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dotqd jedynego izolatora, opierajqcegu siq dziaianiu wody morskiej, to jest gutaperki Obecnie budowa telegrafu podmomkiego
pocMon@a kapitat 500 milionow rub. a dugosc kabli wynosi
320000 hm. Pomimo tak znacznego rozwoju sieci, kazde z paristw
posiadajqcych kolonie d;iiy do zabzenia wiasnej sieci, azeby w
stosunkach handlowych, ajeszcze bardziej wojennych nie zalezed
od innych paristw, szczegolniej Anglii, do Morej nalezy wiqkszosc
kabli Dqzenia te mogq jednak natrafic na bardzo powaznq ptzeszkodq, jakq sfanie siq wkrotce brak owegojedynego izolatora gutaperki
W. (Dybowski). Gutaperka. Wszechswiat 1904, 23, 143 (28 11)

Wody slodkie? Wody przasne!
Proszq o umieszczenie uwag nastqpujqcych: Pierwiastek ,,calcium" nalezaloby nazywac ,,wapr; a nie wapri, gdyi odmiany d6w
,,wapri,, i ,,wapieril', oznaczajqcych dwa pojqcia rozne, mimo to sq
zupehie jednakowe we wszystkich ptzypadkach. Jest to w mianownictwie tzeczq wadliwq. Tym sposobem jqzyk nie jest zdolny
do uwydatnienia pewnych rtznic).
Wyrazenie ,,wody sbdkie", zupehie W d n e i nielogiczne, u t a h
siq w jqzyku naszym skutkiem wplywujqzyka francuskiego. Mowi
s@, np., ,,gqbki wod stodkich". Pozqdanemjest bardzo, azebysmy
wr6cili do wyrazenia czysto polskiego ,,wody ptzasne". Niewiado-

me, dlaczego pnymiotnik ,,ptzasny" zniknqt z mowy naszej. Wyraz
ten jeszcze w XVIII stuleciu byi powszechnie uiywany; zdaje siq,
ze zatracono go w drugiej pobwie XIX wieku.
A. J. Stodtdkiewicz. W sprawach terminologii. Wszechswiat 1904, 23,
203 (27 111)

Obronca praw miemqt skazany!
Proces o wiwisekcyq odbyt siq niedawno wjednym z sqdow londyriskich; mianowicie dr.Bayliss, profesor w London University College, zapozwd o dyfamacyq p. S. Coleridgea, sekretatza Ligi
antywiwisekcyonistycznej, Mory na posiedzeniu owej Ligi oskariyt
dr. Baylissa o zadawanie cietpieri zbytecznych psom, uzywanym
do doswiadczeri. Swiadczyc o tem mi*
dwie damy szwedki,
duchaczki owego kursu fizyologii. Chodzib tu mianowicie o tracheotomiq, do Morej uzyta jako srodek znieczulajqcy morfina mi&
dziakc w sposob niewystarczajqcy.
Po dugich debatach iptzesuniqciu siq ptzez sale sqdowq dtugiej
defilady swiadkow, sqd skazat niefortunnego obronq zwietzqt na
50 000 fr. kary. Moze to nareszcie stanowib bqdzie dobrypoczqtek!
J.T. (Tur). RozmaifoSci. Wszechswiat 1904, 23, 80 (31 1)
oprac. Jerzy G. V e t u I a n i (Krakow)

WSPOMNIENIA Z PODROZY
W krainie Swietego Iwana

Symbol parku

Lokahzacja parku Rilski Manastir

Zaledwie niecale sto dwadziehcia kilometrow na pdudnie od stolicy Bulgarii, w phdmowo-zachodmej czqSci
kraju, znajduje siq park przyrodmczy ,&lski Manastir". Ta
foma chronionego krajobrazu jest najbardziej zbliiona do
,,polskiego" parku krajobrazowego - stan Srodowiska jest
wyTllluem dzialalnoSci cdowieka prowadzonej od setek lat,
obecnie jednak utnyi-nywanej w taki sposob, by teren nie
tracil swych naturalnych walorow. Park ,&lski Manastir"
usytuowany jest w sarnyrn Srodku malowniczych g6r Ma.
Zalozony zostal stosunkowo niedawno, bo w roku 2000 a
swqnazwq zawdvqcza iyjqcemu tu przeszlo tysizg lat temu
Sw. Iwanowi Rilskiemu. Barwna postai: $wiqtego sprawia,
i e warto przez krbtkq chwilq skupi6 s i na
~ jego losach. Jak
wieS6 niesie, pochodnl z r o h y szlacheckiej z okolic Dupnicy, miejscowoSci pdozonej u podnoza gor Ma. Nie
mogq pogodziC siq z upadkiem obyczajow u szlachty, w
wieku 30 lat porzucil wygody i dobra doczesne by przenieS6

siq w bardnej odludny zakqtek h j u . Jego wybbr padl na
gory Ma. To wldnie tu - mieszkajqc w ciemnej i wilgotnej
jaskini - sp&il ostatnie 40 lat swego iycia, leczqc okolicmq ludnoS6. Szukajqc drogi, ktbra zbliiylaby go do
Stwbrcy, zaloiyl w 927 roku klasztor. Jakkolwiek dziS nie
jest to jui ta sama budowla, to jednak podobnie jak otaczajqcy jq park, zawdziqcza swq nazwe Swiqtemu.
Kaidy kto zdecyduje siq zajrze6 w te strony, po prostu
musi zobaczyC klasztor. Ponad 1200 fieskow i pozlacany
ikonostas to chyba wystarczajqe argumenty aby zwiedzi6
zabytek. Wart podkrehlenia jest takze f&, ze zostaly tu
zlozone prochy ostatniego z carbw Bulgarii - Symeona I.
Zespa Masztorny Rilskiego Monastyru polozony jest na
wysokoSci 1147 m n.p.m. w wqkiej dolinie rzeki Rilslaej.
Jest to jeden z niewielu bulgarskich zabytkow majdujqcych
siq na LiScie hiatowego Dziedzictwa Ku1tm-y i Przyrody
LTNESCO. Pienvotnie zlokahzowany byl 3 krn dalej na
p h o c n y wschbd. W obecne miejsce przeniesiono go w
roku 1335 gdy poprzedni budynek zniszczyla olbrzyrnia lawina. W kolejnych latach klasztor zostal odbudowany przez
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Gbry Rda widziane z klasztoru. pot. M. Grabowski

I
Dziedziniec klasztoru. Fot. M. Grabowski

=

Stan w jakirn monastyr
majduje siq teraz jest wynlluem przebudowy prowadzonej
w
latach
18 16-37. Otoczony murem grubym na 2 m i wysokun na 24 m zajmuje
powierzchmq 32 tys. mZ.
Jest to czteropiqtrowy budynek zbudowany na p l a
nie czworokqta z ponad
300 pokojami i celami
rnieszkalnymi. Monastyr
w swojej historii by1 wklokrotnie niszczony w wylllku zbojeckich najadhv
Turkow j ednak pomimo
tego udalo mu siq przetn?la6
do
C ~ ~ S O Patron
W
parku na klasztornym fiesku.
wsp6lczesnych. Klasztor Fot. R. Jaskula
jest dla Bulgarow miei&em kultu - religijnegb,
dlatego tei stosunkowo latwo tu dotmeC. Z leiqcej 20 km na
zach6d od Rily kilkanahcie razy dziewlie odjeidiajq autobusy w kierunku monastyru. A stql jui tylko parq krokbw
do samego parku...

Fresk Zacharego Zografa, Fat. K. Pabis

nastiru". Do ciekawszych gatunkow tutejszej flory naleia,
m. in. pienviosnka Primula deorum, dnewanna Verbascum
jankeum, rumian Anthemis orbelica, ale takie jqzyczka Ligularia glauca i rabarbar Rheum rhaponicum. Pospolityrn
gatunluem jest granicnik @cnik (Lobaria pulmonaria),
jeden z najwiqkszych ewopejshch porostow, ktory w Polsce jest gatunkiem ginqcym. Lasy w parku tworzone sq
przez glownie przez Swierk, sosne, d&b,buk i jodlq.

Kapliczka i irodeko Sw. Iwana w sqsiedztwie jego pusteltu. Fot. K.
Pabis

Ale park to nie tylko zabytlu kultury. ,&.lski Manastit"
obejmuje ochronqprzeszlo 14 tys. ha terenow zalesionych i
ponad 13 tys. ha gorskich pastwisk (te powyiej 2000
m n.p.m. przybierajq postaC muraw alpejshch). Prawie 13%
(3,6 tys. ha) z tego przypada na zalozony w 1986 roku i zarazem jedyny w parku rezenvat przyrody -,&lomanastirska Gora".

Granicznik phcnik (Lobariapulmonaria). Fot. M. Grabowski

Rownie interesujqcy jest Swiat zwierzqt. Samych krqgowcow jest tu ponad 150 gatunkow (14 z nich to gatunki z
Bulgarskiej Czenvonej Ksiqgi). Moina tu spotla6 wqza
Eskulapa (Elaphe longissima), rzekoth drzewna, (Hyla arborea), traszka, g6rskq (Ti-itulm alpestris), zabq dalrnatyh k q (Rana dalmatina), dwa gatunlu z h (Testudo sp.),
kuw leinq (Martes martes) czy wreszcie orla przedniego
(Aquila chysaetos). W licznych tu drobnych zbiormkach
wodnych nawet w sierpniu spotkak moina lujanlu ropuchy
zielonej (Bufo viridis) - w Polsce o tej porze gatunek ten
jest ju2 doroslym plazem.

Ribne E m . Fot. R. Jaskda

Gory Rila to najwyisze pasmo gorskie B a h o w . ChoC
najwyiszy ich szczyt - Musala (2925 m n.p.m.) - leiy
poza granicami parku, ai cztery inne znajdujqce siq na terenie parku wnoszq siq ponad 2700 m n.p.m. Sq to: Goliam
Kupen (273 1 m), Cherna Poliana (2716 m), Rilec (2713 m)
czy wreszcie Goliama Popowa Kapa (2704 m). Warto tu
podkreSliC, ze masyw G6r Rila zbudowany jest przede
wszystkirn z hpkow laystalicznych, marrnurow, granitow
i gnejsow.
Na terenie ,&lskiego Manastiru" stwierdzono dotychczas 1400 gatunkbw roSlin naczyniowych. Ponad siedemdnesiqt z nich to roiliny z Bdgarsluej Czenvonej Ksiegi. W
Gorach Rila naukowcy doliczyli siq 19 endemitow, z ktorych piqC spotyka siq wylqcznie na terenie ,&lshego Ma-

Zaba dalrnatyhka (Rana dalmatina).Fot. M . Grabowskr

Wirbd wielu bezkrcgowc6w czqsty jest witei zeglarz
(Iphiclides podalirius). SpotkaC tu moina ginqcq w calej

Europie nadobnicq alpejsh (Rosalia alpina), jelonka rogacza (Lucanus c e w ) , jadowite skolopendry i wiele, wiele
innych.

Park oferuje tak& bazq noclegowq w postaci kilku schronisk (bulg. chyia) i pol namiotowych. Tam tei moina probowak zasi&qC lnfonnacji o pogodzie, ciekawych miejscach
w okolici czy wreszcie skos&wak wybornych reponalnych potraw ze szkembe czorba i gjuweczern na czele.
RadomirJaskula,MichalGrabowski,
Krzysztof P a b i s
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Gibraltar

I

Gibraltar, male& p w s e p kontynentu europejskiego,
o powierzchni zaledwie 5,8 km2 , many jest gl6wnie z roli
jakq o d w a l , panujqc nad CieSninq Gibraltarslq, bramq do
Morza Srodziernnego, a zarazem najkrotszq drogq morskq
miqdzy Europq i &kq. DziS Gibraltar jest glownie celem
wzyt turystow, osobliwym jako ostatnia brytyJska kolonia
w Europie.

Witei ieglarz (Iphiclidespodalirius). Fot. M. Grabowski

Park oferuje turystom kdka dobrze onakowanych szlakow ciqgnqcych siq od klasztoru do Rybnych Esor. Bulgarzy zadbali o to by spragniony turysta mogl zaspokoiC pragmenie - co pewien odcinek drop majdujq siq kr& ze
irodlanq wodq. UzytecnoSC tego ,,wynalazku" doceni ka.
zdy, kto sprobuje przernierzak te gory w upalne, letnie dni..

Ryc. 1. Widok Skaly (The Rock) dominujqcego akcentu krajobrazu
Gibraltaru. Fot. B. Rzebik-Kowalska

I
W n i k (Zygaena sp.). Fot. M . Grabowski

Wytyczone szlalu nie konczq mozliwoSci w&owek po
parku. Od nich bowiem odchodzq liczne icieiki i drbiki. I
choC nieMre koriczq siq po kikudnesiqciu lub killcuset metrach, inne zapewniq nam odkrywanie prawdziwego piqkna
okolic. Dziqlu nirn dottzemy do takich rniejsc jak np. skaly
Kozi Kamyk i Zla Skala Wqhujqc dalej, przetniemy bieg
jednej z plynqcych tu rzek taluch jak Iliyna, Rilska,
Drushljavitsa i Otchova.B e e m y mogh m w i a k niewielkie wodospady lub, w z e n i poddia, spocz;lCnad brzegiem
jednego z 28 jezior znajdujqcych siq na terenie p a r k Sq to
tzw.jeziora cyrkowe, M r e cechuje to, ze z trzech stron przylegajq do kian skalnych. Naleia, do nich m. in. usytuowane
najwyiej Jezioro Qavorslu (2445 m n.p.m.), oraz polozone najniiej -Suhoto Esero (1882 m). W Parku znajduje siq rowniez najwi~kszena P6lwyspie Balkahskim jezioro alpejskie o nazwie Smardliwo.

Interesujqcy siq przyrodq znajdq tez na Gibraltarze wiele
osobliwoSci. Znacznq jego powierzchniq zajmuje wysoka
skala siegajqca 461 m n. p. m. U jej stop i na granicy morza
skupia siq osadnictwo. LudnoSC liczy 3 1 tys. W a t Chbraltaru jest typowo SrMziernnomorski, z temperam latem
Srednio 23"C, a zimq 6°C. Deszcze padajq zwykle zirnq.
Skaliste stoki porasta roSlinnoiC typu Srodziernnomorsluego. Skaly zbudowane sq z wapienia i kryjq licme jaskinie.
Jest ichpodobno 140, a wielka, osobliwoiciq wyspy jest jaslunia Sw. Michala ze slodkowodnyrn jeziorkiem w jej
glownej sali, odkrytej podczas rob6t fortyfikacyjnych ostatniej wojny. sciany jej pokrywajq barwne nacieki, a g l o m
komora jest uiywana jako sala koncertowa.
Ze wzglqdu na niewielkq powierzchniq p&wyspu jego
fauna jest do% uboga, choC spotyka siq tam dzikie krhlilu i
jezozwierze, a talcie liczne ptalu. Wielka, atrakcjq jest wiosenny i jesienny ciqg ptak6w wqdrownych, ktorych wielkie
stada przelatujq nad p w s p e m w czasie corocmych wqdrowek miqdzy Europq i Afiyka,. Bogate jest tez iycie w

