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Od redakcji
rogie Koleżanlii. Drodzy Koledzy ! Stato się. Na XV
Zjeźtlzie Hydrobiologów Polskich w Gdalisku z ini-
cjatywy Profesora Zdztslawa Kajaka zoslała utwo-

rzona Sekcja Bentologiczna przy Polskim Towarzystwie Hy-
drobiologicznym. Był entuzjazm, wybrano władze Sekcji i
teraz przyszedł czas na działanie.

Podstawowym celem Sekcji jest integracja osób zajmu-
jącycb się badaniami zoobentosu i fauny naroślinnej w rze-
kach, zbiornikach zaporowych, jeziorach, stawach, drobnych
kałużach i w morzu oraz wykorzystujących zoobentos do prac
laboratoryjnych, Chcemy aby, obieg informacji o pracach
prowadzonych przez naszych Kolegów w róznych ośrodkach
naukowycb był szybszy niż cykl wydawniczy ukazujących się
czasopism naukowycb. lub wymiana doświadczeń pny okazji
kolejnych Zjazdów Hydrobiologów Poiskich. Stałymi for-
mami naszej działalności będzie wydawanie biuletynu DNO,
oraz organizowanie spotkań roboczych i szkoleniowych. Pra-
gniemy iakze inicjować różne akcje mające na celu prowa-
dzenie wspólnych prac. które pozwolą lepiej poznać i zrozu-
mieć co dzieje się na dnie naszych wód, oraz ocenić rolę dna
w całym ekosystemie wodnym. Wszystkie te działania dążą do
wspólnego cetu jakim jest ochrona środowiska wodnego.

Dzisiaj oddajemy w Wixze ręce pierwszy numer biuletynu
DNO. Jego zadaniem jest dostarczanie informacji o wazniej-
szych pracach z zakresu zoobentosu prowadzonych w Polsce i
na świecie, organizowanych zjazdach i sympozjach, o pracach
międzynarodowych grup roboczych, aktualnej literaturze.
Chcemy też publikować artykuły przeglątlowe, metodyczne,
polemiczne, prezenĘące nowe, nie sprawdzone jeszcze hipo-
tezy, oftz krótkie kornunikaty na temat ciekawych spostrzeżeń
przyrodniczych. Nadsyłane artykuły nie będą recenzowane i

autorzy biorą pełną odpowiedzialność za ictl treść. Objętość
nadsyłanych prac, łącznie z rycinami, fotografiami i literaturą,
nie powinna przekraczać 2-3 stron. W pierwszym zeszycie
poclajemy również wykaz osób zajmuj4cych się zoobęntoscm

w Polsce, Wykaz jest oparty na przygotowywanym przezPTH
,,Katalogu Hydrobiologów Polskich". Prosimy o nadsylanie
Sprostowań oraz podanie osób, które pominęliśmy w zalą-
czonym wykazie. Wszystkie uzupełnienia zarrrieścimy w ko-
lejnym zeszycie,

Nateży pamiętać, ze zarówno Sekcja jalc i biutetyn DNO
może istnieć tylko przł, aktywnej współpracy wszyst}iich
Kolezanek i Kolegów. Dlatego tez serdecznie zapraszarry do
udziału w pracach Sekcji i do wspierania artykułami i do-
niesieniami biuletynu DNO.

Andrzej Kownacki

Jak powstała Sekcja
aXY Zjeździe Fiydrobiologów Polskich w Gdańsku
(7-8 wrzesień 1992) Profesor Zdzislaw Kajali zorga-
nizował spotkanie grupy dyskusyjnej na temat,,Ben-

tos pozalitoralny - co nim rządzi?" Na pierwsze spotkanie rv

dniu 7 września przyby,ły 22 osoby: K. Adamus, K. Dusoge.
T. Fleituch, W. Fiałkowski, J. Fyda, A. Giziński, W. Jan-
kowski. Z, Kajak. M. Kłorłowska-Olejnik, L. Koprowska, R.
Kornijów, A. Kownacki, K. Kukuła, M. Micbałkiewicz, T.
Namiotko, G. Podolski. G. Poleszuk, D. Rutkowski, R. J.
Wiśnicwski. H. Wyczółkorł,ski, I. Zbrłowski. L. Zmuclziński.
M. Ży towiecka-Łukowik. Poszczególne osoby przeds tawiły
swoje zainteresowania naukowe oraz tematykę aktualnie pro-
wadzonych badań. Następnie rozpoczęto dyskusję na temat
czynników abiotycznych i biotycznych otldziaływujących na
zbiorowiska bentosowe. Brak czasu nie pozwolił na rozwi-
nięcie tej dyskusji, w związku z czym posŁanowiono spotkać
się następnego dnia.

8 września odbyło się kolejne spot"lcanie grupy bentologów.
I wtedv Prot'esor Z. Kajak wystąpił z propozycją powołania
sekcji przy Polskim Towarzystwie Fly.drobiologicznvm, sku-
piającej qsoby zainteresowane badaniami zoobentosu. Idea ta
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innych obowiązków nie zgodził się
na wejście do Zarządu. Następnie
rozwinęła się dyskusja na temat
problemów, które nurtuj ą środowisko
bentologów. Mówiono o różnicach
między bentosem tzecznym a jezio-
rnym, faunie interstycjalnej i hypo-
reicznej, stosunkach troficznych w
bentosie, relacjach drapieżnik -ofiara. próbowano również określić
tematykę badań, które należałoby
podejmować w najbliższej przyszło-

Jak po\Mstała Sekcja
spotkała się z pełnlm poparciem zebranych. Powołano Zanąd
w składzie: dr Andrzej Kownacki, dr Ryszard Kornijów i dr
Małgorzata Kłonowska-Olej nik, któremu powierzono dalsze
losy i organizację Sekcji. Prof. Andrzej Giziński, którego
kandydatura była proponowana, ze względu na nadmiar

=:l ści, za szczególnie ważne uznano
>-Ł.-. badania nad odżywianiem się zwie-

rząt bentosowych, rolą drapiezników,
biologią i ekologią poszczególnych
gatunków, a zwlaszcza ich cyklami
życiowymi. PodkreśIono znaczenie
eksperymentów terenowych, wciąż

jeszcze nie w pełni docenianych.
Niestety ograniczony czas spo&ania nie pozwolił na szer-

sze rozwinięcie chociazby niektórych interesujących nas za-
gadnień. Pozosiał niedosyt. Do zobaczenia więc na pierwszym
spotkaniu Sekcji Bentologicznej w plenerze, które miejmy
nadzieję, odbędzie się jeszcze w roku 1993.

Małgorzata Kłonowska-Olej nik

a

Katalog polskiej literatury bentologic znej
uż 126lat minęło od momentu gdy prof. Maksymilian Siła-Nowicki w latach 1867 i 1868 opublikował w l i 2 tomie
Sprawozdań Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego .Zapiski z fauny tatrzaliskiej". W pracach
tych podaje wzmianki o występowaniu niektórych gatunków ślimaków i owadów wodnych w jeziorach tatrzańskich. Ten

moment można lznaĆ za początek współczesnych badań zoobentosu w Polsce. Potem faunążyjącą na dnie naszych wód
zajmowali się inni uczeni, publikując kolejne prace. Aktualnie w Polsce 100 osób zajmuje się zoobentosem. W wyniku ich
działalnoŚci powstała ogromna literatura, która jest jednak bardzo rozproszona. Publikacje ukazywały się nie tylko w czaso-
pismach polskich ale i zagranicznych. Często naszą fauną zajmowali się badacze z innych krajów, np. przed drugą wojną
światową wielu wybitnych uczonych niemieckich (Thienemann, Wundsch, Karl) opracowywało zoobentos w wodach Śląska i
Pomorza.

W tej sytuacji należy stworzyć ogólnopolskie centrum, gdzie gromadzono by octbitki prac i karty kaLalogowe na temat fauny
dennej wód Polski (takie centrum może powstać w Krakowie w oparciu o redakcję biuletynu DNO i bibiiotekę Zakładu Biologii
WÓd im K. Starmacha PAltI). Na podsŁawie tego zbioru chcemy przygotować bibliografię, którą opublikujemy w specjalnym
wydaniu biuletynu DNO. Prócz tego w kolejnych zeszytach biuletynu DNO będziemy zamieszczać informacje na tema6
naj nowszej, pol skiej literatury bentologicznej.

Zwracam się z apelem do wszystkich Koleżanek i Kolegów o nadsyłanie na adres redakcji odbitek lub wykazów prac
własnych oraz wykązów prac nieżyjących już autorów.

Andrzej Kownacki

Biuletyn Sekcji Bentologicznej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
Redakcja: Zaklad Biologii Wód im. Karola Starmacha.31-016 Krzków. ul. Sławkowska l7.''tel/fax: 72-2'|-ń.
Redaktor naczelny: Dr Antlrzcj Kownacki, kolcgium reclikcyjnc: Dr Ryszard Kornijów, Dr MałgorzaLr Kłonowska-
-Olejnik, redaktor techniczny: Crzcg<:rz Nowak. Sklacl, łamanie i druk: Poligralia DI-IN, 31-016 Krików. ul. Flo-
riańska 3l, tcl: 21-78-36. Biulctyn sponsorowany prze7 DtIN Sp. z o. o. PAN
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placówki naukowe
akład Hydrobiologii, Instytut Biologii Srodowisko-
weJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Katedra z
ZakJadem Hydrobiologii powstała w roku 1957 z ini-

cjatywy prof. Karola Starmacha, który został pierwszym kie-
rownikiem Ę placówki. Prof. Starmach interesował się róż-
nymi działami hydrobiologli. Zapocząkował on zespołowe
badania, w skład których wchodziły również badania zgrupo-
wań fauny dennej, w wodach Polski południowej, głównie w
potokach i rzekach. W roku 1970 kierownikiem Zakładls zo-
stała prof. Anna Czapik, protozolog. Zakład poszerzył swoją
działalność o badania nad taksonomią i biologią pierwotnia-
ków. W roku 1980 kierownikiem został prof. Ryszard Sowa,
specjalista z zakresu taksonomii i ekologii jętek (Ephemero-
ptera) i widelnic (Plecoptera). W czasie jego kadencjiZaklad
prowadził m. in. badania taksonomiczno-systematyczne nie-
których grup fauny krajowej, biologii i autekologii wybranych
gatunków makrofauny oraz badania nad strukturą i dynamiką
liczebności zespołów fauny i wpływu działalności człowieka
(zbiorniki zaporowe, zanieczyszczenia) na te zespoły. W roku
1989 zmarł nagle prof. Sowa i kierownikiem Zakładu pono-
wnie została prof. Czapik.

Obecnie prowadzone w Zakladzię badania zoologiczne
dotyczą: systematyki, morfologii, morfogenezy i biologii
orzęsków (Ciliata) (prof. A. Czapik); roli pierwotniaków,
zwłaszcza orzęsków, w sieciach troficznych i strategii
adaptacyjnej w relacji drapieżnik - ofiara u orzęsków (dr K.
Więckowski); systematyki i ekologii pierwotniaków (mgr. J.
Fyda); systematyki, faunistyki, ekologi i biologii (biologia
rozrodu, odżywianie się, cykle życiowe) jętek (Ephemero-

ptera) (dr M. Kłonowska-Olejnik); autekologii i faunistyki
widelnic @lecoptera) i pijawek (Hirudinea), struktury i sto-
sunków troficznyc h w zespołach makrobentosu, zastosowania
makrofauny w bioindykacji zanieczyszczeń (dr W. Fiałko-
wski).

Prócz tego w Zakładzie prowadzi się badania algologiczne
(doc. K. Wasylik) i z zakresu ekologii ewolucyjnej (doc. J,
Kozłowski).

Małgorzata Kłonowska-Olejnik

Szukam partnera
ętki to ważna grupa owadów związanapnede wszystkim
z czystymi wodami płynącJmi. Ze względll na wciąż po-
garszający się stan naszych wód, wiele gatunków ginie

lub jest zagrożonych wyginięciem, zwłaszcza te, które zasie-
dlają duże rzeki nizinne. Bardzo mało wiemy o zasiedleniu
przez jęt&i jednej z głównych rzek Polski - Bugu. Wydaje
się, że badania tego obŚzaru mogłyby wykazać gatunki nowe
dla fauny Polski oraz pozwoliłyby uaktualnić dane dotyczące
występowania gatunków z dużych rzek nizinnych, które być
może należą już do gatunków ginących. Zamierzam podjąć
badania taksonomiczno - faunistyczne Ephemeroptera Bugu
na odcinku Hrubieszów - Terespol. Poszukuję specjalistó,,v
od róznych grup małrobentosu, zainteresowanych wspólnyrni
badaniuni na tym terenie.

Małgorzata Kłonowska-Ole j nik

Kongresy, symp ozja
5th International conference on the conservation and
Management of Lakes,
L7-21maj 7993,
Stresa, Włochy.

Organkatany., Instituto Italiano di Idrobiologia (CNR),
Instituto di Ricerca Sulle Acque (CNR), International Lake
Environment Committee (ILEC), International Association
on Water Quality (IAWQ)

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na niektóre głó-
wne problemy dotyczące ochrony i wykorzystania ekosyste-
mów jeziorowych po roku 2000. Zostaną poruszone nastę-
pujące zagadnienia: funkcjonowanie jezior w naturalnych,
zmienionych i powracających do sianu pierwotnego warun-
kach, badania procesów eutrofizacji, kwaśne deszcze i ich
wpływ na wodne ekosystemy w skali calego globu, jakość
wód w jeziorach i zbiornikach i ich wykorzysŁanieprzczczło-
więka, polityczne i administracyjne aspekty go"spodarki jc-
ziorowej, znaczęnie edukacji środowiskowej dla ochrony jc-
zior.
Adres: R. M. Societa diCongressi s.r.l.,

Via Ciro Menotti 11,201ż9 Milano, Italy,
tax 0217382610, koszt 750 000 lirów

Joint Associations iVIeeting,
Water Quality and Stress Indicators:
Linking Levels of Organisation,
6-7 wrzesień 1993.
Edynburg, Szkocja.

Organizatony., Scottish Association for Marine Science,
Marine Biological Association of the U.K.,
Freshwater B iological Association.

Na zjeździe zostanie wygłoszona, przez zaproszonych z
całego świata uczonych, seria przeglądowych referatów do-
ly czący cb rośli n. zw ierząL i m ikroorgan izmów'w ekos yste-
mach morskich i słodkowodnych oraz sprzężeń i organizacji
na poziomie zespołu. populacji i osobnika. W ramach zjazdu
otibędzie się sesja plakatowa. na której inne osoby mogą
przeclstawiać swoje badania związane z tym tematem.
Adres: Prof. Paul RearJ,

c/o Scottish Association tbr Marinc Science,
PO Box 3. Oban, Argyll, PA34 40d, Scotland

Rctt*cja
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Jeffries M., Mills D., 1990.
Freshwater Ecology; Prlnciples and Applications.
Belhaven Press, London, New York, str. 285,
(ISBN 1-8529L021:7). Cena 8,95 f

Autorami ksiąki są pracownicy szkół wyższych (New-
-castle-upon-Tyne Polytechnic i University of Edingburgh),
co zapewne w znacznej mierze wpłynęło na jej kształt. Ma ona
formę podręczniką wymaga jednak od czytelnika dobrej zna-
jomości problematyki hydrobiologicznej. W książce poru-
szono trzy główne grupy zagadnień: I - charakterystykę róż-
nych środowisk wodnych oraz ich zależności od otaczających
je zlewni (rozdziŃy:1. Woda, 2. Wody stojące, 3. Wody pły-
nące, 10. Wpływ zlewni); II - ekologia zespołów roślinnych
i zwierzęcych oraz ich zwipki ze środowiskiem nieożywio-
nym (rozdziały: 4. Rośliny, 5. Zespoły zwierząt- świat nie-
ożywiony, 6. Zespoły zwierząt i biotyczne zależności); III -wpływ działalności człowieka na środowisko wodne i za-
mieszkujące je organizmy oraz sposoby zapobiegania i elimi-
nowania negatywnych sku&ów tej działalno ści (tozdziŃy : 7 .

Eutrofizacja, 8. ZŃwaszanie wód śródlądowych,9. Zanie-
czyszczenie,11. Stawy rybne, 12. Pobór iprzerzuty wody, 13

Wpływ hydroelektrowni, 14. hzyszłość). Dużą za|etą ks i ązki
jest przejrzystość treści, dzięki wyodrębnieniu dużej ilości
rozdzialów i podrozdziałów. Ksiązka nie jest przeładowana
nadmiarem informacji, natomiast czytelnicy zainteresowani
tematem odsyłani są do bogato cytowanej literatury. To osta-
tnie sprawia, że aczkolwiek omawian a pozycja adresowana
jest głównie do studentów, to jednak może być bardzo przy-
datna także dla młodych pracowników naukowych. Niektóre
zagadnienia traktowane są bardziej obszernie np. problem
roślinożerności, relacj i makrofity - makrofauna, drapież-
nictwo i konkurencja. Określono również obecny sŁan wiedzy
hydrobiologicznej jak również propozycje kierunków badań
na przyszłość. Podczas lektury wyczuwa się emocjonalny sto-
sunek autorów do omawianych zagadnień, cechę rzadko spo-
tykaną w podręcznikaćh krajowych. Wyrża się to m. in. w
używaniu takich określeń jak: ,,mysterious topics", ,,elusive
and fascinating topic", ,,ephemeral beauty of freshwater plan-
ts", etc. Omawiana ksiązka, licząca niespełna trzysta stron, z
licznymi ilustracjami, opatrzona pod koniec indeksem przed-
miotowym oraz slorowidzem nazw organizmów (oddzielnie
łacińskicb i angielskich) jest przykładem bardzo skonden-
sowanej, niezwykle interesująco podanej, nowoczesnej i
oryginalnej pozycji.

Robert G. Wetzel, Gene E. Likens, 1991.
Limnological Analysis (second edition). Springer

Verlag, New York, str 391. (ISBN 0-387-97331-1).
Cena 39.00 S US.

Prezentowana publikacja zajmuje miejsce pośrednie mię-
dzy podtęcznikiem a poradnikiem. Poszczególne jej części
nazywane są co prawda ,,ćwiczeniami", ale każda z nich jest
rozdzińem omawiającym dość szerokie zagadnienie. Ksipka
tozpoczyna się od przedstawienia zagadnień związanycb z
morfometrią misy jeziornej i koryta potoku oraz podaje sposób
sporządzania map batymetrycznych. Na uwagę zasługują pro-
pozycje eksperymentów ilustrujących cyrkulację wody w je-
ziorzę i powstawanie różnych typów stratyf,lkacji. Morfologia
strumienią wielkość przepływu wody i typy zlewni to osobny
rozdziń. Następne traktują o podstawowych składnikach che-
micznych wody i ich przemianacb. Znajdujemy tu opisy no-
woczesnych metod analitycznych, które nie wymagają sto-
sowania specjalistycznej aparatury .,,Ćw iczenid' poświęcone
organizmom wodnym zajmują dziesięć kolej n ych rozdzi ałów,

Zakes tematów jest bardzo szeroki - od sposobów oceny
liczebności i produkcji bakterii, poprzez szacowanie produkcji
pierwotnej (cenna tabela pozwalająca obliczyć objętość ko-
mórek glonów), odżywianie i produkcję zooplanktonu i ben-
tosu jezior i potoków, po laboratoryjne badania układu dra-
pieżnik - 9fi2lą, metody określania zagęszczeaia poputacji
ryb i innycb zwierząt.

Ostatnie dziesięć rozdziałów dotyczy badarń całych eko-
systemów. Omówione są procesy rozkładu materii organi-
cznej, rola litoralu jezior, dobowy budżet energetyczny i bit-
ans biogenów w potokach oraz dobowe oscylacje podsta-
wowych czynników środowiskowych w jeziorach, metoda
oceny dawnej produkcji jeziora na podstawie badania osadów
oraz metody badania stopnia zanieczyszczenia rzeki. Zakoń-
czenię książki stanowią cztery aneksy. Pierwszy omawia pod-
stawowe pojęcia chemiczne, drugi podaje metody statystyczne
stosowane przy opisie zgrupowań organizmów, trzeci wyja-
śnia podstawy kolorymetrii i spektrofotometrii, czułuty zŃ to
klucz do oznaczania głównych grup organizmów slodkowo-
dnych Ameryki Północnej. Uzupełniony jest on wskazów-
kami, gdzie należy szukać kluczy bardziej szczegółowych.
Ksiązka Wetzel'a i Likens'a jest bardzo cenną pomocą dla
tych, którzy myślą o przygotowaniu zajęć dydaktycznych na
poziomie wyższym niż podstawowy.

Ryszard Kornijów Wojciech Fijałkowski
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Spis bentologów polskich

Adresy niżej wymienionych osób,
zaznaczone cyframi arabskimi w na-
wiasie, znajduję się w wykazie adresów
ośrodków naukowych, który jest umie-
szczoly na końcu spisu.

Adamus Krzysztof, mgr., (WIOŚ,
Piotrków Trybunalski).

Banaszak Józef, prof. dr hab., (23).
Zoobentos drobnych zbiorników
wodnych ze szczególnym uwzglg-
dnieniem chironomidae.

Biesiadka Eugeniusz, prof. dr hab.,
(24). Systematyka i ekologia
Hydracarina, Coleoptera i Hete-
roptera. Eutrofizacja, bioindy-
katory.

Chojnacki Janusz, prof. dr hab., (18).
Nektobentos strefy przybrzeżnej
morza. Rekultywacja wód mor-
skich.

Cichocka Maria, dr, (24). Ekologia i
biologia Hydracarina. Bioindykacja.

Czachorowski Stanisław, dr, (24).
Zoogeogtafla i ekologia Tricho-
ptera.

Czeczuga Bazyli, prof. dr hab., (2ż).
Biochemia Q<arotenoidy) organi-
zmów wodnych. Paleolimnologia.

Dobrowolski Zbigniew, dr (25).
Ekologia bezkręgowców jeziornych

Domek Piotr, mgr inż. (6). Ochrona
wód. Monitoring biologiczny.

Drgas Aleksander, mgr, (32). Biotogia
i ekologia mejobentosu.

Drzycimski Idzi, prof. dr hab., (19).

Systematyka, biologia i ekologia
mejobentosu (Harpacticoida) wód
morskich.

Dumnicka Elżbieta, dr, (?7), Syste-
matyka, zoogeografia, ekologia
Oligochaeta. Biocenozy wód pod-
ziemnych.

Dusoge KrzysztoĘ dr, (ż9). Ekologia
makrobentosu jeziornego (Chiro-
nomidae). Rekultywacj a jezior.

Dyduch-Falniowska Anna, dr, (31).
Systematyka i ekologia Bivalvia,
zwłaszcza S phaeriidae.

Falniowski Andrzej, doc. dr bab.,
(Muzeum Zoologiczne UJ, ul. In-
gardena 6, 30-063 Kraków).
Gastropoda wodne.

Fialkowski Wojciech, dr, (3). Syste-
matyka, biologia i ekologia makro-

bentosu (Plecoptera). Sieci troficzne
w rzekacb.

Fisher-Ma]anowska Zofla, prof'
dr hab., (29). Obieg materii iprze-
pływ energii w ekosystemach
wodnych.

Fleituch Tadeusz, mgt, (ż7). Ekologia
makrobentosu.

Fyda Janusz, mgr (3). Systematyka
i ekologia Protozoa,

Galas Joanna, dr, (ż7). Procesy
dekompozycji materii organicznej
w wodach płynących ijaskiniach.

Giziński Andrzej, prof. dr hab., (10).
Funkcjonowanie jezior i zbiorników
zaporowych. Typologia, eutrofi-
zacja i rekultywacja wód.

Gostkowska JolanĘ mgr, (32).
Makrobentos południowego
Bałtyku.

Gruszka Piotr, mgr, (18). Ekotogia
Bałtyku i estuariów Odry. Syste-
matyka Polychaeta.

Grużewski Mirosław, mgr, (Muzeum
Przyrodnicze w Drozdowie,
ul. Główna 38, 18-406 Drozdowo).
Ekologia rzeczny ch Mollusca.

Grzybkowska Maria dr, (4). Ekologia,

prodŃcja i systematyka makro-
fauny (Chironomidae).

Guziur Janusz, dr, (16). Zoobentos
stawów.

Hull Maria, dr, (15). Bioindykacja,
zanieczyszczenie i procesy samo-
oczy szczania rzek. B iologiczne
oczy szczanie ścieków. Ciliata.

Jankowski Wojciech, mgr, (35).
Ochrona środowiska wodnego.

Janowska Ewa, mgr, (5). Zoogeografia
i systematyka bentosu morskiego.

Janta Aleksander, mgr, (2). Amphipoda
i Mollusca wód słonawych.

Jazdżewska Teresa, doc. dr hab., (5).
systematyką biologia i ekologia
Ephemeroptera i Hirudinea.

Jażd:żewski KrzysztoĘ prof. dr hab.,(S).
Morfologia, biologia i ekologia
morskicb i słodkowodnych Amphi-
poda. Zoocenologia bentosu.

Khal Krystyna, dr, (5). Systematyka,
biologia i ekologia Oligochaeta
i Hirudinea.

Kajak Zdzisław, prof. dr hab., (29).
Fu nkcj onowanie ekosystemów wo-

Ciąg dalszy str. 6

Kafl*hr,*r*
J e*^ ta @phemera albipennis red.) pojawiła

! sie bardzo licznie w pierwszych dniach sier-
V pnia 1868 nad Seretem w Biliczu, Do 12 sier-
pnia prawie co wieczór pokazywała się przy za-
chodzie słońca bardzo licznie. Gdy na dobre
zaczął zmrok zapadać,zdavłalo się, jakoby gęsta
zalegńa mgła, jak daleko tylko oko dosięgnąć mo-
gło wzdłuż całej rzeki. Latały nisko nad wodą
warstwami w niektórych miejscach 10-12 stóp ma-
jącymi. Icb liczne skupienia nie da się z niczym
porównać, gdyż i najgęstszy rój pszczół słabe tylko
dać możę o nim wyobrażenie. Pojedyncze okazy
pląsały nieco dalej od głównego roju i wydawa-
ły się jako płateczki śniegu padającego. Zbijając
się do kupy, bardzo wiele z nich wpadało w rzekę
i ginęło, białą, na cal grubą warstwą pokrywając
powierzchnię wody. Patrząc na ten płynący cńen-
tarzzwierzątek, które jeszcze przed chwilą obja-
wiały tyle życia towarzyskiego, mimowolnie na-
suwała się myśl o znikomości neczy ziemskich.

Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej,
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Spis bentologów polskich
o

dnych. Eutrofizacja i ochrona wód.
Ekologia bentosu.

Kamler Ewa, prof. dr hab,, (29). Bio-
energetyka organizmów wodnych.

Kasprzak Krzysztof, dr, (33). Morfo-
logia, anatomia i systematyka Oli-
gochaeta. Ochronajezior i rzek,

Kaffermiiller Maria, prof. dr hab.,
(ul. Bułgarsk a l04al8, ó0-88 1 Po-
znarń). Systematyka i ekologia
Ephemeroptera.

Kittel Wojciech, dr, (5). Systematyka,
biologia i ekologia Plecoptera.

Kłonowska-Olej nik Małgorzata, dr, (3 ).
Systematyka, biologia i ekologia
Ephemeroptera. Ekologia bentosu
wód płynącycb.

Kołodziejczyk Andrzej, dr, (12). Eko-
logia mięczaków słodkowodnych
(rozmieszczenie, migracje).

Konopacka Alicja, dr, (5), Morfologia,
systematyka i ekologia slodko-
wodnych i morskich Crustacea
(głównie Amphipoda).

Koperski Paweł, mgr, (12). Fauna
naroślinna jezior. Biomanipulacja.

Koprowska Lucyna, mgr, (15). Bentos
stawów utleniających i zbiorników
pokopalnianych. Ochrona wód.
Biomanipulacja.

Kordylas Andrzej, mgr, (25). Zespoły
Coleoptera różnych typów zbior-
ników wodnych.

Kornijów Ryszard, dr, (14). Ekologia
zespołów bentosowych i naroślin-
nych. Funkcjonowanie jezior. Bio-
manipulacja.

Kowalczewski Andrzej, dr, (l2).
Eutrofizacja jezior,rzek i zbior-
ników zaporowych oraz jej zapo-
bieganie.

Kowalik Witold, prof. dr hab., (14).

Biologia i ekologia Flydracarina
i Coleoptera. Bioindykacja i ochro-
na wód.

Kownacki Andrzej, dr, (ż7). Syste-
matyka, biologia i zoogeografia
Chironomidae. Ekologia wód pły-
nacych. Modelowanie ekosyste-
mów wodnych.

Krzyżanek Edwarct, dr, (28). Bcntos
(Chironornidae, Bivalvia) zbior-, ników zaporowych. Eutrofizacja.

Kuf]ikowski Tadeusz, dr, (28). Fauna
naroślinna.

Kuklińska Bożena, dr, (17). Ochrona
wód. StrŃtura i dynamika bentosu
i ryb.

Kukuła Krzysztof, dr, (Akademia
Rolnicza im. H. Kołłątaja, Filia
w Rzeszowie, ul. Ćwiklińskiej 2,
35-959 Rzeszów). Ephemeroptera
rzek. Ochrona wód.

Kurzatkowska Alicja, mgr (24). Mor-
fologia, taksonomia i ekologia
Heteroptera.

Labuda Marek, rngr, (25). Dynamika
i struktura mejobentosu jeziornego.

Lewandowski Krzysztof, mgr, (ż4).
Ekologia owadów wodnych.
ochrona wód.

Lewandowski Krzysztof Bogusław, dr,
(29). Ekologia Mollusca zwłaszcza
Dreissena polymorpba i Unionidae.

Łakota Stanisław, prof. dr hab., (36).
Biotesty, wpływ pestycydów i in-
nych związków chemicznych na
organizmy wodne.

Mielewczyk Stanisław, dr, (30). Eko-
logia i biologia Odonata.

Michałkiewicz Michał, mgr, (20). Bio-
logia saniLarn a jezior i wód podzie-
mnych. Malakofauna jezior.

Namiotko Tadeusz, mgr, (2). Syste-
matyka, morfologia i dynamika
subfosylnych Ostracoda profundalu
jezlor.

Nasteruk Teresa, mgr, (26). Rozmie-
szczenie Gastrotricha w osadach
zbiorników słodkowodnycb.

Niesiołowski Stefan, dr, (5). Syste-
matyka, biologia i ekologia Simuli-
idae i Empididae.

opaliński KrzysztoĘ dr hab., (29).
Bioenergetyka rnorskich bezkręgo-
wców ze stref polarnych.

Orzechowski Bogumił, dr, (25). Aute-
kologia Mollusca i Crustacea.

Osowiecki Andrzej, mgr,(34). Bentos
Bałtyku. Biomanipulacja.

Piechocki Andrzej, prof. dr hab. (5).

Systematyka. biologia i ekologia
Mollusca. Ekologia bentosu wód
płynących.

Pieczyńska Ewa, prof. dr hab., (12).

Eutrofizacja jezior. Ekologia strefy
litoralu jezior.

Pieczyński Eligiusz, doc. <Jr hab., (29).
Ekologia Fly<lracarina. Bcntos
litoralu jezior. Rcdaktor,,WiatJo-

mości Ekologicznych".
Piesik Zbigniew, dr, (7). Funkcjo-

nowanie bentosu i peryfitonu.
Podolski Grzegorz, mgr, (37). Eutrofi-

zacja i ochrona wód.
Poleszuk Gorzysław, dr inż., (9).

Hydrochemia wód. Eutrofizacja.
Prejs Andrzej, prof. dr hab., (12).

Pokarm i strategiajego zdoby-
wania. Relacje drapieżnik--ofiara.

Prejs Krystyna, dr, (12). Ekologia
słodkowodnych Nematoda. Relacj e
drapieżca-ofiara.

Presler Ewa, mgr, (5). Morfologia,
anatomia i systematyka bentosu
(Amphipoda) morskiego (Antar-
ktyka).

Presler Piotr, dr, (5). Morfologia,
anatomia, systematyka i ekologia
bentosu @chinodermala) morskiego
(Anrarktyka).

Radziejewska Teresa, dr inż., (19).
Mejobentos jako wskźnik czysto-
ści wód.

Radzikowska BeaŁa, mgr, (26). Ekolo-
gia ślimaków słodkowodnych (Vi-
viparus viviparus L.) i ich rola
w zbiornikacb zaporowych.

Riedel W;rnda, dr, (13). Trichoptera
różny ch regionów Polski.

Różycki Olgierd. dr inż., (Terenowa
Stacja Badawcza AR, ul. Kazimie-
rza Królewicza 4, 7I-550 Szcze-
cin). Makrobentos Zalewu Szczę-
cińskiego i wód arktycznych.

Rutkowska-Narożniak Anna, mgr,(2 l ).
Wpływ pola magnetycznego na ak-
tywność organiztnów osadu czyn-
nego.

Ru&owski Dariusz Henryk, mgr, (29).
Ekologia Dreissena polymorpha.
Eutrofizacja litoralu jeziornego.

Siciński Jacek, dr, (5). Biologia i
" ekologia Chironomidae. Zoobentos

wótJ Antarktyki (PolychaeLa).
Sikorowa Aleksandra, prof. dr hab.,

(15). Bentos jezior (Chaoboridae).
Eutrofizacja wód. An tropopresja.

Skalski Andrzcj, dr hab., {Wyższa
Szkoła Pcdagogiczna, Wydział Ma-
tcmatyczno* Przy r o<lniczy, al. Za-
wadzkicgo 13ll5, 42-ż0l Często-
chowa). Fauna wód potlzicmnych
(Amphipotla). Palcozoologia, launa
bursztynu.
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Soszka Grzegorz, dr, (ul. Porajów 8/16,
03- 1 88 Warszawa). Substancje
radioaktywne w łaricuchach pokar-
mowych. Fauna naroślinna. Gastro-
poda słodkowodne i morskie.

Stańczykowska Anna, prof. dr hab.,
(26). Ekologia Dreissena polymor-
pha. Mięczaki jako pokarm ryb
i ptaków,

Stępka Leszek, mgr, (11). Biologia
i ekologia mięczaków słodko-
wodnych

Sywula Tadeusz, prof. dr hab. (2).

Systematyka, morfologia i ekologia
Ostracoda i Copepoda.

Szadziewski Ryszard, prof. dr hab. (1).

Systematyka Chironomidae i Cera-
topogonidae. Zoobentos wód zaso-
lonych.

Szczgsny Bronisław, doc. dr hab. (31).

Systematyka i biologia Trichoptera.
Ekologia wód płynących.

Teodorczyk Włodzimierz, mgr, (5).

Zoogeografla i biologia bentosu
wód słonawych.

Warzocha Jan, dr, (30). Ekologia ben-
tosu Bałtyku. Eutrofizacja Bałtyku.

Więckowski Krzysztof, dr, (3). Ekolo-
gia Ciliata.

Wiedeńska Jolanta, dr, (5). Morfologia,
anatomia, systematyka i ekologia
Limoniidae (Diptera).

Wiśniewski Ryszard, dr, (11). Biologia
Dreissena polymorpha. Skład che-
miczny osadów dennych jezior
i zbiorników zaporowych.

Wyczółkowska Ha]ina, mgr, (WIOŚ,
Piotrków Trybunatski).

Zavłal Andrzej, mgr, (8). Taksonomia
i ekologia Hydracarina.

Zięba leny, dr, (27). Makrobentos
(Chironomidae) stawów karpio-
wych, zbiorników zaporowych
i rzek.

Zwolski Włodzimierz, prof.dr hab.,
(14). Systematyka i biologia Simu-
liidae i chironomidae.

Zbikowski Janusz, mgr, (10). Ekologia
bentosu jezior i zbiomików zapo-
rowych.

Zmudziński Luclwik, prof. dr hab.,
(25). Zoobęntos Bałtyku i wód sło-
nawych. Eutrofizacja.

Zytowiecka-Łukowik Maria, mgr,

$ilIOŚ, Wałbrzych). Ochrona
środowiska wodnego, rzeki.

l. Uniwersytet Gdański, Z,akład
Zoologii Bezkręgowców, ul. Piłsu-

dskiego 46, 9I-3'1 8 Gdynia.
2. Uniwersytet Gdański, Zakład

Genetyki, ul. Kładki 24,80-82ż
Gdańsk.

3. Uniwersytet Jagielloński, Zakład
Hydrobiologii,ul. Oleandry 2a, 30-
063 Kraków.

4. Uniwersytet Łódzki, ZakJad
Ekologii i Zoologii Kręgowców, ul.
Banacha 12l 1,6, 90-ż3'7, Łódż.

5. Katedra Zoologli Bezkręgowców i
Hydrobiologii,ul. B anach a Iżl 1,6,

90_237 Łódź
6. Uniwersytet Adama Mickiewicza,

Zakład Ochrony Wód, ul. Drzymały
24, 60-613 Poznań.

7. Uniwersytet S zczeciński, ZakJad
Oceanografii Biologicznej, ul. Łu-
kasińskiego 43, 7 I-żń Szczęcin.

8. Uniwersytet Szczeciński, Katedra
Zoologii Bezkręgowców ul. Wiel-
kopolska L5, 70-45I Szczecin.

9. Uniwersytet Szczeciński, Zakład
Cbemii, ul. Felczaka 3a,71-047
Szczecin.

10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Zakład Hydrobiologii, ui. Gagarina
9, 87-100 Toruń.

11. Uniwersytet M. Kopernka, Zakład
Zoologii Bezkręgowców, ul,
Gagarina 9, 87-100 Toruń.

12. Uniwersytet Warszawski, Zakład
Hydrobiologii, Nowy Świat 67, 00-
Mó Warszawa,

1 3. Uniwersytet WarszawsY,l, Zakład
Zoologii, Krakowskie Przedmieście
26 /28,. 00-325 Warszawa.

14. Akademia Rolnicza, Zakład
Zoologii i Hydrobiologii, ul. Aka-
demicka 13, 20-934 Lublin.

15. Akademia Rolniczo-Techniczna,
Katedra Biologii Wody i Ścieków,
ul. Oczapowskiego 5. 10-957
Olsztyn-Kortowo. 16.

16. Akademia Rolniczo-Techniczna,
Katedra Rybactwa, ul. Oczapo-
wskiego 5, 10-957 Olsztyn-Korto-
wo.

17. Akademia Rolniczo=Techniczna,
Katedra Zoologli, ul, Oczapo-

. wskiego 5, 10-957 Olsztyn-Kor-
towo.

18. Akademia Rolnicza, Zakład Eko-
togii Morza i Ochrony Śrotlowiska,
ul. Kazimierza Królęwtcza 4,

71-550 Szczecin.
19. Akadeinia Rolnicza, Zakład

Oceanografii, ul. Kazimierza Kró-
lewicza 4, 71-550 Szczecin.

20. Politechnika Poznańska. Instvtut

Inżynierii Środowiska, ul. Piotrowo
3a, 60-965 Poznań.

21. Politechnika Warszawska, Zakład
Biologii Sanitarnej, ul. Nowo-
wiejska 20, 00-653 Warszawa.

22. Akademia Medyczna, Zakład
Biologii Ogólnej, ul. Kilińskiego 1,

15-ż30 Białystok.
23 . W y ższa S zkoła Pedagogiczna,

ZŃJad Ochrony Środowiska,
ul. Chodkiewicza 5,
85-064 Bydgoszcz.

24. W y ższa S zkoła Pedagogiczna,
Zakład Ekologii i Ochrony Środo-
wiska, ul. Zołnierska 14,
10-561 Olsztyn.

ż5. W yższa Szkoła Pedagogiczna,
ZakJad Ekologii i Ochrony Przy-
rody, ul. Arciszewskiego 22b,
76-żOa Słupsk.

26. W y ższa S zkoła Roln iczo-Peda-
gogiczna, Zakład Ekologii i Ochro-
ny Środowiska, ul. Prusa 12,

08-110 Siedlce.
27. Polska Akademia Nauk, Zakład

Biologii Wód im. K, Starrnacha,
ul. Sławkowska 17, 31-016
Kraków.

28. Polska Akademia Nauk, Zakład
Biologii Wód im. K. Starmacha,
Stacja Hydrobiologiczna, Jezior-
na 80, 43-230 Goczałkowice,

29. Polska Akademia Nauk, Instytut
Ekologii, Dziekanów Leśny,
05-092 Łomianki.

30. Polska Akademia Nauk, Instytut
Biologii Rolnej i Leśnej, ul. Świer-
czewskiego 19, 60-809 Poznań.

31. Polska Akademia Nauk, Zakład
Ochrony Przyrody, ul. Lubicz 46,
3I-512 Kraków.

32. Morski Instytut Rybacki, At.
Zjednoczenia l, 81-354 Gdańsk.

33. Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
Wyclział Ochrony Śroclowiska,
ul. S talingradzka I 6l 18,
60-968 Poznań.

34. Instytut Ochrony Śror]owiska,
Oddział Gdański, ul. Słupska 25,
80-39ż Gdańsk.

35. Instytut Ochrony Środowiska,
Oddział we Wrocławiu, ul. WysŁa-
wowa 1, 51-618 Wrocław.

]6. Instytut Przemysłu Organicznego,
ul. Doświadczalna 37, 43-ż00
Pszczyna.

37. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, Poznań

Redakcja
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Pobca^y sp rzętH EWLETT PACKARDA:
p Drukarki laserowe HP ll P+, HP lll P,

HP4, HP4M, HP4si (drukarka sieciowa o dużej
wydajności, rozdzielczośc druku 600 dpi)

p Drukarki atramentowe HP DeskJet sOa C, HP
DeskJet 55O C, Hp PaintJet XL 300

p Plolery pisakowe i natryskowe
p Protesjonalne skanery formatu A-4 (momochro-

matyczny ScanJet P/us, kolorowy SkanJet Ilc
4ł Kompuiery serii Vectra (486 SX, DX)

Materiałe eksploatacyjne (lonery, pisaki do plote-
rów, folie do druku, papier kserograficzny, dyskietki
firmy KAO, akcesoria komputerowe, listwy zasila-
jące, itp.)

Sprzeda,iemy także aparaturę naukową, sprzęt medyczny,
preparaty mikrobiologiczne, itp. Szczegóowy wykaz znajdą
Państwo w katalogu doĘczonym do biuletynu.

ń:r.:,:,, ]:,::.:j:

Uprzejmie informujemy, że Zakład Poligraficzny DIIN
SP. z o. o. PAN wykonuje usługi składu, }amania i druku
czasopism i książek naukowych, materiałów ze zjazdów i
kongresów, gazet, informatorów, druków, powielania ksero-
graficznego, opraw introligatorskicb, laminowania doku-
ment,ów, -fLapraszamy!"
ul. Roriańska 31, tel: żI-']8_36, czynny oil l0.0t} do 19.fi) PAN


