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Dzieje placówek ekologii cz³owieka w Polsce

Za pierwsze syntetyczne polskie dzie³o z zakresu ekologii cz³owieka
mo¿na uwa¿aæ rozdzia³ ¯ejmo-¯ejmisa w ksiêdze zbiorowej Cz³owiek,
jego rasy i ¿ycie, w którym omawiano zarówno wp³yw rodowiska biogeograficznego jak i spo³ecznego na cz³owieka (Czekanowski i inni 1939).
Ten wartociowy rozdzia³ niestety nie by³ wolny od politycznych co najmniej kontrowersyjnych aluzji. W swej pierwszej powojennej ksi¹¿ce Czekanowski (1948) uwzglêdni³ rozdzia³ o roli rodowiska w kszta³towaniu
wysokoci cia³a cz³owieka.
Problemami ochrony rodowiska w zwi¹zku z wystêpowaniem chorób zajmowa³ siê w okresie powojennym profesor Julian Aleksandrowicz
w Krakowie, który w zwi¹zku ze swoimi zainteresowaniami przyczynami chorób, w gruncie rzeczy zajmowa³ siê epidemiologi¹ w aspekcie ekologii cz³owieka.
Polska jest krajem w którym powsta³a pierwsza placówka naukowa
pod nazw¹ ekologii cz³owieka, mia³o to miejsce w roku 1960 w Instytucie Matki i Dziecka. Placówka ta zosta³a w roku 1969 przeniesiona do Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk.
W ci¹gu ostatnich trzech dekad XX wieku, pod wp³ywem ogólnopolskich seminariów prowadzonych od 1967 roku pod kierunkiem N. Wolañskiego, zosta³o zorganizowanych kilka zak³adów, g³ównie w Akademiach Wychowania Fizycznego, które w swej nazwie obok innego zakresu (medycyna, antropologia) podaj¹ równie¿ ekologiê cz³owieka (Katowice, Wroc³aw).
Antropologia w zwi¹zku z nawi¹zywaniem do teorii ewolucji, od pocz¹tków swego istnienia w XIX wieku, stale doszukiwa³a siê zwi¹zku
cz³owieka ze rodowiskiem w czasie i przestrzeni. Znajdowa³o to potwierdzenie tak¿e w kolejnych polskich podrêcznikach antropologii (Jasicki i inni 1962, Malinowski i Strza³ko 1985).
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Jednak twierdzenie, ¿e obecnie wiele placówek antropologicznych
uprawia ekologiê cz³owieka wynika raczej z ignorancji czym wspó³czenie jest ekologia cz³owieka, jak wielki uczyni³a krok w swym rozwoju i
jakie s¹ teoretyczne podstawy wspó³czesnej biologii rodowiskowej. Problemy te poruszono w innym artykule zamieszczonym w niniejszym tomie (Siniarska i Wolañski 2003).

Pracownia Ekologii Dziecka, Zak³adu Morfofizjologii Rozwoju
IMD w Warszawie

W 1960 roku w kierowanym przez N. Wolañskiego (NW) Zak³adzie
Morfofizjologii Rozwoju (ZMR) w Instytucie Matki i Dziecka (IMD) utworzono Pracowniê Ekologii Dziecka. By³o to wynikiem prowadzonych od
1951 roku przez NW badañ w tym zakresie w AWF, które doprowadzi³y
do utworzenia w 1954 roku (na skutek starañ u wiceprzewodnicz¹cego
GKKF Gutowskiego) Zak³adu Antropologii AWF w Warszawie. Ten kierunek badañ NW kontynuowa³ w czasie studiów doktoranckich (1954/57) na
Uniwersytecie Jagielloñskim nad rodowiskowymi uwarunkowaniami rozwoju cz³owieka. Placówka w IMD zosta³y utworzona przez NW w 1958
roku z inicjatywy wicedyrektora Departamentu Matki i Dziecka, Ministerstwa Zdrowia, dra Tadeusza Kukli, przy ¿yczliwym poparciu dyrektora Instytutu profesora Franciszka Groera.
Prace Zak³adu Morfofizjologii Rozwoju obok wspó³pracy z klinikami
Instytutu (rozwój fizyczny dzieci w zwi¹zku z zaburzeniami przez ró¿ne
zjawiska patologiczne, w szczególnoci endokrynne), nastawione by³y na
badania uwarunkowañ genetycznych i wp³yw czynników rodowiskowych na rozwój dzieci i m³odzie¿y, w pocz¹tkowym okresie w szczególnoci nad przyczynami powstawania wad postawy cia³a. W latach 195859 badania prowadzone by³y jedynie na terenie Warszawy. Od roku 1959
rozpoczêto badania wsi na terenie Kurpi (Kunin, Goworowo, Dylewo
oraz wsie gmin Kadzid³o i Myszyniec) oraz Suwalszczyzny (wsie gminy
Filipów, Baka³arzewo, Raczki i Wi¿ajny).
Badania terenowe prowadzone by³y z w³asnych funduszy Instytutu,
przy pomocy UNICEF w postaci czêci aparatury oraz terenowych samochodów Landrover. W drugiej po³owie lat 60-tych badania zosta³y w³¹czone do Miêdzynarodowego Programu Biologicznego (IBP) w ramach sekcji Adaptabilnoci Cz³owieka (HA). Wiêkszoæ badañ terenowych w latach 1963-67 realizowano z drugiej z kolei w Polsce dotacji (250 tys. USD)
Narodowych Instytutów Zdrowia USA (nr. 467.710 US PHS, principal investigator N. Wolañski). Dotacja ta pos³u¿y³a do kontynuacji badañ terenowych na obszarach wiejskich nad wp³ywem od¿ywiania na rozwój
dzieci (Góralska i Góralski 1980), oraz nad zwi¹zkiem cech rodziców z
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ich p³odnoci¹ (Szemik i Wolañski 1989). W ramach IBP/HA badania prowadzono z dotacji Krajowego Komitetu Miêdzynarodowego Programu
Biologicznego (MPB) w trzech tematach (Collins i Weiner 1977):
1. Genetic conditions, maternal regulators and environmental factors in
the development of foetuses and infants, and in the pubertal period
(Poland/HA/6/1.5.6.11.12  opublikowano 24 prace). W tym zakresie
przeprowadzono badania terenowe kilku tysiêcy niemowl¹t oraz
oko³o 600 rodzin na terenie 8 gmin ówczesnych powiatów Ostro³êka
i Suwa³ki, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na znaczenie czynnika matczynego.
2. Some problems of genetic determination and environmental modification in the development of arterial blood pressure in children and
youths in Poland, in various biogeographical and socio-economic conditions (Poland/HA/7/1.5.10.11.12  opublikowano 7 prac).
3. Development of some properties of the respiratory and cardiovascular system and blood, in various climatic and altitude conditions (Poland/HA/8/1.3.7.12  opublikowano 11 prac).
Jak wspomniano badania Zak³adu prowadzono od pocz¹tku jego istnienia na populacji Warszawy, nastêpnie poszerzonej na teren Kurpi i Suwalszczyzny, w kolejnej fazie na pó³wysep Helski (od Helu po Jastrzêbi¹
Górê) oraz Pieniny (wsie gmin Krocienko i Szczawnica). Realizacja tematów IBP nie powiêkszy³a area³u badañ, natomiast zwiêkszeniu uleg³a
liczba badanych osób oraz mierzonych u ka¿dej z nich cech. £¹cznie badaniami objêto oko³o 16 tysiêcy osób w wieku od 2,5 do 95 lat, w tym
kilka tysiêcy w ramach 600 trzypokoleniowych rodzin, w których w latach 1959-1967 badania wykonywano metod¹ pó³ci¹g³¹. Dalsze poszerzenie programu badañ (¿ywienie i p³odnoæ) wprowadzono po uzyskaniu
dotacji amerykañskich. Dla ka¿dej osoby uzyskiwano dane wywiadu
oraz wykonywano pomiary oko³o 600 cech morfologicznych (w tym dermatoglificznych), fizjologicznych, biochemicznych (w tym grup krwi i enzymów) oraz psychomotorycznych. Na czêci terenów (gmina Kadzid³o)
badania wykonywano co pó³ roku na tych samych osobach.
Wiêkszoæ materia³ów zosta³o opracowanych i na ich podstawie opublikowano szereg artyku³ów (w tym w 11 tomach Prac i Materia³ów Naukowych IMD w latach 1963-69). Szereg analiz i publikacji opartych o zebrane wówczas materia³y realizowano tak¿e do koñca jego istnienia w
Zak³adzie Ekologii Cz³owieka IE PAN i opublikowano w 13 tomach Studies in Human Ecology w latach 1973-1998 (patrz ni¿ej).
W wyniku prowadzonych badañ i analiz uzyskano szereg istotnych
dla ekologii cz³owieka wyników. Oto niektóre z nich:
Rozwój niemowl¹t, w ci¹gu pierwszego roku ¿ycia, jest ujemnie skorelowany ze stanem noworodka, a wiêc wystêpuje zjawisko zmniejszania siê
zmiennoci wewn¹trzpopulacyjnej (Chrz¹stek-Spruch i Wolañski 1970), co
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potwierdzono w dalszych badaniach wskazuj¹c. ¿e przyczyna tkwi w unifikacji warunków jakie wspó³czesna cywilizacja stwarza dla niemowl¹t.
W rodowisku wielkomiejskim stwierdzono, ¿e pobyt w ¿³obku oraz zespó³ czynników rodzinnych, który warunkuje posy³anie dziecka do ¿³obka,
powoduje pogorszenie rozwoju fizycznego dzieci, a szczególnie ch³opców,
w porównaniu z wychowywanymi jedynie w domu rodzinnym (Wolañski i
inni 1964). Jednak w warunkach mniejszego miasta, gdzie w domu wychowywane by³y tylko dzieci rodziców najmniej zarabiaj¹cych, ¿³obek i przedszkole by³y atrybutami dobrobytu, a dzieci do nich uczêszczaj¹ce rozwijaj¹
siê lepiej (Chrz¹stek-Spruch 1979). Powy¿sze cile siê wi¹¿e z prac¹ zawodow¹ kobiet  bowiem praca kobiety przyczyniaj¹c siê do wzrostu dochodów, stanowi jednoczenie element uniemo¿liwiaj¹cy bezporedni¹ opiekê
nad dzieckiem. W rodzinach najlepszy rozwój wykazywa³y dzieci, których
matka posiada³a wy¿sze wykszta³cenie, a ojciec du¿o zarabia³.
W badaniach w Szczecinie oraz na terenie ubogich wsi na podstawie
wysokoci cia³a dzieci 4-16 letnich stwierdzono, ¿e dzieci potencjalnie heterozygotyczne s¹ bardziej wra¿liwe na warunki rodowiskowe (Wolañski 1983, str. 166). W niekorzystnych warunkach bytowych s¹ one bardziej zapónione, a w warunkach korzystnych bardziej zaawansowane w
rozwoju od homozygotycznych.
Rozwój wielu cech somatycznych, fizjologicznych i psychomotorycznych ma inny przebieg u dzieci wiejskich i miejskich (Wolañski 1966). Istniej¹ce ró¿nice polegaj¹ g³ównie na wiêkszych u mieszkañców miast wymiarach koæca, wiêkszej masie miêni i ich sile, bardziej zaokr¹glonej klatce piersiowej, lepszym wysklepieniu stopy, obfitszej tkance t³uszczowej ni¿
u ludnoci wiejskiej. Przy czym wiele z tych ró¿nic (np. wysklepienie stopy) ulega wyrównaniu lub zmniejszeniu po okresie dojrzewania. Mieszkañcy miast wczeniej dojrzewaj¹ p³ciowo, wczeniej wyrzynaj¹ siê im poszczególne zêby i przebiegaj¹ procesy kostnienia. Maj¹ bardziej masywne
sylwetki, jednak o wê¿szych biodrach. Wyniki powy¿szych badañ zreferowano na sesji Nowojorskiej Akademii Nauk w roku 1965.
Kszta³towanie siê postawy cia³a i wystêpowanie wad postawy jest
odmienne na wsi i w miecie (Wolañski 1963). U mieszkañców miast wystêpuje mniejsza liczba wad postawy cia³a (z wyj¹tkiem bocznych skrzywieñ krêgos³upa  skolioz), wiêkszy jest natomiast zakres ruchów w stawach i gibkoæ krêgos³upa, ani¿eli u ludnoci wiejskiej.
Uwa¿a siê, ¿e istnieje pewna sta³a kolejnoæ przejawów rozwoju, lecz
nawet ta prawid³owoæ zostaje naruszona przez zmianê sposobu ¿ywienia, warunków i trybu ¿ycia, jakie niesie cywilizacja miejska. Stwierdzono odmienn¹ kolejnoæ wyrzynania siê pierwszych zêbów sta³ych, a efekt
ten zwi¹zany jest z warunkami ¿ycia i ¿ywienia (Charzewski 1963). Wyrzynanie siê zêbów u dzieci wiejskich jest póniejsze i czêciej wystêpuje
starszy ewolucyjnie molarowy typ ich wyrzynania (u dzieci miejskich w
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wiêkszym procencie wystêpuje progresywny typ wyrzynania, to jest
pierwsze siekacze wyrzynaj¹ siê wczeniej ani¿eli pierwsze trzonowce).
Ró¿nice miêdzy ludnoci¹ poszczególnych wsi, ze wzglêdu na odmiennoci ich warunków rodowiskowych, odpowiadaj¹ ró¿nicom miêdzy warstwami spo³ecznymi w miecie (Szemik 1986a, b). Dymorfizm
p³ciowy jest wiêkszy w populacjach wiejskich, ani¿eli miejskich (Wolañski
i Miêsowicz 1971), co przypuszczalnie jest wynikiem bardziej podobnych
warunków ¿ycia i charakteru pracy dla obu p³ci na wsi.
Podobieñstwo miêdzy rodzicami i dzieæmi, oraz miêdzy rodzeñstwem jest wiêksze w warunkach ubo¿szych, ani¿eli w rodowiskach zamo¿niejszych (Charzewska i Wolañski 1964, Wolañski i Charzewska
1967), co przypisano realizacji bardziej ró¿norodnych wzorów rozwoju w
warunkach obfitszego i bardziej zró¿nicowanego ¿ywienia.
Stwierdzono, ¿e niemal wszystkie cechy somatyczne wykazuj¹ rozwój
progresywny do pewnego wieku, po czym nastêpuje ich regres. Wiek w
jakim to ma miejsce dla danej cechy zale¿y od warunków rodowiskowych i trybu ¿ycia (Wolañski 1974). Prawid³owoæ tê w kolejnych badaniach stwierdzono tak¿e w innych populacjach.
W badaniach prowadzonych w Polsce oraz we wspó³pracy z Czechos³owacj¹, stwierdzono, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy por¹ roku wystêpowania menarche (pierwszej miesi¹czki), a warunkami bytowymi i trybem
¿ycia. Menarche wystêpuje zazwyczaj w tej porze roku, w której dana
dziewczyna siê urodzi³a. Wahania urodzeñ w miêdzy poszczególnymi
porami roku wynosz¹ na ogó³ od 23 do 27%, jednak wystêpowanie menarche waha siê od 9 do 40%. Na wsiach rolniczych zwiêkszona czêstoæ
wystêpowania menarche ma miejsce latem, podczas gdy w miastach oraz
we wsiach górskich ma to miejsce zim¹. Lato jest okresem stresowym na
wsiach (niedostatek ¿ywnoci, obci¹¿enie pracê w polu, silne nas³onecznienie), podczas gdy w miastach nasilenie czynników stresowych wystêpuje zim¹ (ch³ód, niedobór witamin, ograniczenie ruchu). Czynnik stresowy w pewnych warunkach dzia³a stymuluj¹co, przyspieszaj¹c dojrzewanie (Kowalska, Valik i Wolañski 1963). Tak¿e na wiek wystêpowania
menarche dzia³a zarówno bogate w bia³ko po¿ywienie i w³aciwa higiena, jak z drugiej strony czynniki stresogenne (np. czynniki emocjonalne
w rozbitych rodzinach, domach dziecka itp.).
W badaniach uk³adu oddechowego, kr¹¿enia i krwi stwierdzono wyrane przystosowania do warunków klimatycznych (Py¿uk i Wolañski
1972). O ile wielkoci w³aciwe dla m³odych ludzi z Warszawy przyjmiemy za uk³ad odniesienia (ryc. 1) czy pewien wzorzec (100%), to ludnoæ
niskich gór (Pienin) wykazuje zwiêkszon¹ pojemnoæ ¿yciow¹ p³uc (VC),
d³u¿szy czas bezdechu (Ap), wiêksze stê¿enie hemoglobiny (Hb) i czêstsze skurcze (HR) oraz wiêksz¹ minutow¹ pojemnoæ serca (Q), za mniejsz¹ wentylacjê p³uc (VE) i ni¿sze cinienie krwi (BP).
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Ryc. 1. Czynniki klimatyczne a w³aciwoci oddechowo-kr¹¿eniowe u ludnoci z ró¿nych
terenów Polski, w tym z terenów uprzemys³awianych na których podwy¿szone s¹ wszystkie wskaniki oddechowo-kr¹¿eniowe porednicz¹ce w transporcie tlenu. Oznaczenia;
VC  pojemnoæ ¿yciowa p³uc, V  wentylacja minutowa p³uc, Ap  czas bezdechu,
Hb  stê¿enie hemoglobiny, Hct  wskanik hematokrytowy, BP  têtnicze cinienie krwi,
HR  czêstoæ skurczów serca, Q  minutowa pojemnoæ serca.

Akurat odwrotne s¹ relacje u ludnoci zamieszkuj¹cej tereny nadmorskie (np. Pó³wysep Helski). U tych ostatnich szybsza jest wentylacja (VE)
i wy¿sze cinienie krwi, przy mniejszej pojemnoci ¿yciowej p³uc, poziomie hemoglobiny i minutowej pojemnoci serca.
Stwierdzono, ¿e zwiêkszanie siê z wiekiem têtniczego cinienia krwi
oraz jego poziom jest zwi¹zany z szeregiem czynników, które mo¿na nazwaæ cywilizacyjnymi. S¹ to czynniki stresorodne, nadmierne spo¿ycie
soli, ha³as itp (Wolañski i Py¿uk 1969). Cinienie têtna jest ujemnie skorelowane zarówno ze skurczowym jak i rozkurczowym cinieniem krwi.
Wydolnoæ tlenowa organizmu kszta³tuje siê odmiennie w ró¿nych populacjach: Najwy¿sz¹ wydolnoæ z poród zbadanych populacji wykazy-
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wali ch³opo-robotnicy, ale wystêpowa³a ona u nich najwczeniej (przed 25
rokiem ¿ycia) i zaraz po szczytowych mo¿liwociach nastêpowa³ szybki regres, jedynie nieco ni¿sz¹ wydolnoæ wykazywali flisacy z Pienin ¿yj¹cy w
korzystnym rodowisku niskich gór, a szczyt ich wydolnoci przypada³
dopiero ok. 45 roku ¿ycia i regres by³ bardzo powolny (Wolañski i Py¿uk
1972). Najni¿sz¹ wydolnoæ z badanych populacjach wykazywali mieszkañcy wsi rolniczych, jej regres nastêpowa³ od ok. 30 roku ¿ycia. Ludnoæ
krajów wysoko uprzemys³owionych wykazuje przebieg rozwoju wydolnoci podobny do polskich ch³opo-robotników badanych w latach 60-tych XX
wieku, lecz szczyt rozwoju wydolnoci jest jeszcze wczeniejszy, a wydolnoæ ni¿sza w okresie regresu we wszystkich klasach wieku.
Kierunek badañ auksologicznych zapocz¹tkowany w 1952 roku w Zak³adzie Antropologii AWF i kontynuowany od 1958 roku w Instytucie
Matki i Dziecka by³ w ograniczonej mierze kontynuowany w Zak³adzie
Ekologii Cz³owieka IE PAN. Jednak problematyka auksologii zosta³a
podjêta przez wiele innych orodków w kraju (poprzednio uprawiana jedynie w Krakowie w UJ i w Poznaniu w UAM), w szczególnoci przez
AM w Lublinie oraz Zak³ad Antropologii PAN we Wroc³awiu.
W trakcie istnienia Zak³adu Morfofizjologii Rozwoju IMD og³oszono
drukiem ponad 200 publikacji, a kierownik Zak³adu by³ jednoczenie organizatorem i redaktorem naczelnym Prac i Materia³ów Naukowych
IMD. Wyniki badañ Zak³adu sta³y siê podstaw¹ ju¿ od 1961 roku pierwszych polskich publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych:
Human Biology, Acta Anatomica (Basel), Acta Genetica and Statistica Medica (Basel), Zeitschrift fûr Morphologie und Anthropologie.
W Zak³adzie pracowali jako adiunkci i asystenci (wg kolejnoci zatrudnienia): Henryka Zgliñska, Jadwiga Wrotek (Charzewska), Alicja Lasota,
Mira Py¿uk, Janusz Charzewski, Barbara Skubiszewska, Irmina Paradowska
(Miêsowicz), Magdalena Góralska, Irena Kowalska, Emilia Jarosz, Romana
Kurniewicz-Witczakowa, Stanis³aw Ambor, Wiaczes³aw Piotrowski i inni. W
okresie badañ terenowych anga¿owano dodatkowo kilka osób, oraz w
sk³ad ekip wchodzili lekarze pediatrzy przydzieleni z klinik Instytutu.
Na sta¿ach przebywali w Zak³adzie Dr W. W³astowski i Dr I. Dubinskaja z Moskwy oraz Dr Ludmi³a Dutkova (Lhotska) z Czechos³owacji,
oraz szereg osób z polskich orodków naukowych. Czêæ z nich bra³a
udzia³ w badaniach terenowych Zak³adu.

Pracownia Ekologii Cz³owieka i Paleopatologii,
Zak³adu Archeologii ródziemnomorskiej PAN w Warszawie

Tadeusz Dzier¿ykray-Rogalski stworzy³ w po³owie lat 60-tych Pracowniê Ekologii Cz³owieka i Paleopatologii w Zak³adzie Archeologii
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ródziemnomorskiej PAN (PECiP/ZAS/PAN). Obie modne nazwy pozwoli³y na otwarcie takiej nowej placówki, jednak istnia³a ona jedynie
przez kilka lat i zatrudnia³a jej twórcê i ma³¿onkê El¿bietê Promiñsk¹.
Pracownia ta przez kilka nastêpnych lat istnia³a w ramach Zak³adu Krajów Pozaeuropejskich PAN. Prowadzono g³ównie badania w Egipcie, które raczej ukierunkowane by³y na paleopatologiê.

Zak³ad Ekologii Cz³owieka, Instytutu Ekologii PAN w Warszawie

W roku 1969 na zaproszenie prof. Kazimierza Petrusewicza, ówczesny docent N. Wolañski (habilitowany w 1962 roku na Uniwersytecie
£ódzkim) utworzy³ z dniem 15 wrzenia w Instytucie Ekologii (IE) PAN
pocz¹tkowo Pracowniê, z czasem przekszta³con¹ w Zak³ad Ekologii Cz³owieka (ZEC). Pracownia, po wyprowadzeniu siê IE do Dziekanowa Lenego, otrzyma³a w Pa³acu Staszica dwa pokoje na 2 piêtrze (nry 264 i
266). W latach 1980-tych ZEC stopniowo zwiêkszy³ swój stan posiadania
do 5 pokoi (oraz 4 piwnic, gdzie trzymano materia³y naukowe oraz
sprzêt do badañ terenowych). Pocz¹tkowo Pracownia EC otrzyma³a 2
etaty, jako adiunkt zatrudniona zosta³a dr Mira Py¿uk-Lenarczyk. Zarówno wiêc personalnie jak i pod wzglêdem tematyki i posiadanych materia³ów z badañ terenowych by³a to kontynuacja Pracowni Ekologii
Cz³owieka ZMR IMD.
W roku 1976, celem rozwoju i zaopatrzenia w aparaturê co by³o niemo¿liwe w IE (np. Zak³ad otrzyma³ dotacjê z PAN na inwestycje w postaci
drogiej aparatury do badañ czynnociowych, ale poniewa¿ nie dosta³ jej w
danym roku Dyrektor IE, odmówi³ przyjêcia dotacji dla Zak³adu), Zak³ad
przeniesiono organizacyjnie do Instytutu Podstaw In¿ynierii rodowiska
w Zabrzu. Jednak siedziba i wiêkszoæ personelu Zak³adu pozosta³a w
Warszawie, dodatkowo za utworzono jego pracowniê w Zabrzu z zatrudnionymi 3 osobami (dr Wanda Wroñska-Wêc³aw, mgr Bo¿ena Sypieñ i mgr
Zofia Stêpieñ). W roku 1980 Zak³ad ponownie powróci³ do Instytutu Ekologii i w okresie swego rozkwitu zatrudnia³ 14 osób.
W stanie wojennym zwolniono 2 osoby. Wobec kryzysu finansowego
w PAN (1989-92) Instytut zredukowa³ ZEC z 12 do 8 osób. Aby uchroniæ
Zak³ad przed dalszymi redukcjami prof. N. Wolañski wraz z Dr A. Siniarsk¹-Wolañsk¹ przyjêli w 1992 roku zaproszenie do Meksyku, gdzie
w rz¹dowym Centrum Badañ Naukowych i Studiów Podyplomowych
(CINVESTAV/IPN) utworzyli pocz¹tkowo Sekcjê (przekszta³con¹ potem
w Zak³ad) Ekologii Cz³owieka oraz studia magistranckie w tym zakresie. Zak³ad warszawski dostawa³ wiêc dotacje z KBN na wymienione 2
osoby, a one na koszt grantów otrzymywanych z meksykañskiego KBNu (CONACyT) zbiera³y materia³ poza krajem, jak równie¿ zaopatrywa³y
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Zak³ad w dro¿sze materia³y i publikacje. W gruncie rzeczy Zak³ad wiêc
mimo braku dotacji krajowych, prowadzi³ terenowe badania naukowe i
otrzymywa³ materia³y konieczne do ich analiz przez personel zatrudniony w kraju. Mimo to w zwi¹zku z rzekom¹ oszczêdnoci¹, kolejny Dyrektor IE zdecydowa³ wraz z przejciem N. Wolañskiego na emeryturê
w roku 1999 o przeniesieniu Zak³adu do Dziekanowa. Pracownicy Zak³adu, w wiêkszoci zamieszkali poza Warszaw¹, odmówili dojazdów do
Dziekanowa. W kolejnych latach zamykano dalsze zak³ady Instytutu, a
w roku 2002 Instytut Ekologii PAN uleg³ likwidacji.
W Zak³adzie EC kontynuowano badania w ramach Miêdzynarodowego
Programu Biologicznego (IBP) we wspó³pracy z prof. A. Wierciñskim z
Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuowano równie¿ opracowanie materia³ów zebranych z dotacji amerykañskich (NIH). Kilka nowych serii
badañ wykonano w programie Man and Biosphere, w którym przez kilka
lat rolê sekretarza naukowego miêdzynarodowej sekcji Urban Ecosystems
pe³ni³ N. Wolañski.
W zakresie grup krwi wspó³pracowano z Instytutem Hematologii w
Warszawie i Zak³adem Genetyki Cz³owieka, Uniwersytetu Newcastle
upon Tyne w Wielkiej Brytanii (Nahar, Bernal i Wolañski, 1982, Wolañski, Nahar i Roberts, 1983), w zakresie dermatoglifów z Instytutem Psychoneurologii (Loesch 1974), w zakresie badania enzymów z Instytutem
Fizjologii Zwierz¹t PAN (Wolañski i Ko³¹taj 1973).
Wyniki tych badañ, jak i prace zagranicznych autorów od 1973 roku
publikowano w angielskojêzycznej serii wydawanej przez IE PAN Studies in Human Ecology (SHE). Od roku 1992 SHE zosta³y autoryzowane jako oficjalne wydawnictwo Miêdzynarodowej Komisji EC (CHE/IUAES). W latach 1973-1998 wydano 11 tomów angielskojêzycznych oraz 2
polskie suplementy.
Zak³ad prowadzi³ przez ca³y okres pocz¹tkowo na mniejsz¹, od 1975
roku na wiêksz¹ skalê, badania terenowe w ramach kilku problemów
wêz³owych (by³ koordynatorem II stopnia), a od roku 1980 w ramach
w³asnego problemu resortowego Populacja ludzka jako bioindykator
stanu rodowiska. Ta ostatnia dotacja pozwoli³a na zaopatrzenie Zak³adu w nowoczesne jak na owe czasy komputery, aparaturê badawcz¹ i
urz¹dzenia biurowe (kserokopiarka s³u¿y³a do produkcji kart do badañ,
co by³o powa¿nym udogodnieniem).
W latach 1975-79 Zak³ad EC koordynowa³ cykl badañ na wiejskich terenach rolniczych (Wi¿ajny, Smolniki i Jeleniewo na Suwalszczyznie), wiejskich terenach uprzemys³awianych (Puchaczów w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym  LZW), uprzemys³awianych terenach ma³ych miast (Be³chatów i
Kamieñsk w obrêbie Be³chatowskiego Centrum Przemys³owego  BCP), na
terenach silnie uprzemys³owionych gdzie budowano Hutê Katowice
(Strzemieszyce-S³awków-Bukowno-Olkusz  HK) oraz w du¿ym miecie
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(£ódz). Badania wykonywali pracownicy lokalnych Akademii Medycznych koordynowali je pracownicy Zak³adu EC. Zebrano bardzo du¿e materia³y (kilkanacie tysiêcy osób w ramach ponad 2 tysiêcy dwupokoleniowych rodzin), które sta³y siê podstaw¹ wielu opracowañ naukowych i syntetycznych publikacji. Niektóre wyniki zostan¹ omówione poni¿ej.
Na podstawie analiz materia³ów pozyskanych jeszcze w badaniach
ZMR IMD oraz wyników nowych badañ, w tym kontynuowanych w ramach tych samych rodzin na Kurpiach, Suwalszczy¿nie i na pó³wyspie
Helskim uzyskano nowe rozpoznania co do stanu biologicznego populacji ¿yj¹cych na terenach wiejskich, uprzemys³awianych i miejskich oraz
opublikowano kilkaset doniesieñ o ich wynikach.
W Zak³adzie dokonano równie¿ szeregu opracowañ teoretycznych,
które doprowadzi³y do konstrukcji schematycznych modeli adjustacji w
trakcie rozwoju osobniczego (ryc. 2), adaptacji genetycznych oraz zjawisk ekosensytywnoci i adaptabilnoci, opublikowanych w kilkudziesiêciu artyku³ach i ksi¹¿kach.
ZRÓ¯NICOWANIE P£ODNOCI MA£¯ONKÓW
antykoncepcja
przerywanie
ci¹¿y

czêstoæ stosunków

zap³odnienie

poronienia sam.

zró¿nicowana
prze¿ywalnoæ
rozwój ontogenetyczny

chorobowoæ

zró¿nicowana
prze¿ywalnoæ

dojrza³oæ p³ciowa
zró¿nicowana p³odnoæ efektywna
chorobowoæ

(koniec okresu p³odnoci)

relaksacja
ZRÓ¯NICOWANA
UMIERALNOÆ
relaksacja
ZRÓ¯NICOWANA
UMIERALNOÆ

relaksacja
ZRÓ¯NICOWANA
UMIERALNOÆ

zgon

Ryc. 2A. Model zmian przystosowawczych na poziomie populacji na drodze zró¿nicowanej p³odnoci i prze¿ywalnoci oraz zjawisko relaksacji selekcji
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WARUNKI WYIMAGINOWANE
motywacje, aspiracje

RODOWISKO REALNE
bodce  modyfikatory

KULTURA
zachowania
przystosowawcze
organizm ¿ywy
adjustacje
regulacyjne
nie
adjustacje
aklimatyzacyjne

tak

homoestaza

tak

homoestaza

tak

homoestaza

trwa³e zmiany
ontogenetyczne
kilka %

zmiany
chorobowe
kilka %

zw³oki

zmiany
czasowe

kilka %

nie

zgon

kilka %

SUBPATOLOGIA
nadprzystosowanie
kilka %
nieprzystosowanie

nie

adjustacje
rozwojowe

stan
wyjciowy

tak

mutacje
selekcja

zmiany puli
genowej

Ryc. 2B. Model zmian przystosowawczych (adjustacji) organizmu wobec zaistnienia
bodców rodowiskowych.
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NATURA LUDZKA
czasowoæ satysfakcji

SYSTEM EKONOMICZNO-POLITYCZNY

zmiana potrzeb

MODY  POSTAWY
KONIUNKTURALNE

nowatorstwo + postêp
techniczny

KULTURA I NORMY
ETYCZNE

korekta

ograniczenie

sprzê¿enia
zwrotne

higiena
+ bezpieczeñstwo
+ l¿ejsza praca
ograniczenie zgonów
przed³u¿enie ¿ycia

ZAMO¯NOÆ
SPO£ECZEÑSTWA

SYSTEM EKONOMICZNO-POLITYCZNY

zwiêkszenie liczby
ludnoci

ilociowe zwiêkszenie
potrzeb

zwiêkszenie
konsumpcji

zwiêkszenie
produkcji

wyczerpywalnoæ
zasobów
nieodnawialnych

zanieczyszczenie
rodowiska

stresy

pogorszenie warunków ¿ycia, choroby odcywilizacyjne,
skrócenie ¿ycia

Ryc. 2C. Model kulturowych zachowañ przystosowawczych w formie modyfikacji
modernizacji warunków ¿ycia, ograniczania umieralnoci i opieki spo³ecznej,
prowadz¹cy do wzrostu populacji, zwiêkszania produkcji i skutków dla
rodowiska i zdrowia ludnoci

36

Dzieje placówek ekologii cz³owieka w Polsce

Ekologia cz³owieka powoduje koniecznoæ badañ interdyscyplinarnych, bowiem wspó³czenie interakcja miêdzy ludmi i ich rodowiskiem
odbywa siê poprzez silny nacisk cz³owieka na rodowisko (antropopresjê), a wywo³ane zmiany wtórnie powoduj¹ biologiczne, spo³eczno-ekonomiczne i kulturowe zmiany przystosowawcze populacji ludzkich. Biologiczne zmiany przystosowawcze odbywaj¹ siê na poziomie osobniczym
i populacyjnym, te za bywaj¹ zastêpowane lub uzupe³niane poprzez
przystosowania kulturowe.
Wszystko co robimy, tak¿e w dziedzinie nauki, jest skierowane na
dobro cz³owieka, dla umocnienia jego zdrowia i dobrego samopoczucia.
O ile badamy przyrodê, w koñcowym efekcie mamy na uwadze rodowisko ¿ycia cz³owieka. W sposób oczywisty jest tym badanie spo³ecznoci ludzkich, instytucji spo³ecznych, ich ekonomiki, systemu politycznego.
Tym samym wiêkszoæ badañ naukowych zwi¹zanych z przyrod¹ i spo³eczeñstwem powinna koñczyæ siê wnioskami dotycz¹cymi wp³ywu na
cz³owieka. Za obiektywnym kryterium oceny jest stan biologiczny cz³owieka: jego stan od¿ywienia, rozwoju, zdrowia, rozrodczoci (fitness). S¹
one zwierciad³em stanu rodowiska ¿ycia. Inne kryteria s¹ jedynie domniemaniem dobrostanu w sensie szeroko rozumianego zdrowia psychofizycznego. St¹d podstawowym celem ekologii cz³owieka jest badanie
obu stron ewolucyjnego i historycznego procesu: zmian rodowiska ¿ycia i zmian zachodz¹cych w populacjach ludzkich. I w tym zakresie ekologia cz³owieka stanowi unikatowe ujêcie. Badania Zak³adu w ci¹gu ponad 40 lat jego istnienia (30 lat w IE PAN) dotyczy³y stanu populacji ludzkich jako odzwierciedlenia zmian przyrodniczego i spo³eczno-ekonomicznego rodowiska ¿ycia. Realizowano wiêc badania terenowe populacji ludzkich ¿yj¹cych w ró¿nych warunkach rodowiskowych: wsi rolniczych, terenów uprzemys³awianych i urbanizowanych, centrów przemys³owych oraz du¿ych miast. Wyniki analizowano w nawi¹zaniu do
dawniejszych badañ, co pozwoli³o na uwzglêdnienie czynnika rodowiskowego w tendencji przemian miêdzypokoleniowych (secular trend).
£¹cznie zbadano ponad 20 tysiêcy ludzi, w ramach ponad 2 tysiêcy rodzin. Pocz¹tkowo brano pod uwagê kilkaset cech, co by³o bardzo kosztowne. W latach 1980-1985 uzyskano grant na badania nad skutecznym i
oszczêdnym sposobem monitorowania stanu populacji ludzkich. Wskazano 9 najwa¿niejszych cech morfofizjologicznych, oraz dodatkowych 14 do
pe³niejszych i bardziej szczegó³owych analiz (Wolañski 1989, 1992, 1994).
Maj¹c to narzêdzie (tabela 1) mo¿na obecnie prowadziæ mniej kosztowny
a skuteczny monitoring populacji ludzkich.
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Cechy somatyczne

Cechy fizjologiczne

Program minimum
Wysokoæ cia³a
Natê¿ona objêtoæ
Wskanik Kaupa (BMI) wydechowa (jednosekundowa  FEV1)
Wskanik g³ówny
Stê¿enie hemoglobiny
Gruboæ podskórnej.
tkanki t³uszczowej
Wskanik biodrowo-barkowy
Obwód klatki piersiowej
Wysokoæ i szerokoæ
twarzy
D³ugoæ nosa
Szerokoæ czo³a

Program optimum
Skurczowe cinienie krwi
Wysi³kowa czêstoæ têtna

Cechy
psychomotoryczne
Dok³adnoæ ruchów

Si³a miêni rêki
Skok w dal z miejsca
Rzut pi³k¹ palantow¹
Bieg zwinnociowy
Test Burpeego (dynamiczna wytrzyma³oæ)
Test Krausa-Webera
(statyczna wytrzyma³oæ)
Poczucie równowagi
Gibkoæ krêgos³upa

Tabela 1. Wykaz minimalnego i optymalnego zestawu cech do oceny stanu biologicznego
osobnika i/lub populacji

rodowisko limituje potrzeby osobnika i ogranicza mo¿liwoæ proliferacji
populacji. Organizmy ¿ywe owe limity z pokolenia na pokolenie poszerzaj¹. Dotyczy to w szczególnoci kreatywnej roli cz³owieka. Rezultatem
interakcji od strony populacji jest adaptacja. W filogenezie oznacza³a ona
dobór naturalny i prze¿ywanie osobników stosownych do warunków
rodowiska. Wspó³czenie oznacza zmiany przystosowawcze w procesie
ontogenezy, to jest adjustacje regulacyjne, aklimatyzacyjne i rozwojowe.
Dotyczy to ka¿dego osobnika. Natomiast w skali populacji zmiany przystosowawcze odbywaj¹ siê poprzez zró¿nicowan¹ p³odnoæ i prze¿ywalnoæ. Specyfik¹ cz³owieka jest modyfikowanie biologicznych zmian przystosowawczych poprzez zachowania kulturowe.
Poniewa¿ zmienia siê rodowisko, proces rozwoju jest jednoczenie
procesem nieustaj¹cej korekty w³aciwoci organizmu, aby móg³ on skutecznie funkcjonowaæ w ci¹gle to nowych warunkach. Te korekty to nic
innego jak adjustacje w procesie ontogenezy, a adaptacje genetyczne w
trakcie zmian miêdzypokoleniowych. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e rozwój
jest mechanizmem przystosowawczym a zarazem strategi¹ prze¿ycia. ¯ycie bez zmian nie mo¿e istnieæ. Wydaje siê nawet, ¿e samo istnienie polega na nieustannych zmianach, jakie s¹ realizowane w procesie rozwoju.
Zdolnoæ do zmian przystosowawczych do rodowiska mo¿e byæ rozumiana jako sprawnoæ organizmu. Zdrowie jest nie tylko brakiem chorób, ale stanem równowagi organizmu z danymi warunkami rodowi-
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ska. W wietle powy¿szych uwag zdrowie jawi siê jako sprawnoæ organizmu do korzystnych dla niego zmian przystosowawczych do przekszta³canego rodowiska.
Ze wspomnianych poprzednio zjawisk interakcji i przystosowania wynika koncepcja niszy. Nisza w EC jest pojmowana, podobnie jak w ca³ej ekologii, nie tylko jako miejsce geograficzne (siedlisko), lecz funkcjonalne
zwi¹zki organizmu (czy populacji) z konkretnym rodowiskiem. Nisza ma
szczególne znaczenie w ekologii cz³owieka w zwi¹zku z jego zdolnoci¹
planowania (abstrakcyjnym myleniem). Nisza ka¿dego organizmu to jego
naturalne zwi¹zki z jego rodowiskiem ¿ycia. Nisza cz³owieka to tak¿e
jego zwi¹zki kulturowe. Jest to bowiem nie wybór instynktowny, czy gra
przypadków, lecz wiadomy wybór realizowany przez uzyskane wykszta³cenie i uprawiany zawód, za³o¿on¹ rodzinê, ukszta³towanie mieszkania, sposób ¿ywienia i tryb ¿ycia. To wszystko podporz¹dkowane jest w
dodatku ideologii i systemowi spo³eczno-ekonomicznemu. Te wiadome
wybory, na skutek automatyzmu sprzê¿enia zwrotnego, powoduj¹ wtórne
skutki. Tak ukszta³towane rodowisko i prowadzony tryb ¿ycia  wtórnie
kszta³tuj¹ cz³owieka. Nisza ludzka w ekosystemach jest czym szczególnym tak¿e dlatego, ¿e cz³owiek mo¿e ¿yæ w wiecie urojonym, a te urojenia poprzez psychikê wp³ywaj¹ na jego biologiê.
W prowadzonych w Zak³adzie EC badaniach uwzglêdniano wiêc niszê w aspekcie powi¹zañ cz³owieka z przyrodniczymi w³aciwociami regionu (tak¿e zniekszta³cenia wywo³ane dzia³alnoci¹ cz³owieka), oraz poziomem ekonomicznym i zachowaniami kulturowymi spo³ecznoci lokalnej i rodziny. Badaniom rodziny jako rodowiska rozwoju cz³owieka powiêcono wiele badañ Zak³adu, których ukoronowaniem by³a publikacja ksi¹¿ki
z udzia³em czo³owych specjalistów w ca³ego wiata z okazji Miêdzynarodowego Roku Rodziny (Wolañski i Bogin 1996).
Rodzina wa¿na jest jednak równie¿ w sensie genetycznie zaprogramowanego przebiegu rozwoju osobniczego, chocia¿ jego kinetyka i dynamika, s¹ uwarunkowane przez rodowisko. Jest to istotne ju¿ od pocz¹tku istnienia zap³odnionego jaja, w rozwoju ródmacicznym. W tym
zakresie opracowano w Zak³adzie koncepcjê czynników paragentycznych, to jest rezonansu p³odu na konstytucjê matki (ca³oæ jej genotypu i
w³aciwoci organizmu ukszta³towanych w relacji ze rodowiskiem) w
szczególnoci na nie przekazan¹ przez matkê po³owê jej materia³u genetycznego. Tym miêdzy innymi t³umaczono wiêksze podobieñstwo dziecka do matki ni¿ do ojca.
Jednak to nie tylko warunki rodowiskowe ale i poszczególne populacje ludzkie s¹ odmienne  adekwatnie do rozmaitych warunków biogeograficznych w jakich tysi¹ce pokoleñ wstecz stabilizowa³y siê ich pule genowe. Wspó³czenie istotne jest natomiast to, ¿e owa genetycznie uwarunkowana odmiennoæ straci³a znaczenie w warunkach cywilizacji technicz-
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nej. Dowodem na to jest miêdzy innymi fakt, ¿e zró¿nicowanie powsta³e
pod wp³ywem genetycznym, w ontogenezie ulega zmniejszeniu (Wolañski i Siniarska 2000). Korekta realizowanego w ³onie matki szlaku rozwoju maj¹ca miejsce oko³o po³owy pierwszego roku ¿ycia wynika z uaktywnienia siê czêci genotypu dziecka odziedziczonej po ojcu. Równolegle ju¿ z chwil¹ przyjcia na wiat nastêpuje przystosowywanie siê do
warunków rodowiska zewnêtrznego. Dok³adna analiza zjawiska wskazuje, ¿e to geny ró¿nicuj¹ przebieg rozwoju, rodowisko za w pewnych
granicach go unifikuje. Jest to pozornym paradoksem, jednak okazuje siê,
¿e od czasu gdy nie dzia³a ju¿ w populacjach ludzkich kierunkowa selekcja o charakterze adaptacji genetycznej, modyfikuj¹c¹ rolê przejê³o rodowisko w postaci adjustacji fenotypowych. Wspó³czesne warunki bytowe s¹ na tyle inne (na ogó³ bardziej podobne) wobec warunków w jakich
dochodzi³o do kszta³towania siê pul genowych populacji i aktywowania
genów, ¿e w ramach populacji unifikuj¹ one, a nie zwiêkszaj¹ zró¿nicowanie fenotypowe.
W Zak³adzie opracowano teoriê limitowanego ukierunkowania rozwoju w
ontogenezie, kanalizacja rozwoju nawi¹zywa³a do zjawiska tolerancji
na bodce i granic plastycznoci genotypu (Wolañski 1971). Póniej u¿yto
w tym celu nazwy normy reakcji. Istota rzeczy polega na tym, ¿e ka¿dy
osobnik zale¿nie od swego genotypu ma zakrelone granice pewnych
mo¿liwoci. Wspó³czenie nawi¹zuje to do dominuj¹cej w danej populacji
ekspresji genów (przypuszczalnie ustabilizowanej w konkretnym ekosystemie i socjosystemie). Jest to doæ szerokie pasmo mo¿liwoci rozwoju
ka¿dej w³aciwoci osobnika, ograniczone lini¹ ci¹g³¹. Istniej¹ pewne
w¹skie granice normy (ograniczone lini¹ przerywan¹) w ramach których osobnik siê rozwija raz bli¿ej górnej (w okresie dobrego zdrowia)
innym razem dolnej granicy (w okresach d³u¿szych chorób, zaburzeñ ¿ywieniowych, okresowych ograniczeñ aktywnoci ruchowej, stresów
emocjonalnych), które stosujemy np. w profilaktycznej kontroli rozwoju
dziecka. Takie normy s¹ w praktyce ucilane przez poprawkê na w³aciwoci rodziców. Te linie przerywane s¹ przekraczalne, jest to jednak
ju¿ patologia. Szerokie granice normy to limity mo¿liwoci danego osobnika. Rzecz w tym, ¿e s¹ one zazwyczaj wyznaczane w skali populacji.
Tym samym stanowi¹ niejako populacyjne czy nawet ludzkie (gatunkowe) granice mo¿liwoci. Przekroczenie tego obszaru teoretycznie nie jest
mo¿liwe, a praktycznie zagra¿a ¿yciu.
Na tle tych ujêæ opracowano tzw. biologiczne uk³ady odniesienia dla kontroli stanu biologicznego ludnoci, w szczególnoci rozwoju dzieci i m³odzie¿y (Wolañski 1968). Przyjêto tutaj koncepcjê tzw. populacji wzorcowej. Stan populacji ¿yj¹cej w dobrych warunkach, nie obci¹¿onej genetycznie, wykrzy¿owanej (stabilnej) jest przyjmowany jako uk³ad odniesienia (norma) dla innych populacji o podobnej czêstoci genów. Z odpo-
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wiedniej populacji dobierano kohortê osobników zdrowych i na ich podstawie sporz¹dzano normy rozwoju. Zak³ad opracowa³ normy dla populacji ludzkich dla ró¿nych rodowisk Polski i Meksyku oraz prowadzi³
badania w zakresie przekraczania norm w warunkach rodowisk zmienionych w procesie uprzemys³awiania i urbanizacji. Opublikowano szereg tzw. siatek centylowych i innych metod kontroli rozwoju (Wolañski
1975, Wolañski i Kozio³ 1987), co ma du¿e znaczenie w pediatrii i medycynie szkolnej.
Uk³ady odniesienia mia³y tak¿e na celu badanie odchyleñ poszczególnych osób od szlaku rozwoju. Istota rzeczy polega na ocenie genetycznego uwarunkowania rozwoju oraz modyfikuj¹cego wp³ywu rodowiska.
Nale¿y wiêc zidentyfikowaæ szlak rozwoju w³aciwy dla genotypu danego dziecka, a nastêpnie oceniæ czy realizowany przez dziecko tor rozwoju jest zgodny b¹d na ile odchyla siê od owego szlaku. Konstruuj¹c wiêc
normy na podstawie których mo¿na oceniæ stopieñ owego odchylenia
musimy ustaliæ komponent genetyczny, a nastêpnie modyfikuj¹cy wp³yw
rodowiska i innych czynników (np. trybu ¿ycia) na fenotyp. Ocena
wp³ywu czynnika modyfikuj¹cego stanowi jednoczenie ocenê stanu biologicznego osobnika, a z drugiej strony  warunków bytowych.
Metodê oceny komponentu genetycznego N. Wolañski opracowa³ dopiero w okresie badañ prowadzonych na dzieciach warszawskich w latach 1979-81 dla zaktualizowania norm rozwoju z lat 60-tych i 70-tych.
Co 10 lat normy by³y bowiem aktualizowane w zwi¹zku ze zmian¹ warunków bytowych oraz zjawiskiem tendencji przemian miêdzypokoleniowych. Wymyli³ wówczas nomogram sk³adaj¹cy siê z 3 równoleg³ych osi,
na lewej znajdowa³ siê rozk³ad odsetkowy (centylowy) wysokoci cia³a
ojca, na prawej  matki. Po rodku znajdowa³a siê o z zaznaczeniem kana³u rozwoju ich dziecka. £¹cz¹c punkt odpowiadaj¹cy wysokoci ojca
danego dziecka i jego matki otrzymywano prost¹ przecinaj¹c¹ o rodkow¹, miejsce przeciêcia wyznacza³o kana³ rozwoju na siatce centylowej
wysokoci cia³a, w jakim powinien siê znajdowaæ tor rozwoju ich dziecka. Nomogram ten opracowany w roku 1982 przedstawiono na konferencji szkoleniowej (dzisiaj zwanej na mod³ê amerykañsk¹ warsztatami)
zorganizowanej w Jab³onnie w roku 1984, siatki centylowe ukaza³y siê
drukiem w roku 1985, za materia³y konferencji w roku 1987 (opónienia
wynika³y z trudnoci powsta³ych po wprowadzeniu stanu wojennego 
Wolañski i Kozio³ 1987).
Problem ekologiczny rozwi¹zano ju¿ poprzednio, co teoretycznie
uzasadniono w szeregu publikacjach (Wolañski 1968, 1975, Wolañski i Kozio³ 1987). Przyjêto, ¿e charakter rozsiewu cechy w danych warunkach
rodowiskowych jest wynikiem doboru naturalnego, faworyzuj¹cego
uk³ad genotypów najczêciej wystêpuj¹cych w danym rodowisku. Powstaj¹cy na skutek tego rozk³ad liczebnoci poszczególnych wielkoci da-
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nej cechy jest najwy¿szy porodku, a w obie strony w miarê oddalania
siê od rodka rozk³adu maleje, pocz¹tkowo powoli, nastêpnie gwa³townie, a od pewnego punktu (zwanego przegiêciem  tj. zmian¹ kierunku
wygiêcia krzywej) coraz wolniej a¿ do wyganiêcia zakresu zró¿nicowania cechy. Ów punkt przegiêcia w matematyce zakrelaj¹ granice 1 odchylenia standardowego (+-1SD) w ka¿dym z dwóch kierunków rozk³adu. Dla rozk³adu normalnego w tych granicach mieci siê 68.26% rodkowych, a wiêc przeciêtnych, spostrze¿eñ. Te granice obejmuj¹ce ponad
2/3 populacji uwa¿ane s¹ za przyrodniczy zakres normalnoci i przyjmuje siê je za tzw. szerok¹ normê. Pod wzglêdem rozpiêtoci obejmuj¹ one
zazwyczaj jednak nieco mniej ni¿ 1/3 ca³ego zakresu zmiennoci cechy.
Dla cech znajduj¹cych siê w trakcie rozwoju rozk³ady s¹ z regu³y asymetryczne, stosowanie wiêc jako granic zró¿nicowania odchylenia standardowego nie jest mo¿liwe. W takim przypadku stosuje siê odchylenia
odsetkowe (centylowe). Za szerok¹ normê, przyjmowany jest zakres 70%
rodkowych spostrze¿eñ. W tym zakresie wyró¿nia siê z kolei 30% centralnie zgrupowanych spostrze¿eñ jako tzw. w¹sk¹ normê, natomiast po
20% z ka¿dej strony tworzy kana³y odpowiednio dzieci mniejszych lub
wiêkszych od owych 30% przeciêtnych. Po obu stronach tak wydzielonych 3 kana³ów pozostaje wówczas po 15% spostrze¿eñ. Z poród nich
wyró¿niono po 10% spostrze¿eñ obejmuj¹cych szczególnie ma³e i szczególnie du¿e dzieci, co tworzy dodatkowe 2 kana³y. Ca³oæ wiêc rozk³adu
podzielono na 5 kana³ów, które potencjalnie reprezentuj¹ dzieci o odmiennych genotypach, zakres granic wartoci w owych 5 kana³ach jest na
ogó³ podobny. Oczywicie dzieci, których krzywe nie znajduj¹ siê w granicach przewidywanego na podstawie wysokoci rodziców kana³u, mog¹
byæ uznane za odchylone (przyspieszone lub zapónione) we wzrastaniu.
Na tym polega w³anie mo¿liwoæ oceny ich stanu biologicznego, w tym
przypadku na podstawie jednego z pozytywnych mierników zdrowia.
Po ka¿dej ze stron tak podzielonego rozk³adu pozostaje po 5% dzieci.
Dzieci szczególnie wysokich rodziców s¹ zazwyczaj ni¿sze ni¿ by to wynika³o z ich wysokoci cia³a (zasada tzw. z³otego rodka, bêd¹ca wynikiem doboru stabilizuj¹cego), a dzieci rodziców szczególnie niskich s¹ na
tej¿e zasadzie oraz z racji tendencji przemian s¹ wy¿sze ni¿ wynika³o by
to z wysokoci cia³a ich rodziców. W zwi¹zku z tym mo¿e istnieæ domniemanie, ¿e dzieci znajduj¹ce siê na krawêdziach rozk³adu mog¹ nie
rozwijaæ siê prawid³owo. W szczególnoci chodzi tu o bardzo nisk¹ wysokoæ cia³a.
W siatkach centylowych opracowanych w pracowni Tannera rozk³ad
czêstoci podzielono na kana³y obejmuj¹ce krañcowe 3% rozk³adu, dalej 15
i 25%. Taki uk³ad nie odzwierciedla ¿adnej przyrodniczej prawid³owoci,
co po niewczasie zauwa¿y³ sam autor tego typu siatek centylowych. Natomiast 3% skrajnie odchylonych od wielkoci przeciêtnych dzieci, bynaj-
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mniej nie musi byæ patologicznych, a patologiê spotkaæ mo¿na tak¿e bli¿ej
rodka rozk³adu. Jednak naladownictwo, bez zastanawiania siê nad istot¹ zjawiska doprowadzi³o to rozprzestrzenienia siê tego w³anie podzia³u.
W szczególnoci pediatrzy i pedagodzy, na skutek braku dostatecznego
wykszta³cenia biologicznego i podstaw z zakresu statystyki matematycznej, maj¹ w zwyczaju wierzyæ w pewne autorytety w tym zakresie.
W naszym podziale uwzglêdniono owe krañcowe 5% dzieci celem
wskazania na potrzebê bardziej szczegó³owej diagnostyki przyczyny
owego odchylenia, istnieæ bowiem mo¿e domniemany czynnik patologiczny zaburzaj¹cy rozwój. Wychwytanie wiêc owych krañcowych 5%
dzieci ma s³u¿yæ w badaniach przesiewowych (screeningowych) pog³êbionej analizie, celem stwierdzenia przyczyn odchylenia od normy. W tym
celu stosujemy tu metody pog³êbionej oceny, na przyk³ad morfogramy
(Wolañski 1975), które na podstawie wielu cech okrelaj¹cych proporcje
oraz sk³adniki cia³a mog¹ pomóc w diagnostyce. Dotyczy to w szczególnoci zaburzeñ endokrynalnych i metabolicznych. Dla tego celu 3% populacji jest za ma³ym odsetkiem, natomiast 5% w przypadku wrodzonej
kar³owatoci na du¿ym. W danym przypadku na wrodzon¹ kar³owatoæ
wskazuje raczej lokalizacja poni¿ej 1 (a nawet 0,1) centyla.
Poszczególni ludzie s¹ ró¿nie podatni na czynniki rodowiskowe i
tryb ¿ycia, powoduj¹cy odchylenia od genetycznie zdeterminowanego
szlaku rozwoju. Reaktywnoæ na czynniki rodowiska badano w ró¿nych
okresach rozwoju. Stwierdzono wiêksz¹ ekosensytywnoæ u kobiet, a
adaptabilnoæ u mê¿czyzn, oraz wiêksz¹ reaktywnoæ osobników heterozygotycznych zarówno na pozytywne jak i negatywne bodce rodowiskowe. Dymorfizm p³ciowy wielkoci cia³a zastosowano jako miarê
zmian przystosowawczych organizmu (Wolañski i Kasprzak 1976).
W latach 60-tych dokonano badañ nad heterozj¹ w populacji która zasiedli³a po wojnie Szczecin, w 97% wymieniaj¹c poprzedni¹ ludnoæ. Z
poprzednich badañ innych autorów, w szczególnoci nad zwierzêtami,
wiadomo by³o, ¿e heterozja przejawia siê bujaniem cech u mieszañców,
inni okrelali to jako wysoki wigor mieszañców. W wyniku w³asnych badañ stwierdzono, ¿e osobnicy heterogenni s¹ bardziej wra¿liwi na warunki rodowiskowe (Wolañski, Jarosz, Py¿uk, Lasker 1970-1980). Uformowane miasto Szczecin wype³ni³a ludnoæ w znacznym stopniu wiejska,
kulturowo nieprzystosowana do nowego siedliska i maj¹ca trudnoci z
wytworzeniem nowej niszy. W warunkach miasta nast¹pi³o rozwarstwienie i biologiczne zró¿nicowanie ludnoci spowodowane przez uprawiany zawód i przynale¿noæ do grupy spo³ecznej (Wolañski 1970, 1972).
Ten ostatni kierunek badañ zosta³ w koñcu lat 1970-tych z powodzeniem
rozwiniêty w Zak³adzie Antropologii PAN we Wroc³awiu.
W badaniach prowadzonych przez Zak³ad uwzglêdniano wp³yw rodowiska zarówno na cechy morfologiczne, jak fizjologiczne i psychomo-
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toryczne, w szczególnoci prowadz¹c wiele badañ nad uk³adami oddychania, kr¹¿enia i krwi oraz aparatem neuromiêniowym (Siniarska, Szemik, Kozio³ 1975-1990). Z braku rodków poniechano planowanych badañ nad uk³adem gastrycznym, prowadz¹c jedynie ogólny wywiad co do
sposobu ¿ywienia i stanu od¿ywienia. Ca³oæ programu badañ by³a bardzo obszerna i trwa³a przez ponad 20 lat, poni¿ej przytoczymy jedynie
wybrane ich wyniki.
W pierwszej fazie (do roku 1975) by³o to porównywanie populacji o podobnej czêstoci genów, ale ze skrajnie odmiennych warunków bytowych
(przyrodniczych i technicznych), badano ludnoæ du¿ych miast i ubogich
wsi rolniczych.. Stwierdzono drastycznie odmienny kierunek rozwoju wielu cech somatycznych i psychomotorycznych u ludnoci wsi rolniczych
(Kurpie i Suwalszczyzna), ani¿eli u ludnoci miejskiej Warszawy. W drugiej fazie badania dotyczy³y ludnoci niskich gór (Pieniny) w porównaniu
w mieszkañcami pó³wyspu Helskiego. Na tej podstawie stwierdzono, ¿e
odmienne s¹ w³aciwoci morfologii krwi oraz uk³adów oddychania i kr¹¿enia dla ludnoci tych terenów. Na przyk³ad dzieci oceniane ogólnopolsk¹ norm¹ w Pieninach wykazywa³y nadmierne stê¿enie hemoglobiny,
podczas gdy nad morzem anemiê. Wykazano, ¿e jest to nie zmiana chorobowa, lecz odmienny sposób przystosowania do rodowiska. Te wyniki
badañ zreferowano na posiedzeniu organizacyjnym Human Adaptability
Section w University Park (Pensylwania, USA), w 1965 roku, a wiêc w
okresie gdy inne orodki dopiero planowa³y takie badania. Powy¿sze wyniki obejmowa³y jeszcze badania wykonywane w ramach ZMR IMD, kontynuowane i opracowywane nastêpnie w ZEC IE PAN.
Trzecia faza (po wejciu do programów wêz³owych) obejmowa³a badania wspomnianych poprzednio obszarów typowo rolniczych (Suwalszczyzna), wiejskich na etapie uprzemys³awiania (LZW), uprzemys³awianych (BCP), silnie zanieczyszczonych w rejonie budowy Huty Katowice
oraz ludnoci miasta £odzi.
Rozwój osobniczy jest zjawiskiem ca³ociowym, zmiana jakiejkolwiek
w³aciwoci organizmu pod wp³ywem rodowiska, powoduje przestrojenia homeostazy rodowiska wewnêtrznego, st¹d w aspekcie ontogenezy
mówimy o homeorezie (postêpuj¹cej homeostazie). Zjawisko to badano na
przyk³adzie wspó³dzia³ania funkcji oddechowo-kra¿eniowych, publikuj¹c
ca³y cykl wyników badañ. Do wyników uzyskanych poprzednio w ZMR
IMD, z których wynika³o, ¿e do warunków nadmorskich dostosowanie
nastêpuje przez zwiêkszon¹ wentylacjê p³uc i cinienie krwi, do warunków
niskich gór przez zwiêkszenie pojemnoci ¿yciowej p³uc, stê¿enia hemoglobiny i minutowej pojemnoci serca (Py¿uk i Wolañski 1970, 1972  nagroda
PAN), dodano nowe wyniki badañ z terenów uprzemys³awianych, silnie
uprzemys³owionych i du¿ego miasta. Kolejne serie badañ które wykonywa³ ju¿ Zak³ad EC PAN na terenach uprzemys³awianych (zmianom uleg³y
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raczej warunki ekonomiczne okolicznej ludnoci, lecz jeszcze nie zosta³o
powa¿nie zanieczyszczone rodowisko) w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym
oraz w silnie zanieczyszczonych okolicach budowy Huty Katowice (Kozio³
i Wolañski 1982). Okaza³o siê, ¿e ludnoæ silnie uprzemys³owionego i zapylonego l¹ska i Zag³êbia wykazuje podwy¿szenie wszystkich badanych
w³aciwoci oddechowo kr¹¿eniowych oraz krwi (por. ryc. 1).
Stwierdzone zmiany mia³y skutkowaæ dostarczeniem odpowiedniej
iloci tlenu do tkanek. Przystosowania jakie obserwujemy u ludnoci terenów górskich i nadmorskich maj¹ charakter kompensacyjny (wystêpuje
tzw. zastêpstwo funkcji, np. ma³a wentylacja p³uc a du¿e stê¿enie hemoglobiny i szybki obieg krwi  lub na odwrót). W awaryjnych sytuacjach
mo¿e wiêc nast¹piæ zwiêkszenie jednej z niskich wielkoci, bowiem istniej¹ w danym zakresie rezerwy organizmu. Na terenach silnie uprzemys³owionych zaobserwowano niekorzystne zjawiska nadprzystosowania
(zwiêkszenie w³aciwoci wszystkich badanych cech) co skutkuje gronym dla zdrowia zanikiem rezerw przystosowawczych.
Czêstoæ oddechów, która jest najprostszym sposobem regulacji dop³ywu tlenu, znacznie ró¿ni siê u ludnoci zamieszkuj¹cej poszczególne
regiony geograficzno-klimatyczne. O ile sta³y mieszkaniec Pienin znajduj¹cy siê w stanie spoczynku wdycha oko³o 6 litrów powietrza na minutê,
to mieszkaniec Warszawy ju¿ 8 l., zamieszkuj¹cy na Helu 9 l., na uprzemys³owionych obszarach l¹ska 12 l., a w uprzemys³owionym miecie
£odzi (o specyficznych zanieczyszczeniach powietrza przez przemys³ tekstylny i komunikacjê, oraz przy du¿ej gêstoci zaludnienia), iloæ wdychanego powietrza wynosi nawet 14-16 litrów na minutê.
Badaj¹c przystosowanie aparatu neuromiêniowego do ró¿nych warunków bytowych, sposobu ¿ywienia i trybu ¿ycia stwierdzono, ¿e populacje wiejskie charakteryzuj¹ sie znaczn¹ zwinnoci¹ w biegu i du¿¹
si³ê statyczn¹. Ludnoæ miast cechuje dobre czucie proprioceptywne,
znaczna celnoæ w rzutach i wysoka wydolnoæ tlenowa. Mieszkañców
terenów przemys³owych charakteryzuje najwiêcej dobrych wyników w
testach psychomotorycznych. Ogólnie najlepsza jest u nich zwinnoæ i koordynacja ruchów, du¿a moc (si³a eksplozywna), szybkoæ reakcji i ruchów oraz wysoka wytrzyma³oæ (El¿anowska i Siniarska 1982).
Potwierdzono wp³yw na têtnicze cinienie krwi warunków bytowych, w szczególnoci stresów rodowiskowych zwi¹zanych z wykonywanym zawodem, grup¹ spo³eczn¹ oraz ¿ywieniem. Okaza³o siê, ¿e ludnoæ wy¿szych warstw spo³ecznych w Polsce i Egipcie wykazuje wy¿sze
cinienie krwi, odwrotny wynik uzyskano w warunkach tropikalnych Jukatanu w Meksyku, gdzie to zjawisko dotyczy ludnoci ni¿szych warstw
spo³ecznych. W konkluzji stwierdzono, ¿e to raczej ca³okszta³t warunków stresowych rodowiska decyduje o wystêpowaniu nadcinienia
(Wolañski 1979).
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Ju¿ w Zak³adzie Morfofizjologii Rozwoju IMD rozpoczêto pierwsze badania nad wp³ywem ró¿nych warunków rodowiskowych na gruboæ i
gêstoæ warstwy korowej koci, co ma du¿e znaczenie dla oceny stanu
od¿ywienia, a tak¿e w profilaktyce osteoporozy. Prowadz¹c badania w
USA now¹ metodê oceny optycznej gêstoci koci opracowa³ Wolañski
(1965) w ramach programu NASA. W Polsce wykona³ on radiogramy 2330
osób w wieku od 2 do 85 lat w populacjach Pienin, Helu, Kurpi i Suwalszczyzny. Opracowania kontynuowano w ZEC, oceniaj¹c miêdzy innymi demineralizacjê tkanki kostne w trakcie zimowania na Antarktydzie (£ysoñWojciechowska 1984). Jak to zwykle w Polsce bywa, w kilkadziesi¹t lat
póniej inne orodki wprowadzaj¹c ten typ badañ pominêli owe priorytetowe osi¹gniêcia milczeniem, warto je wiêc przypomnieæ. Stwierdzono
wówczas, ¿e u ludnoci ¿yj¹cej w lepszych warunkach bytowych i lepiej
¿ywionej rozwój warstwy korowej koci jest szybszy, lecz jest ona cieñsza,
ani¿eli w warunkach gorszych, natomiast w tych ostatnich silniej jest wyra¿ony dymorfizm p³ciowy, przy czym gruboæ warstwy korowej jest na
ogó³ wiêksza u mê¿czyzn ani¿eli u kobiet (Becker 1984).
Dokonane rozpoznania stanu biologicznego populacji w zwi¹zku z
warunkami geoklimatycznymi oraz przekszta³ceniami rodowiska na
skutek industrializacji i urbanizacji, w tym zanieczyszczeñ atmosferycznych, maj¹ istotne znaczenie dla przysz³ych porównañ. Przytoczone w
skrócie wyniki badañ po raz pierwszy w Polsce (a by³y to tak¿e jedne z
pierwszych w wiecie) w sposób udokumentowany wykaza³y zale¿noæ
stanu zdrowia od regionalnych i lokalnych warunków rodowiskowych.
Pog³êbione badania wykaza³y, ¿e na przemys³owych obszarach silnie zanieczyszczonych, nastêpuje zanik rezerw oddechowo-kr¹¿eniowych, stanowi¹cy zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia.
Pewne wyniki badañ (stwierdzenie wystêpowania okresów sensytywnych i tempa zmian regresywnych) maj¹ te¿ ogólniejsze znaczenia dla
nauk biomedycznych. Wyodrêbniono okresy szczególnie wra¿liwe w
rozwoju poszczególnych cech psychomotorycznych u dzieci i m³odzie¿y i
wskazano na mo¿liwoci stymuluj¹cego na nie oddzia³ywania w konkretnym wieku. Na tym tle powsta³a, szeroko póniej rozpowszechniona w
wiecie, koncepcja tzw. okresów ekosensytywnych (Wolañski i Paøizkova
1976). Wysoce specyficzna aktywnoæ neurohormonalna jest odpowiedzialna za okresy przyspieszania i spowolniania procesów rozwojowych.
Odbywa siê to nie przez stymulowanie rozwoju w ogóle, ale skierowanie tej aktywnoci na konkretne tkanki, organy czy szersze struktury
i funkcje. W takich to w³anie okresach gdy aktywnoæ naurohormonalna
jest wysoka istnieje szczególna szansa na wyzyskanie tego potencja³u si³
¿yciowych przez dodatkow¹ stymulacjê rozwoju danych cech lub w³aciwoci (Wolañski 1979).
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Jak wykazano w wielu naszych badaniach (Wolañski 1973, 1984, Kozio³ i
Wolañski 1980, Siniarska i Wolañski 2000) niemal wszystkie morfo-fizjologiczne cechy cz³owieka wykazuj¹ w trakcie ontogenezy najpierw rozwój progresywny, potem regresywny. Na ogó³ oznacza to, ¿e cechy naszego organizmu
najpierw siê doskonal¹, a gdy dalszy rozwój w danych warunkach ju¿ nie
ma miejsca (co nie oznacza, ¿e nie jest mo¿liwy), trac¹ swoje walory. Szczyt
rozwoju ró¿nych cech przypada jednak u poszczególnych osobników w ró¿nym wieku. Wiek ten jest zale¿ny od warunków rodowiskowych (w szczególnoci ¿ywienia) i trybu ¿ycia (g³ównie aktywnoci ruchowej). Jednak
wczeniejsze osi¹gniêcie owego szczytu rozwoju progresywnego danej cechy, determinuje nastêpuj¹cy w kolejnej fazie jej szybszy regres. Poprzez odpowiednie ¿ywienie i tryb ¿ycia mo¿na wiêc zmiany regresywne regulowaæ, w szczególnoci d¹¿yæ do ich spowolnienia. Przedstawiono hipotezê, o
istnieniu wigoru czy potencji ¿yciowej. W m³odoci wigor jest wysoki, st¹d i
wszystkie procesy bardziej dynamiczne, z wiekiem wigoru ubywa. Mo¿na
to oprzeæ na teoriach z termodynamiki, koncepcjach utraty i wzrostu entropii, czy stosunku procesów anabolicznych do katabolicznych. Gdy wiêc rozwój koñczy siê w okresie gdy wysoki jest wigor, tak¿e nastêpuj¹cy po nim
regres bêdzie jeszcze intensywny. Si³a napêdowa (potencja³ komórkowy)
tych zmian jest ta sama. Wynika st¹d pewne donios³e przypuszczenie. Mianowicie, ¿e poprzez zamierzon¹ stymulacjê rozwoju pewnych cech mo¿na
przed³u¿yæ czas ich rozwoju i tym samym przesun¹æ na póniejszy wiek rozpoczêcie regresu. W ten sposób osi¹gamy dwa cele: regres zacznie siê w wy¿szego poziomu rozwoju danej cechy, oraz przypadnie na okres ni¿szej potencji ¿yciowej (wigoru). Tym samym utrata danych w³aciwoci bêdzie wolniejsza i s³absza. Niestety przez 5 kolejnych lat nie uzyskano dotacji KBN na
weryfikacjê tej hipotezy. Wyniki badañ nad procesem starzenia realizowane
przez oko³o 40 lat pod kierunkiem NW, podsumowano w postaci ksi¹¿ki
wydanej z okazji Miêdzynarodowego Roku Staroci, do napisania poszczególnych rozdzia³ów zapraszaj¹c czo³owych specjalistów z ca³ego wiata (Siniarska i Wolañski 2000).
Zak³ad konsultowa³ równie¿ badania kilku instytutów, w tym Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, Instytutu Wzornictwa Przemys³owego i Centrum Zdrowia
Dziecka (z tym ostatnim wspó³pracuj¹c w ocenie zmian struktury tkanki
kostnej). N. Wolañski prowadzi³ tak¿e przez ponad 10 lat wyk³ady dla
studiów podyplomowego dla urbanistów (dyrektor prof. Halina Skibniewska) pt. Dla kogo budujemy, w którym architektom, urbanistom i
planistom przestrzeni prezentowano efekty badañ nad tym jak warunki
miejskie zmieniaj¹ cz³owieka i jakie s¹ jego wymagania dotycz¹ce warunków ¿ycia i uk³adów przestrzennych. Wyk³ady te doczeka³y siê publikacji
w postaci broszury dla lektorów Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, a tak¿e zosta³y wydane w postaci ksi¹¿kowej w Szwecji (Wolañski 1993).
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Zak³ad mia³ jak powy¿ej wskazywano swoje poligony badañ i zachêca³ inne Zak³ady IE do uczestnictwa w badaniach na nich, oraz oferuj¹c
swoj¹ gotowoæ w³¹czenia siê do badañ prowadzonych przez nie na innych terenach. Niestety oferty nie zosta³y podjête, mimo pewnych planów wstêpnych.
Jest rzecz¹ zastanawiaj¹c¹, ¿e ekologowie interesuj¹ siê ca³ym ekosystemem z wyj¹tkiem cz³owieka. A jeli nim, to jedynie w sensie antropopresji. Ekologowie separuj¹ siê tak¿e od problemów ochrony rodowiska (w PAN tematyka ta nie wystêpowa³a w programie Instytutu Ekologii w Warszawie, lecz odrêbnej placówce PAN w Krakowie). Wydaje siê
jednak, ¿e przysz³oæ nauk ekologicznych le¿y w cis³ym zwi¹zku z badaniami populacji ludzkich co najmniej na tej samej zasadzie jak badane
s¹ inne gatunki. Problem pojemnoci rodowiska, problem bilansu energetycznego ekosystemów, problem niszy (w sensie biologicznym i kulturowym), problem ró¿norodnoci biologicznej (biodiversity  wielopostaciowoæ cz³owieka, a tak¿e cz³owiek jako selekcjoner i manipulator materia³em genetycznym) i wiele innych fundamentalnych problemów ekologicznych, nie s¹ mo¿liwe do rozwik³ania bez systemowych badañ, w których uwzglêdnia siê populacje ludzkie. Przecie¿ nawet badaj¹c wp³yw jakichkolwiek kataklizmów na przyrodê badamy naturê i przyczyny tych
kataklizmów. Natomiast badaj¹c antropopresjê badacze nie wykazuj¹ zainteresowania populacjami ludzkimi powoduj¹cymi tak silny nacisk na
ekosystemy. Wspó³czesna ekologia cz³owieka jest wiêc te¿ perspektyw¹
rozwoju nauk ekologicznych.
Teoretyczne podstawy bioekologii i ekologii cz³owieka s¹ wspólne,
niestety nie id¹ za nimi programy badawcze. W wyniku tego nastêpuje
dramatyczne w skutkach nieporozumienie miêdzy ochroniarzami przyrody i dzia³aczami zwanymi zielonymi, a in¿ynierami. In¿ynierowie nie maj¹
prawdziwych rozpoznañ co do ekologicznych skutków swoich poczynañ,
a ochroniarze broni¹ straconych pozycji, bowiem operuj¹ emocjami, a nie
naukowymi faktami. Ekologia cz³owieka za k³adzie pomosty miêdzy
tymi dzisiaj ju¿ nie maj¹cymi bezporednich kontaktów dziedzinami, oferuj¹c syntezy istotnej dla praktyki wiedzy.
Warto dodaæ jeszcze jedn¹ refleksjê wynikaj¹c¹ z poprzednich rozwa¿añ nad biologi¹ i rozwojem nauki. Brak rozwoju organizmu, a jedynie
konsumpcja, prowadzi do regresu i mierci. Brak rozwoju teorii naukowych, a jedynie mierzenie i opisywanie, prowadzi do regresu znaczenia
nauki i do jej mierci.
Jak wspomniano ekologia cz³owieka wykracza poza ramy ekologii
ogólnej, z kolei ekologia ogólna wykracza poza problemy ekologii cz³owieka. Problemy spo³eczno-kulturowej adaptacji cz³owieka s¹ bardzo obszerne. W sensie kierunku kszta³cenia na wielu uczelniach wiata (USA, 9
uniwersytetów zachodniej Europy) kierunek studiów zwany ekologi¹
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cz³owieka obejmuje tak¿e wyk³ady z ekologii ogólnej w sensie biologicznym oraz geologiczno-geograficznym.
Ekologia cz³owieka wnosi do badañ naukowych w wielu dyscyplinach nowe spojrzenie. Po pierwsze ka¿e szukaæ wyt³umaczenia wszystkich prawid³owoci w relacjach organizmu ze rodowiskiem, ale przez
rodowisko rozumie tak¿e inne organizmy ¿ywe, w tym innych ludzi.
Nie jest to ju¿ prymitywne pojmowanie rodowiska jako otoczenia, jako
przestrzeni geograficznej, lecz jako niszy, to jest jako zwi¹zków funkcjonalnych. W zró¿nicowaniu genetycznym doszukuje siê archaicznych
zwi¹zków ze rodowiskiem w jakich kszta³towa³o siê zró¿nicowanie
morfologiczne i fizjologiczne poprzednich ogniw filogenetycznych. Wskazuje wiêc na wagê badañ ekologicznych w paleoantropologii i archeologii. Rozpatruje rzeczywistoæ przyrodnicz¹ jako permanentn¹ interakcjê,
w szczególnoci jako sta³y proces przystosowywania siê organizmów do
rodowiska. Wobec braku stabilizacji, sposobem na istnienie jest sta³y
rozwój. Wegetacja bez zmian jest etapem prowadz¹cym do mierci. Rozwój jest wiêc warunkiem i synonimem ¿ycia i prze¿ycia. Ekologia cz³owieka k³adzie pomost miêdzy naukami biologicznymi i spo³ecznymi,
przystosowania kulturowe rozpatruj¹c jako protezê przystosowañ biologicznych. Jest to szczególnie istotne wspó³czenie, gdy kontakty miêdzy
coraz wê¿szymi specjalizacjami utrudniaj¹ nie tylko ledzenie postêpów
badañ, ale nawet zaczynamy mówiæ niejako innymi hermetycznymi jêzykami danej dziedziny wiedzy. Terminologia socjologiczna przesta³a byæ
zrozumia³a w biologii cz³owieka. EC analizuje dwustronne zwi¹zki, zarówno w sensie sprzê¿eñ zwrotnych, jak i powi¹zañ systemowych w skali krajobrazów ekologicznych oraz spo³ecznoci regionalnych i lokalnych.
Pojêcie ekosystem przestaje wystarczaæ, nasuwa siê uzupe³niaj¹ce pojêcie
socjosystemu. Nisza jest nie tylko systemem powi¹zañ biologicznych, ale
w równym stopniu kulturowych.
Obecnie istniej¹ przypuszczenia, ¿e ekspresja czyli przejawianie siê
genów, mo¿e siê zmieniaæ i ¿e pewien wp³yw na to mo¿e mieæ ¿ycie
przez wiele pokoleñ w konkretnych warunkach rodowiskowych. Ich
zmiana i trwanie przez kolejne (dziesi¹tki, setki?) pokoleñ, mo¿e spowodowaæ przy tej samej puli genetycznej, odmienn¹ ekspresjê genów  co
bêdzie odbierane jako inny efekt fenotypowy. Zagadnienie to jest ci¹gle
sporne, lecz o niezwyk³ej wadze i jest to pole przysz³ych badañ ekologii
cz³owieka.
Pogl¹dom naukowym N. Wolañskiego powiêcono kilka opracowañ,
w tym pracê magistersk¹ (Aszyk 1998) w Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Chyba szkoda dla nauki, ¿e nie zosta³o to docenione
i rozwiniête w IE PAN.
Jak wspominano, przez 30 lat istnienia Zak³adu Ekologii Cz³owieka
w Instytucie Ekologii PAN, Zak³adowi EC nie uda³o siê pomimo starañ
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doprowadziæ do wspólnych badañ na tych samych terenach (na wspólnych poligonach) przez poszczególne zak³ady IE. Mia³oby to wielkie znaczenie dla obu stron, Zak³ad EC mia³by doskonal¹ dokumentacjê badanych ekosystemów, inne zak³ady na podstawie ocen stanu biologicznego
populacji ludzkich zamieszkuj¹cych dane tereny mog³yby wnioskowaæ o
ich wartoci dla zdrowia cz³owieka. Ci¹gle jednak niedoceniane s¹
wród ekologów badania nad systemowymi powi¹zaniami miêdzy biologicznymi, spo³ecznymi i kulturowymi zmianami zachodz¹cymi w procesie przystosowania siê cz³owieka do rodowiska. A jest to problem
bardzo wa¿ny, bowiem zmiany biologiczne o znanej nam wartoci zdrowotnej mog¹ byæ kryterium dobroci zmian socjalnych, ekonomicznych
czy nawet politycznych.
Siedziba Zak³adu w Pa³acu Staszica by³a bardzo wa¿na co najmniej z
dwóch powodów. (1) w ci¹gu roku zak³ad prowadzi³ badania w szko³ach warszawskich w pobli¿u Pa³acu, gdzie sprzêt na badania mo¿na by³o
co kilka dni przewoziæ przy u¿yciu prywatnych samochodów, (2) w salach Pa³acu (pobli¿e dworca Centralnego) odbywa³y siê przez ponad 30
lat posiedzenia ogólnopolskiego seminarium (Morfologia i fizjologia
rozwojowa w zawi¹zku z czynnikami rodowiska i aktywnoci¹ ruchow¹). Do roku 1999 odby³o siê 185 takich ca³odziennych posiedzeñ (³¹cznie ponad 600 godzin szkolenia kadr z ca³ej Polski: z uniwersytetów,
Akademii Medycznych, Wy¿szych Szkó³ Pedagogicznych i Akademii Wychowania Fizycznego). Na tych seminariach wykszta³cono kadry polskiej
auksologii i ekologii cz³owieka. Likwiduj¹c lokal w Pa³acu Staszica zniszczono w ten sposób nie tylko pierwsz¹ w wiecie placówkê ekologii cz³owieka, ale wa¿ny z skali kraju orodek naukowo-badawczy i szkoleniowy. Dzisiaj mamy w Polsce kilka zak³adów ekologii cz³owieka, których
kadry zosta³y wykszta³cone na blisko dwustu seminariach i szeciu kurso-konferencjach Zak³adu EC IE PAN. Obecnie spotkania naukowe tego
ostatniego rodzaju zwane s¹ warsztatami, a prowadzone one by³y przez
Zak³ad EC ju¿ od 1975 roku w Centrum Konferencji PAN w Jab³onnej i
wydane zosta³y drukiem ich materia³y. Na teoretycznej bazie stworzonej
w Zak³adzie powsta³a ogólnopolska szko³a naukowa, jak¹ w zakresie
ekologii cz³owieka nie mog¹ siê poszczyciæ inne kraje. Niestety nie ma
ju¿ orodka wiod¹cego.
W 30-t¹ rocznicê utworzenia Zak³adu w IE, a 40-t¹ powstania jego
poprzedniczki w Instytucie Matki i Dziecka, lokal Zak³adu EC w Pa³acu
Staszica dyrektor IE przekaza³ Zak³adowi Nauk Ekonomicznych, a Zak³ad rozwi¹zano. Ekonomia oznacza mieæ, ekologia to byæ. Niechlubnie wiêc w Polskiej Akademii Nauk dano pierwszeñstwo idei posiadania
nad ide¹ istnienia. Sprzedano idea³y nauki. Nie jest to chyba korzystne
dla nauki polskiej. Zak³ad ten, wraz ze swoim poprzednikiem w Instytucie Matki i Dziecka, by³ przecie¿ pierwszym z nazwy zak³adem ekologii
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cz³owieka w skali wiatowej. Fakt ten podawany jest w miêdzynarodowych publikacjach i by³ to powód do chwa³y nauki polskiej. Z badañ jakie Zak³ad prowadzi³ na l¹sku i w Zag³êbiu wynika, ¿e dalsze podnoszenie zarobków ponad pewne minimum nie przynosi poprawy pozytywnych mierników zdrowia, o ile nie towarzyszy temu podnoszenie
wiadomoci (owiaty), jak ten postêp materialny wykorzystaæ dla dobra
cz³owieka. Przypuszczalnie fakty te by³y znane ówczesnemu kierownictwu Instytutu, Wydzia³u Nauk Biologicznych i Prezydium Akademii, jednak decydowa³ nie interes spo³eczeñstwa.
Wynika st¹d pewna przestroga dla polityki naukowej co do dziedzin
badañ, które powinny byæ preferowane dla dobra ludzkoci.
Granty. Poza wspomnianymi ju¿ dotacjami z Komitetu Krajowego IBP
oraz Narodowych Instytutów Zdrowia USA, które przyczyni³y siê do zebrania bardzo powa¿nych materia³ów naukowych, Zak³ad EC uzyskiwa³
dotacje z Ministerstwa Zdrowia (problem MZ1) za porednictwem Instytutu Medycyny i Higieny Wsi (1975-83) oraz z Instytutu Rozwoju Wsi i
Rolnictwa PAN (Wolañski 1977) na badania nad stanem biologicznym
ludnoci wiejskiej. Zak³ad bra³ udzia³ w kilku problemach wêz³owych
PAN koordynowanych przez IE oraz Instytut Podstaw In¿ynierii rodowiska PAN. W latach 1980-85 Zak³ad koordynowa³ program resortowy
PAN Populacja ludzka jako bioindykator stanu rodowiska. W latach
1993-94 uzyskano grant CONACyT (meksykañskiego KBN) na badania
wp³ywu rodziny na rozwój dzieci, w latach 1994-95 na badania procesu
starzenia siê cz³owieka w warunkach tropikalnych, w latach 1998-2001 
na badania wp³ywu warunków rodowiskowych i trybu ¿ycia na wsi i w
miecie na rozwój dzieci Indian Maja na Jukatanie.
Badania terenowe. Prowadzono badania pó³ci¹g³e (cechy somatyczne, fizjologiczne, psychomotoryczne) ca³ych rodzin oraz warunków ich
¿ycia. W latach 1969-1992 na Suwalszczyznie i Kurpiach zbadano oko³o
600 rodzin (³¹cznie ponad 5 tysiêcy osób, w tym kilkaset osób wielokrotnie  ³¹cznie przeprowadzono wiêc kilkanacie tysiêcy badañ); w latach
1969-1989 w Pieninach oraz na pó³wyspie Helskim (ponad 2000 osób); w
latach 1973-1975 w Czarnogórze, Jugos³awia: Ivangrad, Bar, Kotor, Cetinije (zbadano 1143 osoby); w latach 1975-1979 zbadano jednakowym programem populacje Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego, Be³chatowskiego
Okrêgu Przemys³owego, rolniczych wsi Suwalszczyzny, uprzemys³owionego miasta £odzi i Zag³êbia l¹sko-D¹browskiego (³¹cznie zbadano ponad 6 tysiêcy osób). W roku 1988 prowadzono badania terenowe ludnoci Japonii (578 rodzin z rolniczej prowincji Akita i miasta Jokohamy)
oraz Korei Po³udniowej (265 rodzin z rolniczych terenów prowincji
Chung Cheong)  ³¹cznie zbadano 1893 osoby. W latach 1988-89 i 19932001 prowadzono badania terenowe ca³ych rodzin oraz ich warunków
¿ycia na Jukatanie w Meksyku:  zbadano ponad 5000 osób.
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Kontakty zagraniczne, szkolenia i konferencje, zastosowania praktyczne. W roku 1967 powo³ano wspomniane wy¿ej Ogólnopolskie Seminarium, w którego ramach organizowano zbiorowe wyjazdy cz³onków
seminarium na kongresy miêdzynarodowe w Indiach (1978), na Kubie
(1979), w Belgii (1982), we W³oszech (1983) oraz w Hiszpanii i Portugalii
(1985). Zorganizowano 6 miêdzynarodowych kurso-konferencji w Centrum Konferencji PAN w Jab³onnej i M¹dralinie. Obecnie jako nowoæ
spotkania naukowe tego ostatniego rodzaju zwane s¹ warsztatami, a prowadzone one by³y przez Zak³ad EC ju¿ od 1975 roku i wydane zosta³y
drukiem ich materia³y. Wspó³organizowano osiem World Academic Conference in Human Ecology w Hiszpanii (1986), Jugos³awii (1988), Polsce
(1990), Meksyku (1993), Australii (1997), USA (1998), Chinach (2000) i we
W³oszech (2003), jedno seminarium miêdzynarodowe w Afryce Po³udniowej (1998), oraz dwie miêdzynarodowe szko³y letnie w Meksyku
(1989 i 1994). Na sta¿ach naukowych oraz studiach doktoranckich przebywali w Zak³adzie antropolodzy, lekarze i biolodzy z Japonii, Czechos³owacji, Zwi¹zku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Bu³garii, oraz kilkanacie osób z Polski. Zak³ad realizowa³ podpisan¹ umowê o wspó³pracy z meksykañskim rz¹dowym Centrum Badañ Naukowych CINVESTAV (wykszta³ci³ pierwszego dla Meksyku doktora w zakresie ekologii cz³owieka Federico Dickinsona i utworzy³ Zak³ad Ekologii Cz³owieka w Meridzie), oraz z po³udniowokoreañskim Instytutem
Naukowym i Technicznym KAIST w Tajeon (prowadz¹c wyk³ady i
wspólne badania w tym kraju).
W latach 70-tych Zak³ad wykona³ kilka ekspertyz dotycz¹cych stanu
biologicznego i sprawnoci motorycznej ludnoci Polski dla komisji rz¹dowych do spraw reformy pañstwa. W tym czasie prowadz¹c tak¿e badania na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, niektóre raporty zosta³y przedrukowane przez miêdzynarodowe czasopisma, w tym WHO. Wspó³tworzono Polsk¹ Normê PN-86 N-08012 podstawowych pomiarów cia³a
dla celów ergonomii. Kierownik Zak³adu by³ wieloletnim ekspertem Miêdzynarodowej Unii Nauk o ¯ywieniu IUNS (1970-1999), oraz od roku
1985 do chwili obecnej przewodnicz¹cym International Commission of
Human Ecology IUAES.
Pracownicy i nadane stopnie. W latach 1969-2000 w Zak³adzie pracowali prof. dr hab. N. Wolañski, doc. dr hab A. Siniarska-Wolañska, dr
C. Dziewiêcki, dr R. Kozio³-Ko³odziejska, dr G. £ysoñ-Wojciechowska, dr
M. Py¿uk-Lenarczyk, dr B. Sosak, dr M. Szemik, dr Wroñska-Wêc³aw,
mgr A. Antoszewska, mgr T. Czarzasta, mgr L. Januszko, mgr E. Kasprzak, mgr E. Kowalczyk, mgr J. Krasucka, mgr T. miechowski, mgr
Stejgwi³³o-Laudañska, mgr Z. Stêpieñ, mgr B. Sypieñ, mgr A.Teter, mgr
H. Zaremba, oraz kilka osób na stanowiskach administracyjnych i technicznych.
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Badania w kierunku przystosowania oddechowo-kr¹¿eniowego prowadzili przede wszystkim M. Py¿uk i R. Kozio³. Nad doborem wybiórczym i mechanizmami reprodukcji pracowali M. Szemik i C. Dziewiêcki.
Nad mechanizmami morfofizjologicznej i psychomotorycznej adaptacji w
ontogenezie A. Siniarska.
Zak³ad wypromowa³ doktorów: J. Grabowsk¹, M. Nowakowsk¹, A.
Brudzow¹, M. Beckera, K. Pawlaka, J. Wokroj, M. Py¿uk-Lenarczyk, G.
£ysoñ-Wojciechowsk¹, R. Kozio³, A. Siniarsk¹, M. Szemik, F. Dickinsona
(z Meksyku) oraz I. Kokare i D. Kruminê (z £otwy). Wyhabilitowa³a siê
dr A. Siniarska. Ponadto do doktoratów doprowadzono Jadwigê Charzewsk¹ i Irminê Miêsowicz, konsultowano szereg prac doktorskich i habilitacyjnych (H. Chrz¹stek-Szpruch, Woszczyk i inni) oraz N. Wolañski i
A. Siniarska recenzowali szereg prac doktorskich z Indii.
Epizod Polsko-Meksykañski. Powy¿ej wspomniano o 17 latach wspó³pracy oraz 11-to letniej pracy etatowej N. Wolañskiego i A. Siniarskiej-Wolañskiej w Meksyku. Do wspó³pracy z meksykañskim rz¹dowym Centrum
Badañ Naukowych i Studiów Podyplomowych (CINVESTAV) zostali oni zaproszeni ju¿ w 1986 roku i od tego czasu wspó³dzia³ali w tworzeniu pierwszej w Meksyku placówki ekologii cz³owieka. Przez pó³ roku na prze³omie
lat 1988/89 pracowali przy organizacji zak³adu i badañ terenowych. Od 1
grudnia 1992 roku rozpoczêli pracê etatow¹ w Oddziale CINVESTAV w Meridzie na Jukatanie. Pocz¹tkowo by³a to Sekcja Ekologii Cz³owieka, w roku
1996 przekszta³cona w Zak³ad EC, a od roku 1998 otwarto studia podyplomowe. Na pierwszym roku by³o 8 studentów, w chwili obecnej realizowany
jest kurs trzeci. Studia magisterskie trwaj¹ 2 lata, po których w ci¹gu pó³
roku przygotowywana jest praca dyplomowa. Zak³ad zatrudnia obecnie 14
pracowników ze stopniem doktora (wy¿szy stopieñ w Meksyku nie istnieje), kilkunastu asystentów oraz kilkanacie osób zatrudnionych w ramach
grantów. N. Wolañski nadal jest profesorem w tym Centrum, gdy¿ w Meksyku na emeryturê przechodzi siê nie wraz z osi¹gniêtym wiekiem, lecz z
chwil¹ gdy przestaje siê publikowaæ prace naukowe (rocznie nale¿y uzyskaæ
10 punktów, maksymalnie za dobr¹ pracê w czasopimie naukowym z listy
filadelfijskiej uzyskuje siê 5 punktów, publikacja w czasopimie lokalnym nie
daje ¿adnego punktu), cz³onkiem SNI (Narodowy System Badaczy) oraz
cz³onkiem rzeczywistym Meksykañskiej Akademii Nauk.
Wa¿niejsze publikacje. W czasie istnienia zak³adu to jest od wrzenia
1969 roku do grudnia 1999 roku opracowano i opublikowano ponad 700 pozycji, w tym wielonak³adowe monografie ksi¹¿kowe: Ze wzglêdu na ograniczonoæ miejsca nie jest mo¿liwa prezentacja ich znaczenia, a nawet ich wyliczenie, poprzestaniemy wiec na omówieniu niektórych. **Rozwój Biologiczny Cz³owieka doczeka³ siê 6 wydañ (PWN, 1970-1986, stron 708) w nak³adzie ponad 80 tysiêcy egzemplarzy. Na ksi¹¿ce tej w zakresie auksologii i
gerontologii wychowa³o siê 32 roczniki studentów antropologii, medycyny
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(w szczególnoci pediatrii), pedagogiki, psychologii i wychowania fizycznego. W druku jest 7 uzupe³nione i unowoczenione wydanie. **Wspó³tworzono program MEN, oraz zredagowano i brano udzia³ w napisaniu pierwszego podrêcznika i pierwszych wyk³adów Biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania dla pedagogów i psychologów (2 wydania, pod red. N. Wolañskiego i A. Siniarskiej, PWN, 1979 i 1983, stron 546). **Opublikowano monografiê Antropometria in¿ynieryjna. Kszta³t i wymiary cia³a we wzornictwie przemys³owym dla ergonomów i projektantów (Ksi¹¿ka i Wiedza, 1975, stron
586). **Wspólnie z J. Paøizkov¹ opublikowano monografiê Sprawnoæ fizyczna a rozwój cz³owieka dla wychowawców fizycznych (Sport i Turystyka, 1976,
stron 504). **Wydano Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i m³odzie¿y dla
pediatrów (PZWL, 1975, stron 435). **Z okazji Miêdzynarodowego Roku Rodziny zredagowano ksi¹¿kê zbiorow¹ Family as environment for human development (z B. Boginem  1996). ** W tym¿e roku A. Siniarska wraz z F. Dickinsonem opublikowali Annotated Bibliography in Human Ecology zawieraj¹ca streszczenia ponad tysi¹ca najwa¿niejszych publikacji z zakresu
ekologii cz³owieka. **Z okazji Miêdzynarodowego Roku Staroci zredagowano ksi¹¿kê zbiorow¹ Ecology of aging (Siniarska i Wolañski 2000). **W
chwili obecnej oddana jest do druku ksi¹¿ka Ekologia cz³owieka. Nisza biokulturowa w czasie i przestrzeni (ponad 30 arkuszy). **W Japonii ukaza³a
siê monografia Motoryka dziecka (Wolañski 1977), i na jêzyk japoñski
przet³umaczono i opublikowano w Educational Medicine wiele prac N.
Wolañskiego. **Opublikowano ponad 50 rozdzia³ów do ksi¹¿ek, kilka not
do encyklopedii w kilkudziesiêciu krajach wiata. **Artyku³ problemowy
Genetic and ecological factors in human growth. (N. Wolañski, Human Biology, 42, 1970) uzyska³ ponad tysi¹c prób o odbitki. W owym czasie by³o to
co na kszta³t dzisiejszej liczby cytowañ. **Zredagowano i opublikowano 11
anglojêzycznych tomów Studies in Human Ecology, oraz 3 suplementy (2 w
jêzyku polskim). **Opracowano dwa cykle wyk³adów dla Uniwersytetu TV
Nurt. **Wydano 5 tomów materia³ów z konferencji miêdzynarodowych organizowanych w Centrum Konferencji PAN w Jab³onnie w latach 1975-1987

Inne placówki zajmuj¹ce siê problematyk¹ ekologii cz³owieka
Zak³ad Ekologii Populacyjnej Cz³owieka, Instytutu Antropologii,
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowanie dynamik¹ zmian zachodz¹cych w populacjach ludzkich w pradziejach i okresach wczesnohistorycznych, podjête w koñcu lat
1960-tych przez Pracowniê Ekologii Cz³owieka i Paleopatologii (PECiP/
ZAS/PAN) w Warszawie by³o od po³owy lat 1970-tych przedmiotem
badañ antropologów orodka poznañskiego. Prowadzono wspólnie z ar-
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cheologami badania populacji pradziejowych w nawi¹zaniu do warunków rodowiska w jakich owe populacje ¿y³y (Strza³ko, Henneberg i
Piontek 1976, 1980). Skonstruowano ekologiczny model funkcjonowania
populacji wczesnohistorycznych (Henneberg i Ostoja-Zagorski 1984). Zostal on zastosowany po raz pierwszy w swiatowej literaturze do interpretacji funkcjonowania klasycznych starogreckich populacji (Henneberg,
Henneberg i Carter 1992). M Henneberg k³ad³ szczególny nacisk na genetykê populacyjn¹ i ekologiczne uwarunkowania filogenezy cz³owieka.
Po jego wyjedzie z Polski w 1984, tematyka zosta³a ukierunkowana na
procesy mikroewolucyjne i zjawiska przejæ demograficznych w populacjach pradziejowych, badano równie¿ zjawiska zmian przystosowawczych w postaci uk³adów biospo³ecznych.
Wiêkszoæ badañ prowadzonych w zakresie ekologii cz³owieka w
tym orodku dotyczy zmian przystosowawczych na poziomie populacji i
prowadzonych jest na materia³ach szkieletowych. Badania te maj¹ charakter teoriopoznawczy.
W roku 1987 pod kierunkiem Jana Strza³ki powsta³ Zak³ad Ekologii
Populacyjnej Cz³owieka. Sta³o siê to wraz z powo³aniem, na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Antropologii, którym pocz¹tkowo kierowa³ Andrzej Malinowski, a nastêpnie Janusz Piontek.
Na podstawie badañ materia³ów szkieletowych przedstawiono model
biokulturowych interakcji w populacjach pradziejowych z Wolina z okresu
mezolitu, ¿elaza oraz wczesnego redniowiecza. Analizuj¹c wp³yw kulturowych strategii adaptacyjnych w okresie neolitu na strukturê morfologiczn¹ populacji stwierdzono, ¿e jest ona odmienna u pasterzy i rolników
(Piontek i Marciniak 1990). Na tym tle postawiono hipotezê, ¿e w populacjach wczesnych rolników mia³o miejsce wczesne dojrzewanie i bardzo
wczesny rozród. Populacje te wykazywa³y wysok¹ p³odnoæ, co skutkowa³o (przypuszczalnie na skutek niedostatku ¿ywnoci) ma³¹ wysokoci¹
cia³a, zmianami jego proporcji i masywnoci¹ budowy (Piontek 2001, Piontek i Vanèata 2002). Wysokoæ cia³a ludnoci redniowiecznej zmienia³a siê
w okresie silnych zmian klimatycznych, co wp³ywa³o na ogólne obni¿enie
poziomu ¿ycia, w wyniku czego mia³o miejsce obni¿enie wysokoci cia³a i
wzrasta³a wymieralnoæ. Okazuje siê, ¿e zakres zmiennoci jest inny u ³owców-zbieraczy (ma³y zakres normy reakcji), których spo³eczeñstwa s¹ ekspansywne o wysokiej dynamice przyrostu naturalnego oraz umieralnoci,
a inne w spo³eczeñstwach postindustrialnych (szeroka norma reakcji  wiele genotypów wchodzi do ¿ycia i reprodukcji, ale to s¹ koszty kulturowe).
Badano równie¿ przystosowania morfologiczne do warunków ¿ycia
w populacjach pradziejowych, na podstawie linii Harrisa (odzwierciedlaj¹cych zaburzenia ¿ywieniowe w postaci poprzecznych zagêszczeñ w
tkance kostnej). Okaza³o siê, ¿e linie te s¹ odpowiedzi¹ na krótkie stresy
¿ywieniowe lub chorobowe. Organizm powraca do stanu równowagi po
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takim stresie i koæ ronie wed³ug w³aciwego sobie toru. Jednak czêstoæ wystêpowania linii jest ró¿na w poszczególnych klasach wieku, co
mo¿e wiadczyæ, ¿e osobniki czêsto poddawane krótkim stresom w rozwoju rzadziej, prze¿ywaj¹ do doros³oci (Nowak i Piontek 2002).

Akademie Wychowania Fizycznego

W latach 1970-tych w Wy¿szej Szkole Wychowania Fizycznego w Katowicach istnia³ Zak³ad Higieny i Ekologii Cz³owieka kierowany przez
prof. dr hab. med. Jerzego Rzepkê. Zosta³ zamkniêty z chwil¹ przejcia
prof. Rzepki na emeryturê
W Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu istnieje od roku
1999 Zespó³ Ekologii Cz³owieka, kierowany przez prof. dr hab. Danutê
Kornafel, w ramach Zak³adu Biologii i Ekologii Cz³owieka (kierownik
prof. dr hab. Pawe³ Bergman).
Bli¿szych danych o kierunku badañ i ich wynikach w tych ostatnich placówkach nie uda³o siê autorom niniejszego artyku³u uzyskaæ, pomimo poczynionych starañ. Mamy nadziejê na uzupe³niaj¹ce publikacje ich kierowników.
Zosta³y tak¿e opublikowane 2 skrypty uczelniane z nazw¹ ekologia
cz³owieka w tytule przez inne uczelnie pañstwowe i prywatne. Na skutek zakresu niezgodnego ze wspó³czesnym pojmowaniem EC oraz poziomu wydawnictw nie uwzglêdniamy ich w wykazie publikacji.

Sekcja Ekologii Cz³owieka Wydzia³u Filozofii Chrzecijañskiej
na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie

Oko³o roku 1996 N. Wolañski i A. Siniarska-Wolañska podjêli starania o
utworzenie placówki ekologii cz³owieka na Uniwersytecie Kardyna³a S. Wyszyñskiego. Pocz¹tkowe rozmowy prowadzone by³y z prorektorem X prof.
Kloskowskim, pod którego kierunkiem M. Aszyk wykona³ pracê magistersk¹ na temat ekologii cz³owieka (Aszyk 1998). Pertraktacje w sprawie wyk³adów przerwa³a mieræ X prof. Kloskowskiego. Kolejne rozmowy prowadzone po 2 letniej przerwie z prorektorem prof. Niewiadomskim sz³y w kierunku utworzenia takiego kierunku studiów na Wydziale MatematycznoPrzyrodniczym, organizowanym wówczas przez prof. Kowalskiego. W trakcie tych rokowañ zainteresowanie utworzeniem tego kierunku studiów wykaza³ X prof. J. M. Do³êga, dziekan Wydzia³u Filozofii Chrzecijañskiej, od
dawna zainteresowany problemami filozofii przyrody.
W wyniku tych dzia³añ od roku akademickiego 2000/1 N. Wolañski rozpocz¹³ wyk³ady monograficzne z zakresu ekologii cz³owieka na wydziale Filozofii. Pierwszy kurs mia³ miejsce w budynku sióstr Franciszkanek-Misjonarek Maryi na ul. Rac³awickiej na Mokotowie. Kolejny kurs realizowa³a A.
Siniarska-Wolañska w roku akademickim 2001/2 na podstawie maszynopisu
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poprzednich wyk³adów, jaki przygotowywa³ do druku N. Wolañski na zaproszenie Wydawnictwa Naukowego PWN. Po wys³uchaniu tych wyk³adów zg³osi³y siê dwie pierwsze magistrantki Maryla Aftanasiuk i Anna Zieliñska, które w tym¿e roku obroni³y swoje prace. Uzyskane wyniki s¹ warte
odnotowania, poniewa¿ dokonano w nich analizy tempa rozwoju w okresie
dojrzewania, stwierdzaj¹c wyran¹ zale¿noæ tempa wzrastania w okresie
pokwitania od warunków bytowych i pokrycia potrzeb energetycznych.
Prowadzono tak¿e pracê magistersk¹ Patrycji Fernandez z Meksyku nad
zmianami warunków bytowych i stanu biologicznego populacji we wsi Dzeal na Jukatanie w ci¹gu 16 lat, stwierdzaj¹c silne zwi¹zki owego stanu ludnoci z przemianami ekonomicznymi kraju.
W roku akademickim 2002/3, poniewa¿ na wyk³ady zg³osi³a siê ponownie czêæ studentów uczêszczaj¹cych w roku poprzednim, zmieniono zakres
wyk³adów powiêcaj¹c je biologicznemu rozwojowi cz³owieka, ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³ywów rodowiskowych. Liczba studentów w
ka¿dym w tych trzech lat waha³a siê 23 do ponad 30 osób. W roku 2002/3
do wykonania prac magisterskich zg³osi³o siê ju¿ 8 osób, 7 z nich uzyska³o
stopieñ magistra, a kolejnych kilka prowadzi badania w szko³ach zbieraj¹c
materia³y na nastêpne lata.
Po szeregu przekszta³ceniach w roku 2001 zaplanowana zosta³a Sekcja
Ekologii Cz³owieka w ramach Instytutu Ekologii Cz³owieka i Bioetyki. W
ramach Sekcji utworzono 2 katedry: Biologii Cz³owieka oraz Kulturowych
Zachowañ Przystosowawczych. W tej pierwszej zaplanowano 3 zak³ady:
(1) Auksologii i Gerontologii, (2) Genetyki Populacyjnej i Demografii, oraz
(3) Zdrowia Publicznego i ¯ywienia, w tej drugiej: 2 zak³ady (1) Etnologii
i Antropogeografii i (2) Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.
W miêdzyczasie, wraz z formalnym powo³aniem Instytutu, jego nazwa
sta³a siê sporna  co wykazywa³o niezrozumienie czym zajmuje siê ekologia, g³ównie w Polsce bêd¹ca nauk¹ biologiczn¹ zupe³nie nie zwi¹zan¹ z
problemami ochrony rodowiska. Zagrozi³o to roz³amem na nowo powsta³ym kierunku studiów powiêconych ochronie rodowiska o kierunku
humanistycznym. Ekologia Cz³owieka jest nauk¹ interdyscyplinarn¹ jednocz¹c¹ nauki biomedyczne i humanistyczno-spo³eczne, stanowi¹ca naukow¹
podstawê dla problemów ochrony rodowiska. Natomiast ekologia (biologiczna, czy w zakresie nauk o ziemi) stanowi, szczególnie obecnie w Polsce, kierunek czysto teoretycznych badañ w zakresie ekologii ewolucyjnej
i behawioralnej, nie maj¹cy nic wspólnego z ochron¹ rodowiska.

Podziêkowania

W trakcie opracowania niniejszego artyku³y korzystano z materia³ów
zebranych w trakcie realizacji wielu grantów o których wspomniano w
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tekcie, jak równie¿ aktualnego grantu meksykañskiego KBN (CONACyT nr 26469H). Autorzy wyra¿aj¹ tak¿e podziêkowania za uwagi do
pierwotnej wersji artyku³u prof. Maciejowi Hennebergowi, prorektorowi
Uniwersytetu w Adelaidzie (Australia), oraz prof. Januszowi Piontkowi,
dyrektorowi Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu za opracowanie
informacji o wynikach prowadzonych w Instytucie badañ.
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History of Human Ecology Institutions in Poland
SUMMARY

Poland is the country where a first scientific institution under the name of Human
Ecology (HE) had been established. It took place in 1960 in the National Research Institute of Mother and Child. In 1969 this institution was moved to the Institute of Ecology of the Polish Academy of Sciences under the name of Laboratory of Human Ecology then changed into Department of Human Ecology. In the middle of 60s, the Laboratory of Human Ecology and Paleopathology was created in the Department of Mediterranean Archaeology of the Polish Academy of Sciences. In 70s the Department of
Hygiene and Human Ecology existed in the College of Physical Education in Katowice. HE is the main interest of the Department of Human Populational Ecology, Institute of Anthropology of the Adam Mickiewicz University in Poznañ. Since 1999 the Division of Human Ecology within the Department of Biology and Human Ecology exists
in the Academy of Physical Education in Wroc³aw. In 2000 the Department of HC in
the Institute of Ecology of the Polish Academy of Sciences was cancelled and then in
2001 the Unit of EC in the Faculty of Christian Philosophy of the Cardinal Stefan Wyszynski University was created. Within this Unit two Chairs were formed: Human Biology and Cultural Anthropology. The first one contains three Departments: 1. Auxology and Gerontology; 2. Genetics of Human Population and Demography; 3. Public Health and Nutrition. The second Chair has two Departments: 1. Ethnology and Anthropogeography; 2. Urban and Space Planning
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