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Plener malarski  deszczowe malowanie*

lipcu ubieg³ego roku odby³ siê plener malarski w Sta
rym Folwarku. Miejscowoæ po³o¿ona w malowniczym
otoczeniu jeziora Wigry stworzy³a wiele mo¿liwoci dla poszukuj¹cych dusz artystów. Bogactwo przyrody nietkniêtej
przez destrukcyjny wp³yw cywilizacji, otwarte przestrzenie, wie¿oæ obrazów i odczuæ by³y motorem dzia³ania i
istnym odpoczynkiem dla uczestników. W plenerze wziê³o
udzia³ trzydzieci osób z ka¿dego roku Wydzia³u Architektury Politechniki Gdañskiej, jak i opiekun grupy Maciej Sieñkowski. Mimo niesprzyjaj¹cej suwalskiej aury, silnych wiatrów, zimnej wody pod prysznicem, jak i ¿ywcem lej¹cej siê
z rozz³oszczonego nieba, nieustraszone grupki oddala³y siê
w otch³añ otaczaj¹cej przyrody w poszukiwaniu powalaj¹cych tematów malarskich. Owocem wypraw by³y barwne
prace przedstawiaj¹ce okoliczne panoramy, zagrody, widoki tafli jeziora z zakonem kamedu³ów na horyzoncie, bêd¹cym najwiêksz¹ okoliczn¹ atrakcj¹ (przed lub po Czarnej
Hañczy) i celem licznych wycieczek pieszych czy rowerowych. Owietlony wyziera³ ró¿owymi elewacjami z g¹szczu
zielonej ciany lasu, bêd¹c dominant¹, jak i latarni¹ zarazem dla tych, którzy wracali wieczorem do obozowiska
wyczarterowanym jachtem. Nale¿y tu wspomnieæ o potêdze ludzi z krainy nadmorskiej, którzy dzielnie uratowali
jacht, jak i w³asne skóry przed opadniêciem na dno dosyæ
g³êbokiego jeziora, jak i o tych, którzy dzieñ wczeniej

zab³¹dzili w bezkresnych zakamarkach jeziora, by szczêliwie wróciæ jak po nitce Ariadny do obozowiska, obieraj¹c
kurs na p³on¹cy wiat³ami zakon. Tego typu przygody prze¿ywano podczas dni, które by³y szczodrze zroszone ci¹gle,
nieustannie, nieprzerwanym deszczykiem, a by³o ich wiele.
Wypo¿yczalimy wtedy wszystko, co siê da³o w okolicy: rowery, kajaki  i wyruszalimy na wyprawy krajoznawcze w
poszukiwaniu nowych miejsc, do których wracalimy, gdy
zawieci³o s³oñce, z farbami i ca³ym ekwipunkiem. Popo³udniami spotykalimy siê na grupowym omówieniu prac, które
przeprowadza³ pan Madej (mimo rozstawienia swojego niewielkich rozmiarów namiociku na obrze¿ach namiotowiska
by³ doskonale s³yszalny w porze ciszy nocnej, choæ niektórzy koledzy dorównywali mu chrapaniem). Wieczorami wszyscy rozk³adalimy siê na wilgotnej ziemi wokó³ ogniska, na
które nie mielimy pozwolenia, i które w tajemniczy sposób znika³o nad ranem, ale potrzeba zjedzenia ciep³ych
kie³basek i ogrzania zgrabia³ych d³oni bra³a górê nad rozs¹dkiem, wiêc z uporem maniaka odbudowywalimy je co
wieczór pod pob³a¿liwym okiem stró¿a. W nocy wród
piewów, zawodzeñ, anegdotek i ¿artów oczekiwalimy z
utêsknieniem s³onecznego dnia.
Jolanta Skowroñska
Studentka Wydzia³u Architektury

*

Impresje z pleneru malarskiego w Starym Folwarku prezentujemy na 3.
stronie ok³adki tego numeru PISMA PG.

Na Kamczatce (cz. II)
Na spotkanie królowej kamczackich sopek
luczewska Sopka (4750 m) jest najwy¿szym i najbardziej
aktywnym wulkanem ca³ej Eurazji. Jego wybuchy nastêpuj¹ niemal jeden po drugim, a g³ówny krater i ³¹cznie 80 pomniejszych bocznych wci¹¿ zmieniaj¹ swoj¹ morfologiê. Wejcie na szczyt jest równie presti¿owe, co niebezpieczne. Mimo
to chcemy spróbowaæ, o ile pozwoli na to pogoda i dobrze roz³o¿ymy si³y na prawie 4000-metrowym podejciu, byæ mo¿e z
noclegiem po drodze. Pierwszy zdobywca, Dani³a Gauz, pisa³ w 1788 roku: osi¹gn¹wszy wierzcho³ek ujrza³em prawie
trójk¹tny krater, rozci¹gaj¹cy siê na wiorstê, wype³niony po
brzegi law¹. Z wielu miejsc wydobywa³ siê ogieñ i dusz¹cy dym,
a w ca³ej górze s³ychaæ by³o taki straszny szum, ¿e a¿ dr¿a³a
pod nogami... Podczas wybuchu w roku 1907 z krateru w ci¹gu dwóch dób zosta³y wyrzucone ponad 3 miliardy m3 materia³u. W odleg³ym Pietropaw³owsku sta³o siê w tym czasie ca³kiem ciemno, a nieg pokry³a tak gruba warstwa popio³u, ¿e nie
mo¿na by³o jedziæ na saniach.
Ostatnia erupcja innego wulkanu tej grupy, P³oskiego Tolbaczika, trwa³a pó³tora roku (1975-76) i by³a uznana w skali ogól-
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nowiatowej za najpotê¿niejsz¹ w XX wieku. Do podnó¿y tego
w³anie wulkanu, na wysokoæ ok. 1000 m n.p.m. wwioz³a nas
wynajêta w Kozyriewsku ciê¿arówka typu Gaz-66. Samochód
ten, spalaj¹c cysternê paliwa, przejecha³ bez problemu przez
rzekê, pe³n¹ k³ód i korzeni porêbê, po czym pogna³ na prze³aj
przez tajgê, lekko pokonuj¹c ponadmetrowej g³êbokoci kole-

Kluczewska i Kamieñ, król i królowa Kamczatki! (fot. M. Olech))
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iny. Mo¿e i dobrze, ¿e by³o ju¿ ciemno... Kiedy rano obudzilimy siê i wyszlimy z chatki, nie mielimy ju¿ w¹tpliwoci, dlaczego Rosjanie testowali w tej okolicy swoje pojazdy kosmiczne. Mimo ¿e od wybuchu minê³o prawie æwieræ wieku, na pok³adach ¿u¿lu i py³ów wulkanicznych rosn¹ tylko pojedyncze
kêpy ostrej trawy i maki polarne. Nieregularne bry³y zastyg³ej
lawy le¿¹ wszêdzie, a niektóre potoki lawowe osi¹gaj¹ kilka
kilometrów d³ugoci. Niestety, ksiê¿ycowy krajobraz Ma³ych
Tolbaczików, wraz z góruj¹cym nad nim sprawc¹ spustoszeñ
moglimy podziwiaæ tylko przez pó³ dnia. W ci¹gu kilku nastêpnych wyjcie na zewn¹trz by³o niepotrzebnym bohaterstwem, a naszym najwiêkszym wyczynem by³o przejcie do
kolejnej chatki, jednej z wielu, jakie s³u¿¹ wulkanologom w
czasie obserwacji aktywnoci wulkanów tego rejonu. Podczas
gdy na zewn¹trz szala³ wiatr i deszcz, my zabijalimy czas najrozmaitszymi zajêciami drugiego rzêdu, jak jedzenie, spanie
oraz gry i zabawy zespo³owe... Kolejnego dnia zaczê³y pojawiaæ siê w przewitach mg³y przepiêkne têcze, a na porywistym wietrze lata³o wszystko, oprócz... latawca, który zbudowalimy z dostêpnych na miejscu materia³ów. Wreszcie dzieñ
pogody wynagrodzi³ oczekiwanie i umo¿liwi³ zdobycie ni¿szego wierzcho³ka Tolbaczika (3085 m). Ku naszemu zdziwieniu,
krater by³ pusty, choæ na mapie pokazano w nim jeziorko. W
stromej partii szczytowej przyda³y siê w koñcu raki, kijki i czekany...
W dalsz¹ drogê wyruszylimy w sam¹ porê, bowiem spadek
temperatury wysoko w górach zahamowa³ topnienie lodowców
i z dnia na dzieñ przesta³y istnieæ ca³kiem spore strumienie, z
których bralimy dot¹d wodê. Po dwóch dniach wêdrówki dotarlimy do sejsmostacji P³otina, le¿¹cej u stóp wulkanu Bezimiennego. Zza jego lekko dymi¹cego krateru, ostatnio wybuchaj¹cego kilka miesiêcy wczeniej, wystaj¹ pobliskie wierzcho³ki Kluczewskiej Sopki i Kamienia, oddalone od siebie o
rzut roz¿arzonym kamieniem. Oczywicie rzucaæ mo¿e tylko Kluczewska, za wygas³y dawno Kamieñ (4579 m) zapewnia inne atrakcje - jest najtrudniejszym technicznie szczytem
Kamczatki i wejcie nañ wymaga sporych umiejêtnoci wspinaczkowych na lodowo-skalnych drogach.

Suse³  mieszkaniec tundry
(fot. Z. Drewniak)

Jedynym minusem okolicy jest brak opa³u, wiêc aby oszczêdziæ zapasy gazu zbieramy zdrewnia³e pêdy wierzby kar³owatej i rododendronów, gotuj¹c posi³ki na ognisku. Nie ma niestety czym paliæ w piecu, wiêc kolejny okres niepogody przeczekujemy ubrani we wszystko i owiniêci piworami. Kiedy mg³a
siê rozwiewa, spacerujemy po okolicy i zaprzyjaniamy z rodzin¹ sus³ów mieszkaj¹c¹ pod pod³og¹. Pogoda uczy nas pokory i musimy zapomnieæ o wspinaczce na Kluczewsk¹, zdobywaj¹c tylko  korzystaj¹c z kilku godzin bezchmurnego nieba 
wulkan Bezimienny (2900 m).
Jestemy dumni z tego wyczynu do chwili, gdy w dwa dni
póniej ogl¹damy panoramê otoczenia z innej perspektywy.

Euforia naszej ekipy
(fot. L. Lewandowska)

W Kozyriewsku czas siê zatrzyma³
(fot. M. Olech)

Okazuje siê, ¿e nasz szczyt nie dorównuje ani form¹, ani
wysokoci¹ swoim s¹siadom. Pocieszamy siê, ¿e wejcie na
Kluczewsk¹ by³oby dla nas i tak zbyt trudne i niebezpieczne.
Zw³aszcza przy bardzo niestabilnej pogodzie, kszta³towanej
przez liczne zmienne czynniki, w tym i cyklony z Japonii. Na
os³odê ogl¹damy wy¿³obiony w bazaltowych ska³ach kilkunastometrowej wysokoci kanion rzeki Studenej, patrz¹c z góry
na pêdz¹c¹ w dole mêtn¹ wodê. Rano, po ustaniu deszczu, mo¿liwy jest nawet interesuj¹cy spacer po dnie spokojnego ju¿ kanionu.

W drodze powrotnej do Kozyriewska podziwiamy z ko³ysz¹cego siê na lenych koleinach transportera przepiêkn¹ tajgê
modrzewiow¹ z domieszk¹ brzozy i osiki, przez któr¹ na szczêcie nie musimy dwa dni wracaæ pieszo, bêd¹c nara¿eni na zmasowane ataki komarów. Ponad lasem ods³aniaj¹ siê na po¿egnanie onie¿one sto¿ki wulkanów Grupy Kluczewskiej:
Uszkowski i Krestowski, Tolbaczik, Kamieñ i wreszcie w ca³ej
okaza³oci Kluczewska, na której stokach, jak stwierdzamy
nieg siê niezbyt trzyma... To jednak nie powinno zniechêcaæ
do walki z ¿ywio³em, gdy tu mo¿e kiedy powrócimy. Wprawdzie zakupiony na poczcie Sprawocznik turista odradza czytelnikom wchodzenie na wulkany w czasie silnych erupcji, ale
w czasie s³abszych wybuchów Kluczewskiej Sopki warto
wspi¹æ siê na skraj krateru, aby z nara¿eniem ¿ycia obserwowaæ zachodz¹ce w jego wnêtrzu przepiêkne zjawiska..., nie
mówi¹c ju¿ o proponowanym zjedzie na dno lodowej pieczary w masywie wulkanu Uszkowskiego (3943 m), rozpoczynaj¹cym siê od 200-metrowej studni - nawet gdy siê pamiêta, ¿e
konieczna bêdzie lina... Mo¿e wiêc i pogodzie zawdziêczamy szczêliwy powrót z gór? Z tej okazji idziemy wieczorem w
Kozyriewsku do bani (rosyjska sauna) i ca³¹ noc wiêtujemy,
zajadaj¹c siê chlebem, wêdzonymi ³ososiami i pomidorami.
Rano ciê¿ko wstaæ, ale pora ju¿ niestety wracaæ...
Okruchy historii i powrót do domu
Gdy przystajemy po drodze do Pietropaw³owska w Milkowie, zatrzymuje nas na ulicy przypadkowy przechodzieñ - okazuje siê, ¿e Micha³ (archeolog i dziennikarz) jest potomkiem
polskiego zes³añca z 1863 r., a w ca³ym Milkowie mieszka sporo naszych rodaków, którzy, choæ s¹ ju¿ rdzennymi Kamczada³ami, pamiêtaj¹ o swoich korzeniach i chêtnie przyjm¹ nas tu
raz jeszcze - s¹ nawet gotowi przekopaæ dó³ Parapolski, najwê¿sze miejsce pó³wyspu, ¿eby oderwaæ go od kontynentu azjatyckiego i przetransportowaæ na Ba³tyk, bli¿ej ojczyzny... Bo
Polak potrafi!
Na lotnisku za musimy cierpliwie poczekaæ - samolot jest
chwilowo niezdolny do lotu. Na szczêcie zestaw acetylen +
palnik skutecznie rozwi¹zuje problem. A ¿e nie ma w Rosji
z³ych pilotów, wiêc po 8,5 godzinach l¹dujemy szczêliwie na
lotnisku Szeremietiewo w Moskwie. Ale z ogromn¹ radoci¹
polecielibymy choæ raz jeszcze w drug¹ stronê...
Joanna Lege¿yñska, Maciej Olech
Studenci Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Do widzenia, Kamczatko! (fot. L. andowska)
Sierpieñ? (fot. M. Olech)
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Chrobotek (Cladonia sp.) na ziemi, Lasy Oliwskie
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POROSTY  ZWIASTUNY
CZYSTEGO POWIETRZA

orosty (Lichenes) s¹ organizmami zaliczanymi do królestwa
grzybów (Fungi), sk³adaj¹cymi siê z komponenta grzybowego i glonowego powi¹zanych symbioz¹ nieroz³¹czn¹, czyli
koniunktywn¹ (w przeciwieñstwie do glonu grzyb nie potrafi
egzystowaæ samodzielnie). Grzyb nale¿y najczêciej do klasy
workowców (Ascomycetes) i tworzy na plesze porostu miniaturowe owocniki, czêsto w kszta³cie miseczek  apotecja. Glon
to zwykle przedstawiciel zielenic w³aciwych, np. z rzêdu chlorokokowców (Chlorococcales), b¹d sinic (cyanobakterii) z
rzêdu trzêsid³owców (Nostocales). Grzyb i glon tworz¹ organizm o zupe³nie nowych w³aciwociach, dziêki czemu porosty
mog¹ egzystowaæ w miejscach czêsto niedostêpnych dla innych
form ¿ycia. Wystêpuj¹ jako epility (gatunki naskalne), epifity
(gat. nadrzewne), epiksylity (gat. zasiedlaj¹ce drewno) oraz taksony epigeiczne (naziemne). Plechy porostów maj¹ postaæ ró¿nokolorowych ziarnistych lub skorupiastych nalotów, ³usek, listków b¹d krzaczków. Stosunkowo du¿a wra¿liwoæ epifitów
na toksyny w zanieczyszczonym powietrzu jest wykorzystywana do wstêpnej oceny stopnia ska¿enia rodowiska (lichenoindykacja); taksony z innych grup ekologicznych spe³niaj¹ wy³¹cznie rolê pomocnicz¹.
Wzrost zanieczyszczenia rodowiska, wynikaj¹cy g³ównie z
rozwoju przemys³u i motoryzacji, spowodowa³ gwa³towne
zmniejszenie populacji, a nawet wymieranie wielu organizmów,

Brodaczka (Usnea hirta) na osice, Czarne B³ota
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w szczególnoci grzybów lichenizowanych, czyli porostów;
najwiêkszy ubytek populacyjny i gatunkowy obserwuje siê wród
najmniej odpornych na ska¿enia tzw. porostów krzaczkowatych.
W ródmieciu Gdañska, w s¹siedztwie tras komunikacyjnych
o du¿ym natê¿eniu ruchu, poza pospolitymi, wystêpuj¹cymi
nielicznie gatunkami epilitycznymi porostów, np. misecznicami  pospolit¹ Lecanora dispersa, bia³aw¹ L. albescens, murow¹ L. muralis, liszajecznikiem ¿ó³tym Candelariella vittelina
oraz jaskrawcem zwodniczym Caloplaca decipiens  nie stwierdzono innych gatunków. Warto wspomnieæ, ¿e wymienione taksony naskalne zasiedli³y g³ównie pod³o¿a zawieraj¹ce wêglan
wapnia CaCO3, maj¹cy w³aciwoci czêciowej redukcji kwanego odczynu opadów atmosferycznych. Na obszarach o nieco mniejszym poziomie zanieczyszczeñ powietrza wystêpuj¹
gatunki epifityczne, np. acydofilny paznokietnik ostrygowy
Hypocenomyce scalaris oraz obrost wzniesiony Physcia adscendens, rzadko z³otorosty: postrzêpiony Xanthoria candelaria i
cienny X. parietina. Niekiedy pojawiaj¹ siê bardzo pospolita
pustu³ka pêcherzykowata Hypogymnia psysodes i tarczownica
bruzdkowana Parmelia sulcata. Obszary, gdzie nie wystêpuj¹
¿adne porosty nadrzewne, okrelane s¹ mianem bezwzglêdnej
pustyni bezporostowej (patrz tabela). W Gdañsku pustynia bezporostowa obejmuje m.in. Starówkê, Wrzeszcz, Nowy Port,
Brzeno, czêæ Przymorza, Zaspy, Oliwy i rozci¹ga siê wzd³u¿
ulicy Grunwaldzkiej a¿ po Sopot.
Wieloletnie obserwacje lokalnej lichenoflory wskazuj¹, ¿e
w Gdañsku strefa owej pustyni sukcesywnie powiêksza siê,
mimo dzia³añ maj¹cych na celu radykalne zmniejszenie emisji
szkodliwych zwi¹zków, m.in. dwutlenku siarki SO2, np. poprzez
zastêpowanie wêgla bardziej przyjaznymi dla rodowiska paliwami: gazem ziemnym, olejem opa³owym itp. Dwutlenek siarki SO2 powstaje w wyniku spalania zasiarczonych paliw (w
oleju napêdowym zawartoæ siarki powinna byæ mniejsza od
0,3%). Zwi¹zki siarki wystêpuj¹ tak¿e w pyle powsta³ym wskutek eksploatacji opon pojazdów mechanicznych. Szacuje siê,
¿e rocznie wzd³u¿ 1 km ruchliwej drogi osadza siê od 0,3 do 2
ton py³u gumowego pochodz¹cego wy³¹cznie z opon samochodów osobowych. Dwutlenek siarki jest gazem bezbarwnym,
dusz¹cym, szkodliwym nawet w stê¿eniu 1-2 ppm. Wywo³uje
obrzêk p³uc, dra¿ni gard³o i oczy, wp³ywa na z³e samopoczucie
ludzi. Bardzo wra¿liwe na dzia³anie tego zwi¹zku s¹ roliny
oraz ludzie w podesz³ym wieku. W powietrzu ulega utlenieniu
katalitycznemu lub fotochemicznemu do trójtlenku SO3, który
z par¹ wodn¹ tworzy agresywny kwas siarkowy H2SO4.

Z³otorost cienny, przydro¿ne drzewo w Oliwie, ul. Kocierska
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¯e³uczka isidiowa, g³az w rejonie Tuchomka

Obecnie g³ównym czynnikiem zanieczyszczenia powietrza
w Gdañsku s¹ spaliny pojazdów mechanicznych, zawieraj¹ce
m.in. tlenki azotu NOx. S¹ to toksyczne gazy; bezbarwny NO
jest nietrwa³y i bez zapachu, natomiast NO2 jest brunatny i dusz¹cy. Dzia³anie 1ppm dwutlenku azotu przez dwie doby powoduje ca³kowite obumieranie rolin, a stê¿enie 100 ppm wywo³uje u zwierz¹t i ludzi obrzêk p³uc i mieræ w ci¹gu kilku
godzin. Obecnoæ tego zwi¹zku chemicznego w powietrzu objawia siê te¿ poprzez spadek cinienia krwi, zawroty i bóle g³owy. Naturalny mechanizm usuwania NO2 polega na tworzeniu
z par¹ wodn¹ kwasu azotowego, który reaguj¹c z zanieczyszczeniami py³owymi opada w postaci azotanów.
W samochodowych spalinach znajduje siê tak¿e tlenek wêgla CO, powoduj¹cy niedotlenienie organizmu ludzi poprzez
wi¹zanie siê z hemoglobin¹ i tworzenie bardzo trwa³ej hemoglobiny tlenkowêglowej. Przy wiêkszych stê¿eniach tlenku
wêgla dochodzi do mierci poprzez uduszenie, a przy d³ugotrwa³ym dzia³aniu mniejszych dawek nastêpuje uszkodzenie
rodkowego uk³adu nerwowego, wyd³u¿a siê czas reakcji i
zmniejsza ostroæ widzenia. Czêciowe usuwanie CO z powietrza odbywa siê dziêki obecnoci pewnych grzybów z grupy
pedobiontów (pedon gr. ziemia).
Do niedawna sta³ym sk³adnikiem spalin samochodowych silników benzynowych by³ o³ów Pb, pochodz¹cy z tetraetylu o³owiu (CH3CH2)Pb  rodka przeciwstukowego. Obecnie powszechnie stosowane s¹ benzyny bezo³owiowe. O³ów jest 400
razy bardziej toksyczny ni¿ CO, 14 razy bardziej truj¹cy ni¿
SO2 i 5-krotnie bardziej szkodliwy od NOx. Przewlek³e zatrucie tym metalem wywo³uje bóle g³owy i zaburzenia psychiczne
oraz agresjê. Badania prowadzone w USA wykaza³y, ¿e obecnie obszary po³o¿one wzd³u¿ autostrad, w pasie o szerokoci
300 m nie nadaj¹ siê absolutnie do upraw rolnych, np. w postaci pól lub pastwisk, z powodu ska¿enia zwi¹zkami o³owiu.
Na podstawie obserwacji sk³adu florystycznego porostów
epifitycznych (nadrzewnych) mo¿na wyznaczyæ siedem stref o
ró¿nym stopniu zanieczyszczenia powietrza (tabela).
Na obszarze Politechniki Gdañskiej, s¹siaduj¹cej z al. Zwyciêstwa  g³ówn¹ tras¹ przelotow¹ przez Gdañsk, wystêpuj¹
sporadycznie pospolite epility nale¿¹ce do najbardziej odpornych na ska¿enia rodowiska: liszajecznik ¿ó³ty, misecznice 
murowa i pospolita. Na drzewach egzystuje jedynie glon Desmococcus cfr. viridis i nieliczny liszajec Lepraria sp. oraz obrost wzniesiony. Zauwa¿ono zaledwie kilka bardzo s³abo wykszta³conych i obumieraj¹cych plech pustu³ki pêcherzykowatej
i nieliczne kar³owate plechy z³otorostu ciennego, co wskazuje
na po³o¿enie naszej uczelni na obszarze o silnie ska¿onym po-
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wietrzu, czêciowo nawet w strefie wzglêdnej pustyni bezporostowej.
Bardziej wra¿liwe na ska¿enia powietrza porosty wymieraj¹
tak¿e na obszarach oddalonych od centrum miasta. Lasy Oliwskie, le¿¹ce w granicach administracyjnych Gdañska i stanowi¹ce po³udniowy fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), od zachodu stykaj¹ siê z obwodnic¹ Trójmiasta. W zwi¹zku z intensywnym ruchem drogowym na obwodnicy i wiatrem wiej¹cym najczêciej z zachodu i pó³nocnego zachodu, na obszar tych lasów permanentnie dostaj¹ siê spaliny
zawieraj¹ce szkodliwe substancje chemiczne. Specyficzna budowa geomorfologiczna strefy krawêdziowej Wysoczyzny
Gdañskiej, któr¹ przebiega wspomniana obwodnica (liczne erozyjne doliny o opadaj¹cych dnach w kierunku morza), u³atwia
wnikanie spalin, a z³a wentylacja potêguje skutki obecnoci toksyn. W 2000 roku nie stwierdzono w dolinie Samborowo brodaczki kêdzierzawej Usnea subfloridana, notowanej tu piêæ lat
wczeniej. Na tym samym obszarze wymar³a w³ostka br¹zowa
Bryoria fuscescens (o stanowiskach tych taksonów pisa³em w
Pimie PG  Trójmiejski Park Krajobrazowy). W Dolinie
wie¿ej Wody nie odnaleziono ju¿ brodaczki kêpkowej Usnea
hirta, rosn¹cej na przydro¿nej brzozie w pobli¿u Prochowego
Potoku.
Na terenie Lasów Oliwskich stwierdzono obecnie zaledwie
kilka gatunków porostów z grupy krzaczkowatych. S¹ to m.in.:
m¹kla tarniowa Evernia prunastri, m¹klik otrêbiasty Pseudevernia furfuracea i odno¿yce  m¹czysta Ramalina farinacea,
kêpkowa R. fastigiata i jesionowa R. fraxinea; ostatni gatunek
wystêpuje ladowo, wy³¹cznie w formie skarla³ej. Dowodem
obecnoci w powietrzu toksyn jest fakt, ¿e listkowata wabnica
kielichowata Pleurosticta acetabulum pozbawiona jest owocników  apotecji; w normalnych warunkach porost ten zawsze
wytwarza liczne owocniki, dochodz¹ce do 2 cm rednicy!
Na obszarach po³o¿onych na zachód od obwodnicy, a tym
samym mniej nara¿onych na oddzia³ywanie spalin (wynika to z
kierunków wiatrów), wystêpuje wiêcej gatunków porostów. Do
lokalnych rzadkoci nale¿y epilityczna kruszownica wielolistkowa Umbilicaria polyphylla, notowana na Pomorzu Zachodnim zaledwie na 25 stanowiskach (Fa³tynowicz W.: Porosty
Pomorza Zachodniego, Wyd. Uniwersytet Gdañski, Gdañsk
1991). Wymieniony porost ronie na g³azie narzutowym spoczywaj¹cym na zboczu moreny czo³owej w rejonie Osowej. Inn¹
rzadkoci¹ jest chrócik Stereocaulon sp., zasiedlaj¹cy granitowy narzutniak le¿¹cy w rynnie Strzelenki ko³o Borowca. Kolejnymi interesuj¹cymi epilitami s¹: brunka isidiowa Neofuscelia
loxodes, ¿e³uczka isidiowa Xanthoparmelia conspersa i tarczownica skalna Parmelia saxatilis. W rejonie Barniewic, na przydro¿nych drzewach egzystuj¹ wymienione wczeniej epifity:
wabnica kielichowata (z licznymi apotecjami), odno¿yce: kêpkowa, m¹czysta i jesionowa (o du¿ych, dobrze wykszta³conych
plechach i licznych owocnikach), m¹kla tarniowa i m¹klik otrêbiasty. W pobli¿u Czarnych B³ot (rejon Osowej i Chwaszczyna), na drzewach rosn¹cych obok ródlenego oczka wodnego
zauwa¿ono brodaczkê kêpkow¹ Usnea hirta. Trzy lata wczeniej ros³a w tym rejonie w³ostka br¹zowa. Jej zanik mo¿na
wi¹zaæ z budow¹ gie³dy towarowej Rënk w pobliskich Barniewicach.
Porosty maj¹ tak¿e naturalnych wrogów wród przedstawicieli swojego królestwa. Na dorodnych plechach z³otorostu
ciennego Xanthoria parietina, rosn¹cego w wymienionej powy¿ej miejscowoci, stwierdzono paso¿ytniczy grzyb worko-
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wy Xanthoriicola physciae (micromycetes), znany dotychczas
w Polsce jedynie z 7 stanowisk.
Wiêkszoæ wymienionych powy¿ej gatunków porostów znajduje siê pod cis³¹ ochron¹, a tak¿e umieszczono je na polskiej
czerwonej licie taksonów wymieraj¹cych (E-endangered) i
zagro¿onych wymarciem (V-vulnerable). W obecnoci zatrutego powietrza nie potrafi¹ rozwijaæ siê normalnie  kar³owaciej¹, ulegaj¹ deformacjom lub gin¹. Praktyka dnia codziennego
pokazuje, ¿e zapisy dotycz¹ce ochrony prawnej porostów, podobnie jak wielu innych organizmów, s¹ zupe³nie martwe.
Jak bowiem wyci¹gn¹æ konsekwencje karne w stosunku np. do
u¿ytkowników samochodów, którzy przyczyniaj¹ siê do nieuchronnej zag³ady chronionej lichenoflory? W zwi¹zku z modernizacj¹ dróg wycinane s¹ przydro¿ne drzewa, stanowi¹ce
mikrosiedliska chronionych i czêsto bardzo rzadkich, wymieraj¹cych w Polsce epifitów. Równie¿ w Lasach Oliwskich szereg chronionych porostów ginie wskutek zrywki drewna; na ich
niszczenie zezwala obecne prawo (!?).

M¹kla tarniowa (Evernia prunastri)
na osice w okolicy Jez. Wysokiego

Brzoza obficie poroniêta przez p³ucnik modry (Platismatia glauca),
Wdzydzki Park Krajobrazowy

Na terenie osady Rybaki w Dolinie Radoci (TPK), gdzie w
latach 1997-98 dopuszczono siê dewastacji rodowiska, na usuniêtych drzewach ros³y rzadkie i chronione cile gatunki porostów, np. p³ucnik modry Platismatia glauca, p³askotka rozlana
Parmeliopsis ambigua, literak w³aciwy Graphis scripta, m¹kla
tarniowa, m¹klik otrêbiasty, wabnica kielichowata, odno¿yce 
m¹czysta oraz kêpkowa i inne. Jednak prokuratura nie dopatrzy³a siê tu znamion ³amania prawa, gdy¿ m.in. powo³any przez
ni¹ bieg³y, 83-letni ogrodnik z zami³owania, nie stwierdzi³ powa¿nych strat przyrodniczych. W ocenie profesora Uniwersytetu Gdañskiego, który bada³ przyrodê Doliny Radoci, dosz³o
jednak do powa¿nych dewastacji biotopu i uszczuplenia ró¿norodnoci biologicznej ekosystemu doliny. Pogl¹d ten podzielaj¹ inni niezale¿ni gdañscy przyrodnicy, piêtnuj¹cy ka¿dy proceder niszczenia przyrody w naszym regionie i oceniaj¹cy powsta³e straty w sposób obiektywny, merytoryczny, na podstawie dostêpnej im wiedzy, przepisów prawnych i etyki  bez
¿adnych aspektów politycznych.
*
¯yj¹c w wielkich miastach  na obszarach o ska¿onym powietrzu  coraz powszechniej nara¿ani jestemy na wp³yw prze-
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ró¿nych toksycznych substancji chemicznych, i w konsekwencji chorujemy. Nie zawsze zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e przyczyn¹ wielu dolegliwoci zdrowotnych, np. k³opotów z oddychaniem i bólów g³owy, jest w³anie brak czystego powietrza.
Dotychczasowe naturalne czynniki wywo³uj¹ce uczulenia (py³ki kwiatowe, zarodniki grzybów, m.in. z rodzaju Cladosporium)
dzia³aj¹ znacznie silniej w obecnoci zanieczyszczeñ cywilizacyjnych  wystêpuje tu zjawisko synergii. St¹d w statystykach notuje siê coraz wiêcej przypadków alergii i jednoczesny
wzrost dokuczliwoci tej choroby, zaliczanej niekiedy ju¿ do
grupy tzw. chorób spo³ecznych. Dlatego warto obserwowaæ
porosty, które  reaguj¹c na zanieczyszczenia w sposób kompleksowy  powiedz¹ w jakim rodowisku przysz³o nam ¿yæ:
czystym, czy zanieczyszczonym  s³abo lub silnie. Na obszarach powa¿nie ska¿onych, po szybkoci obumierania plech porostów epifitycznych mo¿emy wnioskowaæ o wielkoci wystêpuj¹cego ska¿enia powietrza i przybli¿onym czasie jego trwania.
Starajmy siê zatem przebywaæ jak najczêciej, np. w czasie
zapi¹tku (to nowy termin odpowiadaj¹cy angielskiemu weekend) i urlopu wypoczynkowego, w takich miejscach, w których tamtejsza lichenoflora bogata jest w gatunki krzaczkowate. Takim czystym i przyjaznym miejscem jest przy- k³adowo
obszar Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, a zw³aszcza jego
rejony po³o- ¿one z dala od szlaków komunikacyjnych o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Zanim zaczn¹ umieraæ pojedyncze drzewa, a za nimi ca³e
lasy  na ska¿enia jako pierwsze zareaguj¹ porosty.
Dzi o jakoci naszego ¿ycia nie wiadczy liczba komputerów, telefonów komórkowych i samochodów, ale stan rodowiska  kondycja ojczystej przyrody.
Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny
(Zdjêcia autora)
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