, że gen ten wy
wiera pewien wpływ na badane zachowanie. Powiązanie al-

leliczne z cechą ilościową może zostać wykryte tylko wtedy, 
gdy sam marker DNA jest QTL lub znajduje się bardzo blis
ko niego. Dla uzyskania pełnego obrazu należałoby więc ge- 
notypować ogromną ilość markerów. Obecnie dzięki pozna
niu całkowitej sekwencji ludzkiego genomu, opracowaniu 
szczegółowych map markerów DNA oraz nowym techni
kom komputerowym, zadanie to wydaje się zdecydowanie 
bardziej realne niż dawniej.

W lokalizowaniu genów odpowiadających za ludzkie za
chowanie i jego zaburzenia ogromnie pomocne okazały się 
badania na zwierzętach laboratoryjnych, głównie myszach. Z 
oczywistych powodów zwierzęta te stwarzają dużo szersze 
możliwości eksperymentalne niż organizm człowieka. Więk
szość genów ludzi ma swoje mysie odpowiedniki. Często 
również poszczególne geny człowieka i myszy ułożone są na 
chromosomach w tej samej kolejności. Dzięki temu można 
porównywać ze sobą nie tylko pojedyncze sekwencje, ale 
również dłuższe fragmenty homologii.

Współczesne techniki molekularne pozwoliły na stwo
rzenie myszy o różnorodnych mutacjach behawioralnych. 
Pierwsze szczepy ze zmianami genetycznymi powodującymi 
zaburzenia zachowania zostały wyprowadzone z osobników, 
u których zaszły mutacje spontaniczne. Potem jednak zaczęto 
również indukować zmiany genetyczne w sposób sztuczny, 
wykorzystując odpowiednie substancje chemiczne i promie
niowanie. Najbardziej przydatne dla celów badawczych jest 
jednak wywoływanie mutacji ukierunkowanych, skierowa
nych na ściśle określony fragment DNA i prowadzących do 
powstania myszy transgenicznych lub posiadających zno
kautowane, czyli wyłączone geny.

Myszy z mutacjami skutkującymi zaburzeniami zacho
wania wykorzystywane są często jako modele ludzkich cho
rób psychicznych. Wykorzystanie takich modeli ma oczy
wiście ograniczony zakres. Niemożliwe jest na przykład uży
cie zwierząt do zobrazowania zaburzeń wyższych czynności 
mózgu człowieka, takich jak umiejętność posługiwania się 
językiem. Nikt nie stara się również wyhodować myszy cier
piących na skomplikowane ludzkie zespoły chorobowe typu 
schizofrenii, autyzmu lub depresji. Bardzo pomocne okazały 
się natomiast mysie mutanty przejawiające proste zaburzenia 
zachowania, które są komponentami wielu chorób psychicz
nych człowieka.

Indukowanie mutacji u zwierząt laboratoryjnych pozwala 
na identyfikowanie pojedynczych genów mających znaczący 
udział w kształtowaniu złożonych cech behawioralnych. 
Chociaż cechy takie znajdują się pod kontrolą wielu genów, 
defekt jednego z nich może już skutkować wyraźnymi nie
prawidłowościami w zachowaniu. Wywołując sztuczną mu
tację nie mamy jednak pewności, że zmutowany gen jest spe
cyficznie odpowiedzialny za analizowane zachowanie oraz 
wpływa na naturalną międzyosobniczą zmienność danej ce
chy. Dlatego też, obok tworzenia zwierząt obarczonych mu
tacjami w obrębie pojedynczych genów, stosuje się również 
odmienną strategię badawczą. W strategii tej, zamiast identy
fikowania pojedynczych genów wywierających znaczący 
wpływ na badaną cechę behawioralną, poszukuje się licz
nych genów mających relatywnie słabe wpływy, a więc qu- 
antitative trait loci.

Jedną z metod wykorzystywanych do wyszukiwania 
QTL powiązanych z zachowaniem u zwierząt jest analiza 
wsobnych szczepów rekombinacyjnych (RI — recombinant
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inbred strains). Szczepy takie tworzy się poprzez skrzyżowa
nie dwóch szczepów wsobnych różniących się od siebie 
znacznie pod względem parametrów badanej cechy. Spośród 
mieszańców F2 wybiera się dowolne pary, z których wypro
wadza się linie wsobne kojarząc osobniki w bliskim pokre
wieństwie (brat x siostra) przez 20 pokoleń. W ten sposób 
uzyskuje się serię szczepów RI, z których każdy jest homo- 
zygotyczny we wszystkich loci i zawiera unikalną dla siebie 
kombinację genów pochodzących ze szczepów wyjścio
wych. Szczepy RI genotypuje się pod względem wielu mar
kerów DNA, określając dla każdego z nich tzw. strain-distri- 
bution patem (SDP), czyli wzór rozkładu. Strategia badaw
cza polega na porównywaniu wzorów rozkładu kolejnych 
markerów z wzorem rozkładu parametrów analizowanej ce
chy w poszczególnych szczepach RI. Poszukuje się marke
rów, których rozkład pokrywa się z rozkładem cechy. Można 
domniemywać, że takie markery będą związane z locus genu 
dla badanej cechy ilościowej.

Ostatecznym celem studiów nad genetycznymi źródłami 
zachowania nie jest jedynie wskazanie określonych genów, ale 
również wyjaśnienie, w jaki sposób geny te działają i 
wpływają na obserwowany fenotyp. Zrozumieniu tych me
chanizmów służą badania z dziedziny genomiki funkcjonalnej 
i proteomiki. Uwaga badaczy koncentruje się tutaj głównie na 
mózgu, gdyż wszystkie drogi od genów do zachowania pro
wadzą ptzez ten organ. Poznanie funkcjonowania genów jest 
bardzo trudne, wymagające czasu i coraz lepszych technik ba
dawczych. Jednak właśnie w tym kierunku będzie niewątpli
wie zmierzać genetyka zachowania.

Zagadnienie udziału genów w kształtowaniu i funkcjono
waniu naszego umysłu jest jednym z tych, które budzi zainte
resowanie wszystkich ludzi, a nie tylko małej, hermetycznej 
grupy naukowców. Dlatego też wszystkie odkrycia z dziedzi
ny genetyki behawioralnej są bardzo wdzięcznym tematem 
dla masmediów. Niestety zdarza się, że wyniki badań przed
stawia się w sposób uproszczony i przez to niezgodny z 
prawdą. Często też dopiero wstępne i cząstkowe ustalenia 
prezentowane sąjako pełne, dobrze udokumentowane dane. 
Dziennikarze donoszą o odkryciu genów inteligencji, agresji, 
orientacji seksualnej, religijności i wielu innych własności 
ludzkiej natury. Informacje takie są niewątpliwie bardzo 
atrakcyjne i przyciągają wielu odbiorców, co jest jednym z 
głównych celów prasy i telewizji. W ten sposób jednak pro
cesy myślowe i emocjonalne człowieka, kształtowane przez 
niezwykle złożone interakcje między licznymi genami i śro
dowiskiem redukuje się do prostych, linearnych relacji gen 
— zachowanie.

Bardzo intensywny rozwój genetyki w ostatnich dziesię
cioleciach powoduje, iż wiele osób zaczyna przeceniać rolę 
genów. Ludzie są skłonni wierzyć, że geny decydują o 
wszystkim, że są przeznaczeniem, którego w żaden sposób 
nie można zmienić. Badania naukowe przeczą oczywiście ta
kiemu genetycznemu determinizmowi, szczególnie w przy
padku cech umysłu. Geny, które dziedziczymy po przodkach 
wyznaczają jedynie pewne (zresztą bardzo szerokie i płynne) 
granice naszych możliwości i powodują, że wykazujemy 
określone skłonności, które mogą być wzmacniane, lub prze
ciwnie — wyciszane w trakcie rozwoju.

Genetyka behawioralna od początku swojego istnienia 
wywiera duży wpływ na wiele dziedzin życia społecznego. 
Oto kilka przykładów.

Pogląd na temat znaczenia czynników dziedzicznych i 
środowiskowych w kształtowaniu charakteru i intelektu 
może decydować o prowadzonej polityce socjalnej, eduka
cyjnej, a także zakresie podejmowanych działań resocjaliza
cyjnych wśród środowisk przestępczych.

Temat roli genów w funkcjonowaniu umysłu podejmowa
ny jest zawsze przy okazji rozważań na temat różnic wystę
pujących pomiędzy płciami oraz poszczególnymi rasami. 
Obecnie nikogo nie dziwi fakt, iż mózgi kobiet i mężczyzn 
pracują w odrobinę odmienny sposób. Wiadomo też, że różni
ce genetyczne przyczyniają się do pewnych różnic fenotypo- 
wych obserwowanych pomiędzy ludźmi i że określone wa
rianty genów występują częściej w jednej populacji niż w in
nych. Wiele osób nie poprzestaje jednak na stwierdzeniu, że 
ludzie różnią się między sobą (różnice te są zresztą dużo 
mniejsze niż zwykło się powszechnie uważać). Zjawisko róż
norodności łączą oni nierozerwalnie z potrzebą wartościowa
nia. Zaczynają przekonywać, iż jedna grupa ludzi jest zdecy
dowanie lepsza i wartościowsza od pozostałych, co prowadzi 
nieuchronnie do rasizmu i dyskryminacji.

Odkrycia z zakresu genetyki zachowania odcisnęły wy
raźny ślad na działalności sądów. Adwokaci przyjmują nie
kiedy linię obrony polegającą na twierdzeniu, że ich klienci 
posiadają genetyczne predyspozycje do wkraczania na drogę 
przestępstw i dlatego nie mogą w pełni odpowiadać za swoje 
czyny. Podstawą do takiej taktyki obrony jest najczęściej 
słynny przykład pewnej rodziny holenderskiej. Wielu męż
czyzn z tej rodziny charakteryzowało się dużą agresją, stoso
waniem przemocy, a także niskim poziomem inteligencji. 
Okazało się, że opisane zachowania były wynikiem przeka
zywanej w tej rodzinie mutacji chromosomu X, w obrębie 
genu MAOA. Zwykle jednak brak tak prostych związków 
między defektem DNA, a skłonnościami do łamania prawa. 
Sędziowie odpierają więc argumenty o genetycznych przy
czynach popełnionych przestępstw i wyznaczają oskar
żonym stosowne kary, o ile nie cierpią oni na choroby psy
chiczne łub upośledzenie umysłowe uniemożliwiające im ra
cjonalne myślenie. Wciąż jednak pytania o zakres ludzkiej 
odpowiedzialności oraz granicę między naturalną zmienno
ścią cech a patologią powracają i pozostają bez jednoznacz
nej odpowiedzi.

Ponieważ pogląd na ludzką naturę decyduje o tak wielu 
aspektach naszego życia, bardzo ważne jest, aby nie tworzyć 
wśród ludzi fałszywego obrazu związków między genami i 
umysłem. Należy wciąż pamiętać, iż niewłaściwe interpretacje 
doniesień z zakresu genetyki behawioralnej mogą przynieść 
wiele złego. Mogą one stać się źródłem dyskryminacji poje
dynczych jednostek lub całych grup ludzi oraz postawić pod 
znakiem zapytania fundamentalne zasady współczesnych 
społeczeństw, takie jak idea równości szans, wolnej woli oraz 
odpowiedzialności za własne czyny.
W p ł y n ę ł o  1 8 . 1 2 . 2 0 0 6

Katarzyna Kotarska jest magistrantką w Zakładzie Genetyki 
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Jacek RAJCHEL (Kraków)

KAMIENNY WYSTRÓJ GMACHU A-O AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 
W KRAKOWIE

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w 
Krakowie przy al. Mickiewicza 30 od 55 lat zajmuje najstar
szy, zabytkowy już dzisiaj budynek A-O, wzniesiony w la
tach 1923-1938. Jest on również siedzibą władz Uczelni i 
nosi imię jednego z jej wielkich rektorów, geologa — Prof. 
Walerego Goetla. Wchodząc do przestronnego holu tego 
gmachu nie mamy wątpliwości, że to tutaj mieści się Wy
dział Geologii. Świadczą o tym umieszczone w gablotach i 
wolnostojące okazy geologiczne, będące częścią Muzeum 
Geologicznego (Wszechświat 2006, tom 107, nr 7-9). Przez 
swoją dostępność Muzeum promuje nauki geologiczne a 
jednocześnie zachęca młodzież do studiowania geologii. 
Ponadto pełni ono rolę wizytówki Akademii Gómiczo-Hut- 
niczej i macierzystego Wydziału Geologii, Geofizyki i 
Ochrony Środowiska. Będąc w budynku A-O warto również 
zwrócić uwagę na — nie mniej interesujący — bogaty wy
strój jego wnętrza. Znajdziemy tu ekspozycję pięknych, de
koracyjnych kamieni, i co w obecnych warunkach stanowi 
już rzadkość, głównie polskiego pochodzenia.

Ryc. 1. Fragment holu budynku A-O Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. Fot. J. Rajchel

Prowadzące do budynku A-O schody, cokoły zdo
biących fronton pomników Górników i Hutników, oraz 
schody przedsionka wykonane są z granitu strzegomskiego. 
Jest to popielato-niebieskawy dolnośląski granit z intruzyw- 
nego batolitu usytuowanego pomiędzy Strzegomiem a So
bótką, pochodzący z przełomu górnego karbonu i dolnego 
permu. Podstawową odmianą tej skały jest średnio- lub gru- 
bokrystaliczny granit o teksturze fanerokrystalicznej, 
składający się z ziam białego skalenia (ortoklazu i oligo- 
klaz), popielatego lub dymnego kwarcu i blaszek biotytu, a 
lokalnie homblendy, muskowitu i granatu. Największe roz
miary posiadają ziarna kwarcu i skalenia do 7 mm, a pozo
stałe do 4 mm. W granicie tym występują także żyły kwar
cowe, pegmatyty, aplity, druzy i geody, powstałe w warun
kach stygnięcia przesyconej wodą magmy, zawierające po
nad 60 różnych, niekiedy bardzo rzadkich minerałów. Są

Ryc. 3. Fragment posadzki z karkonoskiego granitu. Widoczne duże 
ziarno mikroklinu z albitową obwódką. Fot. J. Rajchel

Posadzka holu to mozaika z płyt granitu karkonoskiego 
z pasami „sjenitu” z Przedborowej i marmuru ze Stronia 
Śląskiego. Szczególnie ciekawy pod względem składu mi
neralnego jest środkowo-karboński, karkonoski granit z re
jonu Szklarskiej Poręby. Ten zastosowany w posadzce holu, 
i schodach prowadzących na wyższe kondygnacje, jest

Ryc. 2. Pomnik Górników na cokole wykonanym ze strzegomskiego 
granitu przed gmachem A-O AGH. Fot. J. Rajchel

one tu widoczne w szeregu miejscach, a szczególnie atrak
cyjnie wyglądają żyły i geody białego lub różowego orto
klazu, mlecznego albitu i dymnego kwarcu, o kryształach 
do kilku centymetrów średnicy. Minerały te tworzą zrosty i 
zbliźniaczenia, a skalenie zawierają makroskopowo wi
doczne pertyty lub teksturę pismową.
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skałą o teksturze fanerokrystaliezno-porfirowatej, tzn. za
wiera dwie, różniące się rozmiarami populacje osobników 
mineralnych. Pierwszą z nich tworzą wielkie, często zbliź- 
niaczone kryształy hipidiomorficznego, różowego mikro- 
klinu (glinokrzemian potasu) średnicy do 8 cm, z obwódka
mi brudnobiałego albitu a także wrostkami plagioklazu, 
kwarcu i biotytu. Tkwią one w średnioziamistym tle z róż
owych ziam skaleni, popielatego kwarcu i czarnego biotytu. 
Skała zawiera ponadto nieliczne żyły aplitowe i pegmatyto- 
we, ciemne szliry biotytu i pojedyncze, niewielkie ksenolity 
(porwaki magmowe). Wszystkie te cechy są doskonale wi
doczne na wypolerowanych powierzchniach tej skały, wy
korzystanej w architekturze budynku A-O.

Ryc. 4. Płyta gómojurajskiego wapienia z Morawicy z muszlą 
amonita. Fot. J. Rajchel

Drugim komponentem posadzki holu, schodów i ich po
destów, jest wspomniany „sjenit” z Przedborowej. Jest to 
skała żyłowa z rejonu Ząbkowic na Dolnym Śląsku, będąca 
z petrograficznego punku widzenia sjenodiorytem lub gra
nodiorytem. „Sjenit” z Przedborowej jest skałą barwy ciem- 
no-stalowej w drobne żółtawe plamki, o drobnokrystalicz- 
nej, równoziamistej teksturze. W składzie mineralnym za
wiera żółtawe ziarna skaleni — plagioklazu i skalenia pota
sowego, oraz kwarc, biotyt, homblendę i augit. Ostatnim 
składnikiem posadzki jest również dolnośląski, grubobla- 
styczny, kalcytowy marmur ze Stronia Śląskiego — Biała 
Marianna. Jest to skała barwy białej w popielate, zielone, 
czarne lub różowe nieregularne desenie i smugi, często 
ukształtowane w struktury fałdowe. To kolorystyczne zróż
nicowanie wynika z obecności takich domieszek mineral
nych jak: biotyt, muskowit, flogopit, amfibol (tremolit i ak
tynolit), diopsyd, epidot, skaleń, a także kwarc, natomiast 
wspomniane struktury —  związane są z ich wczesną tekto- 
genezą.

Z kolei na krużganku i korytarzach I piętra budynku A-O 
znajdziemy odmienne kamienie dekoracyjne — osadowego 
pochodzenia. Są nimi gómojurajski wapień z Morawicy, 
czyli tzw. „marmur” Morawica, oraz zlepieniec zygmun- 
towski, tzw. „zygmuntówka”. Oba pochodzą z rejonu Gór 
Świętokrzyskich i wydobywane są nieopodal Chęcin. 
Określane są często jako „marmury”, co wynika z korzyst
nych parametrów technicznych tych skał i podatności na 
polerowanie.

Wapień z Morawicy, to powszechnie stosowany w ar
chitekturze Krakowa kamień dekoracyjny. Jest to zwięzła

skała barwy popielatej, beżowej lub jasnokawowej, często 
plamistej, o charakterze wapienia mikrytowo-organodertry- 
tycznego. Zawiera pokruszone, a często także całe makro- 
skamieniałości, głównie skalcyfikowane gąbki, a także 
muszle amonitów i rostra belemnitów, rzadziej ramieniono- 
gi i fragmenty jeżowców. Wszystkie te skamieniałości 
ujawniają szczegóły swojej budowy na doskonale wypole
rowanych powierzchniach tego wapienia. Inną, charaktery
styczną cechą tej skały jest obecność dwu generacji zygza
kowatych, stylolitowych szwów, o amplitudach sięgających 
nawet paru centymetrów. Wapieniem tym obłożono także 
ostatnio ściany przedsionka gmachu A-O i cokoły lad szatni 
w holu tego budynku.

Ryc. 5. Krużganek gmachu A-O. Fragment posadzki z wapienia z 
Morawicy i zlepieńca zygmuntowskiego. Fot. J. Rajchel

Drugi komponent kamiennego wystroju tej części gma
chu A-O to cechsztyńskiego wieku zlepieniec zygmuntow- 
ski. Nieco zagadkowa nazwa tej skały pochodzi od kolum
ny pomnika króla Zygmunta III Wazy w Warszawie. Zo
stała ona wykonana z tego zlepieńca w roku 1608, a w la
tach 1643-1885 stanowiła jego podstawę. To jedna z naj
bardziej dekoracyjnych skał na terenie Polski, eksploatowa
na już od XVI wieku w kamieniołomie usytuowanym na 
stoku Czerwonej Góry k/Chęcin. Mimo dużej zmienności i 
nieregulamości złoża, można z niej uzyskiwać bloki o du
żych gabarytach, czego najlepszym przykładem była wspo
mniana kolumna, długości około 12 metrów. Przeważnie 
skała ta ma charakter zlepieńca, rzadziej brekcji, barwy 
czerwono-brunatnej, złożonej z mniej lub bardziej obtoczo
nych klastów beżowych i brunatnych wapieni, a rzadziej 
dolomitów wieku dewońskiego, o średnicach od kilku do 
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu centymetrów. Są one 
spojone obfitym, węglanowo-żelazistym, czerwonym le
piszczem. Zlepieniec ten zawiera ponadto dwie generacje 
żył hydrotermalnego kalcytu: starsza „omija” klasty zlepie
ńca i posiada żelaziste smugi o równoległym ułożeniu do 
ścian żyły, młodsza — nie wykazuje żadnego dostosowa
nia, a tworzy ją  blokowo-palisadowy, mleczny i miodowy 
kalcyt, często z wtrąceniami galeny i siarczków miedzi.

Jeszcze innym krajowym kamieniem dekoracyjnym, 
który znalazł zastosowanie w gmachu A-O AGH jest środ- 
kowodewoński, organodetrytyczny wapień z Bolechowie 
k/Chęcin, tzw., jnarmur” bolechowicki. Wykonano z niego 
parapety okien, przyścienne ławy w przedsionku głównego 
wejścia a także posadzki dwu oszklonych werand na pozio
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Ryc. 6. Parapet z organodetrytycznego wapienia bolechowickiego z 
widocznymi Stromatopora sp. Fot. J. Rajchel

mie I piętra. Jest to wapień barwy jasno- lub ciemnobrunat
nej, prawie czekoladowej, niekiedy z odcieniem fioletowym 
lub czerwonawym, często plamisty. Jego walory dekoracyj
ne podnoszą liczne skamieniałości: stromatoporoidy — 
gałązkowate Amphipora sp. i kuliste, wielopowłokowe 
Stromatopora sp., brachiopody, małże, ślimaki i korale. Za
wiera on także jedną lub dwie generacje nieregularnych 
żyłek białego lub różowego kalcytu. Dość często tworzą 
one tzw. spękania kulisowe, w postaci szeregu krótkich 
żyłek uporządkowanych ukośnie względem osi danego sze
regu, o kształcie teatralnych kulis.

Ryc. 7. Pamiątkowa tablica ku czci prof. W. Goetla na głazie 
tatrzańskiego granitu. Fot. J. Rajchel

Innym, ciekawym nie tylko z punktu widzenia geologa, 
elementem kamiennego wystroju gmachu A-O Akademii 
Górniczo-Hutniczej, są znajdujące się tu pamiątkowe tabli
ce. Najbardziej oryginalna poświęcona jest wspomnianemu 
wyżej profesorowi Waleremu Goetlowi, byłemu rektorowi 
Uczelni, znawcy geologii Tatr i twórcy sozologii. Podstawą 
pamiątkowej tablicy jest fragment wielkiego głazu wydoby
tego z moreny górskiego lodowca z doliny Chochołowskiej. 
Jest to biały, drobnokrystaliczny, mikroklinowo-albitowy 
granit z muskowitem, pochodzący z masywu krystaliczne
go Tatr. Blok ten wmurowany jest w ścianę nieopodal auli.

Na krużganku II piętra, nad aulą, znajdują się dwie mar
murowe tablice ku czci profesora Karola Bohdanowicza, z

których wyższą wykonano z białego, plamiście popielatego 
włoskiego mannuru karraryjskiego. Po prawej stronie holu 
A-O umieszczono tablicę z dolnośląskiego, kalcytowego 
marmum sławniowickiego ku czci honorowych członków 
Stowarzyszenia Wychowanków AGH, a nieco dalej, w po
bliżu schodów — tablicę poświęconą zasłużonym dla 
AGH. Ta ostatnia została wykonana z importowanego, tra- 
wertynowego wapienia z pięknymi szwami styłolitowymi i 
licznymi onkoidami. Z kolei po lewej stronie holu znajdują 
się dwie marmurowe tablice poświęcone uczestnikom taj
nego nauczania prowadzonego przez pracowników AGH w 
czasie II wojny światowej. Również tego okresu historii do
tyczy marmurowa tablica poświęcona pamięci profesorów 
AGH, którzy zginęli z rąk okupanta, umieszczona na kruż
ganku I piętra po prawej stronie auli.
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1906-2002 
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AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 
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Ryc. 8. Tablica poświęcona pamięci prof. A. Bolewskiego wykonana 
z niemieckiego wapienia Jura Gelb

Najnowsza tablica znajduje się w korytarzu partem 
gmachu A-O, obok dużej sali wykładowej Zakładu Minera
logii, Petrografii i Geochemii, poświęcona jej wieloletnie
mu kierownikowi, znakomitemu mineralogowi, profesoro
wi Andrzejowi Bolewskiemu. Została ona wykonana z bru- 
natnozłocistego, gómojurajskiego wapienia Jura Gelb, po
chodzącego z południowych Niemiec. Na wypolerowanej 
powierzchni tej skały wyraźnie widoczne są wapienne sko
rupki bentonicznych otwomic Nubeculinella sp., w 
kształcie białych przecinków.

Opracowano w ramach tematu badawczego AGH nr 11.11.140.159 
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A R T Y K U Ł Y  I N F  O R M  A C Y J N E

Włodzimierz MIZERSKI, Izabela PŁOCH & Katarzyna SKURCZYŃSKA-GARWOLIŃSKA (Warszawa)

MUZEUM GEOLOGICZNE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 
W WARSZAWIE DLA EDUKACJI

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geolo
gicznego zostało utworzone w momencie powołania w dniu 
7 maja 1919 r. PIG, pełniącego od początku swego istnienia 
funkcję państwowej służby geologicznej. W poselskim 
wniosku dotyczącym niezwłocznego uruchomienia Pań
stwowego Instytutu Geologicznego znalazł się zapis, że Pa
ństwowy Instytut Geologiczny powinien posiadać muzeum, 
które by pomieściło kompletny zbiór okazów kopalnych na 
ziemiach polskich znajdowanych, oraz które by przechowy
wało oryginały i dowody rzeczowe rozpraw naukowych, 
przez Państwowy Instytut Geologiczny ogłaszanych. W 
strukturze PIG muzeum zajmowało wówczas (podobnie jak 
i obecnie) ważne miejsce. W statucie PIG wskazano, że jed
nym z celów działalności instytutu je s t... tworzenie i kom
pletowanie zbiorów petrograficznych, mineralogicznych i 
paleontologicznych, tudzież kopalin użytecznych i w ogóle 
materiałów, służących do wyjaśnienia budowy geologicz
nej kraju i zobrazowania jego bogactw kopalnych.

Ryc. 1. Jan Czarnocki. Arch. Muz. PIG

Pierwszym kustoszem muzeum i pierwszym donatorem 
został Jan Czarnocki (ryc. 1). Działalność muzeum, w pierw
szym okresie istnienia placówki, ograniczała się do groma
dzenia zbiorów dokumentujących budowę geologiczną Pol
ski i jej surowce mineralne. Nie było bowiem miejsca, gdzie 
można byłoby eksponować posiadane zbiory. Dopiero krótko 
przed II Wojną Światową zorganizowano pierwszą ekspozy
cję muzealną mieszczącą się w sali głównej (ryc. 2 ) i w salach 
bocznych głównego gmachu budynku, ukończonego na 
początku lat 30. ubiegłego wieku. Architektem budynku był 
Marian Lalewicz. Gmach budowany był specjalnie z prze
znaczaniem muzealnym, a jego wnętrze było wzorowane na 
British Museum w Londynie i Instytucie Górniczym w Pe
tersburgu. Podobne wnętrza ma wiele budowli w Europie po
chodzących z tego samego okresu. Budynek muzeum wpisa
ny jest do rejestru zabytków.

Po wojnie w gmachu Muzeum Geologicznego otwarto 
dla zwiedzających dwie wielkie wystawy stałe, w specjalnie 
do tego celu wykonanych gablotach: „Surowce mineralne 
Polski” (parter) oraz „Stratygrafia Polski” (piętro). W stanie 
nieznacznie tylko modyfikowanym wystawy te istniały nie

mal do końca ubiegłego wieku (ryc. 3). Ozdobą ekspozycji 
były szkielety ssaków plejstoceńskich i wielkogabarytowe 
okazy skamieniałości, rud, minerałów i skał. Ekspozycje 
były bardzo szczegółowe i niezwykle starannie wykonane. 
Stanowiły bardzo dobrą ilustrację budowy geologicznej i 
surowców mineralnych Polski. Wykonano je na wysokim 
poziomie naukowym. Ich walorem edukacyjnym były zna
komite plansze objaśniające, jednak stopień ich szcze
gółowości uniemożliwiał dotarcie z informacjami o budo
wie geologicznej Polski do szerokiego kręgu odbiorców.

Ryc. 2. Pierwsza — przedwojenna —  ekspozycja Muzeum 
Geologicznego w Państwowym Instytucie Geologicznym. Arch. 
Muz. PIG

W tym czasie Muzeum Geologiczne PIG pełniło dwo
jaką funkcję: wystawienniczą i archiwizacyjną z wyraźnym 
ukierunkowaniem na tę drugą formę działalności. Związane 
to było przede wszystkim z ogromnym dopływem mate
riału z wykonywanych powszechnie wierceń poszukiwaw
czych i badawczych na całym obszarze Polski. Materiały 
dokumentacyjne, głównie stratygraficzne, gromadzone były 
w magazynie zbiorów muzeum i udostępniane do badań na
ukowych. Dzięki temu muzeum dysponuje ogromną ilością 
materiałów paleontologicznych dokumentujących budowę 
geologiczną Polski. Zbiory skalne, mineralne i rudne stano
wią niewielką część całości. Związane to było przede 
wszystkim z faktem gromadzenia rdzeni wiertniczych w 
odrębnych magazynach nie wchodzących w skład muzeum.
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Ryc. 3. Widok na część ekspozycji powojennej. Arch. Muz. PIG

Funkcja wystawiennicza Muzeum Geologicznego PIG 
niemal do końca ubiegłego wieku ograniczała się do kosme
tyki wystaw stałych oraz wzbogacania jej o nowe elementy.

Z czasem dopływ nowych materiałów stopniowo malał. 
Związane to było ze zmniejszającą się ilością wierceń po
szukiwawczych i rozpoznawczych, z zamykaniem 
zakładów górniczych, wreszcie —  z wykorzystywaniem 
ciekawych okazów do celów komercyjnych.

W latach 1996-1999 przeprowadzono gruntowną mo
dernizację ekspozycji muzealnej, połączoną z remontem 
całego gmachu muzeum. Dzięki wymianie świetlika sala 
muzealna stała się lepiej oświetlona, a freski wieńczące jej 
ściany — bardziej widoczne. Dotacja z NFOSiGW pozwo
liła wyposażyć Muzeum w nowoczesne, oświetlone gabloty 
oraz stworzyć zupełnie nową ekspozycję stałą (ryc. 4). Jed
nocześnie rozpoczęto organizację wystaw okresowych co 
najmniej dwa razy w roku.

Ryc. 4. Muzeum Geologiczne PIG po modernizacji w 1999 roku. 
Fot. M. Modrzejewska

Muzeum Geologiczne PIG jest jedynym muzeum geo
logicznym w kraju prezentującym budowę i historię geolo
giczną całego obszaru Polski. Wystawiennicza część Mu
zeum podporządkowana została idei informacji o budowie, 
historii geologicznej i zasobach mineralnych Polski, skiero
wanej do szerokiej rzeszy odbiorców. Obecnie w Muzeum 
Geologicznym znajduje się siedem dużych wystaw stałych:

— HISTORIA POLSKI W KAMIENIU PISANA -  
przedstawia budowę geologiczną Polski w ujęciu stratygra
ficznym i regionalnym. W jej skład, oprócz eksponatów i

objaśnień do nich znajdujących się w gablotach, wchodzą 
również szkielety ssaków plejstoceńskich (jedyne w Polsce 
kompletne szkielety mamuta, nosorożca włochatego i nie
dźwiedzia jaskiniowego), fragmenty pni drzew mioceń
skich, wielki, skrzemieniały pień araukarii, fragment 
pokładu „Reden” (najgrubszego pokładu węgla kamienne
go w Polsce), naturalnej wielkości model dilofozaura— jest 
to wykonany po raz pierwszy w świecie model dinozaura z 
pierzastopodobną okrywą termiczną, zamieszkującego re
gion świętokrzyski 200 min lat temu (ryc. 5). Są też tropy 
dinozaurów, wielki amonit kredowy, wielkośrednicowy 
fragment rdzenia wiertniczego soli kłodawskiej, odciski ju
rajskich roślin, model (aktywny) wulkanu, a także wielko
formatowe mapy geologiczne Polski, tabela stratygraficzna, 
mapy rozmieszczenia kontynentów i oceanów w różnych 
epokach geologicznych;

-  MATERIA ZIEMI — ekspozycja ilustrująca bogac
two świata minerałów i skał. Wśród nich znajdują się okazy 
nie tylko z Polski, ale z różnych stron świata;

Ryc. 5. Model dilofozaura — upierzonego dinozaura.
Fot. M. Modrzejewska

-  SUROWCE MINERALNE POLSKI — wystawa 
poświęcona występowaniu złóż surowców mineralnych 
Polski i historii ich poznawania. Wystawa ma w dużej 
części znaczenie historyczne z uwagi na wyczerpanie nie
których złóż lub zaprzestanie eksploatacji;

SKAMIENIAŁY ŚWIAT — przedstawia przegląd 
bezkręgowców zachowanych w stanie kopalnym od kam- 
bru po plejstocen, na tle współczesnych przedstawicieli po
szczególnych typów zwierząt. Wśród eksponatów znajdują 
się modele mikroskamieniałości w bardzo dużym powięk
szeniu (kokolitowców, radiolarii, okrzemek, konodontów, 
małżoraczków);

-  MAGMATYZM — wystawa prezentuje zjawiska 
magmowe, zarówno plutoniczne, jak i wulkaniczne, ilustro
wane okazami skał magmowych pochodzącymi zarówno z 
obszaru Polski, jak i z innych krajów świata;

-  SEDYMENTACJA I DIAGENEZA — wystawa 
poświęcona jest powstawaniu skał osadowych, strukturom 
sedymentacyjnym i środowiskom sedymentacyjnym;

-  METAMORFIZM — ekspozycja prezentuje zjawi
ska przeobrażania skał skorupy ziemskiej.

Ponadto, w skład stałej ekspozycji Muzeum Geologicz
nego wchodzą wystawy-makiety ilustrujące ZJAWISKA 
KRASOWE (model jaskini w skali 1:1 z ,żywymi” nacie
kami, jeziorkami, polewami itp.) oraz PUSTYNIE (model
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ilustrujący środowiska pustynne). W skład stałej wystawy 
wchodzi również niewielka ekspozycja meteorytów z uni
katowym meteorytem „Baszkówka” (ryc. 6).

Ryc. 6. Meteoryt ,3aszkówka”. Fot. M. Modrzejewska

W planach jest poszerzenie ekspozycji stałej o działy 
TEKTONIKA oraz HISTORIA ZIEMI.

W filiach Muzeum Geologicznego PIG w oddziałach 
regionalnych znajdują się następujące ekspozycje stałe:

— Oddział Świętokrzyski w Kielcach — HISTORIA 
GEOLOGICZNA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH;

— Oddział Górnośląski w Sosnowcu — GÓRNO
ŚLĄSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE

— Oddział Dolnośląski we Wrocławiu — KOLEKCJA 
FLORY KARBOŃSKIEJ FRANZA ZIMMERMANNA

— Oddział Karpacki w Krakowie— SKAŁY KARPAT.
Niezależnie od wystaw stałych, zarówno w Muzeum

Geologicznym PIG w Warszawie, jak i w jego filiach w od
działach regionalnych prezentowane są wystawy okresowe. 
Od dziesięciu lat było ich kilkadziesiąt, a ich tematyka była 
bardzo różnorodna. Jako przykłady można podać wystawy: 
„Tropami kolczastych dinozaurów” ,Aurum — znaczy 
złoto”, „Okruchy mikroświata”, „Czy Ziemia się rozsze
rza?”. „50-lecie pracy naukowej profesora Jerzego Znoski”, 
„Siarka — kamień piekielny”, „Wulkany Włoch”, „Ruch 
zaklęty w kamieniu” „Skały i minerały LGOM”, „Geologia 
na kartach pocztowych”, „(S)trawa dinozaura”.

Wiele wystaw organizowanych w Muzeum Geologicz
nym w Warszawie lub jego filiach w oddziałach regional
nych było prezentowanych z powodzeniem w innych muze
ach przyrodniczych. Muzeum udostępnia swoje zbiory 
szczególnie chętnie muzeum regionalnym, czy muzeum przy 
parkach narodowych, które nie mają działów przyrodni
czych, lecz które chcą prezentować zagadnienia geologiczne.

Muzeum Geologiczne PIG przypisuje duże znaczenie 
wystawom historycznym, prezentującym dorobek polskiej 
geologii. Eksponowane były wystawy poświęcone Ignace
mu Domeyce, Janowi Wyżykowskiemu (odkrywcy pol
skiej miedzi), czy Edwardowi Ruhlemu (twórcy nowocze
snej kartografii geologicznej w Polsce).

Niektóre wystawy okresowe wypożyczane są z innych 
muzeów i przystosowywane do warunków ekspozycyjnych 
w Muzeum Geologicznym PIG. Jedną z takich wystaw 
była, ciesząca się ogromnym powodzeniem, wystawa „Zie
mia pod stopami— życie w glebie”— wypożyczona z Mu
zeum Przyrodniczego w Górlitz (ryc. 7).

Ryc. 7. Fragment ekspozycji,Ziemia pod stopami — życie w glebie” 
— wypożyczonej z Muzeum Przyrodniczego w Górlitz.
Fot. K. Sabath

Szczególną rolę zaczęły odgrywać wystawy plenerowe. 
W 2004 r. zorganizowano w Państwowym Instytucie Geolo
gicznym pierwszą plenerową wystawę wielkoformatowych 
fotogramów lotniczych ilustrujących środowisko przyrodni
cze Polski pt. „GEA — znaczy Ziemia”, która prezentowana 
była jeszcze w Gdańsku i Skierniewicach. W 2005 r. zorgani
zowano wystawę „Geologiczne krajobrazy Wisły”.

W Oddziale Świętokrzyskim PIG w Kielcach znajduje 
się plenerowa, stała ekspozycja kamieni budowlanych kielec
czyzny. Przed Muzeum Geologicznym w Warszawie znaj
duje się autentyczne urządzenie do pompowania ropy ze 
złoża (tzw. „ki won”), a także'autentyczny wózek kopalniany 
wypełniony węglem. Na terenie PIG znajduje się również 
wiele głazów narzutowych, będących zabytkami przyrody 
nieożywionej. Największy z nich stoi przed wejściem głów
nym do Państwowego Instytutu Geologicznego. Wiosną 
2006 roku przed Państwowym Instytutem Geologicznym w 
Warszawie stanął naturalnej wielkości model mamuta (ryc. 
8), a także model kentrozaura z obszaru Polski. Planowane 
jest powiększanie ilości ekspozycji plenerowych. W Oddzia
le Geologii Moiza PIG w Gdańsku Oliwie planuje się stwo
rzenie „Paleozoo” (obok siedziby PIG znajduje się zoo).

Niezależnie od wystaw stałych i okresowych Muzeum 
Geologiczne PIG w Warszawie i w jego filiach w od
działach regionalnych rozpoczęło działalność edukacyjną 
na szeroką skalę. Oprócz usług przewodnickich (oprowa
dzania zorganizowanych grup) zaczęto organizować lekcje 
muzealne, warsztaty, prelekcje, odczyty, przeznaczone dla 
bardzo szerokiej grupy odbiorców. Każde zajęcia są dosto
sowane zarówno do wieku, jak i poziomu odbiorów i odby
wają się o stałej godzinie i w stałych, ustalanych na 
początku roku szkolnego terminach. W zajęciach tych 
uczestniczą grupy zarówno przedszkolne, jak i słuchacze 
Uniwersytetu III wieku. Uczestnicy takich zajęć mogą 
sprawdzić czy sól kamienna jest rzeczywiście słona, jak za
chowuje się wapień polany kwasem solnym i czym różni się 
muszla ramienionoga od muszli małża. Prelekcje są bogato 
ilustrowane slajdami, filmami i eksponatami. W Muzeum 
Geologicznym PIG w Warszawie odbywa się rocznie około 
300 takich zajęć. Podobną liczbę prelekcji organizują 
łącznie filie Muzeum Geologicznego PIG w oddziałach re
gionalnych. Nadmienić przy tym należy, że pracownicy 
Muzeum Geologicznego PIG i jego filii w oddziałach regio-
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Ryc. 8. Model mamuta naturalnej wielkości przed gmachem 
Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
Fot. M. Krzyżanowski

nalnych prowadzą zajęcia nie tylko na terenie Muzeum, ale 
również w szkołach, gdzie są chętnie zapraszani. Dyspo
nując fachową wiedzą i profesjonalnym sprzętem, potrafią 
wyjaśnić zjawiska i problemy z szeroko pojętej dziedziny 
geologii.

Od siedmiu lat Muzeum Geologiczne PIG organizuje 
konkursy dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Nasza Ziemia 
— środowisko przyrodnicze dawniej, dziś i jutro”. Konkurs, 
który się odbył w 2006 r., był już po raz drugi konkursem o 
zasięgu ogólnopolskim. Konkurs na trwale wpisał się w ka
lendarz imprez związanych z obchodami Dni Ziemi, a wielu 
uczniów brało w nim udział kolejny raz (niektórzy po raz 
szósty). Konkurs, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
rozgrywany był w dwóch kategoriach. Uczennice i ucznio
wie klas IV-VI szkół podstawowych uczestniczyli w kon
kursie plastycznym, uczniowie pozostałych szkół uczestni
czyli w konkursie wiedzy (oddzielnie na szczeblu gimna
zjalnym i ponadgimnazjalnym).

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o dzie
dzictwie naturalnym i ochronie przyrody nieożywionej po
przez zachęcanie do rozszerzania swojej wiedzy z dziedziny 
nauk o Ziemi, georóżnorodności i w związku z tym podnie
sienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zdobyta 
poprzez konkurs wiedza może w przyszłości zaowocować 
wśród młodzieży poczuciem współodpowiedzialności za 
stan środowiska, a także uzasadnić poszanowanie obo
wiązujących przepisów o ochronie przyrody. Młodzież 
świadoma zagrożeń cywilizacyjnych oraz tych, które nie są 
wynikiem działalności człowieka, znajdzie łatwiej sposoby 
ich uniknięcia lub złagodzenia skutków naszego negatyw
nego wpływu na otaczający nas świat.

Poprzez konkurs chcemy wspomagać ucznia w budo
waniu jego tożsamości, a więc w nawiązywaniu emocjonal
nego i serdecznego związku z otaczającą go przyrodą, którą 
może obserwować na terenie swojego miasta i regionu. 
Kładziemy duży nacisk na zagadnienia związane z szeroko 
pojętą ochroną środowiska, a w szczególności na uświado
mienie osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za 
jego stan. Przewodnie hasło konkursu: Nasza Ziemia — 
środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro ukazuje 
główny cel kolejnych edycji konkursu: spojrzenie na

przyszłość naszej planety poprzez pryzmat procesów, które 
kształtowały jej środowisko w przeszłości oraz poprzez 
obecną działalność człowieka.

Konkurs został zainicjowany i przez kilka lat organizo
wany był przez Oddział Górnośląski PIG w Sosnowcu i 
obejmował swoim zasięgiem tylko Sosnowiec. Z roku na 
rok w konkursie udział brało coraz więcej szkół oraz rozsze
rzał się jego zasięg terytorialny. Liczba uczestników kon
kursu od pierwszej edycji przeprowadzonej w Oddziale 
Górnośląskim PIG w 2000 r. (wzięło w nie udział 290 
uczniów z 17 szkół sosnowieckich) stale wzrasta. W roku 
2004 konkurs został zorganizowany przez oddziały: Górno
śląski, Dolnośląski, Świętokrzyski i Karpacki Państwowego 
Instytutu Geologicznego; nadesłano na niego ponad 2000 
prac uczniów z województw: dolnośląskiego, opolskiego, 
śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzy
skiego. Część plastyczna ubiegłorocznej edycji — VI kon
kursu (2005 r.), pt.: Katastrofy przyrodnicze— objęła zasię
giem cały kraj (7 regionów pozostających pod konkursową 
opieką poszczególnych oddziałów regionalnych PIG); 
wzięło w niej udział około 3000 uczniów szkół podstawo
wych i ponadpodstawowych.

Dotychczasowe edycje konkursów były wysoko ocenia
ne przez pedagogów pod względem merytorycznym i orga
nizacyjnym. O ich popularności najlepiej świadczy lawino
wo wzrastająca liczba uczestników. Imprezom towarzy
szyło zawsze duże zainteresowanie ze strony przedstawicie
li lokalnych władz, a także gazet i rozgłośni radiowych.

Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione w poprzed
nich edycjach konkursu były prezentowane na okresowych 
ekspozycjach w poszczególnych oddziałach PIG, jak rów
nież zostały wykorzystane w zorganizowanych w Muzeum 
Geologicznym PIG wystawach: Wizje zaginionych świa
tów oraz Katastrofy przyrodnicze (ryc. 9, 10).

Ryc. 9. Prace plastyczne dzieci eksponowane na wystawie Katastrofy 
Przyrodnicze. Fot. A. Nowicka

Efektem V i VI edycji konkursu są też wydane kalenda
rze PIG z konkursowymi pracami plastycznymi, a w roku 
2005 wydano również komplet pocztówek z plastycznymi 
pracami konkursowymi.
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Ryc. 10. Praca Mateusza Bosackiego. Fot. A. Nowicka

Konkurs w 2006 r. odbywał się pod hasłem „W głębi
nach dawnych mórz”. Jego ideą było pogłębienie wiedzy 
uczniów na temat środowiska życia w oceanach dawnych 
epok geologicznych. Popularność konkursu przeszła ocze
kiwania organizatorów. Nadesłano ogółem 4515 prac pla
stycznych i 768 prac w konkursie wiedzy. Biorąc jednak 
pod uwagę, że pierwsze eliminacje rozgrywały się już na 
etapie szkolnym można zakładać, że w Konkursie wzięło 
udział około 2 0  0 00 dzieci i młodzieży.

Zarówno Konkurs plastyczny, jak i Konkurs wiedzy 
były dwustopniowe. Półfinały rozstrzygane był najpierw na 
szczeblu regionalnym. W siedzibach oddziałów regional
nych Państwowego Instytutu odbyły się posiedzenia kon
kursowego jury, które przyznawały wyróżnienia i nagrodę 
główną w każdej kategorii. Nagrodami były głównie wy
dawnictwa książkowe, sprzęt sportowy i elektroniczny. Na
grodą główną była dwudniowa wycieczka do Warszawy i 
udział w ogólnopolskim finale. Sponsorem nagród w roz
grywkach regionalnych był Państwowy Instytut Geologicz
ny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu i w Szczecinie oraz firma ESRI Polska Sp. z o.o.

W dniu 31 maja półfinaliści wraz z opiekunami ze szkół 
i przedstawicielami oddziałów regionalnych przyjechali do 
Warszawy. Tutaj odbyli wycieczkę po Starówce i w kinie 
„Imax” obejrzeli trójwymiarowy film „W głębinach oce
anów”. Była to też okazja do zawarcia nowych przyjaźni 
między uczestnikami wycieczki.

W Dniu Dziecka, 1 czerwca, nastąpił finał Konkursu. W 
Muzeum Geologicznym uczestników finału i ich opiekunów 
powitał Zastępca Dyrektora PIG — doc. dr hab. Andrzej 
Gąsiewicz, po czym przystąpiono do rozgrywek. Najpierw 
zmagali się gimnazjaliści. W turnieju, który uczył i bawił jed
nocześnie, uczestnicy mieli do rozwiązania różne zadania. 
Przegrywający odpadał z turnieju, otrzymując jednocześnie 
nagrodę za udział w finale. Był to plecak turystyczny marki 
alpinus. Zwyciężył Michał Mrotek ze Szczecina. Następnie 
odbył się turniej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczest
nicy odpowiadali na zadane pytania, jednakowe dla wszyst
kich. Kto nie odpowiedział prawidłowo dwa razy— odpadał, 
otrzymując w nagrodę za uczestnictwo w finale namiot. Ry
walizacja była bardzo zacięta. Pierwsze miejsce zdobył To
masz Gerlich z Tarnowskich Gór.

W przerwie jury (w skład którego weszli organizatorzy 
konkursu w oddziałach regionalnych PIG i w Warszawie: 
Maciej Borowiec, Leszek Jurys, Danuta Kamecka, Marcin

Mazurowski, Izabela Płoch, Jolanta Studencka i Paweł 
Wożniak) debatowało nad wyborem najlepszej pracy plas
tycznej. Niemal jednomyślnie I nagrodę przyznano Milenie 
Wolskiej ze szkoły podstawowej w Skulach (ryc. 11).

Ryc. 11. Praca Mileny Wolskiej — laureatki VII edycji konkursu. 
Fot. A. Nowicka

Po przerwie przystąpiono do wręczania dyplomów i na
gród za zdobycie pierwszych miejsc i uczestnictwo w finale. 
Dyplomy i upominki otrzymali również nauczyciele. Na
grody wręczali Zastępca dyrektora PIG, doc. dr hab. An
drzej Gąsiewicz, przedstawicielka firmy ESRI Polska Sp. z 
o.o., sponsora Konkursu — Urszula Kwiecień oraz przed
stawiciele Jury.

Nagrodami głównymi były wysokiej klasy aparaty cyf
rowe. Uczestnicy konkursu plastycznego otrzymali odtwa
rzacze MP3. Nagrodami firmy ESRI Polska Sp. z o.o. były 
albumy „Polska z lotu orła”. Nauczyciele otrzymali upo
minki książkowe ufundowane przez PWN S.A. i PGNiG.

Wszystkie nagrody rzeczowe oraz pobyt dzieci i młodzie
ży wraz z opiekunami w Warszawie ufundował Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczniowie i nauczyciele (ryc. 12) rozjeżdżając się do 
domów zapewniali, że również w latach następnych będą 
brali udział w kolejnych edycjach Konkursu.

Zamiarem organizatorów Konkursu jest rozszerzenie go 
w przyszłości na kraje Europy środkowej, a może nawet 
Unii Europejskiej. Już w roku bieżącym prace na konkurs 
nadsyłały polskie szkoły na Litwie. W roku przyszłym Kon
kurs będzie oraganizowany we współpracy z służbą geolo
giczną Litwy.

Informacje o konkursie były do tej pory zamieszczane w 
intemecie, na stronie Muzeum Geologicznego PIG 
(www.pgi.gov.pl/muzeum_geologiczne). Można by było 
rozważyć celowość wciągnięcia Konkursu na listę przedsię
wzięć edukacyjnych wspieranych przez Ministerstwo Edu
kacji, a co za tym idzie — przez Kuratoria Oświaty. Ważny 
jest jednak przede wszystkim osobisty stosunek ucznia i na
uczyciela do zagadnień Konkursu. Organizatorzy wierzą, że 
poprzez informację o Konkursie w tak poczytnym czasopiś
mie, jakim jest WSZECHŚWIAT, będzie można dotrzeć do 
wielu szkół, do których do tej pory wiadomości o organizo
wanych konkursach nie docierały.

Muzeum Geologiczne PIG i jego filie w oddziałach re
gionalnych uczestniczą od początku w Festiwalach Nauki, a 
także w obchodach „Dnia Ziemi”. W ramach tych imprez

http://www.pgi.gov.pl/muzeum_geologiczne
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organizowane są prelekcje, wycieczki oraz wystawy. Czę
sto są to wystawy plenerowe, aby dotrzeć do jak najwięk
szej rzeszy odbiorców. W trakcie ostatniej Europejskiej 
Nocy Muzeów, w ciągu kilku godzin naszą placówkę od
wiedziło ponad 2 000 osób. Jest to dowód świadczący o du
żym zapotrzebowaniu na tego typu przedsięwzięcia.

Działalność edukacyjna Muzeum Geologicznego PIG 
prowadzona jest również na odległość, przy wykorzystaniu 
strony internetowej Muzeum, istniejącej już od 8 lat. Strona 
ta jest systematycznie uzupełniana i obecnie jest najobszer
niejszą stroną muzeów przyrodniczych (jeśli nie wszyst
kich) w Polsce. Strona na ma wiele działów, z których na 
uwagę zasługują:

-  WYDARZENIA MUZEALNE, gdzie przedstawia
ne są imprezy organizowane w Muzeum Geologicznym w 
Warszawie;

— DLA KOLEKCJONERÓW z opisami minerałów, 
skamieniałości, meteorytów;

— LEKCJE INTERNETOWE do przeprowadzenia 
przez nauczycieli w szkołach na lekcjach przyrody lub geo
grafii. Obecnie dostępne są lekcje: „Tropami polskich dino
zaurów”, „Tropikalne plaże nad Bałtykiem— czy tego chce
my?”, „Morza zaklęte w skałach”, „Najwspanialszy architekt 
Ziemi — woda”, „Wycieczka po polskich wulkanach”;

— KONKURS prowadzony co miesiąc, w którym 
uczestnicy odpowiadają na podstawione pytania, a najlep
sze odpowiedzi są nagradzane. Corocznie w konkursie 
uczestniczy kilkaset osób;

— WYSTAWY, gdzie przedstawione są wystawy stałe 
i okresowe w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie.

Muzeum Geologiczne PIG w Warszawie prezentuje 
swoje zbiory w całej Polsce, wypożyczając różnorodne oka
zy na wystawy organizowane przez muzea regionalne, 
uczelniane, przyrodnicze i in., lub też współuczestnicząc w 
realizacji wystaw. W ten sposób Muzeum Geologiczne do
ciera do różnych miejsc w Polsce, prowadząc edukację w 
zakresie nauk o Ziemi. Muzeum Geologiczne PIG było m. 
in. współtwórcą Szkolnego Muzeum Abrahama Gottloba 
Wernera w niewielkiej miejscowości Osiecznica na Dol
nym Śląsku, ekspozycji geologicznej w Muzeum Rozto
czańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, wystawy 
mineralogicznej w Muzeum Regionalnym w Mławie. Sze
rokie udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych Mu
zeum Geologiczne PIG traktuje jako swój obowiązek i jako 
swój wkład w edukację geologiczną społeczeństwa. Na te
renie Muzeum nagrywane są także wywiady z pracownika
mi dla stacji telewizyjnych i radiowych oraz programy edu
kacyjne dla dzieci i młodzieży.

Nasza placówka może pochwalić się jeszcze jedną 
ważną działalnością. Jako jedna z nielicznych instytucji w 
Polsce, wykonujemy nieodpłatnie kolekcje dydaktyczne 
minerałów i skał Polski. Odbiorcami są różnego rodzaju 
placówki oświatowe jak szkoły wyższe, ponadpodstawowe 
i podstawowe z kraju, a także z zagranicy oraz urzędy i in
stytucje naukowe. Często jest to dla nich jedyna możliwość 
pozyskania tego typu pomocy naukowych, niezbędnych do 
nauczania geografii, biologii czy też ekologii.

Pracownicy Muzeum uczestniczą również w 
działaniach mających zabezpieczyć cenne znaleziska przed 
zniszczeniem. Służy temu prowadzona od lat akcja „Pogo
towie geologiczne”, w ramach której sprawdzane są sygnały

Ryc. 12. VTI Ogólnopolski Konkursu Geologiczno-Śodowiskowy 
2006 — uczestnicy i organizatorzy. Fot. A. Nowicka

o nowych znaleziskach lub też prowadzone jest doradztwo 
dla kolekcjonerów, zbieraczy minerałów, skał, kamieni 
ozdobnych, czy skamieniałości. Porady udzielane są także 
za pośrednictwem Internetu. Wielu internautów korzysta z 
porad i informacji udzielanych przez naszą kadrę naukową, 
dotyczących np. wyboru literatury lub pomocy w ustaleniu 
nazwy minerału, skały bądź skamieniałości. Pracownicy 
muzeum współpracują również z wieloma muzeami, insty
tucjami i organizacjami. Efektem tej współpracy jest mię
dzy innymi strona merytoryczna przedsięwzięcia 
BAŁTOWSKI PARK JURAJSKI, przygotowanie projektu 
ścieżki dydaktycznej w Olsztynie pod Częstochową, jak też 
zabezpieczenie „ścieżki dinozaurów” w Sołtykowie.

Dużą uwagę przywiązuje Muzeum Geologiczne do wy
dawania materiałów służących z jednej strony promocji 
muzeum, z drugiej zaś — promocji nauk o Ziemi. Został 
wydany folder muzeum w języku polskim i angielskim 
(ukazały się już dwa wydania), jak również przewodnik po 
wystawach stałych w Muzeum Geologicznym PIG w War
szawie (na razie tylko w języku polskim, w najbliższym 
czasie planujemy wydanie go w języku angielskim). W la
tach 2003-2005 wydano dwie edycje po 8 i 10 pocztówek w 
nakładzie po 1000 egzemplarzy. W 2004 r. rozpoczęto druk 
folderów (w nakładzie po 10 0 0  egzemplarzy), dla których 
pretekstem są różne elementy ekspozycji (m. in. foldery 
MAMUT, NOSOROŻEC WŁOCHATY, FLORA 
KARBONSKA), jak również foldery (również w nakładzie 
10 0 0  egzemplarzy) prezentujące budowę i historię geolo
giczną różnych obszarów Polski — seria „... w PIGułce” 
(„Góry Świętokrzyskie w PIGułce”, „Sudety w PIGułce” i 
in.). Oddział Geologii Morza wydaje specjalne foldery po
święcone różnym aspektom przyrody Bałtyku i jego wy
brzeża (KAMIENIE POLSKICH PLAŻ, MUSZLE 
POLSKICH PLAŻ, HISTORIA BAŁTYKU, HISTORIA 
ZAPISANA W OSADACH).

Dodać należy, że Muzeum Geologiczne PIG w Warsza
wie i jego filiach w oddziałach regionalnych prowadzi swą 
działalność w zakresie wystawiennictwa i edukacji całkowi
cie nieodpłatnie. Wstęp do muzeum jest wolny, bezpłatna 
jest również usługa przewodnika. Bezpłatne są też lekcje, 
warsztaty i odczyty.

Oprócz funkcji wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum 
Geologiczne PIG pełni nadal rolę archiwizacyjną, gro
madząc zbiory dokumentujące budowę geologiczną Polski.
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Muzeum Geologiczne wyposażone jest w nowoczesny ma
gazyn zbiorów, jedyny tego typu magazyn w muzeach 
przyrodniczych w Polsce, wyposażony w system regałów 
jezdnych, umożliwiających gromadzenie dużej ilości zbio
rów na niewielkiej powierzchni. Magazyn powstał w 2003 
r. Zbiory znajdujące się tam są nie tylko gromadzone i prze
chowywane, ale również udostępniane do celów nauko
wych i dydaktycznych. Ze zbiorów korzysta wielu naukow
ców z kraju i z zagranicy. Największe znaczenie mają zbio
ry stratygraficzne, w tym zbiory holotypów.

Niestety, znakomita większość zbiorów zgromadzona w 
Muzeum Geologicznym w okresie przedwojennym uległa 
całkowitemu zniszczeniu w trakcie pożaru, a te, które pozo
stały, często nie mają dokumentacji, co bardzo ogranicza 
możliwości ich wykorzystania.

Większość zbiorów znajdujących się w archiwum po
chodzi z wierceń wykonywanych na obszarze całej Polski. 
Często są to jedyne zachowane fragmenty otworów wiertni
czych, stąd ich wielka wartość nie tylko naukowa (jeśli są 
opracowane), ale i dokumentacyjna.

Muzeum Geologiczne PIG ma również archiwum mi- 
kropaleontologiczne. Jest to jedyne tego typu archiwum w 
Polsce i jedno z nielicznych w Europie. Znajdujące się tam 
zbiory, podobnie jak zbiory makrofauny, mają ogromne 
znaczenie naukowe.

Zbiory Muzeum Geologicznego PIG są zarchiwizowa
ne w formie tradycyjnej. Obecnie trwają prace nad elektro
niczną formą archiwizacji. Jest to sprawa przyszłości, gdyż

w magazynie zbiorów znajduje się ponad 500 000 okazów 
różnej rangi. Rozpoczęte prace nad archiwizacją zbiorów 
Muzeum Geologicznego w Centralnej Bazie Danych Geo
logicznych (katalog: KOLEKCJE MUZEALNE) trwają i 
będą kontynuowane jeszcze przez wiele lat.

Działalność wystawienniczą i archiwizacyjną w zakre
sie zbiorów muzealnych prowadzą filie Muzeum Geolo
gicznego w oddziałach regionalnych, natomiast działalność 
edukacyjną, koordynowaną przez Muzeum, prowadzą 
wszystkie oddziały regionalne.

Pracownicy Muzeum Geologicznego prowadzą 
również działalność naukową. Muzeum zatrudnia 
najlepszego w kraju specjalistę tropów dinozaurów, jest 
liczącym się ośrodkiem badania mszywiołów, 
głowonogów, jak również badań mikrofaunistycznych. Swą 
działalność naukową prowadzą oni obok innych zadań 
wynikających z funkcji muzeum.

Wpłynęło 30.08.2006
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D R O B I A Z G I

Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (Scop.) 
z okolic Dębicy na Pogórzu Strzyżowskim

Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus to 
chrząszcz, przedstawiciel rodziny zgniotkowatych Cucuji- 
dae. W Polsce gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną gatun
kową (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 
września 2001) i umieszczony na polskiej Czerwonej Liście 
Zwierząt Ginących i Zagrożonych, ze statusem —  gatunek 
niższego ryzyka. Ponadto objęty jest Konwencją Berneńską 
i Dyrektywą Habitatową Unii Europejskiej jako gatunek 
chroniony i wymagający tworzenia obszarów ochronnych 
(ryc. 1 ).

Zgniotek cynobrowy to gatunek europejski, rozsiedlony 
od Rosji po Niemcy i od Norwegi na północy po Bałkany na 
południu. W Polsce występujący głównie na południu; z 
Polski centralnej i północnej znane są tylko nieliczne dane 
literaturowe, jedynie w Puszczy Białowieskiej jest to gatu
nek często spotykany. W ostatnim czasie Cucujus cinnaberi
nus (Scop.) podawany był w Notatkach Entomologicznych 
przez A. Lianę (2001) z Puszczy Sandomierskiej.

Drzewami żywicielskimi zgniotka, podawanymi w lite
raturze są: osika, dąb, klon, wiąz, trześnia, jesion, gdzie — 
tak owady doskonałe jak i larwy — odżywiają się głównie 
zagrzybionym łykiem a niekiedy także larwami i poczwar-

kami owadów podkorowych będących na etapie niższych 
stadiów rozwojowych.

Ryc.l. Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus. Fot. A. Trzeciak

Stanowisko opisywanego chrząszcza zlokalizowałem 
14 i 16 grudnia 2006 roku na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego, w trakcie prac tereno
wych w lesie koło Dębicy, administrowanym przez Nadleś
nictwo Dębica. Jest to około pięćdziesięcioletni drzewostan
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bukowy z domieszką: grabu, trześni i wiązu górskiego. 
Właśnie pod korą jednego z suchych wiązów, o pierśnicy 
około 25 centymetrów, odnalazłem dwa osobniki zgniotka 
oraz kilka larw tego gatunku. W kolejnym dniu, również 
pod korą suchego wiązu, znalazłem kolejne imago i larwy. 
Opisywane stanowisko to kępa — około 0,3 ha suchych i 
usychających na wskutek grafiozy (choroba wiązów) 
drzew, gdzie zgniotkom towarzyszyły inne chrząszcze — 
zimujący pod korą przedstawiciele biegaczowatych Cara- 
bidae i ścierowatych Mycetophagidae, a także liczne pająki 
i mniej liczne pluskwiaki.

W notatce wykorzystano informacje zawarte w publika
cji Poradnik ochrony siedlisk i gatunków — Gatunki 
zwierząt (z wyjątkiem ptaków) — Bezkręgowce, w części 
opracowanej przez D. Kubisza.

Andrzej T r z e c i a k  (Dębica)

Gigant z Gippsland

Wiele gatunków rodziny Megascolecidae zamieszkuje 
Australię, Indie, Japonię. Na szczególną uwagę zasługuje 
jednak jeden gatunek australijski. Jest to Megascolides au- 
stralis — olbrzym z Gippslandu — największa dżdżownica 
świata. Początkowo uważana była za węża; po raz pierwszy 
została naukowo opisana dopiero w 1878 roku przez ów
czesnego dyrektora Muzeum Wiktorii w Melbourne, profe
sora Fredericka McCoy’a i zaliczona do pierścienic.

Megascolides australis — gigantyczna dżdżownica z 
Gippslandu jest gatunkiem endemicznym, zamieszkującym 
stosunkowo niewielki areał o powierzchni około 50 tys. 
hektarów w dolinie rzeki Bass w Gippsland w stanie Wikto
ria (południowo-zachodnia część Australii). Jest tam uro
dzajna gleba, z dobrą strukturą, i co ważne, nie jest uprawia
na. Megascolides australis lubi osłonięte, wilgotne miejsca 
o zróżnicowanych zbiorowiskach roślinnych. Wszystkie te 
aspekty są dla niej bardzo ważne, gdyż dżdżownice te są 
niezwykle delikatne i wrażliwe. Gippsland jest wprawdzie 
regionem rolniczym, a niektóre konieczne czynności w rol
nictwie mają na nie zgubny wpływ: np. nawożenie super- 
fosfatami lub przypadkowe wykopanie podczas orki. Takie 
zdarzenia powodują ich stres lub je zabijają. Nawet niewiel
kie stłuczenia powodują śmierć tych pierścienic. Wypasanie 
bydła natomiast im nie przeszkadza. Aktualnie są uważane 
w Australii za gatunek zagrożony.

M. australis żyje w systemach korytarzy sięgających do 
2 m głębokości i licznych prowadzących do nich otworów. 
Bardzo rzadko opuszcza swoje podziemne korytarze, które 
są zawsze wilgotne, gdyż woda potrzebna jest dżdżowni
com do wymiany gazowej i ułatwia poruszanie się pod zie
mią. Czasem jednak walcząc ze stresem środowiskowym 
wystają częściowo z korytarzy i wtedy stają się podatne na 
urazy. Przestraszone uciekają jednak w głąb wydając przy 
tym bulgoczące dźwięki.

Dlatego dżdżownic tych poszukuje się w wilgotnych 
otworach lub tam, gdzie słychać charakterystyczny bulgot. 
Na niektórych ich rodzimych terenach zagęszczenie jest

dość duże, bo od 2 do 10 dżdżownic/m3 gleby. Badania van 
Praagh (1994) wskazują, że populacje tego gatunku składają 
się głównie z osobników dorosłych w stosunku 3 dorosłe do 
1 młodej dżdżownicy. Dorosłe M. australis żyją długo, bo 
do 10 lat i więcej, jak podają niektórzy autorzy, ale zasadni
czo długość ich życia jest nieznana. Natomiast obserwacje 
laboratoryjne i w terenie wskazują, że dopiero po 5 latach 
uzyskują dojrzałość płciową. Najczęściej mają 2 m długoś
ci, chociaż niektórzy oceniają ich długość jako dochodzącą 
nawet do 4 m. Te różnice długości wydają się zależeć od 
stanu fizjologicznego zwierzęcia. W stanie aktywnym mogą 
mieć 2 m długości, po uśpieniu lub jako rozluźnione po 
śmierci mogą być dwa razy dłuższe. Średnica ich ciała 
osiąga 3 cm. Przód ciała zwykle jest ciemnoczerwony, a 
reszta ciała różowo-szara.

M. australis jest hermafrodytą z dwoma postaciami do
rosłymi. Osobniki aktywne rozrodczo mają na 9 segmen
tach obrzmiałe siodełko, a waga ciała jest wyższa niż 200 g. 
Takie dżdżownice pojawiają się na wiosnę i w lecie. Inne o 
wadze mniejszej niż 200 g i bez widocznego siodełka nie 
rozmnażają się w danym roku, czekając na bardziej korzyst
ne dla siebie warunki.

Jaja składane są w kokonach. Bursztynowego kolom 
kokony 5-9 cm długości są składane na końcu rozgałęzio
nych korytarzy. Umieszczone są na głębokości około 22 
cm. Po około roku inkubacji z jednego kokonu wylęga się 
jedna młoda dżdżownica długości 20 cm. Dla porównania 
taką wielkość osiąga nasza największa dżdżownica ziemna 
Lumbricus terrestris L. Charakterystyka ich rozrodu wska
zuje na to, że populacja ma małe możliwości regeneracyjne, 
ponieważ ma bardzo powolny wzrost; każda dżdżownica 
produkuje niewielką ilość młodych a sama jest niezwykle 
wrażliwa na takie zakłócenia środowiskowe jak: erozja, 
zgniecenie, brak roślinności i zakłócenie stosunków wod
nych.

M. australis odżywia się korzeniami roślin i martwą ma
terią organiczną. Olbrzym z Gippsland jest jednym z kilku 
gatunków australijskich, które przetrwały zamianę rodzime
go buszu na pastwiska. Przeżyły dzięki specyficznemu pod
ziemnemu środowisku, gdzie efekty upraw rolniczych były 
mniej odczuwalne.

W Australii M. australis objęta jest ochroną gatunkową. 
Niestety, właśnie przez zamieszkiwany przez te dżdżowni
ce teren przechodzi autostrada. Pracownicy Muzeum Wik
torii prowadzą więc badania nad wpływem prac drogowych 
i konstrukcji mostowych południowej autostrady Gippsland 
na ten gatunek. Wskutek robót drogowych następująnajbar- 
dziej niekorzystne zmiany dla M. australis. Jest to totalna 
destrukcja ich środowiska przez głębokie wykopy, prze
mieszczanie mas ziemi, ugniatanie i w końcu zmiany sto
sunków wodnych przez drenaż pod autostradą i terenów 
przyległych, nie mówiąc już o zniszczeniu szaty roślinnej. 
Czy pierścienice te przetrwają taki kataklizm? Badania wy
kazały, że starają się migrować z terenów dewastowanych, a 
nawet z powodzeniem kopią korytarze w nowo usypanej 
ziemi nasypów. Naukowcy zaś sugerują przenoszenie ko
konów, ale czy to wystarczy?

M. R o ś c i s z e w s k a  (Kraków)
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W S Z E C H Ś W I A T  P R Z E D  100  L A T Y

K ło p o ty  fin a n sow e  nauki w  czasach tra n s fo rm a c ji

Całom iesięcznej przerw y w  wychodzeniu W szechśw iata  nie 
m o że m y  pozostaw ić b e z  usprawiedliwienia. Czytelnicy w ybaczyć  
na m  zechcą, jeżeli to usprawiedliwienie —  w brew  n a sze j woli —  w  
niektórych punktach przem ienić się  m o że  w  akt oskarżenia, trudno 
bow iem  panow ać nad  sb w e m , kiedy się  czuje ża l i sm utek, a j e s z 
c ze  trudniej widzieć fakty w  innem  świetle, aniżeli one  się  p rzedsta
wiają po  bezstronnem  a trzeżw em  zbadaniu.

Dla nikogo nie je s t  tajem nicą ż e  W szechśw ia t narówni z e  
w szystk iem i robotami naukow em i nie cieszył się  nigdy łaskam i 
szerokiej publiczności. Z  wysiłkiem żyjąc z  dnia na  dzień, zdobyw ał 
sob ie  minimalne środki p ieniężne na b ieżące  potrzeby, ale m arzyć  
n aw et nie m ógł o  ja kiem ś odkładaniu na czarną godzinę. Łudził się  
tylko, ż e  ta skrom na garsteczka  kilkuset prenumeratorów, dla której 
pracował, ja k  umiał stanowi grono osób  istotnie przekonanych  o 
potrzebie p ism a  przyrodniczego dla narodu, liczącego się  na  dw a
dzieścia milionów i roszczącego  sobie niem ałą pre ten syę  do kultu- 
ralności. Niestety, p ierw szy podm uch  wiatru, przeciw nego cichej, a 
system a tyczn e j pracy, rozwiał te złudzenia. P rzyszed ł c za s  
w yłącznego zajęcia jaskraw em i sprawam i chwili bieżącej, c za s  
brzmiących, choć najczęściej pustych  sporów o  rzec zy  mało lub 
wcale nierozumiane  —  i oto odwróciły się um ysły  od  najważniej
szych  naw et zadań, o  ile one  nie miały w yłącznego charakteru z a 
dań bieżących. D ziw nem  je s t  to, ż e  w śród tylu głosów, które, 
zdaw ałoby się, najwszechstronniej rozbierają i objaśniają zadania, 
stojące dzisiaj otworem przed  nami, nie słychać ja ko ś dotąd  
nawoływań do ustrzeżenia od  zag łady tych słabych m oże, lecz  
b ą d ź  co b ą d ź istniejących począ tków  naukow ości polskiej, dla któ
rych w  dotychczasow ych n aszych  warunkach c ia sn ą  lecz prawie 
jed yn ą  ostoją były czasop ism a naukow e. M usi p rzy jść— przyjdzie  
z  pew nością  niezadługo  —  chwila, kiedy na właściwe sobie nacze l
ne  m iejsce zo s ta n ą  w prow adzone starania o skierowanie um ysłów  
ku  nauce czystej. Jakież bow iem  znaczen ie  m iałby naród, który w  
rzeczach  nauki nie m ógłby zabrać głosu?

Jakkolwiek nauka z  polityką nie m a  nic wspólnego, rozumielibyś
m y  dobrze, g d yby  krytyka wystąpiła z  zarzutam i przeciw  W szech ś
wiatowi, ż e  w obec rozbudzenia dbałości o  n a sze  w łasne spraw y  
krajowe zam ało  w ykazuje czujności w  tym  kierunku. C ieszylibyśm y  
się  bardzo, g dyby  od  współpracowników naszych , c z y  osób dal
szych , napływały wskazówki, co w  danej chwili m o żn a  uczynić lub 
zapoczą tkow ać u n a s  na polu nauk przyrodniczych, w  sprawie ich 
nauczania, grom adzenia p o m o cy  naukowych, albo badania kraju. 
W sza kże  jed n ą  z  głównych c zęśc i składow ych n a szeg o  m chu  w y
zw o leńczego  było i je s t  do tychczas dążenie, do  stworzenia szko l
nictwa narodowego. Co więcej —  w sza kże  bardzo silnie 
uwydatniła się  kon ieczność wprowadzenia nauk  przyrodniczych do  
programów nauczania. W  p ierw szym  num erze  W szechśw iata  z  r. 
b. obiecyw aliśm y sobie, ż e  w łasne na m  danem  będzie  przem ów ić  
w  tych sprawach, które n a s  najbliżej o b ch o d zą  Ale, zam iast spra
w y te podnieść  i wyjaśnić w  sp osób  prawidłowy, zapom ocą  um ie
ję tn e j i rzeczow ej dyskusyi publicznej w  organach prasy ju ż  
oddaw na oczekujących na m o żn o ść  podobnej w ym iany myśli, nasi 
reformatorowie woleli wybrać inne drogi.

O statecznie postąpiono z  nam i w  sp osób  z e  w szystkich naj
prostszy: zapom niano o n a szem  istnieniu. W  chwili, k iedy zw ykły  
rozsądek  kaza łby w szelkiem i siłami podtrzym ać te organy, których 
umiejętna ch ęć  służenia sprawie ogólnej je s t  wypróbowana, pi
sm o m  naukow ym  polskim  zam knięto  m o żn o ść  istnienia, o d m a 
wiając ich prenumeraty. N a sze  p ism o w  począ tku  roku b ieżącego  
straciło więcej niż trzecią c zę ść  z e  zw ykłej liczby prenumeratorów. 
W szechśw ia t znalazł się  nad  sa m ym  brzegiem  przepaści. Ostat
n im  nakoniec ciosem  dla zachw ianego wydawnictwa, było nagłe i 
b ezw zg lęd n e  żądanie wypłaty su m y  stosunkow o niewielkiej, ale 
której na razie nie m ogliśm y uiścić. To żądanie sprawiło, ż e  przer
w ać m usieliśm y druk W szechśw iata  z  dnia na dzień, nie m ając na 
w et m o żnośc i uprzedzenia o  tem  czytelników.

W ychodząc jed n a k  z  założenia, ż e  n iem a takich trudności, które- 
b y  uwalniać m ogły o d  spełnienia przyjętych zobow iązań, redakcya  
n a sza  poczyniła zabiegi, ż e b y  W szechśw iat doprowadzić do końca  
roku bieżącego  b e z  uszczerbku  dla prenumeratorów. Podejm ując  
z  dniem  dzisiejszym  druk n a szeg o  p ism a nanowo, zaw iadam iam y  
czytelników, ż e  w ydawać je  b ęd ziem y  co tydzień w  zeszy ta ch  p o 

w iększonych, dopóki nie pokryjem y strat w  objętości pism a  
spow odow anych p rzez przerwę.

Co d o  przyszłości dalszej, to bardziej szczegółow o skreślim y od
n o szą ce  się  do niej n a sze  plany w  jed n ym  z  następnych num erów  
W szechśw iata. T ym czasem  tylko oznajm ić m o żem y  n a szym  czy 
telnikom, ż e  głębokie przekonanie o  wartości kulturalnej n aszej 
pracy i o  doniosłem  znaczen iu  je j  ciągłości ka że  nam  wytrwać i 
nadal.
Od Redakcyi. Wszechświat 1906, 25, 593 (4 XI)

G rube ryb y  w ięce j rodzą

W pływ obfitego pożywienia na p łodność ryb badał p. Rava- 
ret-Watteł. D oświadczenia były prow adzone nad  m łodem i rybkami 
Sałvelinus fontinałis. Młode rybki w  ilości 300 możliwie jednakow ej 
wielkości, w ażące średnio po  9 gramów, były karmione do chwili 
rozpoczęcia badań m ięsem  i larwami much. Oddawna wiadomo, 
ż e  w zrost ryb pozosta je  w  ścisłym  zw iązku z  ilością przyjętego po 
karmu. P o d  tym  więc w zględem  badania Ravaret-W attela nic no
w ego nie dały. W prost nieoczekiw any był jed n a k  wpływ obfitego 
pożyw ienia na produkcyjność żeńsk ich  gruczołów płciowych. 
Ravaret-W attel rozpoczął sw oje badania 15-go sierpnia. B adane  
rybki podzielono na 3 kategorye, po  100 sz tu k  w  każdej; pokarm  
składał się  z  m ięsa  wołowego i śledzi. Rybki 1-ej kategoryi otrzy
m yw ały codziennie porcyę, w ynoszącą mniej więcej 1/7 wagi ciała, 
2-ej —  połowę, a  3-ej tylko 1/4 wspom nianej porcyi.

W  ten  sp osób  ryby karmione były w  ciągu 15 miesięcy, p o czem  
średnia waga ryb I-ej kategoryi wynosiła 260 g, ll-ej —  160 g, III-ej 
—  90 g. N ajw ażniejszy jed n a k  wynik badań był ten, ż e  u  pierw szej 
kategoryi było 70% sam ic z  dojrzałemi jajami, w  ll-ej —  25%, a w  
II I-ej —  tylko 10%.

Z  ob fitszem  pożyw ieniom  pozosta je  w  zw iązku nietylko szyb 
k o ść  dojrzewania płciowego, lecz nadto indywidualna produkcya  
kom órek płciowych znaczn ie  wzrasta: sam ice I-ej kategoryi miały 
średnio p o  910 jaj, ll-ej —  520, III-ej —  tylko p o  405.

Praw dopodobnie optim um odżywiania w  stosunku  do płodności 
zbliża się  bardzo do  warunków, uwzględnionych w  badaniach 
Ravaret-W attela. N ależy  jed n a k  zaznaczyć, ż e  obfitość pożywienia  
m a granice, których nie m ożna  przekroczyć, g d yż następuje wów
c za s  degeneracya  organów płciowych, a w skutek tego naw et 
zupełna  niepłodność.
Cz. St. Wpływ obfitego pożywienia na płodność ryb. Wszechświat 1906, 
25,637(11 X1)

B ajka ł

Z  p o m ięd zy  w iększych jezior kuli ziem skiej najbardziej chyba  
zasługuje na uw agę jezioro Bajkał, o toczone z e  w szystkich stron 
strom em i górami, które w znoszą  się  do 1000 m  i więcej nad  po
wierzchnią jeg o  wód. Pośród licznych p o to ko w i rzek wpadających 
do Bajkału są  dwie rzeki żeglow ne: Barguzin i Selenga, której wiel
ka delta tworzy jed y n y  plaski brzeg  tego po tężn eg o  zbiornika wody  
zajm ującego ob sza r 84200 kilom. kw. Na północno-zachodnim  
brzegu  w ody jeziora przerywają wał górski i p o d  nazw ą Angary  
albo inaczej Górnej Tunguski, dążą  do Jeniseju, aby połączyć się z  
nim. Pom im o tego odpływu jezioro i dziś je s zc ze  je s t  ja kb y  odosob
nione. Jezioro Bajkał bezwątpienia m a  pochodzenie tektoniczne, 
je s t  to ja kb y  olbrzymia szpara m iędzy  strom em i górami. Długość 
jeziora w ynosi 630 km, szerokość  z a ś  15 —  85 km. W obec, takich 
rozmiarów, rzecz naturalna, ludy sąsiednie nazyw ają jezioro Baj
kalskie m orzem , C hińczycy  —  „morzem północnem " (Pe-hai), 
M ongołowie „morzem św iętem " (Dalai-Nor), g d y  tym cza sem  na
zw a  Bajkał je s t  pochodzen ia  tatarskiego i właściwie brzmi Bajkuł, 
co ozn a cza  Jezioro b oga te’". Godnym  uwagi je s t  fakt. ż e  poziom  
tak wielkiego jeziora, na  w iosnę w sku tek  wezbrania rzek, wpa
dających do niego, podnosi się  o 2  m. Druga osobliwość jeziora to 
niska tem peratura jeg o  niezwykle czyste j wody; w czerw cu gdy  
tem peratura powietrza w ynosi przeszło  17°C, woda jeziora ju ż  na  
głębokości 4 m  w ykazuje tylko 5°. Tak wielka m asa  zim nej wody  
m usi naturalnie znaczn ie  oziębiać okolice, w  zimie jed n a k  tem pe
ratura w  okolicach Bajkału równa się  -20°C do -25°C. Zimno takie 
w ystarcza atoli do  pokrycia jeziora powłoką lodową, dochodzącą  
do 1-1Y2 m  grubości i utrzymującą na sobie naw et takie olbrzymie 
ciężary, ja k  pociągi.



G łębokość Bajkału dochodząca do 1610 m  ja k  wiadomo, je s t  
największa, jaką  zn a m y  dla jezior, a kotlina jeg o  należy do 
nąjznaczniejszych wklęsłości lądu stałego, poniew aż dno jeziora w  
m iejscu najg łębszem  leży  prawie o 1000 m  niżej poziom u morza. 
Poszukiwania geologiczne i niejednokrotnie powtarzające się trzę
sienia ziem i kolo Bajkału, szczególniej silne w 1861-1862 r., prze
mawiają za  niedaw nem  stosunkow o pow staniem  tego jeziora, 
świat organiczny jeg o  daje jed n a k  w ręcz przeciwne wskazówki, 
gdyż m a  cechy  typowej fauny pozostałościowej, zbliżonej, pod  wie
lu względam i do fauny okolic bardzo odległych. Jednym  z  najbar
dziej ciekawych m ieszkańców  jeziora, je s t  Nerpa, gatunek foki, 
której system atyczne  stanow isko nie zostało je s zc ze  ustalone, fakt 
tem bardziej godny uwagi, ż e  foki zam ieszkują  zwykłe w ody słone, 
prawie wyłącznie morza, tylko jezioro-m orze Kaspijskie i Aralskie 
posiadają jed e n  gatunek, który Ja m eson  uw aża za  identyczny z  
Phoca vitulina, a Nehring —  z  Callocephalus annelatus. Obudwu  
wspom nianych gatunków  brak w  m orzu Śródziem nem . a także, o  
ile się zdaje, i w  oceanie Lodowatym  na północ od  Azyi, w  m orzu  
Bałtyckiem przeciwnie znajdują się  one. Gatunki foki spotykają się  
w  pokładach sarmackich, należących ja k  wiadomo, do później
szych  cza só w  okresu  trzeciorzędowego. Kwestya czy  Nerpa je s t  
identyczna z  gatunkiem  foki kaspijskiej, jak  w spom niano wyżej, do
tychczas je s z c ze  nierozstrzygnięta. N ależy  nadmienić tu, ż e  w je 
ziorach leżących m iędzy  m orzem  Kaspijskiem a Bajkałem, np. w  
jeziorze Bałkasz, fok nie znaleziono. W obec tego wydaje się traf
nym  pogląd Dybowskiego, ż e  foka bajkalska przedstawia odrębny  
gatunek. Jeżeli zw rócim y się  teraz do ryb jeziora Bajkalskiego, to 
znajdziem y według Dybowskiego 26  gatunków, z  których 9 t. j. 
35%  endem icznych. M iędzy niem i najciekaw szy je s t  C om ephorus 
baicalensis, tworzący odrębną rodzinę, której stanowiska system a 
tycznego dotychczas nie zdołano je s zc ze  z  pew nością określić. 
Najczęściej uważają tę rybę stosow nie do poglądów Gunthera za  
pokrew ną makrelowatym  (Scombridae), spotykanym  w  m orzach  
strefy umiarkowanej i gorącej (w m orzu Śródziem nem  żyje np. tuń
czyk).

M iędzy skorupiakami, podobnie ja k  i m iędzy  rybami, znajdujem y  
w  jeziorze Bajkalskiem również gatunki morskie. J e s zc z e  ciekawiej 
przedstawia się fauna m ięczaków : z  33  gatunków  3 2 1. j. 97%  en 
dem iczne. Brak je s t  rodzajów takich ja k  Limnaea, Physa, Planorbis 
i in., rozpow szechnionych w  Syberyi, znajduje się natomiast w  j e 
ziorze gatunek syberyjski A ncylus sibiricus; rodzaj Choanompha- 
lus w  trzech gatunkach rozpow szechniony je s t  wyłącznie w  
jeziorze Bajkalskiem. W  ogóle m ięczaki jeziora Bąjkalskiego wyka
zują wiele cech  wspólnych z  gatunkam i najrozmaitszych krajów, 
brak je s t  jed n a k  m iędzy  niemi zupełnie form morskich.

N ależy w spom nieć je s zc ze  o gąbce bajkalskiej (Spongia s. Lubo- 
mirskia baicalensis). Gąbka ta koloru żółto-szarego, przypominająca 
kształtem swoim korale, w wodzie zupełnie miękka, na powietrzu 
staje się tak twarda i szorstka, ż e  bywa używana do szlifowania m e
talów. Gatunek ten spotyka się je s z c ze  w  morzu Berynga.

W idzimy przeto, ż e  fauna jeziora Bąjkalskiego podwójnie  
zasługuje na uwagę. P rzedew szystk iem  z  tego względu, ż e  znaj
dujem y w  niem  gatunki morskie, prow adzące n a s  do  wniosku, ż e  
jezioro niegdyś musiało być połączone z  m orzem , ską d  przybyły  
foka, C om ephorus baicalensis, m orskie gatunki kiełżów i gąbka, 
w ykazujące pokrewieństwo z  fauną m orza Aralskiego. Kaspijskie
go, Czarnego, Bałtyckiego, Macedonii, m orza Berynga i oceanu  
północnego Lodowatego. W yjaśnić te pogm atw ane stosunki je s t  
rzeczą  niezmiernie trudną. Co do północnego oceanu Lodowate
go, to pozosta je on obecnie w  łączności z  Bąjkałem, mającym, jak  
wiadomo, odpływ do niego, trudno jed n a k  przypuszczać, abyJen i- 
se j mógł być drogą wędrówek dla kiełżów, tembardziej, ż e  fauna 
Bajkału, szczególniej w  stosunku do mięczaków, je s t  zupełnie od
mienna. Prawdopodobniejszem  wydaje się przypuszczenie, że  
fauna jeziora przywędrowała raczej z  południa, a nie z  północy. 
Obecnie na południe od  Bajkału w znosi się rozległa wyżyna  
wschodnio-azyatycka, sięgająca w  północnej sw ej części średnio 
1000 m , a  w  południowej przeszło  400 m  wysokości. W obec tego  
wydaje się  mało prawdopodobnem, aby  w czasach  niedawnych 
było tu morze. Całe to olbrzymie wzniesienie powierzchni lądu po
wstało w  drugiej połowie okresu trzeciorzędowego, w  każdym  razie 
przed  ukazaniem  się człowieka na ziemi; w Himalajach górne 
pokłady trzeciorzędowe wypiętrzone zosta ły do w ysokości 5000 m. 
C zęste  trzęsienia ziem i w  okolicy Tian-Szanu i Ałtaju przemawiają 
za  tem, ż e  procesy górotwórcze naw et obecnie nie ustały jeszcze . 
Prawdopodobnie w początkach okresu  trzeciorzędowego Turkie
stan w schodni i Mongolię pokrywało morze, łączące się na w scho
dzie z  O ceanem  Wielkim, na zachodzie  z  m orzem  Aralskiem i
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Kaspijskiem, a dalej z  m orzem  C zam em , zajm ującem  w ów czas 
daleko w iększy  obszar. Istnienie takiego m orza objaśnia nam  do  
p ew nego  stopnia związek, jaki obecnie widzimy, m ięd zy  Bajkałem  
a o ceanem  północnym  Lodowatym, poniew aż w  połowie okresu  
trzeciorzędowego od  niziny Turanu na północ ciągnęła się  odnoga  
m orska a ż do  oceanu Lodowatego. N asuw a się tu jed n a k  pew na  
trudność, mianowicie brak w  okolicy Bajkału morskich skal osado
wych z  cza só w  nowszych, lecz m ogły b yć  ono zm yte  p rzez wody  
lądowe.

Dochodzim y więc do wniosku, ż e  cała okolica Bajkału prawdo
podobnie była wzniesiona do 1400 m, a  jed n ocześn ie  mogło 
nastąpić zapadnięcie w  tem  miejscu, gdzie obecnie znajduje się  j e 
zioro Bąjkalskie.

P rzypuszczalna więc historya jeziora Bąjkalskiego przedstawia  
się  mniej więcej w sposób  następujący: p rzed  pliocenem  w  okoli
cach Bajkału rozlewało się  rozległe, ale płytkie morze, które na 
południu w  dorzeczu obecnej Sełengi łączyło się  z  w ew nętrznem  
m orzem  Azyi. W ów czas rozpoczęły się  w  tem  m iejscu powolne 
procesy górotwórcze, które stopniowo podnosiły całą okolicę. Mo
rze oddzieliło się  od  O ceanu i poczęło wysychać. Jednocześn ie  w  
wielu m iejscach utworzyły się  kotliny (m iędzy innem i i Bajkalska), 
p o czem  w tych zagłębiach zebrały się wody.

Z  pow yżej przytoczonych danych widzimy, ż e  wielkie to jezioro 
p o d  wielu bardzo względam i zasługuje na  uw agę i ż e  je s te śm y  
je s z c ze  dalecy od tego, abyśm y  mogli zadawalająco rozwiązać tę 
zoogeograficzną zagadkę. Odpowiedzi na nią m o żem y  oczekiw ać  
wówczas, gdy  fauna Bajkału i jeg o  okolice południowe p o d  w zglę
dem  geologicznym  zostaną lepiej poznane.
Cz. St. (Stetkiewicz). Jezioro Bajkał pod względem zoogeograficznym. 
Wszechświat 1906, 25, 700 (2 XII)

M urzyni są  w  zasadzie w szyscy  ta cy  sam i

Antropolog francuski, p. L. Lapicque szerze j rozwinął wynik ba
dań sw ych nad  rasą m urzyń ską  prow adzące do bardzo ciekawe
go wniosku, ż e  rasa ta, pom im o sw ego  niezm iernego rozproszenia  
po  całej kuli ziemskiej, przedstawia rasę jednolitą  i ż e  jednolitość ta 
stwierdzona być m o że  zapom ocą  pomiarów specyalnych.

R a sy  ludzkie o skórze czarnej lub wogóle ciem nej są  nastę
pujące:

1) Negrowie afrykańscy, 2) e tyopczycy z  północno-wschodu  
Afryki, abisyńczycy, danablowie, somalisowie; 3) drawidyjczycy z  
Indyi, 4) negrytosi z  w ysp  Filipińskich, Andam ańskich i półwyspu  
Malajskiego; 5) royesowie z  Oceanii, Melanezyi, papuasi, austrałij- 
czycy  i t. p.

Murzyni afrykańscy, pom im o wszelkich podziałów, jakie m ożna  
ustanowić w  tej rasie —  przedstawiają typ ludzki wyraźnie określo
ny. N egrytosów i m elanezyjczyków  zaliczają do rasy m urzyńskiej 
zazw ycza j z  p ew nem  wahaniem.

Badania p. Lapicquea d o w o d zą  ż e  drawidyjczycy przedstawiają  
rasę m ie sza n ą  których przodkowie byli niewątpliwie typowymi m u
rzynami, lecz którzy zm ieszali się z  pierwiastkami pochodzenia  
kaukaskiego.

W szystkie ludy o  zabarwieniu c za m em  rozm ieszczone są  w  
około O ceanu Indyjskiego; p o za  ow ym  „pierścieniem czarnym" 
niem a m urzynów  prawdziwych, albowiem wiadomo, ż e  murzyni 
am erykańscy zostali dopiero w  czasach  nowożytnych, jako  niewol
nicy, przewiezieni do Am eryki z  Afryki. Nic dziwnego, ż e  rasa roz
m ieszczona  w  przestrzeniach tak olbrzymich nie posiada w szędzie  
cech  identycznych. W skaźnik szerokości czaszkow ej waha się  też  
znacznie. Ale zupełnie n ieznaczne wahania wykazuje inny w ska
źnik, do którego zwrócił się  p. Lapicque, wychodząc z  obserwacyi, 
pow szechnie  niemal znanej z re sz tą  ż e  murzyni (afrykańscy) po 
siadają w zględnie nader długie przedramię, a zato wązkie biodra, 
S tąd  „wskaźnik promieniowo-miednicowy", długość kości promie
niowe! X  100, m axim um  szerokości miednicy, stanowi dla rasy m u
rzyńskiej cech ę  nader charakterystyczną. A mianowicie u 
wszystkich negrów wskaźnik ten za w sze  je s t  w iększy od  stu, u ras 
z a ś  innych —  stale mniejszy.

Pomiary szkieletów: Francuzi —  87; różne ludy murzyńskie z  
A fryki—  112; ja p o ń czyc y —  86; starożytni peruw iańczycy—  85; 
e sk im o si—  82; Polinezyjczycy—  91; negry tosi—  104; drawidyj
c zy c y —  102.

A więc „wskaźnik promieniowo-miednicowy" ma, zdaniem  Lapi- 
cquca, dow odzić jedności rasy czarnej w  całej je j rozciągłości, b e z  
względu na modyfikacye, jakie w typie pierwotnym tej rasy wpro
wadziły różnorodne krzyżowania.
J. T. (Tur). Jedność rasy murzyńskiej. Wszechświat 1906,25,638(11 XI)
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S kąd brać gn iazda  na zupę?

Podróżnik Vo\z zw iedzał miejsca, gdzie się  gnieździ Sałangana  
(Collocalia fuciphaga), dostarczająca gniazd jadalnych. Kolonia tych 
ptaków  znajduje się  na Jawie, w  górach Karang Bolong, niedaleko 
wsi Nagasari. Oprócz tej kolonii, znajduje się  7  innych w  tychże gó
rach i kilka na zachodzie w yspy Jawy. Gniazda tych ptaków  zbierano 
ju ż w r .  1698.

Sałangana je s t  wielkości jaskółki, grzbiet m a  czarny, brzuch sza -  
ro-brunatny, m ieszka  w  połud. wsch. Azyi, na Cejlonie, w  Indyach i 
na w yspach Sundzkich. W  porze  lęgu nabrzękają silnię je j  gruczoły  
ślinowe i dają g ęstą  wydzielinę, którą ptaki składają na skałach, 
g dzie  zawarta w  niej wilgoć paruje. W  ciągu roku p tak ten  zn o s i 4 
razy  p o  1 do 2  jaj. Trzy razy  ludzie zabierają gniazda i zaledw ie  
czw arty raz zostawiają je  dla m łodego pokolenia. Kolonia, którą 
zw iedza ł Volz, leży  nad  sa m ym  brzegiem  morza. M iejsce to je s t  
ściśle  p ilnowane i wydzierżawione: ka żd y  zbiór daje około 100000  
gniazd, a poprzednik dzisiejszego dzierżawcy, europejczyk, płacił 
rocznie dzierżaw y 25000 guldenów. Teraźniejszy dzierżaw ca  
Chińczyk, płaci więcej. Gniazda je d zą  głównie w  Chinach, jako  
p rzysm a k  i lekarstwo.
M. T. (Twardowska). Gdzie się gnieździ Sałangana? Wszechświat 1906, 
25, 888 (25 XI)

P og lądy s ta ro ży tn ych  na rozm nażanie  p łc iow e

Z  chwilą g d y  um ysł ludzki d o szed ł do  p ew n eg o  stopnia rozwoju, 
o dkąd  człowiek zaczą ł zastanaw iać się  nad  zjaw iskam i natury, je d 
n ym  z  głównych problem atów  psychicznych, które za czę ły  za jm o
w ać jeg o  umysł, było bezwątpienia zagadnienie do tyczące  jeg o  
pochodzenia.

P ierw szą odpow iedź w  tej kw esty i dają mitologie i religie. 
W szystk ie  z  uwielbieniem odzyw ają się  o  sw ych  bóstw ach  
tworzących: w  Persyi czczo n o  Anahitę, Anaitę lub Anaitisa, w  Egip
cie  —  Izydę, która po tęgą  m iłosną ożywia sw eg o  m ałżonka i po b u 
d za  go  do poczęcia  boskiego; rodzenia; w  Grecyi —  Afrodytę, 
pow stałą z  piany morskiej, w  R zym ie  —  Venus, w  Babylonie  —  
Mylittę, w  Fenicyi— Astartę. W szystkie te bóstw a podług po jęć  ów 
cze sn ych  kierowały n iew yczerpaną płodnością natury; niedające  
się  opisać czary, jakie odnajdujem y studyując te mity, tłum aczą  
nam, d laczego człowiek tak długo zadaw alał się  tem i naiwnem i 
wierzeniami.

Tymczasem , nie bacząc  na  kapłanów, którzy zazdrośnie strzegli 
ow ych mitów, myśliciele, badając istotę powstania rodzaju ludzkie
go, zapytywali, jaka rola poszczególnie przypada w  akcie rodzenia 
na m ę żc zy zn ę  i kobietę; starali się  dociec, jakim  spo so b em  z  chwilo
w ego połączenia tych dwu osobników m o że  pow stać nowa istota.

M usim y cofnąć się w stecz a ż  do c za só w  Hipokratesa, a w ięc do  
V-go stulecia przed  erą chrześc iańską  by  o d szu ka ć  p ierw sze  
poglądy na funkcye płciowe.

Podług sław nego lekarza z  w yspy  K os m ę żc zy zn a  i kobieta do
starczają płynów  nasiennych, które pochodzą  z e  w szystkich c zę śc i  
ciała, a szczególn ie  z  głowy, umiejscawiają się  w  jądrach m ęsk ich  i 
żeńskich, g dzie  podlegają p ew n em u  przerobowi. K ażde takie na
sienie, ja k  ojca tak i matki, składa się  z  dwu substancyj: jed n e j sil
nej, cechującej p łeć m ę s k ą  drugiej słabej, charakteryzującej 
żeń ską . A  za tem  podług Hipokratesa tworzenie się  płci m ożn a  
w ytłum aczyć niezmiernie łatwo: je że li p o d cza s  spółkowania  
połączą  się  c zę śc i „słabe" dw u ciałek rozrodczych, pow stanie zaro
d e k  płci żeńskiej; jeżeli, przeciwnie, będ ą  to c zę śc i „silne", zrodzi 
się  osobnik pici męskiej. Oto przyczyna, dodaje Hipokrates, dla 
której niektóre kobiety rodzą z  p ierw szego  m ałżeństw a tylko 
chłopców, z  drugiego z a ś  tylko dziewczynki.

W  niespełna sto  lat p o  Hipokratesie w ystępuje z  zupełnie od
m ienną  teoryą Arystoteles. Twierdzi on, ż e  kobieta nie dostarcza  
ża d n eg o  płynu nasiennego, daje natom iast tylko materyał, który  
winien służyć  do tworzenia się  płodu; m ateryałem  tym  m a  być  krew  
menstrualna. Jaja nie grają tu żadnej roli. M ężczyzn a  dostarcza tyl
ko  płynu nasiennego, którego zn a czen ie  w  pow staw aniu  now ego  
osobnika polega na daniu formy substancyi p o chodzącej o d  dru
giej płci. To, co pochodzi z  nasienia, m ów i on, je s t  rodzajem  ducha, 
o toczonego  materyałną pow łoką  je s t  c ze m ś  p o dobnem  do ognia 
prom etejskiego, który ożywił machinę, p rzeznaczoną  do życia; ina
c ze j mówiąc, kobieta dostarcza marmuru, nasienie pełni pow in
n o ść  snycerza, a p łód je s t  posągiem , p ochodzącym  z  tego  
skojarzenia się  płci.

Arysto teles zaliczał nasienie do  „wydzieliny, ostatniego etapu  
przerobu materyi (t. j. krwi), która m a w łasność tworzenia ciał po 
dobnych do tego, które j e  wytworzyło". Ma ono podług Arystotelesa

za w sze  kolor białawy; Arystoteles występuje energicznie  
przeciw ko Herodotowi, który utrzymywał, ż e  ludy Etyopii miały na
sienie kołom  czarnego.

Badaniem  rozm nażania się  zw ierząt i roślin, rzecz prosta, zaj
m ow ano się je s z c z e  mniej. Nie dom yślano się, naprzykład, ż e  u 
zw ierząt koniecznym  warunkiem rodzenia je s t  akt spółkowania; z  
drugiej strony sądzono, ż e  nasienie człowieka lub zwierzęcia, p a 
dając na  ziem ię lub do wody, zachow uje tam  w szystkie własności 
zapłodnienia. A rystoteles przytacza w ypadek zapłodnienia kobiety  
p o d cza s  kąpieli; kuropatwa, mówi on dalej, m o że  być zapłodnioną  
szybu jąc  w  powietrzu nieco niżej od  sam ca; często  wystarcza je j  
usły szeć  śpiew  sam ca  w  chwili usposobienia do poczęcia, 
wchłonąć w  siebie woń, którą on z  siebie wyzionie. Idee te oczyw iś
cie m iały tylko charakter przypuszczeń . Lecz skoro widziano na  
w iosnę dziobiące się  lubieżnie gołębie, lub te ż  w czasie tarcia się  
ryby sam ice d ążące  za  samcami, b y  połknąć płyn w ypuszczany  
p rzez  nich, wolno było, rzec z oczywista, widzieć w  tych zjawiskach  
rodzaj parzenia się  c zy  te ż  zapładniania p rzez ja m ę  ustną.

Tym czasem  ju ż  za czę to  dom yślać się, ż e  zw ierzęta żyw orodne  
(vivipares) m ogą m ieć jaja podobne do jajorodnych (ovipares). Plu- 
tarch w  jed n em  z e  sw ych dzieł pisze: „Muszę w as zapewnić, ż e  po 
m im o najróżnorodniejszych gatunków  zwierząt niem a ani jednego, 
któryby nie pow stał z  jaja". H ipokrates przytacza przypadek, do
tyczący  pew nej muzykantki, która skacząc, upuściła ziarno podob
ne  do  jaja; był to podług niego pęcherzyk  napełniony materyą  
klejowatą i m nóstw em  białych niteczek, które uw aża za  p ierw szy  
za czą tek  dziecka. W  rzeczyw istości ja je  obserw ow ane p rzez Hipo
kratesa było bardzo m ałym  zarodkiem, o toczonym  błonami. Nikt 
nie m yślał je s z c ze  w  tych czasach  o powiązaniu powstawania tych 
ja j z  funkcyam i jajnika, sądzono  natomiast, ż e  pochodzą  one  z  m a 
cicy.
G. Loisel. Rozwój poglądów, dotyczących funkcyj płciowych. Wszechś
wiat 1906, 25, 653(18X1).

K aw ki i lim by

W edług spostrzeżeń  H. Sam m ereyera  w  Alpach rolę główną w 
rozsiewaniu nasion limby grają kawki (Nucifraga caryocatactes). W  
czasie  dojrzewania nasion'ptaki te dążą  gromadnie w górne krainy, 
gdzie  rośnie limba i wyłupują o rzeszki z  szyszek . Przy tej operacyi 
m nóstw o s z y s ze k  zosta je  obłamanych, spada  na ziem ię i sta 
czając się  następnie po  stokach góry, zdobyw a dla drzew a now e  
stanowiska, na których nasiona kiełkują. G dyby s zy szk i pękały na 
drzewie, w ów czas w iększość  orzeszków  padając w  cieniu pnia 
macierzystego, p o  wykiełkowaniu nie m ogłaby się  rozwijać. Gdy 
ilość pożyw ienia za czyn a  się  zm niejszać, ptaki zaczynają  m yśleć  o 
za p a sa ch  na zim ę. W ów czas rozpoczyna się  rozsiewanie na  
wielką skalę i kawki zn o s zą  orzeszki limby w  dolinę, składając za 
p a sy  w  pew nych kryjówkach. Kryjówki te idą nieraz w  zapom nie
nie, lub te ż  ptak ginie po d cza s zimy, na wiosnę z a ś  w  takiem  
m iejscu zaczynają  kiełkować nasiona. W  podobny sposób  nasiona 
limby rozsiew ać m ogą  i wiewiórki (Sciurus vulgaris), aczkolw iek nie 
w  takiej ilości, ja k  to czynią kawki, M us silvaticus oraz gatunki Pa- 
rus i Loxia.
B.H. (Hryniewiecki). Rozsiewanie nasion limby przez zwierzęta. Wsze
chświat 1906, 25, 663 (18 XI)

G igan t w ś ró d  trzc in

Niezw ykle wielka forma trzciny zw yczajnej (Phragmites oom m u- 
nis) rośnie w  N iem czech  p o d  wsią Wilmersdorfem, niedaleko od  
Luckau w  Brandenburgii. P ierwszą w iadom ość o  tem  stanowisku  
znajdujem y u Kabenhorsta w  jeg o  „Flora lusatica” (1840). Uważał 
on tę roślinę za  rozpow szechniony w  Europie południowej gatunek  
(Arundo Donax) i dopiero w r. 1840 poprawił błąd, zaliczając do od
m iany trzciny zw ykłej var. pseudonax. W ysokość je j była podana  
na  10 metrów. N iedaw no odwiedził tę m iejscow ość i zm ierzył rośli
n ę  botanik niemiecki P. F. F. Schulz; znalazł on w ysokość najwięk
szych  egzem plarzy  na 7,10 m. W  każdym  razie p o d cza s pomiaru 
w iechy kwiatowe je s z c z e  nie były zupełnie rozwinięte, a  w yższe  
m iędzyw ęźła  znajdowały się  w okresie wzrostu, tak ż e  m ożna  
przyjąć m axim um  w ysokości owych łodyg na 8 m. Długość liści wy
nosiła średnio 75 cm, szero ko ść  z a ś  —  6 cm. Grunt, na którym wy
bujały o w e  zarośla, składa się  z  szarego  tłustego mułu.
B. H (Hryniewiecki). Olbrzymia trzcina. Wszechświat 1906,25,687 (25 XI)

K o lo ro w e  ja g o d y

Minęło lato z e  wspaniałą rozmaitością barw kwiatów. Zieleń 
drzew  i krzew ów  znika i zastępują  ją  barwy żółte, brunatne i czer
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wone. Niezupełnie jed n a k  je s t  pozbawiona barw roślinność jesieni, 
bo zdob ią ją  dojrzałe o tej porze  owoce. Nie wszystkich wprawdzie 
roślin ow oce mają żyw e  barwy, niektóre z  nich jednak  sąjaskrawiej 
zabarwione, niż odpowiadające im kwiaty. Przedew szystkiem  
żyw e  zabarwienie m ają jagody. Tego wyrazu używ am y tu w  ogól- 
nem , a nie w  ściśle botanicznem  znaczeniu. Zaczniem y przegląd  
od  krzaków. Na brzegach lasów  rośnie głóg pospolity (Crataegus 
oxyacantha L.), okryty latem  białemi, w onnemi kwiatami, a w  jes ie 
ni jasno-czerw onem i owocami, które ładnie odbijają na tle ciem
no-zielonych, sztyw nych liści. Kalina (Vibumum opulus L), rosnąca 
razem  z  poprzedniem i krzakami, m a p iękne szkarłatne owoce. Po
krewny kaliny i b zu  lekarskiego, b e z  koralowy (Sam bucus racemo- 
sa  L), m a  też  jagody  czerwone. Wiciokrzew (Lonicera caprifolium 
L.), stroi się  na jes ień  w  czerw one jagody. Jarzębina (Sorbus aucu- 
paria L.) ślicznie wygląda w  jesieni, ozdobiona kolorowemi jagoda
mi. Trzmielina (Evonym us europaeus L.) m a torebkę nasienną  
czerw oną a ziarna są  o toczone pom arańczow ą powloką. Czerwo
n e  ow oce m a ją je szc ze  n astępne  rośliny: Wiśnia (Prunus cerasus  
L ), berberys (Berberis vulgaris L), ostokrzew  (Ilex aquifolium L.), 
wilcze łyko (Daphne m ezereu m  L.), bruśnica (Vaccinium vitis idaea 
L), obrazkowiec (Arum maculatum  L.) i in.

Granatowe lub czarne ow oce mają: b e z  lekarski (Sam bucus ni- 
gra L ), niekiedy tak ow ocam i obciążony, ż e  a ż  się  gałęzie uginają 
ligustr (Ligustrum vulgare L ), tarnina (Prunus spinosa L.), okry
wająca się  na w iosnę białem kwieciem, i pokrewna jej, z e  wschodu  
pochodząca śliwa (Prunus dom estica L.) Inne rośliny o granato
wych lub czarnych owocach są: dereń świdwa (Cornus sanguinea  
L), jeżyn a  (Rubus fruticosus L.), czernica (Vaccinium myrtilłus L.), 
bluszcz (Hedera helix L), kruszyna z a ś  (R ham nus frangula L ), ma  
ow oce z  początku  czerwone, p o tem  czarne.

Czarna i czerwona barwa są  bardzo pospolite, biała je s t  za ś  
rzadsza; wymienimy śniegulec (Symphorioarpus racem osa  
Mchx.), pochodzący z  Am eryki północnej, o czerwonych, drobnych 
kwiatach i okrągłych białych jagodach, i nasza  krajowąjemiołę (Vi- 
scu m  album L).

Zobaczm y, jakie korzyści roślina ciągnie z  takiego zabarwienia 
swoich owoców. W  ow ocu leży  nasienie, zapom ocą którego roślina 
się  rozmnaża. W  tym  celu nasienie m u si się dostać w  odpowiednie  
warunki, aby  kiełkować i dalej się  rozwijać. Najmniej odpowiedniem  
je s t  m iejsce p o d  drzew em  lub krzakiem, który ow oc wydał, bo rośli
na m acierzysta w łasnym siew kom  zabierałaby soki z iem ne i 
światło, dlatego te ż  najlepiej, g d y  ziarno jaknajdałej od  rośliny m a 
cierzystej kiełkuje. D użo roślin m a  ziarna opatrzone włoskami i ha
czykami, tak że  wiatry i zw ierzęta je  roznoszą. Ow oce jaskrawo  
zabarwione, nie mają ani w łosów ani haczyków, a  ziarna są  „mię
sem " pokryte. O tóż właśnie to „mięso", stanowi pożywienie wielu 
ptaków  i nęci je  barwą. Ziarna, zawarte w  m ięsistej powłoce, p rze
chodzą zw ykle niestrawione i n ieuszkodzone p rzez kanał pokar
m ow y ptaka i zostają w innem  m iejscu wyrzucone. Kiedy za ś  
ziarno znajdzie tam odpowiednie warunki, wyrasta w now ą roślinę,, 
nieraz daleko od rośliny macierzystej. W  innych wypadkach ptaki w  
dziobie u n o szą  owoc, „mięso" zjadają a  ziarno odrzucają.

Znajdujem y nieraz koło dużych kamieni, na brzegach lasów, po- 
złepiane ziarna dzikiej róży lub innych roślin: to są  właśnie ziarna, 
które p rzeszły  p rzez kanał pokarm ow y ptaka.

Ż e  m iędzy  zabarwieniem  owoców, a rozpow szechnieniem  ziam  
p rzez ptaki je s t  ścisły zw iązek, w idzimy z  tego, ż e  ow oc nabiera ja 
skrawej barwy wtedy, g d y  dojrzeje, p rzed  dojrzeniem za ś  bywa  
zw ykle zielony i ukryty wśród zielonych liści. W  wypadkach, gdy po
jed yn czy  ow oc je s t  drobny i nie byłby widzialny, je s t  połączony w  
grona albo baldaszki, ja k  u jarzębiny lub b zu  lekarskiego. Zwykle  
na drzew ach tego rodzaju ow oce m ających liście zupełnie opadły, 
a ow oce są  je s z c ze  na drzewie i w tedy najłatwiej p takom  w  oko  
wpadają. Niektóre rośliny p rzez całą zim ę zatrzym ują na sobie  
owoce.

Trzeba dodać, ż e  niektóre ptaki w  porze dojrzewania tych lub 
owych ow oców  niemi się  żywią wyłącznie, po d cza s g d y  przedtem  
innego sobie szukały  pożywienia.

W idzimy więc, ż e  jes ien n e  zabarwienie owoców, służąc do roz
m nażania się  roślin, nie je s t  rzeczą  p o d rzędną  ale w ażnym  czyn 
nikiem utrzymania życia
M.T. (Twardowska). Znaczenie zabarwienia jagód. Wszechświat 1906, 
25,658(18X1)

Jak poznać w iek  ryby?

Określenie wieku ryb m ożna  opierać, ja k  to pierw szy  zauw ażył 
Hensen, na wzroście kam yków  słuchowych, mianowicie na ilości 
pierścieni rocznych, widocznych na poprzecznem  przecięciu.
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Hoffbauer później nieco znalazł podobną cechę dla oznaczania  
wieku karpia w jeg o  łuskach, które również ujawniają pierścienie 
roczne; z  ich ilości m ożna  wnosić o wieku ryby. Trzy czwarte łuski 
ukryte są  w  t. zw. woreczkach łuskowych, a tylko jed n a  czwarta wi
dzialna je s t  nazewnątrz. Ta mała c zę ść  dla określania wieku ryby 
nie m o że  być  brana p o d  uwagę, lecz tylko w iększa c zę ść  nieco  
przezroczysta i podobna do rogu, ukryta w  woreczku. W ykazuje  
ona na powierzchni swojej cały system  licznych delikatnych, kon
centrycznych, mniej lub więcej pierścieniowatych linij. Pośrodku  
łuski linie są  nieprawidłowe, rozciągnięte, w  pew nej z a ś  odległości 
od  środka są  one lepiej zaznaczone, bardzo wyraźne i bardziej 
zbliżone do  siebie. P otem  następuje zn ó w  strefa linij nieprawidłowo 
przebiegających o w iększych odstępach, p o czem  linie ponownie  
zbliżają się  i stają się  wyraźniejsze. Strefy te powtarzają się  wielo
krotnie odpowiednio do wieku karpia (co rok tworzy się  jedna  stre
fa). P odczas powolnego wzrostu w  czasie zim y obw ód łuski 
zw iększa  się  tylko nieznacznie; w tym  czasie  powstają wązkie stre
fy pierścienia rocznego. Na wiosnę gdy  ryba ma obfitsze pożyw ie
nie, w zrost znacznie posuw a się naprzód, w ów czas tworzą się  
nieprawidłowe i w w iększych odstępach przebiegające pierścienie 
roczne. Pierścienie nie za w sze  są  jednakow o wyraźne i dlatego 
nieraz na leży  obejrzeć dużo  łusek zanim  natrafi się na pożądaną. 
Najodpowiedniejsze są  łuski znaidujące się tuż pod  liniami nabocz- 
nemi. Określenie wieku ryby m o że  być tylko w ów czas nietrafne, je 
żeli cierpiała ona w skutek braku pożywienia lub innych przyczyn i 
dlatego nie mogła rosnąć prawidłowo.
Cz. St. (Stetkiewicz). Określenie wieku ryb. Wszechświat 1906, 25, 685 
(25 XI)

Barw y och ronne

Używając wyrażenia barwa ochronna, m usim y oczywiście p a 
miętać, ż e  m am y do czynienia tutaj z  pojęciem  w zględnem : zw ie
rzę, posiadające barwę ochronną o ile wyodrębnione zostanie z e  
zw ykłego sw ego  środowiska, o  ile będzie  rozpatrywane sam o w  
sobie, n iczem  oczywiście w obec n a s  nie zdradzi owych cech  
„ochronnych". Gdy więc m ow a je s t  o  barwie ochronnej, należy  
za w sze  m ieć na myśli s to sunek  barwy zwierzęcia do  koloru jeg o  
otoczenia. Żabka zielona, położona na białym arkuszu papieru, po 
zbawiona zosta je sw ej barwy ochronnej, a korzysta z  niej o  tyle tyl
ko, o ile przebyw a na podłożu równie zielonem, jak i ona sam a, np. 
na liściu. B ezm yśłnem  więc byłoby mówić o jakiem ś ubarwieniu 
ochronnem  bezw zględnem , pojęcie to bowiem, powtarzamy, je s t  w  
zupełności względne.

Dalej pojęcie barwy ochronnej przewiduje nie tylko pew ien bier
n y  s tosunek  danego zwierzęcia do jeg o  otoczenia, ale również i 
czynne jeg o  zachow anie się: a) zw ierzę do tej chwili tylko za b e z
pieczone je s t  p rzez barwę, dopokąd przebyw a w m iejscu sw ego  
przystosowania się, gdy  za ś  w stępuje na teren, dla siebie „nieod
powiedni", w tedy o barwie ochronnej niem a co i mówić; b) jeżeli 
m am y do czynienia z e  zjawiskiem  mimikryi t. j. naśladownictwa ja 
kiegoś m artwego c zy  te ż  znajdującego się  w  spoczynku przedm io
tu, np. porostu jakiego albo pomiotu ptasiego, którego postać  m a  
motyl, to w  tym  przypadku ow ad korzysta z  bezp ieczeństw a  nie tyl
ko  wtedy, g d y  przebyw a w  spoczynku, ale i o  tyle, o  ile wybiera ta
kie m iejsce pobytu, gdzie trafiają się  naśladow ane przezeń  
przedmioty; a więc, jeżeli naśladownictwo dotyczę porostów, o ile 
sadow i się  na parkanach albo na pniach starych, zn ó w  o ile prze
bywa na liściach zielonych, gdy  naśladuje postacią swoją pomiot 
ptasi. W reszcie na wiosnę, gdy  wiatr zrywa z  drzew  resztki 
uschłych liści, spotkać m ożna  motyle, podobne p o d  w zględem  
wielkości zabarwienia i kształtów  do uschniętych liści, nie w  tym  
jed n a k  stopniu, aby m ożna  przyjąć jed n e  za  drugie, g d y  obok sie
bie sp o czyw a ją  gdy jed n a k  w  okresie miłosnym motyle te upę- 
dzają się  jed n e  za  drugiemi lub swoich rywali ścigają  w tedy  
podobieństw o ich do suchych liści, p rzez wiatr unoszonych, staje 
się  tak wielkie, ż e  niekiedy m ożna  obserw ow ać ja k  taki motyl sa m  
ulegając złudzeniu zaczyna  uganiać się  za  liściem, biorąc go  za  
współzawodnika.

O ileż łatwiej m o że  p tak ow a d o żem y  przyjąć taką „maskaradę" 
za  dobrą m onetę.

Oczywiście więc na to, aby znaczen ie  ubarwienia ochronnego  
pojąć, na leży  je  rozpatrywać w  zw iązku z  trybem życia zwierzęcia, 
co n iestety  nie za w sze  bywa uwzględnione w  szkołach.

Zw iązek pom iędzy barwa ochronną zwierzęcia a jeg o  zachow a
niem  się za zn a cza  się  najjaskrawiej w  zjawisku, które zoologia na
zyw a „czynnością chromatyczną" W iadomą je s t  r zec zą  że  
niektóre zwierzęta, szczególniej z  pośród ryb i gadów  (kameleon) 
posiadają zdolność zmieniania barwy w  zastosow aniu do barwy



304 Wszechświat, t. 107, nr 10-12/2006

sw eg o  podłoża. Co do flądry stwierdzono, ż e  zjaw isko p o w y ższe  
w ystępuje u  mej, jako  czynność  dobrowolna, o  c ze m  przekonano  
się, pozbawiając tę rybę narządu wzrokowego; jedn o cześn ie  bo
w iem  z  utratą wzroku traciła ona zdo lność  przystosow yw ania się  
p o d  w zg lędem  barwy do sw ego  otoczenia. Fakt p o w y ższy  tłuma
c zy  nam  zarazem , d laczego flądry posiadają takie ruchliwe i bar
d zo  naprzód w ysunięte oczy.

Co do zwierząt, nie posiadających m o żnośc i zmieniania sw ego  
zabarwienia, rozróżniać na leży  dw a wypadki: 1) zw ierzęta, które 
posiadają barwę ochronną ja k  np. zając, kuropatwa i t. p. „przypa
dają" do ziemi, o ile znajdą się  w  niebezpieczeństw ie, nie czynią  
z a ś  tego nigdy stworzenia, barwy ochronnej pozbaw ione, ja k  np. 
wrony; 2) zw ierzęta z  ubarwieniem ochronnem  wybierają dla sw e 
g o  spo czyn ku  takie tylko miejsca, do których barwą s ą  przystoso 
wane, inne z a ś  m iejsca odw iedzają jedyn ie  p o d  osłoną nocy  lub z  
pośp iechem  przebiegają p rze z  nie. Teoryi ubarwienia ochronnego  
czyniono zarzut, ż e  ubarwienie to osta tecznie przydaje się  zw ierzę
tom  nie na wiele, ż e  zw ierzęta takie stają się  b ą d ź  co  b ą d ź ofiarą 
sw ych  wrogów, ż e  wreszcie w obec napastników, kierujących się  
zm ys łem  powonienia, ubarwienie ochronne nie posiada ju ż  zgoła  
żad n eg o  znaczenia.

Z  podobnem i zarzutam i m ogą  w ystępow ać ludzie, dla których 
warunki życia zw ierzęcego są  spraw ą najzupełniej obcą. Życie  
zwierzęcia to „walka o  byt", walka o pierw szeństw o; w  tej walce je d 
nak  nie chodzi o rzecz b e zw zg lęd n ą  lecz tylko o  co ś względnego, 
o coś, co Darwin w sw e j teoryi doboru naturalnego nazyw a  
słusznie „przewagą". W obec jastrzębia drapieżnika p ta k  jakiś, za 
bezp ieczo n y  p rzez  barwę ochronną znajduje się  w  położeniu ko- 
rzystnem , ale tylko korzystnem  względnie, mianowicie o  tyle, o  ile 
obok niego przebyw a ptak, zabarwienia tego pozbaw iony i, choćby  
ta przew aga pierw szego ptaka nad ostatnim  była bardzo n ieznacz
na, za w sze  jed n a k  pozosta je  przewaga, która decyduje o  życiu  i 
śm ierci zw ierzęcia nie tylko w  danym  m om encie. Jastrząb bowiem, 
pochw yciw szy gołębia nie posiadającego barw y ochronnej a  więc 
bardziej rzucającego się  w  oczy, i głód sw ój zaspokoiw szy, inne 
ptaki zostaw i w  spokoju i dopóki tylko istnieją p taki b e z  barw y  
ochronnej, p taki obdarzone nią korzystać będ ą  z  w zględnego  b e z 
pieczeństw a.

To, c o śm y  powiedzieli wyżej, do tyczę  rów nież i roślin, które, wy
dzielają na powierzchni sw e j rozmaite produkty, broniąc się  w  ten  
sp o só b  od  napaści stw orzeń roślinożernych. Usiłowano obalić ten  
pogląd, dowodząc, ż e  osta tecznie i takiemi roślinami żyw ią się  
zwierzęta. A le  przec ież i tutaj chodzi tylko o p ew n ą  „przewagę". 
G dy obserw ow ać będ ziem y  jakie b ą d ź zw ierzę traw ożem e wtedy, 
gd y  się  pasie, zobaczym y, ż e  m a m y  p rzed  so b ą  praw dziw ego  
sm akosza , który nieustannie przebiera w śród znajdującego się  
p rzed  nim pokarmu, dając za w sze  p ew n ym  roślinom c z y  te ż  p e w 
n ym  częściom  rośliny pierw szeństw o. Przyjrzyjmy się  łące, na któ
rej pasły  się  samy, wielkie, ja k  wiadomo, amatorki kwiatów; nie 
zna jdziem y tu ju ż  kwiatów niektórych ga tunków  roślinnych, pon ie
w aż te jako  najsm aczn ie jsze  zosta ły  ju ż  p rzez sa m y  zjed zo n e ; na 
tom iast pozosta ły  na łące kwiaty jedyn ie  m niej sm aczne, które

właśnie w  sw ym  gorszym  sm aku  znalazły obronę przeciw  tra- 
w ożercom . Jeżeli kto drogą doświadczalną dowiedzie, ż e  sa m a  zje  
i te kw iaty m niej sm aczne, to dośw iadczeniem  tem  nie zaprzeczy  
bynajm niej faktowi, ż e  roślina w  sw ym  gorszym  sm a ku  znajduje 
pew n ą  obronę a w ięc pew n ą  „przewagę" i Darwin tego właśnie do
wodził. Co do tyczę  drugiego zarzutu, ż e  zw ierzęta napadające kie
rują się  obok wzroku i w ęchem , w obec którego barwa ochronna nie 
na wiele m o że  się  przydać zw ierzęciu napastow anem u, to rzeczy
wiście, w  czasie  no cy  albo np. w  gęstw inie n os odgrywa znacznie  
donioślejszą rolę, aniżeli oczy, inaczej jed n a k  przedstawia się  spra
wa w  m iejscu otwartem, gdzie wzrok nie spotyka przeszkód; tutaj 
oko, w idzące w e w szystkich kierunkach, m a  zn a czn ą  przew agę  
n a d  n osem , którym zw ierzę w ęszyć  m o że  tylko w  jed n ym  kierunku, 
mianowicie p o d  wiatr. K ażdy myśliwy, co  potrafi zająca dostrzedz w  
kotlinie (legowisku), z  p ew nośc ią  niejednokrotnie widywał, ja k  naj
lep szem u  p su  g o ń czem u  po d cza s „złego" wiatru zdarzało się nie
raz p rzeb iedz tu ż obok zająca i nie za uw ażyć  szaraka jakkolwiek  
m yśliw y widział go  zdaleka.

Zając i kuropatwa posiadają obok „w ęszącego" lisa innego je s z 
c ze  wroga, mianowicie „wypatrującego"ptaka —  drapieżnika i wo
b ec  tego  ostatniego barwa ochronna je s t  dla nich znakom itym  
środkiem  obronnym, a ż e  w  gęstw inie leśnej, gdzie nic wogóle nie 
widać, staje się  ona b ezu ży tec zn ą  i to wcale je j znaczenia  nie 
zm niejsza.
Kudelski. O barwie ochronnej podług artykułu prof. Jaegera. Wszechś
wiat 1906, 25, 702 (2 XII)

C hw ała  ko lon iza to rom

W  ciągu niezliczonych tysiącoleci w śród w ód oceanu spoczyw ał 
jałowy, dziki i nie zam ieszka ły  prawie ogrom ny ląd Australijski. 
Przyszli anglicy i oto w  ciągu stulecia stan,, wygląd jeg o  zm ienił się 
nie do poznania. W ody ukryte w  głębokości ziemi, w ydobyte zo 
stały na  je j  powierzchnie z  p o m o c ą  studzien artezyjskich; pustynie  
kolczastem i krzakam i porosłe, przeobrażają się  zwolna w bujne 
pastw iska i niwy. Usunięto brak naturalnych dróg komunikacyj
nych, budując koleje że lazne; zniknęły niedostępne dawniej prze
strzenie, a  niewielkie zam ieszka łe  oazy, dzięki pracy i energii 
człowieka, utworzyły wraz z  dzielącem i je  pustyniam i jed e n  kraj 
kulturalny.

W  Indyach i w Afryce naród angielski dokonał wielu czynów  wiel
kich, ale więcej je s z c z e  dopuścił się  tam  strasznych występków; w  
Australii i Tasmanii popełnił niemało zbrodni na ludności m iejsco
wej, te jed n a k  olbrzymie zadania, które spełnił tutaj, stanowią nie
sp o żytą  zasługę  jeg o  w obec ludzkości i tworzą jed en  z  
najpiękniejszych liści w  w ieńcu laurowym, który zdobi historyę an
gielską. I jeże li anglicy słyną z e  sw ych zdolności kolonizatorskich, 
to sław ę w  tym  w zględzie zaw dzięczają  przed e  w szystk iem  Nowej 
Zelandyi i Australii— krajom, które dziś przodują dem okratycznym  
sp o łeczeństw om  i które pełną sw obodę  sam oistnego rozwoju 
otrzym ały z  rąk Anglii.
A. K. Stany Zjednoczone Australii. Wszechświat 1906, 25, 722 (9 XII)

W S P O M N I E N I A  Z  P O D R Ó Ż Y

L i s t y  z A n t a r k t y d y 1 ( c . d . )

5. Lodowa brama do piekła

Z początkiem marca 1991 roku opuściłem Antarktydę z 
ulgą i bez żalu. Pogoda w czasie trwania czwartej wyprawy 
geodynamicznej PAN była wyjątkowo podła, tylko połowa 
czasu nadawała się do pracy w terenie, a przy tym byłem w 
marnej kondycji fizycznej. Wracałem do kraju zmęczony i 
chwilowo bez entuzjazmu do dalszych badań polarnych. Po

mimo tego, że wyniki naukowe wyprawy, zarówno od strony 
geofizycznej w projekcie sejsmologicznym kierowanym 
przez profesorów Gutercha i Shimamurę, jak też w projekcie 
geologicznym kierowanym przeze mnie, były bardzo dobre. 
Od tej strony nie miałem powodów do narzekań.

W maju tegoż roku udałem się na tydzień do Woods 
Hole na Cape Cod, na atlantyckim wybrzeżu Stanów Zjed
noczonych, by wziąć udział w kolejnym posiedzeniu Grupy 
Specjalistów do Spraw Antarktycznego Środowiska i Kon
serwacji, SCAR GOSEAC (Scientific Committee on An-

1 Fragmenty przygotowywanej do druku książki o polskich wyprawach antarktycznych z lat 1980-2001.
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Ryc. 1. Położenie Szetlandów Południowych i Cieśniny Bransfielda na tle struktury dna 
oceanicznego południowo-wschodniego sektora Oceanu Spokojnego (zestawiono według: 
Tectonic Map o f the Scotia Arc, 1985; Meissner et al., 1988, z modyfikacjami autora). KGI — 
Wyspa Króla Jerzego; FZ —  uskoki transformujące (Jracture zones); liczby i małe litery 
oznaczają kolejne wiekowo zony akrecyjne bazaltowego dna oceanicznego; grube podwójne 
linie z przeciwnie zorientowanymi strzałkami oznaczają ekspandujący oceaniczny grzbiet Aluk; 
linia grubych ząbków oznacza strefą subdukcji skorupy oceanicznej pod klin kontynentalnej 
litosfery Szetlandów Południowych; podwójna linia cienkich ząbków — ekspandujący ryft 
Cieśniny Bransfielda

tarctic Research, Group o f Specialists on Antarctic Envi- 
ronment and Conser\’ation). Uważałem na siebie, łykając 
różne pigułki zalecone przez lekarzy, mając już wyznaczo
ny termin operacji w Klinice Urologicznej Akademii Me
dycznej w Krakowie na początek czerwca. Będąc na Cape 
Cod chciałem bodaj na chwilę udać się do Nantucket, słyn
nej w ubiegłym stuleciu amerykańskiej bazy wielorybni- 
czej, ale o tej porze roku, jeszcze przed sezonem turystycz
nym, nie było dobrego połączenia promowego do tej wy
spy. Tak więc nie zobaczyłem miejsca, skąd kapitan Ahab, 
bohater epopei Hermana Melville’a „Moby Dick”, wyru
szył w świat na spotkanie ze swoją nemezis — białym wie
lorybem kaszalotem.

Białego kaszalota i jego prześla
dowcę upamiętniłem jeszcze w 1980 
roku, największy lodowiec w sąsiedz
twie Półwyspu Melville’a na Wyspie 
Króla Jerzego nazywając Lodowcem 
Moby Dicka, zaś bazaltową iglicę 
wynurzającą się z morza w pobliżu — 
Kapitanem Ahabem.

Moja operacja w Krakowie prze
biegła pomyślnie, na szczęście nie 
było żadnych komplikacji. Gorzej 
niestety powiodło się operowanemu 
równocześnie ze mną na tę samą 
przypadłość, słynnemu z „Przekroju” 
grafikowi Danielowi Mrozowi, który 
zmarł wkrótce potem. Humor nie 
opuszczał go do końca życia:

— „Mam prostatę, czekam propo
zycji” — oświadczył mi z pozornie 
poważną miną, gdy spotkaliśmy się 
na korytarzu kliniki w kilka dni po 
operacji.

Okres mojej rekonwalescencji i 
powrotu do dobrej formy fizycznej 
trwał co prawda kilka miesięcy, ale 
już pół roku później, zimą 1991/2 
roku, mogłem znów biegać na nartach 
na Bukowinie Tatrzańskiej. Miesz
kałem w gościnnie mi od lat udostęp
nianym, zaadaptowanym do potrzeb 
mieszkalnych szałasie pasterskim, 
będącym własnością Władka Danow- 
skiego i Kazika Grotowskiego, przy
jaciół od czasów studiów uniwersy
teckich i tatrzańskich ekspedycji spe
leologicznych sprzed pół wieku, a w 
przypadku Władka — także towarzy
sza wypraw antarktycznych. Choć 
temperatura wewnątrz szałasu nie
wiele różniła się od mroźnej aury oto
czenia, wśród ośnieżonych borów 
świerkowych, z cudownym wido
kiem na Tatry, zdrowie moje powró
ciło do takiej formy, najakąrozpoczę
ty niedawno siódmy krzyżyk jeszcze 
pozwalał.

Na sezon antarktyczny 1992/3 
miałem zaproszenie do wzięcia 

udziału w geologicznej wyprawie brazylijskiej, której orga
nizatorem był mój przyjaciel z Sao Paulo profesor Antonio 
(Tony) Rocha-Campos. Tony od wielu lat badał zlodowace
nia karbońsko-permskie sprzed 250-300 milionów lat, któ
rych osady zachowały się na krystalicznej tarczy brazylij
skiej, miał też za sobą studia kopalnych utworów glacjal- 
nych podobnego wieku odsłaniających się w Górach Tran- 
santarktycznych. Na Wyspie Króla Jerzego chciał zapoznać 
się z odkrytymi tam przeze mnie dwanaście lat wcześniej, 
znacznie młodszymi geologicznie utworami oligoceńskiego 
zlodowacenia Polonez sprzed 30-32 milionów lat i wcze- 
snomioceńskiego zlodowacenia Melville sprzed 20-22 mi
lionów lat.
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Ryc. 2. Główne elementy tektoniczne Wyspy Króla Jerzego (według Birkenmajera, 1983). 1 —  wulkany czwartorzędowe; 2 —  wulkany 
młodotrzeciorzędowe; 3 — czopy wulkaniczne trzeciorzędowe i gómokredowe; 4 — blok Krakowa i Półwyspu Melville’a; 5— blok Fildesa; 6 

- blok Warszawy; 7 — horst Bartona; 8 —  uskoki zrzutowe; 9 — uskoki przesuwcze o rozpoznanym zwrocie; 10 — uskoki przesuwcze o 
nieokreślonym zwrocie

Z różnych wzglądów termin ten jednak mi nie odpowia
dał: miałem w tym czasie uczestniczyć w międzynarodo
wym sympozjum geologicznym w Berlinie, na które przy
gotowywałem dwa referaty — jeden o ewolucji łuków 
magmowych Zachodniej Antarktydy, drugi zaś o ewolucji 
geologicznej Karpat Zachodnich. Przyjąłem natomiast pro
pozycję udziału w kolejnej wyprawie brazylijskiej, która w 
sezonie 1993/4 roku miała kontynuować badania poprzed
niego lata antarktycznego.

Ryc. 3. Dwustumetrowej wysokości Półwysep Melville’a zbudowany 
głównie z morsko-glacjalnych utworów dolnego miocenu. Po lewej 
— Zatoka Zagłady. Fot. K. Birkenmajer

W lecie 1993 roku zorganizowałem natomiast trzyoso
bową wyprawę geologiczną do fiordu Homsund na Spitsber
genie, gdzie badałem zmetamorfizowane formacje skalne 
proterozoiku o wieku 600-1800 milionów lat w południowej 
części Ziemi Wedel Jarlsberga, mając za asystentów Władka

Danowskiego i mojego syna Iwa. Dla Władka była to pierw
sza, dla Iwa zaś druga wyprawa spitsbergeńska. Swój chrzest 
polarny Iwo odbył jeszcze w 1970 roku, gdy jako piętnasto
letni chłopiec uczestniczył w kierowanej przeze mnie norwe
skiej wyprawie geologicznej do Ziemi Południowego 
Przylądka i Ziemi Torella na Spitsbergenie.

Ryc. 4. Pingwinsko na bazaltowym cyplu Cape Melville. 
Fot. K. Birkenmajer

Na Spitsbergenie byłem znów w niezłej formie fizycz
nej, czułem się o wiele lepiej niż w czasie norweskiej wy
prawy do rejonu Homsundu w 1990 roku, czyli na rok przed 
operacją, a nieporównanie lepiej niż w czasie czwartej wy
prawy geodynamicznej na Antarktydę w sezonie 1990/91. 
Oczywiście, nie próbowałem już dorównywać swoim wy
czynom sportowym z lat 1956-1987. No, cóż, lata lecą i 
lecą, a sił ubywa.
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Moja dwudziesta wyprawa polarna w sezonie 1993/4, 
była już siódmą z kolei moją wyprawą na Antarktydę. 
Okrągła jubileuszowa dwudziestka — prawie czterdzieści 
lat badań polarnych na Spitsbergenie, Wschodniej Grenlan
dii i w Antarktyce, udział w ekspedycjach naukowych śred
nio co drugi rok. W czasie wyprawy brazylijskiej mieliśmy 
zacząć badania od Półwyspu Melville’a, by kontynuować je 
u podnóża Grani Chopina pomiędzy Lions Rump a Low 
Head, a gdy czas i pogoda pozwolą, także na przylądku 
Three Sisters Point i Nunataku Magdy.

A więc Półwysep Melville’a, najbardziej wschodni cy
pel Wyspy Króla Jerzego, u wejścia do Cieśniny Bransfiel
da, gdzie kilkakrotnie już przebywałem z moją grupą geolo
giczną w czasie wyprawy lata antarktycznego 1980/81. Ta 
wąska, długa na kilka kilometrów ostroga o pionowych, 
dwustumetrowej wysokości ścianach skalnych opryskiwa
nych spienioną falą przyboju, pozostała w mojej pamięci 
jako przeraźliwe miejsce wiatrów, deszczu i śnieżyc — 
prawdziwa „Lodowa brama do piekła”.

6. Paskudny Przylądek Melville’a

Cape Melville to bazaltowe, wschodnie zakończenie 
Półwyspu Melville’a. Od północy oblewa go Zatoka 
Zagłady (Destruction Bay), najeżona podwodnymi skałami, 
groźna dla statków południowa część Cieśniny Drake’a, od
dzielającej Antarktydę od Ameryki Południowej. Ponurą 
nazwę zatoki uzasadniają szczątki łodzi wielorybniczych 
rozsiane po jej wąskiej kamienistej plaży. Od południa 
półwysep ogranicza Zatoka Sherratta, należąca już do rów
nie niespokojnej i niebezpiecznej, zapchanej górami lodo
wymi Cieśniny Bransfielda.

Przez półwysep przelewają się masy zimnego powietrza 
z Cieśniny Drake’a do Cieśniny Bransfielda, półwysep 
zwykle tonie w chmurach lub mgłach, zraszany mżawką 
smagany wiatrem, obsypywany śniegiem. Półwysep Me- 
lville’a to jedno z najpaskudniejszych pod względem pogo
dy miejsc na ziemi.

Jest styczeń 1994 roku. To moja trzecia i chyba już 
ostatnia wizyta do tego odludnego, niegościnnego miejsca, 
gdzie diabeł mówi dobranoc, do tej „lodowej bramy pie

kieł”, którą każdy statek mija w pośpiechu by jak najprędzej 
dotrzeć do stacji badawczych Wyspy Króla Jerzego.

Ryc. 6. Przekrój geologiczny przez wygasły wulkan Melville’a i Półwysep Melville'a (według Birkenmajera, 
1984). 1 —  andezytowy czop wulkaniczny; 2 — lawy andezytowe; 3 — przekątnie warstwowane utwory 
piroklastyczne (1-3 — starsza faza); 4 —  utwory piroklastyczne młodszej fazy; 5 — formacja Cape Melville 
(dolny miocen); 6 — formacja Destruction Bay (dolny miocen); 7 — formacja Sherratt Bay (?dolny miocen); 9 
— dajki andezytowe (dolny miocen); 10 — dajki bazaltowe (dolny miocen); 10 — uskoki

Ryc. 5. Północna ściana Półwyspu Melville’a zbudowanego z 
dolnomioceńskich utworów morsko-glacjalnych, nad Zatoką 
Zagłady. Fot. K. Birkenmajer

Półwysep Melville’a tworzą bogate w skamieniałości 
łupki i piaskowce, które utworzyły się na dnie dość głębo
kiego morza dwadzieścia milionów lat temu. Tkwią w nich, 
chaotycznie porozrzucane w osadzie, wielkie bloki i drob
niejsze okruchy twardych skał — granitów, gnejsów, amfi- 
bolitów, kwarcytów, wapieni i innych skał, w większości 
obcych Wyspie Króla Jerzego. Na blokach skalnych, z któ
rych największe przekraczają dwa metry średnicy, obser
wujemy wygładzenia i wyszlifowania pokryte krzy
żującymi się rysami takimi, jakie powstają w czasie ociera
nia się o siebie lub o skalne podłoże głazów niesionych 
przez lodowiec.

Skąd się wzięły tutaj te dziwne okruchy skalne, dla wię
kszości których Wyspa Króla Jerzego jest krajem obcym? 
Jakie procesy geologiczne doprowadziły do tego, że zna
lazły się w osadzie raczej głębokiego morza setki i tysiące 
kilometrów od swej ojczyzny?

Po Cieśninie Bransfielda majestatycznie krążą stołowe lo- 
dogóry o płaskim szczycie i pionowych, wysokich na kilka
dziesiąt metrów ścianach. To tylko wierzchołki gór lodowych, 
siódma część lodowych gigantów, których główny koipus

znajduje się pod po
wierzchnią morza. Lód 
jest warstwowany, grub
sze jaśniejsze warstwy 
powstały ze śnieżnych 
opadów zimowych, cień
sze, nieco ciemniejsze, 
często zanieczyszczone 
pyłem skalnym warstwy 
lodu — to świadectwo 
opadów śnieżnych i ich 
tajania w ciągu lata an
tarktycznego. Zespół ta
kich dwóch warstw, 
łącznie około pół metra, 
to jeden rok życia lodow
ca. Lodogóra ma pełną 
wysokość do kilkuset 
metrów, a więc jej wiek 
to wiele setek lat.
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Lodogóiy stołowe oderwały się z bariery pływającego w 
morzu czoła lądolodu antarktycznego i teraz wędrują zwol
na po morzach i cieśninach niesione prądami. Na po
wierzchni, ponad poziomem morza lód wietrzeje, staje się 
porowaty i oślepia bielą. Na ścianach świeżych obrywów 
ujawnia jednak swą naturalną barwę błękitną.

Prądy przypływu znoszą mniejsze lodogóry stołowe i 
oderwane z nich lodogóry zamczyste na płycizny. Tutaj, za
kotwiczone na nierównym skalistym dnie morza, są one wy
dane na łaskę fal, które stopniowo rozbijąje na jeszcze mniej
sze fragmenty. Większe lodogóry wypłyną jednak na ocean, 
gdzie w strefie piekielnych sztormów Cieśniny Drake’a i one 
szybko ulegną pokawałkowaniu. Ich resztki — lodogóry o 
poszarpanych kształtach turni tatrzańskich, czy zrujnowa
nych średniowiecznych zamków, przedrą się czasem nawet 
przez strefę prądu wokółantarktycznego, wydostając się na 
otwarte, cieplejsze wody oceanów okalających Antarktydę. 
Tam, otulone chmurą mgły, zakończą swój mroźny żywot.

ślad dotychczas nieznanego zlodowacenia Antarktydy. Zlo
dowacenie to nazwałem zlodowaceniem Melville.

W czasie pracy terenowej szukałem bezpośrednich do
wodów na wiek tego zlodowacenia i zbierałem wraz z kole
gami faunę kopalną oraz pobierałem próbki na badanie mi
kroorganizmów morskich zawartych w osadzie, by później, 
już w Polsce, starać się określić, z jakiej epoki pochodzą. 
Pobrałem też wiele próbek z wulkanicznych żył bazalto
wych, które przecinają osady formacji Cape Melville, by 
później — we współpracujących ze mną zagranicznych la
boratoriach geochronologicznych, metodami radiometrycz
nymi starać się określić ich wiek.

Ryc. 7. Półwysep Melville’a. Eratyczny blok skalny przyniesiony z 
kontynentu antarktycznego do morza wczesnomioceńskiego przez 
dryfującą lodogórę. Fot. K. Birkenmajer

Niektóre lodogóry są smugowane lub prążkowane po
kruszonym materiałem skalnym, który — jako morena — 
wtopił się w lód spadając z gór otaczających lodowiec. 
Głazy, które się tu znalazły, często mają powierzchnie wy- 
szlifowane i porysowane w wyniku transportu lodowcowe
go. A zatem bloki skalne, które występują w mioceńskiej 
formacji Cape Melville, zostały przyniesione przez lodogó
ry dryfujące w morzu przed dwudziestu milionami lat. Wy
topione z lodu, spadły jak bomby na dno morza, częściowo 
zagrzebując się w miękki muł denny. Drobny osad ila- 
sto-piaszczysty przynoszony przez morskie prądy denne z 
podmorskich stożków napływowych strefy brzegowej lo
dowego kontynentu, przysypywał je w ciągu kilku milio
nów lat, kiedy tworzyła się dwustumetrowej miąższości for
macja osadowa Cape Melville. Badając bliżej te bloki skal
ne dowiadujemy się, że ich ojczyzną były góry Półwyspu 
Antarktycznego, Góry Ellswortha i Góry Transantarktycz- 
ne, odległe o setki i tysiące kilometrów od Półwyspu Me- 
lville’a. Część materiału skalnego pochodziła także z Sze
tlandów Południowych.

Gdy po raz pierwszy przyleciałem ze Stacji Arctowskie- 
go polskim helikopterem na Cape Melville w 1981 roku, już 
po pierwszych oględzinach profilu geologicznego było dla 
mnie jasne, że mamy tutaj stare osady morsko-lodowcowe,

Ryc. 8. Półwysep Melville'a. Eratyczny blok skalny przyniesiony z 
kontynentu antarktycznego do morza wczesnomioceńskiego przez 
dryfującą lodogórą. Fot. K. Birkenmajer

Informacje geologiczne, jakie zebrałem w terenie, były 
co najmniej dwuznaczne. Wydłużone, walcowate fragmen
ty belemnitów — kopalnych głowonogów-dziesięciomic, 
które licznie tu występowały, były wieku kredowego, miały 
zatem nie mniej niż sześćdziesiąt milionów lat. Czyżby za
tem zlodowacenie Antarktydy zaczęło się już z końcem ery 
mezozoicznej, gdy nasza planeta przeżyła krótkotrwały, 
lecz według niektórych badaczy bardzo głęboki kryzys spo
wodowany uderzeniem o Ziemię dużego ciała kosmiczne
go? Kryzys, z którym wielu autorów wiąże wyginięcie na 
lądach dinozaurów, w oceanach zaś amonitów i belemnitów 
— pospolitych głowonogów mezozoicznych, a także wielu 
innych grup organizmów, zwłaszcza planktonicznych 
otwomic globotrunkan?

Odpowiedź na to pytanie uzyskałem dopiero po żmud
nych badaniach własnych i współpracujących ze mną pale
ontologów i geochronologów. Okazało się, że dobrze za
chowane drobne skorupki jednokomórkowych otwomic 
oraz muszelki ramienionogów wydobyte z kopalnych osa
dów morskich na Półwyspie Melville’a i w jego sąsiedz
twie, należały do gatunków, które żyły we wczesnym mio- 
cenie, około dwadzieścia milionów lat temu. Zbadanie wie
ku skał wulkanicznych, zarówno młodszych, jak i starszych 
od morsko-lodowcowych osadów formacji Cape Melville, 
radiometryczną metodą potasowo-argonową dało wiek 
zgodny z datowaniem na podstawie otwomic: zlodowace
nie Melvilłe na Antarktydzie pojawiło się w przedziale cza
sowym 20-22 milionów lat temu. A więc rostra belemnitów 
były materiałem obcym, przyniesionym z nieznanego dziś 
bliżej obszaru przez dryfujące góry lodowe!
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Ryc. 9. Drogi dryfii lodogór z kontynentu antarktycznego do Wyspy Króla Jerzego w czasie 
wczesnego miocenu, odtworzone na podstawie składu litologiczno-petrograficznego eratyków 
(według Birkenmajera, 1984). 1 —  rów Bransfielda; 2 — dryf lodowcowy; 3 — prawdopodobny 
zasięg lądolodu; 4 — drogi dryfu lodogór

Przed dwudziestu milionami lat na dnie morza, które po
krywało obszar dzisiejszej Wyspy Króla Jerzego, w wiecz
nym mroku panującym na głębokości kilkuset metrów pod 
powierzchnią, kwitło bujne życie. Powoli pełzały ślimaki, 
omijając syfony zagrzebanych w mule małży. Rozproszone 
na dnie, wachlarzykowate w kształcie osobnicze korale Fla- 
bellum rozpościerały korony ruchliwych czułków chwy
tając opadające w słupie wody drobne organizmy oraz od
chody zwierząt żerujących na mniejszych głębokościach, 
czy też na powierzchni morza. Widłonogie kraby wygrze
bywały w mule długie, rozgałęzione tunele, do których 
wciągały nie tylko nadającą się do zjedzenia zdobycz, lecz 
także podobne do kul karabinowych wrzecionowate belem- 
nity, które z rzadka spadały na dno morza wytopione z mo
ren wmarzniętych w dryfujące góry lodowe.

Wyobraźcie sobie takiego kraba sprzed dwudziestu mi
lionów lat, siedzącego u wejścia do swej norki, trzy
mającego w łapkach starszego od niego o kilkadziesiąt mi
lionów lat belemnita, i medytującego:

— Być, albo nie być ? Oto jest pytanie!
***

Dwudziestego czwartego stycznia 1994 roku przylecie
liśmy tu wielkim, czteromotorowym transportowym samo

lotem typu „Hercules”, należącym 
do brazylijskich sił powietrznych, z 
Tierra del Fuego (Ziemi Ognistej) na 
lotnisko chilijskie „Teniente Marsh” 
na Wyspie Króla Jerzego. Moja 
długa podróż z Krakowa przez War
szawę do Frankfurtu nad Menem, 
następnie do Sao Paulo, Rio de Jane
iro i Pelotas w Brazylii, a potem 
Punta Arenas w chilijskiej części 
Ziemi Ognistej, skąd wreszcie krótki 
skok do Antarktydy, dobiegła 
wreszcie końca.

Punta Arenas miałem już po 
dziurki w nosie. Po awarii urządze
nia klimatyzacyjnego, a następnie 
jednego z silników, nasz ogromny 
samolot został na tydzień unierucho
miony na lotnisku, oczekując na 
przywiezienie zapasowych części aż 
z Rio de Janeiro. Tak więc cała wy
prawa brazylijska, której byłem 
uczestnikiem, nie miała nic lepszego 
do roboty, jak tylko poznawać tę 
niewielką stolicę najbardziej 
południowej prowincji chilijskiej, 
położoną nad Cieśniną Magellana. 
Po dwóch dniach zwiedziliśmy już 
wszystko co tu było do zwiedzenia, 
wliczywszy jezuickie muzeum re
gionalne i kościół, w którym były i 
polskie nazwiska na tablicach na
grobnych. Wybrać się na dalszą wy
cieczkę krajoznawczą do pięknego 
górsko-lodowcowego parku narodo
wego Torres del Paine niestety nie 
mogliśmy, spędzając czas w pogoto

wiu lotniczym odwoływanym z dnia na dzień, ponawianym 
o poranku dnia następnego. Poznawaliśmy zatem kolejne 
kawiarnie i restauracje, gdzie kelnerki pozdrawiały nas już 
poufale jak dobrych znajomych:

— Buenos dias, seńores! Que tal?
Gdy już wreszcie samolot naprawiono, trzeba było z ko

lei czekać na poprawę pogody, gdyż nad Cieśniną Drake’a 
szalał sztorm, którego lodowate podmuchy spędzały nas od 
kilku już dni z ulic Punta Arenas właśnie do kawiarni. 
Wreszcie jednak w piękną, prawie bezwietrzną pogodę, wy
startowaliśmy i po kilku godzinach lotu wylądowaliśmy w 
chmurze pyłu na żwirowym pasie startowym chilijskiego 
lotniska „Teniente Marsh” na Wyspie Króla Jerzego. Opo
dal, w Zatoce Maxwella, czekał już na nas hydrograficzny 
okręt marynarki brazylijskiej „Barao de Teffe” weteran po
larny, który — zanim został zakupiony przez Brazylię i 
zmienił imię — jako „Thalla Dań’ ze słynnej serii duńskich 
statków polarnych woził na Grenlandię i do Antarktyki wie
le wypraw naukowych różnych krajów.

„Barao de Teffe” jest bardzo dobrze przystosowany do 
badań oceanograficznych i morskich badań biologicznych, 
posiada obszerne laboratoria i wiele pomieszczeń dla perso
nelu naukowego, ponadto ma platformę, do której zako
twiono dwa helikoptery. Jeden z nich używany jest do trans-
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portu grup naukowych na ląd, drugi pozostaje na statku jako 
rezerwa awaryjna.

Ryc. 10. Półwysep Melville’a. Wypełnione osadem nory krabów w 
dolnomioceńskiej formacji Cape Melville. Fot. K. Birkenmajer

Z Brazylii przyleciała wraz ze mną duża grupa nauko
wa: geolodzy, geografowie, biologowie, chemicy. Część z 
nich będzie prowadziła badania na lądzie lub w strefie przy
brzeżnej, mieszkając na stacji brazylijskiej „Comandante 
Ferraz”, która znajduje się na Półwyspie Kellera w Zatoce 
Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego. Inni, tak jak geolodzy 
z mojej grupy, mieli być przerzuceni helikopterem na wy
brane miejsca pracy na wyspach Króla Jerzego, Livingstona 
i Roberta w archipelagu Szetlandów Południowych.

Nasza pięciosobowa grupa terenowa to aż czterech pro
fesorów i tylko jeden asystent: Antonio (Tony) Ro- 
cha-Campos i Paulo dos Santos z Uniwersytetu w Sao Paulo 
(Brazylia), Jim Cotter z Uniwersytetu Stanu Minnesota 
(USA) i ja, stanowimy zespół naukowy. Silvio Martens, an- 
dysta i organizator turystyki wysokogórskiej z Sao Paulo, 
miał nam pomagać w pracach terenowych.

Na Półwyspie Melville’a rozbiliśmy obóz na małym 
wzgórku nazwanym przeze mnie jeszcze w 1981 roku „Pa
górkiem Krabów” od licznie tu występujących skamie
niałości tych skorupiaków. Grunt jest tu łupkowy, zmarz
nięty na kamień, kołków namiotowych nie było jak wbić, 
wobec tego umocowaliśmy płachty namiotów okładając ich 
fartuchy licznymi głazami dryfowymi. Było to niezbędne, 
gdyż — jak wiedziałem z wieloletniego doświadczenia — 
zrywały się tutaj niespodziewanie huraganowe wichry.

Pierwszego dnia naszego pobytu pogoda była wietrzna, 
ale wystarczająco dobra dla lądowania helikoptera i rozbicia 
obozu. Ale już dnia następnego zerwała się burza śnieżna, 
która zmusiła nas do pozostania w namiotach przez całą 
dobę.

Trzeciego dnia pogoda niespodziewanie się poprawiła, 
wiatr prawie ustał, z burych chmur wyjrzało po północnej 
stronie nieba zimne słońce. W jego promieniach szybko zni
kały płaty świeżo nawianego śniegu. Poprowadziłem zatem 
moich czterech towarzyszy na Cape Melville— najbardziej 
wschodni cypel Półwyspu Melville’a, objaśniając po drodze 
jego budowę geologiczną. Nasze specjalne zainteresowanie 
wzbudzały wielkie głazy porysowane przez lodowce, prze
kraczające niekiedy dwa metry średnicy, obficie rozrzucone 
po szczytowej powierzchni półwyspu. Pokruszone pod 
działaniem zamarzającej wody łupki mioceńskie zostały w 
ciągu stuleci wywiane przez huragany, które pozostawiły na

miejscu tylko najcięższe elementy osadu — właśnie głazy 
dryfowe.

Wspólnie z Martensem, asekurując liną słabo obezna
nych z techniką chodzenia po górach profesorów brazylij
skich, skalistym żlebem zeszliśmy na śliskie łupkowe zbo
cze nad pingwiniskiem, stamtąd zaś na brzeg morza w Zato
ce Zagłady. Był tu prawdziwy raj zwierzęcy. Tysiące 
małych pingwinów z czarnym paskiem na policzkach 
(„pingwinów-policjantów”) gnieździło się na urwiskach ba
zaltowych nad morzem, wędrowało w dół do morza po po
karm lub w górę by nakarmić krylem szaro-upierzone pi
sklęta. Ptaki wędrowały po ścieżkach wydeptanych w piar
gu przez setki pokoleń. Gdyby nie obecność tych wytwornie 
w smokingi odzianych, człekopodobnych dwunogich istot, 
jakiś pełen fantazji autor książek science fiction w rodzaju 
Ericha von Danikena, czy Macieja Kuczyńskiego, mógłby 
te ścieżki uznać za ślady zaginionej cywilizacji.

U podnóża miasta pingwinów, nad samym morzem, 
rozłożyły się grupki słoni morskich: potężne, ponad cztero- 
tonowe byki, ich o połowę lżejsze połowice i zaledwie kil
kaset kilogramów ważące tegoroczne cielaki. Beztroskiej 
drzemki słoni nie zakłócał harmiderpingwiniska. Pomiędzy 
grupkami słoni kręciły się zwinne uchatki popiskując jak 
młode pieski, groźnie warcząc i szczerząc ostre zęby, gdy 
się do nich zbliżaliśmy.

Ryc. 11. Punta Arenas, Chile. Samolot “Hercules” (Brazylijska 
Armada Powietrzna), który transportował wyprawę z Rio de Janeiro 
na Wyspę Króla Jerzego w Antarktyce Zachodniej. Fot. K. 
Birkenmajer

Zeszliśmy nad brzeg morza w czasie odpływu, co umo
żliwiło nam zbadanie struktury geologicznej podnóża 
północnej ściany półwyspu. Wielkie głazy, przyniesione 
przez dryfujące góry lodowe przed dwudziestu milionami 
lat, były chaotycznie rozrzucone w łupkowo-piaskowco- 
wym osadzie, tam gdzie spadły po wytopieniu się z dry
fującego lodu. Czasem głazy te gromadziły się w postaci so- 
czew, co wskazywało na przemywanie już złożonego na 
dnie osadu przez silne prądy morskie. Dobrze zachowane 
osobnicze korale Flabellum i skorupki małży występowały 
w drobnoziarnistym osadzie w takiej pozycji jak za życia, 
natomiast były połamane i poprzewracane w osadach gru
zowych spływów podmorskich. W wielu miejscach w 
łupku tkwiły pionowo rostra kredowych belemnitów — tak 
samo obcy element w środowisku wczesnomioceńskiego 
morza, jak i eratyczne głazy przyniesione przez dryfujące 
lodogóry.



Wszechświat, t. 107, nr 10-12/2006 311

Ryc. 12. Punta Arenas, Chile. Wreszcie odlatujemy na Antarktydę. 
Fot. K. Birkenmajer

Czwartego dnia mogliśmy już tylko wspominać 
słoneczną pogodę, gdyż nocą znów zasypał nas śnieg, który 
nad ranem zmienił się w zimną mżawkę przechodzącą w 
drobny deszcz. W namiocie zrobiło się wilgotno. Znów ze
rwał się silny wiatr, temperatura spadła do zera. Niebez
piecznie było wędrować wokół obozu, gdyż krawędzie 
dwustumetrowych urwisk skalnych ledwie majaczyły w gę
stej mgle. Zdawało się, że jedynym realnym obiektem tego 
dziwnego, roztopionego w mgle świata był nasz niewielki 
obóz.

W tej sytuacji nie pozostało nam nic innego, jak tylko 
porządkować notatki geologiczne, spisywać wrażenia ostat
nich dni, pisać listy, spać, czy też w namiocie kuchennym 
oddawać się przyjemnościom kulinarnym.

Jeszcze tylko jeden dzień naszego tygodniowego pobytu 
na półwyspie nadawał się do pracy w terenie. Przeszliśmy 
wówczas przez Lodowiec Danowskiego, by u podnóża wy
gasłego wulkanu Melville’a pobrać próbki skał bazalto
wych dla bliższego określenia wieku podłoża wczesnomio- 
ceńskich osadów zlodowacenia Melville. Dwudziestego 
dziewiątego stycznia spadł na nas ponownie huragan, a 
śnieżyca przysypała półmetrową zaspą namioty. Kolejnej 
nocy wicher pogiął i połamał w kawałki aluminiowe rurki 
szkieletowe dwóch namiotów, które przekształciły się w 
kupki gwałtownie łopocących mokiych szmat utrzymywa
nych przy ziemi tylko przez głazy.

Wśród ciemnej, zasnutej mgłą i padającym śniegiem 
nocy rozległo się nagle rozpaczliwe wołanie Silvia: jego

jednoosobowy namiot właśnie wyzwolił się ze słabego pie
rścienia kotwiczących go głazów i zaczynał fruwać! Nie 
wychodząc z mokrego śpiwora poradziłem mu, by dołożył 
jeszcze kilka nowych głazów na fartuchy swojego namiotu i 
przeniósł się na trzeciego do mojego dwuosobowego na
miotu, w którym biwakowałem z Jimem Cotterem. W trój
kę czuliśmy się teraz trochę tak jak sardynki w puszce, ale 
byliśmy pewni, że pod takim obciążeniem żaden huragan 
naszego namiotu do morza nie zdmuchnie.

Ryc. 14. Transport helikopterem bagażu grupy geologicznej 
antarktycznej wyprawy brazylijskiej ze statku na Półwysep 
Melville’a, Wyspa Króla Jerzego. Fot. K. Birkenmajer

Rano, po huraganie, trzeba było przede wszystkim na
prawić i ustawić na nowo namiot kuchenny, w którym znaj
dowała się także nasza radiostacja. Pogięte od wiatru masz
ty aluminiowe uniemożliwiały nadanie namiotowi właści
wego kształtu, jego mokra płachta lepiła się nam na plecach, 
każdy podmuch wichm wywoływał wibrację namiotu, 
grożąc wywróceniem gazowej kuchni. Jakoś sobie jednak 
daliśmy radę i gorące śniadanie poprawiło nam skisłe hu
mory. Schylając się pod uderzeniami wiatru, wędrowaliśmy 
teraz po okolicy obozu starając się odnaleźć brakujące ele
menty wyposażenia kuchni, takie jak łyżki, pokrywki i 
garnki, które w nocy wyfrunęły z namiotu. Udało się nam 
jednak odnaleźć tylko część pokryw do plastykowych kon
tenerów, które — choć solidnie obciążone kamieniami — 
fruwały nocą jak latawce.

Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Kilkugodzin
na przerwa w sztormie umożliwiła nam jeszcze tego same
go dnia zlikwidowanie obozu i przetransportowanie heli
kopterem tego, co z obozu jeszcze pozostało, oraz nas sa
mych na statek „Barao de Teffe”, który wezwaliśmy przez 
radio. Cóż to za przyjemność wziąć gorący prysznic na stat
ku po tygodniu niemycia się na Cape Melville!

***

Pierwszego lutego rozbiliśmy kolejny obóz na Low 
Head nad Zatoką Poloneza u podnóża Grani Chopina. Gdy 
w 1979 roku po raz pierwszy się tutaj znalazłem, na mapie 
brytyjskiej było tylko kilka nazw przylądków i zatok. Dla 
wykonywanej przeze mnie mapy geologicznej potrzebo
wałem dużo więcej nazw, by prawidłowo opisać odsłonię
cia skał, wobec tego chrzciłem lodowce, przylądki, szczyty i 
zatoki, obficie czerpiąc z zasobów narodowych. Tak więc 
Kopuła Lodowa Krakowa, oddziela Zatokę Admiralicji od 
Zatoki Króla Jerzego. Ze Wzgórza Barbakanu, stano-

Ryc. 13. Lotnisko w Punta Arenas, Chile. Fot. K. Birkenmajer
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wiącego południowo-wschodnie zakończenie kopuły, 
spływają ku morzu lodowce: Lodowiec Orła Białego ku Za
toce Króla Jerzego i Lodospad Wyspiańskiego do Zatoki 
Wesela. Zatokę Wesela od Zatoki Poloneza oddziela wąski 
przylądek Low Head.

Ryc. 15. Obóz grupy geologicznej antarktyeznej wyprawy 
brazylijskiej na Półwyspie Melville’a, Wyspa Króla Jerzego. Na 
dalszym planie wygasły wulkan plejstoceński Melville Peak. Fot. K.
Birkenmajer

Zatoka Poloneza zyskała światową sławę jako miejsce 
występowania osadów glacjalnych i głacjalno-morskich oli
goceńskiego zlodowacenia polonez sprzed 30-32 milionów 
lat, odkrytego przeze mnie w 1979 roku. Nad zatoką wznosi 
się trzystumetrowej wysokości mur skalny Grani Chopina, 
z którego urwisk — nazwanych Urwiskami Oberka, spada 
Siklawa. Dalej ku wschodowi, nad palczasto rozgałęzionym 
bazaltowym Przylądkiem Mazurka, zawieszony na zboczu 
Lodowiec Krakowiaka znacznie skurczył się i wycofał się
w ciągu ostatnich piętnastu lat. . . .'  , . 1 . , , Ryc. 17. Obszar występowania utworow dolnooligocenskiego

Tak więc ostatni etap naszej wyprawy to dodatkowe zlodowacenia polonez na Wysp.e Króla Jerzego 
szczegółowe badania utworów zlodowacenia polonez. Pogo

da była średnia, tylko kilka 
dni słońca, reszta to chmury 
i mżawki, a także dwudnio
wa zamieć śnieżna. Nie 
przeszkadzało to licznym 
słoniom morskim i setkom 
uchatek, które na swe leże 
obrały plaże w sąsiedztwie 
Low Head, jak też fokom 
Weddełla, które wolały jed
nak śnieżne pola Lodospadu 
Wyspiańskiego.

Z Low Head zabrał nas 
helikopter przysłany z 
„Barao de Teffe”. Popłynę
liśmy na jedną noc do bra
zylijskiej bazy „Comandan- 
te Ferraz” na Półwyspie 
Kellera w Zatoce Admirali
cji. Z naszych planów od
wiedzenia polskiej stacji H. 
Arctowskiego niestety nic 
nie wyszło: zerwał się spa-

Ryc. 16. Obóz grupy geologicznej antarktyeznej wyprawy brazylijskiej na przylądku Low Ffead, Wyspa 
Króla Jerzego. Na dalszym planie Grań Chopina. Fot. K. Birkenmajer
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dowy wiatr z nad Kopuły Lodowej Arctowskiego, za silny 
na lot helikopterem.

Ryc. 18. Najbardziej południowe miasto świata: Ushuaia w Ziemi 
Ognistej, Isla Grandę de Tierra del Fuego, Argentyna.
Fot. K. Birkenmajer

Szesnastego lutego, w drodze powrotnej do Tierra del 
Fuego, po trzech dniach sztormu w Cieśninie Drake’a, 
wpłynęliśmy na spokojniejsze wody. Przestało huśtać, na 
horyzoncie zamajaczył ląd: Tierra vista! Cabo de Homos! 
Spokojnie już opłynęliśmy od wschodu Przylądek Hom, a 
następnie wpłynęliśmy do Kanału Beagle. Jest to najbar
dziej południowa, wąska, trudna w żegludze cieśnina wijąca 
się na długości kilkuset kilometrów pomiędzy górzystymi 
wyspami Ziemi Ognistej. Ten ciągle jeszcze bardzo dziewi
czy zakątek świata, po raz pierwszy był badany z 
początkiem dziewiętnastego stulecia (w 1833 r.) przez bry
tyjską wyprawę naukową na okręcie „Beagle” po dowódz
twem kpt. Fitz Roya. Na okręcie znajdował się młody wów
czas przyrodnik Charles Darwin, dla którego ta ponad rok 
trwająca podróż naokoło świata, od Patagonii przez Ziemię 
Ognistą i archipelagi Oceanu Spokojnego, była niebywałą 
okazją do tysięcy prowadzonych bystrym okiem i ocenia
nych krytycznym umysłem obserwacji przyrody. Obserwa
cji, które zaowocowały wspaniałym dziełem „O pochodze
niu gatunków”.

Krajobraz otoczenia Kanału Beagle’a przypominał mi 
fiordy norweskie: wąskie cieśniny, wały morenowe, plaże 
nadmorskie wydźwignięte izostatycznie po ustąpieniu lo
dowców, U-kształtne wiszące doliny polodowcowe. Pozio
mica około 500 m jak cięciem noża wyznaczała górną gra

nicę lasu, powyżej był to już świat wysokogórskiej tundry, 
nad którym wznosiły się do półtora tysiąca metrów nad po
ziom morza nagie, poszarpane szczyty górskie pokryte 
płatami wiecznych śniegów, obwieszone lodowcami. Kra
jobraz prawie norweski, ale lasy inne — głównie południo
wy buk Nothophagus, trochę drzew cyprysowatych, a nie 
wierzby i brzozy jak na półkuli północnej.

Wzdłuż wybrzeża ulokowały się nieliczne osiedla. Po 
południowej stronie kanału, na wyspie Navarino widniała 
chilijska osada Puerto Williams, na północ od kanału, na 
wyspie Isla Grandę de Tierra del Fuego — Ushuaia, argen
tyńskie portowe miasto wielkości Zakopanego, dokąd 
zmierzaliśmy. Stamtąd już samolotem przez Buenos Aires i 
Sao Paulo do Warszawy i Krakowa.

Tak zakończyła się moja siódma wyprawa antarktyczna, 
a zarazem dwudziesta wyprawa polarna. Od 1956 roku, gdy 
po raz pierwszy wyjechałem na Spitsbergen w pięcioosobo
wej grupie pod wodzą Stanisława Siedleckiego, by rozpo
znać miejsce pod budowę domu polskiej stacji polarnej III. 
Międzynarodowego Roku Polarnego (1957-1958), minęło 
w tym roku 38 lat moich badań polarnych. Już nie byłem w 
tak dobrej formie fizycznej jak wówczas, gdy te badania 
rozpoczynałem. Ale uważałem, że to jeszcze nie koniec mo
ich wypraw naukowych do lodowych krajów na końcu 
świata.

Autor jest emerytowanym profesorem zwyczajnym w Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie

KrzysztofBi rkenmajer  (Kraków)

ARRAN — GÓRZYSTA WYSPA

O tym, że na Arranie wznoszą się góry (najwyższy 
szczyt Goatfell — 874 m n.p.m.) można naocznie się prze
konać już po kilkunastu minutach od wypłynięcia w kierun
ku wyspy promu z portu Ardrossan znajdującego się na za
chodnim wybrzeżu Szkocji w hrabstwie Ayr. Dosłowne 
tłumaczenie ze szkockiej odmiany języka celtyckiego arran 
oznacza wyspę pokrytą górami.

Materiały informacyjne przeznaczone dla turystów za
chęcają do odwiedzenia wyspy określając ją mianem Szko
cji w miniaturze. Można tu wędrować po dzikich górach, 
zwiedzać zamki, spotkać zwierzęta żyjące w stanie dzikim 
lub obserwować ptaki. Krajobraz jest urozmaicony, klimat 
w miarę łagodny, a występujące na całym wybrzeżu za
chodnim Szkocji meszki być może nie dadzą się we znaki 
zwiedzającym. Zniżkowy bilet powrotny na prom z ważno
ścią pięciodniową umożliwi zapoznanie się w tym czasie ze 
wszystkimi osobliwościami wyspy. W wielu miejscach 
można napotkać kamienne kręgi megalityczne, będące ma
terialnym świadectwem życia i kultury ludów żyjących tutaj 
w neolicie i wczesnej epoce brązu (od 4 500 lat p.n.e. do ok. 
800 lat p.n.e.). Dokładnie nie poznano przyczyny stawiania 
tych kręgów, ale mają one jakieś znaczenie ceremonialne, 
być może wyznaczały granice nekropolii? Największe sku
pisko tych pozostałości po pierwotnych mieszkańcach wy
spy znajduje się w nizinnej części Arranu w Machrie Moor 
(wrzosowisku Machrie).

PR0VINC1A DE
t ie r r a  DĘLFUEG0  

a n t a r t id a  e j s l a s  
riF.L ŻTLAMTIC0 SUR
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Wyspa, której położenie wyznaczają współrzędne geo
graficzne 5°00’05” i 5°24’15” długości zachodniej i 
55°26’10” i 55°43’ szerokości północnej, leży w północ
nej odnodze Morza Irlandzkiego. Od wschodu opływająją 
wody zatoki Clyde, od zachodu zaś od lądu „stałego” 
Szkocji (półwysep Kintyre) oddziela ja wąska Cieśnina 
Kilbrannan.

Ryc. 3. Wzdłuż drogi wiodącej do megalitycznych kręgów Machrie 
Moor kwitną żółto krzewy janowca ciernistego. Fot. W. Biedrzycki

Ryc. 4. Na wzgórzach okalających miejscowość Lochranza można 
spotkać stada łań zgodnie pasące się wraz z nieodłącznymi tutaj 
owcami szetlandzkimi. Fot. W. Biedrzycki

Ogólnie łagodny, w ciągu całego roku, klimat Arranu 
jest wynikiem oddziaływania ciepłego Prądu Zatokowego 
na północnym Atlantyku. Efekt ten jest szczególnie widocz
ny na wybrzeżu zachodnim wyspy, gdyż pośród roślinności 
porastającej wąski pas przybrzeżny można spostrzec palmy. 
Wybrzeże wschodnie podlega wpływowi chłodnych wia
trów wiejących od wschodu i odznacza się bardziej suro
wym klimatem kształtującym roślinność tego wybrzeża.

Szczyty górskie o wysokościach bezwzględnych po
między 700 i blisko 900 m, zbudowane z granitów; charak
teryzują się ostrymi, postrzępionymi graniami, przepaści
stymi kotłami i wieloma formami charakterystycznymi dla 
krajobrazu polodowcowego. Niższe, łagodne góry wybrze
ża północnego porośnięte są rozległymi wrzosowiskami. 
Stoki górskie są w dużym stopniu zawodnione i ścieżki nie
rzadko prowadzą przez podmokłe wrzosowiska lub po pro
stu trzęsawiska. Na szczęście, już z pewnej odległości moż
na rozpoznać roślinność porastającą torfowiska i zawczasu 
szukać obejścia. Wąski pas wybrzeża podchodzi pod stoki

0 5 10 15 km
 1 I I I

Trzeciorzęd Trias Perm Karbon Dewon 

--------------------Uskok HBF
Ordowik Kambr 

Ryc.l. Mapa geologiczna wyspy Arran (na podstawie strony 
internetowej www.castlekirk.co.uk opracował W. Biedrzycki)

Ryc. 2. Wiosną krzewy rododendronów zachwycają bogactwem 
kwiatów. Fot. W. Biedrzycki

http://www.castlekirk.co.uk
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górskie; na południu i południowym-wsehodzie występuje 
wybrzeże klifowe zbudowane ze słupów bazaltowych.

Ryc. 5. Na skałach zatoki Lochranza w czerwcu spotyka się 
wygrzewające się foki pospolite. Fot. W. Biedrzycki

uważany za maskotę, maskonur, z charakterystycznym, 
spłaszczonym bocznie, czerwonym dziobem. Ptak ten żywi 
się rybami i skompiakami, można go czasem zaobserwo
wać na wybrzeżu.

Ryc. 7. Zbudowane z granitów szczyty gór pokrywających północną 
część Arranu charakteryzują się postrzępionymi, ostrymi graniami. 
Fot. W. Biedrzycki

Największą jednak atrakcję stanowi Arran dla licznych 
wycieczek geologicznych, praktyk studenckich czy po pro
stu dla miłośników geologii, ponieważ tak bardzo zróżnico
wane typy skał i formacji geologicznych znajdują się na nie
wielkim obszarze wyspy. Utwory geologiczne północ- 
no-zachodniej części wyspy różnią się od pozostałej jej czę
ści, gdyż zostały oddzielone potężnym pęknięciem skorupy 
ziemskiej, które przebiega przez obniżenie tektoniczne po
między górami Grampian i Wyżyną Południowoszkocką 
(HBF — Highland Boundary Fauli). Sam uskok nie jest 
wprawdzie dobrze rozpoznawalny na powierzchni ziemi, 
odcina jednak granity na północ od miejscowości Lochran
za i pojawia się znowu na wybrzeżu przy Dougarie. Trze
ciorzędowe skały pochodzenia wulkanicznego, reprezento
wane zarówno przez granity, jak i lawy, zajmują prawie 
połowę powierzchni wyspy. Kiedyś, w czasie gdy Arran 
stanowił jedność z lądem, pośrodku obecnej wyspy domi
nował potężny wulkan, który zapadł się i utworzył kalderę o 
średnicy około 5 km, której pozostałości są dziś ledwie wi
doczne na powierzchni. Południowa część wyspy jest zbu
dowana z dewońskich i karbońskich skał osadowych, po-

— - . — w jn/j^w riar

Ryc. 6. Wśród licznych kamiennych kręgów Machrie Moor „króluje” 
stojący samotny, rdzawo-czerwony głaz (piaskowiec permski).
Fot. W. Biedrzycki

Zróżnicowana szata roślinna obejmująca ponad 900 ga
tunków skupia się na wybrzeżach, pojawiając się już na gra
nicy pływów morza. Jedynie na południowym-zachodzie 
wyspy, w dolinie meandrującej rzeki Machrie Water, 
kwitnące krzewy janowca ciernistego, rododendrony i cała 
paleta drobniejszych kwiatów kwitnie daleko od morza. 
Faunę reprezentuje szereg gatunków ssaków lądowych i 
wodnych oraz ptaków. Oprócz jeleni, największych 
zwierząt lądowych na Arranie (jest ich około dwa tysiące 
żyjących na wolności), spotkać można wydry, zamiesz
kujące czyste wody licznych rzek i strumieni oraz wiewiór
ki pospolite, przemykające wśród drzew na terenach leś
nych wokół Brodick. U wybrzeży północnych, w pobliżu 
miejscowości Lochranza, można jesienią zaobserwować 
pływającego prawie na powierzchni wody rekina olbrzy
miego (długoszpara), który zapędza się w te okolice w po
szukiwaniu planktonu. Widuje się również w wodach przy
brzeżnych delfiny butelkonose (butlonosy) oraz foki pospo
lite i szare. Liczni turyści, którzy odwiedzają Arran latem i 
jesienią są zaopatrzeni w mocne lornetki umożliwiające im 
obserwacje ptaków. Spotyka się tu bowiem szereg gniaz
dujących ptaków drapieżnych: orła przedniego, orła bielika, 
błotniaka czy jastrzębia wędrownego. Występuje tutaj,

Ryc. 8. Płasko leżące karbońskie piaskowce wapniste (jaśniejsze, na 
dalszym planie) leżą bezpośrednio na zmetamorfizowanych łupkach 
sylurskich. Fot. W. Biedrzycki
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Ryc. 9. Zmetamorfizowane łupki widoczne na wybrzeżu zalegają 
stromo (nachylenie ok. 45° SW). Fot. W. Biedrzycki

przecinanych intruzjami wulkanicznymi. Dewon jest repre
zentowany przez osady rzeczne, natomiast skały karbońskie 
powstały z osadów płytkiego morza, akumulowanych jako 
delty rzeczne i muły bagienne. Skały te, to: wapienie, pia
skowce i węgle. Intruzje wulkaniczne występują w star
szych skałach osadowych w postaci nieosiągających po
wierzchni zgodnych żył oraz dajek. Spotkać je można 
szczególnie w południowej części wyspy, gdzie wskutek 
zerodowania otaczających skał osadowych występują w 
formie pionowo stojących płyt. Dajki na wybrzeżu zatrzy
mują piasek i wpływają na utworzenie się plaż. Również w 
pewnym oddaleniu od brzegu stojące pionowo płyty tworzą 
rodzaj naturalnego falochronu.

skał, dokonał potwierdzenia sformułowanej przez siebie 
teorii. Łupki sylurskie zostały zmetamorfizowane i pofałdo
wane na długo przed ich erozją i dopiero na takim podłożu 
osadziły się piaskowce karbońskie. Brak osadów pomiędzy 
tymi dwoma rodzajami skał wskazywał na istnienie luki 
czasowej wynoszącej 160 min lat! Na podstawie tych spo
strzeżeń i obserwacji dokonanych w innych miejscach sfor
mułował uniformitarystyczną teorię geologii, według której 
procesy takie jak: osadzanie, erozja, aktywność wulkanicz
na i tektoniczna powodują zmiany na powierzchni ziemi, 
które zachodzą w ten sam sposób, w podobnym tempie w 
całej historii geologicznej ziemi. Hutton wyraził pogląd, że 
Ziemia jest znacznie starsza niż dotychczas sądzono. 
Współcześni nie podzielali tego poglądu, tym niemniej zo
stał rozpropagowany przez jego uczniów, a sam Hutton zo
stał nazwany „ojcem współczesnej geologii”.

Ryc. 11. Doleryty na wybrzeżu na północ od wioski Blackwaterfoot 
zatrzymują piasek, z którego utworzone są tutaj piękne plaże. Fot. W. 
Biedrzycki

Ryc. 10. Łupki sylurskie znajdujące się na wybrzeżu Newton Point—  
cyplu leżącym na północ od wioski Lochranza. Fot. W. Biedrzycki

Z Arranem jest nierozerwalnie związana tzw. niezgod
ność Huttona. James Hutton (1726-1797), lekarz (podobno 
nigdy nie podjął praktyki lekarskiej) i geolog, autor dzieła 
„Theory of Earth” (1795) oraz skrajnej postaci aktualizmu 
geologicznego, inaczej zwanego uniformitaryzmem, od
wiedził wyspę w 1787 roku i eksplorował wybrzeża na 
północ od wioski Lochranza. Zauważył, że prawie poziomo 
zalegające piaskowce wapniste leżą bezpośrednio na stromo 
nachylonych (ok. 45°SW) łupkach. Badając różnice pomię
dzy tymi dwoma rodzajami skał, lukę wiekową pomiędzy 
nimi oraz dyskordancję kąta nachylenia na kontakcie tych

Ryc. 12. Klifowe wybrzeże utworzone ze słupów bazaltowych w 
okolicy Drumadroon Point. Fot. W. Biedrzycki

Liczni operatorzy turystyczni oferują program pobytu 
na wyspie połączony z odwiedzaniem miejsc najbardziej 
atrakcyjnych z punktu widzenia geologii. Są to programy na 
koniec tygodnia -  od po południa piątkowego do wieczora 
w niedzielę. Niektóre oferty przewidują dłuższy pobyt na 
Arranie. Punktem kontaktowym oraz miejscem zakwatero
wania jest domek strażników parku krajobrazowego obok 
zamku Hamiltonów w Brodick. Proponuje się też inne miej
sca pobytu, jak na przykład Blackwaterfoot Lodge, o któ
rym powiedziano, że „ moglibyśmy powiedzieć, iż Hutton 
przebywał tu, ale w owym czasie domu tego jeszcze nie



zbudowano. Jednakowoż, jesteśmy przekonani, że zamiesz
kałby tutaj, gdyby tylko mógł”. Twierdzi się też, że geologia 
nie zmieniła się wiele od czasów Huttona, a tym bardziej od 
czasu, gdy ktoś jako student po raz pierwszy odwiedził wy
spę. To dobry pretekst by przyjechać ponownie, tym bar
dziej, że Blackwaterfoot Lodge jest specjalnie przyjaźnie 
nastawiona do geologów.
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Ja spędziłem pięć dni w schronisku młodzieżowym w 
Lochranza. Jest to doskonały punkt wypadowy do zwiedza
nia wszystkich atrakcji Arranu, a przede wszystkim znajdu
je się w odległości półgodzinnego marszu od miejsca, w 
którym J. Hutton zaobserwował niezgodność nazwaną póź
niej jego imieniem.

Wojciech B i e d r z y c k i  (Kraków)

RECENZJE

Tony H a 11 a m: Ewolucja i
zagłada (tłum. Marcin Rysz- 
kiewicz). Wyd. Prószyński i 
S-ka, Warszawa 2006, 200 
str., 30 ryc., bibliografia, 
słowniczek, indeks.

Książki popularnonau
kowe wydawane przez ofi
cynę Prószyński i S-ka w 
serii Na ścieżkach nauki 
dobierane są bardzo staran
nie. Widać, że wydawnic
twu zależy na renomie, nie 
goni za tanią sensacją i 
zyskiem ze sprzedaży pozy
cji o wątpliwej wartości edu

kacyjnej. To wyróżnia tę oficynę od wielu innych wydaw
nictw, które na wyścigi wydają książki paranaukowe, w któ
rych sensacja przeplata się z nieprawdą, a półprawdy z prze
inaczeniami. Zupełnie inaczej jest w przypadku książek serii 
Na ścieżkach nauki. W logo serii znajduje się labirynt 
świadczący o tym, że daleko nie wszystko jeszcze wiemy, 
że wiele jest jeszcze zagadek, a Ziemia kryje przed nami 
jeszcze wiele tajemnic. Logo serii dobrze wpisuje się w treść 
prezentowanej książki autorstwa Tony Hallama — wybit
nego brytyjskiego geologa i paleontologa, znawcy okresu 
jurajskiego, znakomitego popularyzatora z dziedziny nauk o 
Ziemi.

Książka ma podtytuł „wielkie wymierania i ich przy
czyny”. Informuje on od razu czytelnika, czemu książka jest 
poświęcona. To niezwykle frapujące zagadnienie jest nie
ustannie tematem rozlicznych publikacji, zarówno nauko
wych, jak i bardzo popularnych, zarówno obiektywnych i 
rzetelnych, jak i sensacyjnych, paranaukowych.

Wielkie wymierania w historii Ziemi są faktem. Do tej 
pory doliczono się pięć wydarzeń wymierania organizmów 
o zasięgu globalnym. W swojej książce Tony Hallam przed
stawia bardzo rzetelną analizę wielkich wymierań przypa
dających na koniec ordowiku, dewonu, permu, triasu i 
kredy. Analizuje możliwe ich przyczyny — od gwałtow
nych zmian klimatycznych przez erupcje wulkaniczne, po 
kolizje z obiektem kosmicznym. Ponadto, prezentuje też i 
zdarzenia wymierania organizmów na mniejszą skalę, jak 
choćby wymarcie wielkich ssaków epoki plejstoceńskiej.

Celem Autora było przedstawienie różnorodności przy
czyn wielkich wymierań w historii Ziemi. W ostatnich cza

sach bowiem mamy do czynienia ze swoistą „modą”, aby 
większość, a nawet wszystkie wymierania wiązać z impak- 
tami — zderzeniami obiektów kosmicznych z Ziemią. 
Niewątpliwie, wyginięcie dinozaurów w wyniku uderzenia 
obiektu pozaziemskiego jest koncepcją bardzo pociągającą i 
do tego dobrze się „sprzedającą”. Tymczasem wiele 
nagłych wydarzeń w historii Ziemie miało całkowicie 
„ziemskie” przyczyny. Drugim celem Autora było zapozna
nie czytelnika z metodami badań geologicznych i paleonto
logicznych. Nieznajomość podstaw tych metod wśród sze
rokiego kręgu społeczeństwa stwarza pole do krytyki 
osiągnięć geologii i paleontologii przez pseudonaukowców, 
bądź ludzi niemających z geologią i paleontologią nic 
wspólnego.

Cele te Autor chyba osiągnie. Książka napisana jest 
bowiem językiem bardzo przystępnym, a do tego 
przetłumaczona została przez wybitnego popularyzatora 
zagadnień związanych z ewolucją, historią życia na Ziemi i 
wielkimi wymieraniami — Marcina Ryszkiewicza. 
Zarówno autor, jak i tłumacz, są gwarancją wysokiego 
poziomu książki. Nie ma w niej naukowego żargonu i spec
jalistycznej terminologii, co sprawia, że książka jest zrozu
miała dla każdego. Ci, którzy chcą pogłębić swą wiedzę, 
mogą skorzystać ze spisu proponowanych lektur (niezależ
nie od bibliografii), znajdującego się na końcu książki.

Książka składa się z przedmowy, jedenastu rozdziałów, 
uwag końcowych z sugestiami dalszych lektur, bibliografii 
(107 pozycji), słowniczka i indeksu. W kolejnych roz
działach omawia Autor poszukiwanie przyczyn wielkich 
wymierań i historię ich poznawania, świadectwa katastrof w 
dziejach życia na Ziemi, zderzenia Ziemi z kometami i pla- 
netoidami, zmiany poziomu morza, zmiany warunków tle
nowych oceanie i zmiany klimatyczne jako możliwe przy
czyny wymierań, wpływ działalności wulkanów na rozwój 
życia na Ziemi, wreszcie — wpływ człowieka na środowi
sko biotyczne.

W książce jest zaledwie trzydzieści ilustracji. Nie prze
szkadza to jednak w rozumieniu treści książki. Tekst jest 
fascynujący, intryguje i wciąga czytelnika. To przykład bar
dzo dobrej popularyzacji. Wydawnictwo „Prószyński i 
S-ka” po raz kolejny udowodniło, że zależy mu na wiary
godności i dobrej opinii u czytelników. Przepiękna i intry
gująca okładka książki zachęca do sięgnięcia po nią. 
Wydawnictwu wypada pogratulować i poprosić o dalsze 
interesujące pozycje z serii Na ścieżkach nauki.

Włodzimierz M i z e r s k i  (Warszawa)
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Piet O u d o l f  & Noel 
K i n g s b u r y :  Pflanzen
Design. Neue Ideen fur 
Ihren Garten. Deutsche 
Ausgabe. Aus dem Engli- 
schen von Angelika Franz, 
Stuttgart 2006, Eugen Ulmer 
KG, ss. 176,
ISBN-10:3-8001 -5196-0.

Współcześnie zachodzą 
daleko sięgające zmiany w 
zakresie uprawiania sztuki 
ogrodniczej. Coraz bardziej 
uwzględniane są potrzeby 

roślin w ujęciu czasowym i przestrzennym. Wyrazem takich 
zmian jest m.in. bardzo oryginalna książka „Wzorce nasa
dzeń roślin. Nowe idee dla Państwa ogrodu”, opracowana 
przez Holendra Pieta Oudolfa i Brytyjczyka Noela Kingsbu- 
ry’ego. P. Oudolf zalicza się do najbardziej znanych i inno
wacyjnych projektantów ogrodów. Znajduje się on na czele 
międzynarodowego ruchu w zakresie architektury ogrodni
czej i stosowania roślin („New Wave Planting”, co można 
przetłumaczyć jako „Nowa fala nasadzeń roślin”). Jego 
podstawąjest wprawdzie inspiracja przyrodą, ale zachowa
nie także wysokiego artystycznego poziomu. Jest on też 
autorem wielu ciekawych książek botaniczno -  ogrodni
czych z zakresu architektury ogrodowej. Także N. Kings
bury jest bardzo płodnym autorem z zakresu problematyki 
botanicznej i ogrodniczej, wskazując na konieczność bar
dziej naturalnego stylu w ogrodnictwie, opartym na koncep
cji trwałego i zrównoważonego rozwoju. Warto wymienić 
w tym miejscu podstawowe założenia przyjęte w książce, a 
także w ruchu „New Wave Planting”. Przy zastosowaniu 
określonych roślin należy: uwzględniać ich potrzeby i este
tyczny ład roślin w ujęciu przestrzennym i czasowym; inno
wacyjne koncepcje, które mogą być zastosowane zarówno 
w małych, jak i dużych ogrodach; nowoczesne kształtowa
nie ogrodów oparte na zrównoważonej dynamice i natural
nym pięknie; doskonałe powiązania praktycznej wiedzy o 
roślinach z wrażliwością artystyczną.

Omawiana tutaj książka składa się z następujących części: 
„Przedmowy”(autorstwa K. Gustafson), „Wprowadzenia”, 
a także z podstawowych rozdziałów: „Przyroda a ogrody”; 
„Ekologia a obszary życia roślin”; „Nasadzenia roślin a 
przestrzeń”; „Prezentacja roślin”; „Podstawy kształtowania 
roślin”; „Nasadzenia roślin a czas”; „Praktyka pielęgnacji 
nasadzeń roślin”. Całość kończy bibliografia, ważne linki 
internetowe, podziękowania oraz skorowidz roślin i rze
czowy. Jak wskazuje w „Przedmowie” K. Gustafson: 
„Nasze społeczeństwo rozwija w coraz większym stopniu 
świadomość zrównoważonego rozwoju. Obecnie rozu
miemy, jak ważne są rodzime gatunki roślin i równowaga 
ekologiczna - oba te czynniki odgrywają dużą rolę przy 
zastosowaniu uprawianych bylin. Piet Oudolf, Noel Kings
bury i ich koledzy są tutaj wskazującymi przyszłość osobi
stościami” (s. 7). Jak stwierdzają autorzy książki najważ
niejszymi w ogrodnictwie i w kształtowaniu roślin są nasa
dzenia roślin. Do wybitnych prekursorów należą tutaj: Ger- 
trude Jekyll, Vita Sackville-West, Mien Ruys, Roberto 
Burle Marx. Przy tym koncentrują się oni głównie na byli
nach. Należy przy tym uwzględnić wspólnoty dzikich roślin 
jako źródło inspiracji, w szerszym zakresie wykorzystywać 
ekologię roślin, czy w końcu traktować człowieka jako

część przyrody. Stąd też stosuje się rośliny zachowujące 
nadal swój „dziki” charakter; zwraca się uwagę na rodzime 
rośliny (chociaż uwzględnia się w szerokim zakresie rośliny 
północnoamerykańskie), unika się formalnych (geome
trycznych) form; zwraca się uwagę na bioróżnorodność 
(także zwierząt żyjących w ogrodach), a przede wszystkim 
dynamikę nasadzeń roślinnych. Przy kształtowaniu ogro
dów i architektury ogrodowej należy więc uwzględniać 
dynamikę - niemożność uniknięcia zmian. Różni to zdecy
dowanie autorów książki od koncepcji Oehme-Van Swe- 
dena dominującej w Stanach Zjednoczonych.

Przy zastosowaniu roślin należy uwzględniać odpowiedni 
wybór roślin (uwarunkowany klimatycznie). Problem 
zaopatrzenia w wodę czy też miejską i sztuczną okolicę 
życia roślin. Trzeba szczególnie uwzględniać strategie prze
życia roślin. Można wyróżnić tutaj: rośliny silne pod wzglę
dem konkurencyjnym, rośliny tolerujące stres, rośliny rude
ralne (pionierskie). Projektowanie i kształtowanie architek
tury ogrodowej wymaga uwzględniania naturalnych prze
strzeni życiowych pochodzenia roślin (łąki; suche łąki, 
stepy i prerie z niską trawą; prerie z wysoką trawą; zbiorowi
ska wysokich bylin; obszary leśne czy w końcu obszary wil
gotne). Ogrody i inne nasadzenia roślin należy uwzględniać 
łącznie z bezpośrednim ich otoczeniem. Pojawiają się tutaj 
takie problemy jak: wizualna ekologia i stosowanie 
żywopłotów i innych granic wyznaczających ogrody. W 
kompozycjach roślin stosuje się różne strategie nasadzeń: 
trawniki, rabaty, ścieżki i kierunki obserwowania roślin. 
Współcześnie prezentuje się rośliny całkowicie odmienne 
niż dawniej - stosuje się sąsiedztwo podobnych roślin, pod
kreśla się ogólne wrażenie, wzajemne powiązania roślin, a 
także punkt widzenia obserwatora. Przy zastosowaniu roślin 
należy uwzględniać następujące reguły: kompleksowość i 
różnorodność w przyrodzie, problem nasadzeń grupowych 
lub mieszanych i działania w warunkach minimalizmu (kon
centrowanie się na niewielu gatunkach czy odmianach 
roślin). Ogólnie biorąc przy kształtowaniu ogrodów należy 
uwzględniać kryteria ekologiczne i estetyczne. Należy 
uwzględniać przy tym charakter klimatu, drzewa jako domi
nującą strukturę kompozycji roślin, byliny jako podstawowe 
rośliny, a więc solitery, dominujące rośliny strukturalne, 
umiarkowane rośliny strukturalne, rośliny wypełniające, 
rośliny rozproszone. Trzeba połączyć różne typy roślin i 
wytworzyć ich powiązania i odpowiednie rytmy.

Nasadzenia roślin zmieniają się w czasie. Można nawet 
mówić o tzw. czasie życia ogrodu, gdyż charakterystyczny 
jest proces następstw ekologicznych. Można wymienić tutaj 
rośliny jednoroczne, różnego rodzaju byliny, rośliny cebu
lowe i kłączowe, drzewa i krzewy.

Przy zakładaniu ogrodów należy przygotować glebę, 
opracować szczegółowy plan nasadzeń, zaplanować środki 
pielęgnacji, zachować możliwość trwania procesów ekolo
gicznych. Do najważniejszych zaleceń pielęgnacyjnych 
należą: wspieranie roślin, przycinanie roślin, nawożenie, 
spulchnianie, zwalczanie chwastów.

Trzeba wysoko ocenić recenzowaną tutaj książkę Pieta 
Oudolfa i Noela Kingsbury'ego, gdyż jest ona bardzo orygi
nalna. Zawiera współczesne - oparte na ekologii i estetyce - zale
cenia w zakresie projektowania i utrzymania ogrodów. Należy 
polecić szybkie przetłumaczenie tej wartościowej i bogato ilu
strowanej książki na język polski jako cennej pomocy dla spe
cjalistów i ogółu zainteresowanych czytelników.

Paulina K 1 u k a i Eugeniusz K o ś m i c k i (Poznań)
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IN FORMA CJE
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 

ul. Jasna 17,43-360 Bystra k/Bielska Białej 
tel: (+48 33) 818-31-53; tel/fax: (+48 33) 817-14-68 

e-mail: biuro@pracownia.org.pl; http://www.pracownia.org.pl 
konto: PNRWI BS Bystra 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot powstała w roku 
1990 i od tamtej pory prowadziła wiele działań w obronie 
przyrody, stając się jedną z najbardziej prężnych organizacji 
ekologicznych w Polsce. W swojej działalności odwołuje
my się do założeń filozofii ekologii głębokiej — nazwanej 
tak przez profesora Ame Naessa — „filozofii odrzucającej 
dzielący antropocentryzm i zwracającej się ku tradycjom 
niepodzielności świata”.

Pracownia za najważniejszy cel uznaje obronę dzikiej 
przyrody. Prowadziła wiele kampanii na rzecz cennych ob
szarów i gatunków. W połowie lat 90. broniła Puszczy 
Białowieskiej przed nadmierną eksploatacją protestowała 
przeciw organizacji zimowej olimpiady w Tatrzańskim Par
ku Narodowym, prowadziła kampanię na rzecz całkowitej 
ochrony wilka i rysia oraz na rzecz powiększenia Białowies
kiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy. Domagała 
się utworzenia Tumickiego Parku Narodowego na Pogórzu 
Przemyskim. Obecnie angażuje się m.in. w ochronę Tatr 
przed biznesem narciarskim oraz w wiele innych działań w 
obronie przyrody w skali lokalnej i ogólnopolskiej.

Stowarzyszenie wielokrotnie zdobywało prestiżowe na
grody i wyróżnienia za swoją skuteczną działalność. Popie
rali nas znani ludzie i cenione instytucje. W 2001 roku stwo
rzone zostało w Pracowni Centrum Interwencji Przyrodni
czej — ogólnodostępny punkt, gdzie zgłaszane są wszelkie 
bezprawne działania związane z niszczeniem środowiska 
przyrodniczego oraz podejmowane są interwencje i prowa
dzony jest monitoring przyrodniczy w całym kraju. Od 
2001 roku Pracownia podejmuje działania dotyczące za
grożeń i ochrony wartości przyrodniczych przy nowo budo
wanych drogach szybkiego ruchu — szczególnie konflik
tów związanych z ochroną siedlisk i korytarzy migracyj
nych dużych drapieżników w Karpatach.

W roku 2006 Stowarzyszenie PnrWI realizowało pro
gram „Zagrożona Natura — projekt ochrony bioróżnorod
ności Karpat, objętych siecią Natura 2000, monitoring szko
dliwych inwestycji turystyki masowej”. Projekt miał na celu 
ochronę przyrody na terenach górskich i podgórskich reali

zowaną poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju 
turystyki i wskazywanie na zagrożenia, jakie niesie ze sobą 
realizacja turystyki masowej. Podjęto aktywizację różnych 
grup społecznych w dziedzinie ochrony przyrody i plano
wania oraz realizacji turystyki poprzez zwiększenie dostępu 
do informacji o stanie środowiska i planowanych inwesty
cjach, zwiększenie umiejętności i wiedzy w zakresie podej
mowania działań ochroniarskich i niezbędnych w tych 
działaniach rozwiązań prawnych. Główne działania realizo
wane w ramach projektu to przede wszystkim prowadzenie 
monitoringu planowanych inwestycji pod kątem ich zgod
ności z prawem polskim i unijnym, a docelowo opracowa
nie i nagłośnienie raportu przedstawiającego wpływ plano
wanych inwestycji na dziedzictwo przyrodnicze Karpat. 
Dodatkowo odbyły się również szkolenia dla strażników 
miejsc cennych przyrodniczo, konferencja społeczno-na- 
ukowa poświęcona przedmiotowej tematyce oraz prowa
dzono kampanie informacyjne propagujące zrównoważony 
rozwój i turystykę ekologiczną.

Pracownia prowadzi także szeroką działalność edukacyj- 
no-promocyjną. Organizuje warsztaty i szkolenia (odbyło się 
już kilkaset), konferencje, wydaje książki i miesięcznik „Dzi
kie Życie” oraz wiele materiałów informacyjnych.

Dzikie Życie — pismo poświęcone obronie dzikiej 
przyrody, głębokiej ekologii i bioregionalizmowi. Jest mie
sięcznikiem stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszyst
kich Istot, znanego z wielu radykalnych i skutecznych akcji 
w obronie Ziemi. Redakcji przyświeca hasło: „Ani kroku 
dalej w niszczeniu dzikiej przyrody”. Dzikie Życie jest je
dynym w Polsce pismem poświęconym bezkompromiso
wej i nieustępliwej obronie przyrody. Na łamach pisma od
ważnie, dociekliwie i bez pardonu opisujemy problemy 
niszczenia i ochrony przyrody w Polsce. Krytykujemy kon
formizm urzędników państwowych, chciwość sektora biz
nesowego, marazm i apatyczność tzw. ruchu ekologiczne
go. Opisujemy wszystkie kontrowersyjne tematy, których 
unikają inne media ekologiczne.

Radosław Ślusarczyk

Konkurs dla doktorantów o Nagrodę Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na najlepszy artykuł popularno-naukowy

Popularyzowanie nauki, wbrew pozorom, nie jest łatwym zajęciem, ponieważ wymaga umiejętności mówienia i pi
sania o rzeczach nowych i trudnych w sposób przystępny i zrozumiały. Zdobycie tej umiejętności wymaga odpowiednie
go treningu. Konkurs ten stwarza taką okazję i ma na celu wyłonienie najlepszych, młodych popularyzatorów nauki.

Uczestnikiem konkursu może być doktorant dowolnego kierunku studiów, który opublikuje w 2007 roku artykuł 
w czasopiśmie Wszechświat. Zostanie przyznana Nagroda w wysokości 1000 PLN za pierwsze miejsce w konkursie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym zeszycie Wszechświata w marcu 2008 roku.

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

mailto:biuro@pracownia.org.pl
http://www.pracownia.org.pl
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Redaktor Naczelny  
Pisma Przyrodniczego W s z e c h ś w i a t  

ogłasza konkurs pod hasłem 
„Pomagamy ptakom”

Konkurs ma na celu ułatwienie, a 
niekiedy wręcz umożliwienie odby
cia lęgów ptakom. Polega on na skon
struowaniu 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 nieodla- 
tujące na zimę zidentyfikują zawcza
su ich położenie i mogą w nich noco
wać; te, które przylecą wiosną zastaną 
gotową skrzynkę. Wobec wysokiego 
deficytu miejsc do gniazdowania na
leży przypuszczać, że większość 

skrzynek zostanie zasiedlona. Pod żadnym pozorem nie na
leży otwierać ani zaglądać do zawieszonych już skrzynek, 
chyba, że dopiero późną jesienią w celu ich wyczyszczenia 
przed ponownym gniazdowaniem. Szczegółowa instrukcja 
jak zbudować prawidłową skrzynkę, gdzie i jak ją powiesić, a 
także jak prowadzić obserwacje, znajduje się na stronie inter
netowej 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

Skrzynka lęgowa 
wg J. Sokołowski

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

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

http://www.wszechswiat.agh.edu.pl
mailto:Grazyna.Straczek@kuratorium.krakow.pl
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