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Redakcja przeprasza za wszystke pomyłki, ktore pojawiĘ się w pierwszej edycji "Spisu
bentologów polskich". W tym numerze zamieszczamy wszystkie poprawki i uzupełnienia,
ktore zostały nadesłane. Pragniemy gorąco podziękować Panu Profesorowi Gabrielowi
Brzękowi, że zgodzlł się być stałym współpracownikiem BiuleĘnu DNO. Pan Profesor będzie
publikował cykl artkułow pod wspólnym tyrułem "O polskich badaczach bentosu", W tym
numerze zamtęszczamy pierwszy aĘkuł poświęcony Benedyktowi Dybowskiemu. Wyrazy
uznania dla kolegi Stanisława Czachorowskiego, który zronlmiał intencje Redakcji i śmiało
postawił nową hipotezę. Mamy nadzieję, ze artykuł ten wywoła burzliwą merytoryczną
dyskusję. Zapraszamy pozostałych cztelnikow do prezentacji swoich przemyśleń.

Zapewne zauwńyliście, ze drugi numer ukazuje się duzo później niz planowaliśmy i w
znacznie zmienionej formie. Powodem tego jest odmowa dalszego fiansowania biuletynu
przez DHN w Krakowie. Obecnie nasza działalność musi ograniczyc się do skomnych
funduszy otrzymanych zZarządu Głownego PTH. \ry związkuzwm prosimy wszystkich,
którzy nie odpowiedzieli nazałączoną do pierwszego numeru ankietę, o powiadomienie
nas czy chcą otrzymywać następne numery. Pozwoli to nam uniknąc zbędnych kosztów.

Czekamy na Wasze listy, aĄkuły, nowe pomys}y i dane do "Katalogu polskiej literatury
bentologicznej " .
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Benedykt Dybowski (1833-1930) Spośrod wyroznionych przez Franciszka Augusta
Forela w roku 1989 trzech stref w jeziorach, najpozniej rozwinęło się zainteresowanie streą
denną czyli bentosową. Wynikało to głównie z powodu trudności w dojściu do tej strefy i
braku odpowiednich przyrządow do pobierania materiału dennego. W tym samym czasie gdy
Franciszek A. Forel prowadził swoje badania świata zwierzęcego w jeztorze Genewskim,
niezależnie od niego polski uczony Benedykt Dybowski badał Ącie w wodach dalekiego
Bajkału. Uczony ten przebywał w latach l866-1877 jako zesłaniec polityczny nad Bajkałem.
Wraz ztowarzyszem zesłania Wiktorem Godlewskim konstruował nie Ęlko różnę siatki i
dragi, ale nawet podobny do dzisiejszego chwytaęza dna Birge-Ekmana,|ecz znacznie
większy od niego aparat, ktorym docierał do głębokości 1573 m, wyławiając nim wielkie
bogactwo tajemniczej makrofauny dennej ztego,jednego z najstarszych w świecie,
trzeciorzędowego jeziora. Samych tylko kiełzy z rodzĄow Gammarus i Constantia wyroznił
1 1 6 gatunk ów i 26 odmian nowych dla wiedzy, przeważnie endemicznych, W dalszych
badaniach stan ten jeszcze bardziej wzbogacił. Rozmieszczenie fauny w Bajkale traktował on
z aspektu ekologicznego, badając warunki w jakich poszczególne gatunki żyją ich sposoby
odzywiania się, poruszania i rozmnażania. Wykazał między innymi, żeklełże bajkalskie w
zależności od głębokości odznaczają się wielką roznorodnością barw i kształtow, a u
gatunkow żyjących ponizej 700 m stwierdził zanik barwnika w oczach lub nawet całkowitą
ślepotę. Badał rozmieszczenie makrofauny na połkach i uskokach skalnych, skład iłow i
osadow dennych oraz adaptacje do nich poszczegolnych gafunków zwierząt.Przy
zastosowaniu własnej metody wazenia lin pomiarowych badał ukształtowanie misy jeziorai
dna, wykazując, że zapadlisko Balkału składa sie z trzech basenow przedzielonych
podwodnymi garbami skał. Studiował tez odbywającą się na głębokości 300 m cyrkulację
termiczną ponizej ktorej zalega masa wód biernych o stałej temperaturze 3,5 - 3,7 "C,
przeźroczystość wody (w zimie 40 m, latem l0-15 m), zależne od kierunkow wiatrow prądy
powierzchniowe wody (do 15 m głębokości), roczne wahania poziomu wod jeziora (70 - 80
cm), czas tworzenia i roztopu pokrywy lodowej, jej miązszośc i tworzenie się wysokich
nltńów lodowych podczas roztopu, Były to odkrycia na wskroś oryginalne i nowatorskie,
wywołały w świecie naukowym ogromne wrazenie, rozsławiając nazwisko odkrywcy Polaka,
a także taj emniczy Bajkał.

Prof. dr hab. Gabriel Brzęk
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, wybitny speclalista z
zakresu histarii zoologii i limnologii w Polsce. Lublin, ul. Skłodowshej 42/5
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Model sukcesji w rzece i 1eziorze - czy istnieje model ogólny?
Niniejszy głos w dyskusjijest nawiąaniem do pracy Brzezieckiego (1990). Głownym celem

jest zaproponowanie dyskusji nad ogolnym modelem sukcesji, wspolnym dla ciekow i jezior.
Jest więc prowokującą probą integracji. Głowną inspiracją proponowanej koncepclijest
podjęcie równowagi zastosowane w biogeografii wysp oceanicznych (MacArthur, Wilson
1967) orazw odniesieniu do ciekow (Minshall, Petersen 1985), atakże analiza
alternatywnych cykli zyciowych (Bruton l989). Pomijając szczegołową prezentację
mechanizmow sukcesji wydaje się, ze pojęcie sukcesja uzywane jest w ęzterech znaczęniach,. a
- zmiany zgrupowań w gradiencie czasu, b - zmiany zgrupowań w gradiencie przestrzennym,

.,



c - "altruistyczne" udostępnianie zasobów,
ograniczę do dwoch aspektow sukcesji: a i

d - cenofilogeneza. Niniejszy głos w dyskusji
b. Pierwsze typowe jest dla jezior, drugie dla

cieków. Na zjawisko sukcesji
ekologicznej mozna spojrzeć pod
kątem strategii zyciowych
organizmow. W tak rozumianej
sukcesji głowną rolę odgrywajątrzy
mechanizmy. 1/ eliminacyjne
działanie czynnikow zabutzaj ący ch
(udostępnienie przestrzeni lub
zasobów w układzie naturalnie
wyodrębnionym), 2l zdolnośę do
kolonizowania nowo powstaj ących
wolnych przestrzeni zasobów
pokarmowych, 3 l zdolność do
rozwoju w warunkach imigracji
(pojawiania się) nowych gatunków,
zdolnośc do wygrywania w
konkurencji z innymi gatunkami. W
konsekwencji, w przebiegu sukcesji
następuje wymiana gatunkow o
rożnych strategiach zyciowych, a w
szczególności wymiana gatunków
przystosowanych do siedlisk
niestabilnych, nieprzewidywalnych,
na gatunki typowe dla siedlisk
stabilnych, We wczesnych etapach
sukcesji (lub układa ch bar dzo często
zabur zany ch) dominuj ą gatunki,
ktorych strategia życiowa polega na
duzej dyspersyjności: duża liczba
nasion lub składanych jaj, łatwo i
szybko rozprzestrzeniająych się i
pozbawionych substancji
zapasowych. Gatunki te odznaczĄą
się szerokimi zakresami preferencji
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ekologicznych, cechująstę zazwyczal maĘmi rozmiarami, szytkim wzrostem i zakończęniem
całego cyklu rozwojowego zanim zostaną wyparte przez konkurentów. Gatunki tej grupy
inwestują energię w większości w produkcję diaspor lub duzą liczbę potomstwa. obok
składania licznych jaj naleĄ wspomnieć także o pomnazaniu w rozumieniu Bohra (198a):
poliembrionia, schizogonia itp. W odniesieniu do bentosu, najbardziej typowymi
przedstawicielami tej grupy będą gatunki występujące w drobnych zbiornikach wodnych,
mvłaszcza wsychających latem orazw strefie potamalu. W dalszych etapach sukcesji lub w
układach o rzadkich lub przewidywalnych zaburzeniach, zacnlnają dominować gatunki
Przystosowane do niskiego poziomu stresów, do środowiska stabilnego i przewi{rwalnego.
Gafunki ztej grupy odznaczająsię znacznie mniejszą dyspersyjnością i wolniej (później) 

-

pojawiają się na powstających wolnych przestrzeniach. charakteryrująsię węzszymi
zakresami preferencji ekologicznych, niską rozrodczością małą liczbą nasion lecz dużych i
zaopńrzonych w materiał zapasowy, rozsiewanych na niewielkie odległości lub niewielką
liczbąmłodych lecz z duzą ilością zainwestowanej w nie energii (materiały zapasowe, opieka).
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Charakteryzują się wolnym wzrostem w młodości oraz długowiecznością i duzymr
rozmiarami. W konsekwencji osiągają dominację w biocenozach o stabilnych warunkach. W
odniesieniu do bentosu, typowi przedstawiciele tej strategii będą występowali mvłaszcza w
profundalu jezior oraz strefie ritralu. Warianty a (czasowy) i b (przestrzenny) wydają się byc
więc obrazem tego samego zjawiska. Zatem mozliwe jest zna|ezienie wspolnego mechanizmu
dla jezior i rzek. W przypadku ciekow sukcesyjne zmiany dokonują się w profilu podłuznym
(w gradiencie zmian przestrzennych), natomiast w przypadku litoralu jeziora, wyraźniejszy jest

aspekt czasowy. Wspolny dla obu sytuacjijest wzrost trofii oraz wzrost niestabilności,
astatyzmu i nieprzewidywalności warunków środowiskolvych. Pociąga to za sobą zmianę
warunków na korzystniejsze dla strategii oportunisty (strategia typu r). Taki model zmian
byłby dokładnie odwrotny od "tradycyjnego" modelu sukcesji, gdyz prowadzi nie do większej
stabilizacji a do większej astatyzacji. Moze to jest więc zasadniczarażnica ekosystemow
rzecznych i jeziornych w porownaniu do ekosystemów lądowych ?

Literatura
Bohr R., 1984. Zarys filogenezy itaksonomii roślin plechowych. IIMK, Toruń, 104 str.
Burton M. N. 1989. Alternative life-history styles of animals. Kluwer Acad. Pub.,

Dorderecht-Boston London, ól6 str.

Brzeziecki B., 1990. Sukcesja roślinności, w poszukiwaniu ogolnego modelu. Wiad. ekol., 36,

3_19,
Mac Arthur R., E. O. Wilson, 1967 . Thę theory of island biogeography. Princenton, N. J.

Princenton Universy Press, 203 str.
Minshall G. W., R. C. Petersen, 1983. Towards a theory of macroinvertebrate community
structure in stream ecosystems Arch Hydrobiol., I04,49-76.

stanisław czachorowski
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Zakład Ekologii i Ochrony Srodowiska Wyższej SzkoĘ Pedagogicznej w
Olsz§nie. Zakład powstał w lutym 1977 rokujako jednostka organizacyjnalnsĘrlutu
Biologii. Od początkuZal<ł.adem kieruje prof. dr hab. Włodzimierz Jezierski. Problematyka
badawcza zorientowana jest na dwa głowne kierunki wiodące: ekologię kręgowców
lądowych i hydrobiologię. Badania hydrobiologiczne kierowane przez prof. dr hab.
Eugeniusza Biesiadkę dotyczą trzech problemów. Najsilniej reprezentowany jest problem
badań podstawowych nad ekologią systematyką biologią rozwoju i geografią akarofauny i

entomofauny wodnej. Badaniami tymi objęte są: Hydracarina (prof. E, Biesiadka, dr E.
Cichocka), Coleoptera (prof E. Biesiadka, mgr. K. Lewandowski), Heteroptera (prof. E.
Biesiadka, mgr A. Kurzątkowska), Trichoptera, Megaloptera (dr S. Czachorowski),
Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata (mgr, K, Lewandowski). Drugim problemem o bardziej
regionalnym charakterze jest dokumentacja ftzjogrŃczna obszarów chronionych połnocnej
Polski. Trzecia grupa tematow badawczychpozapoznawczym iteoretycznym, ma rowniez
charakter stosowany i dotyczy ekologicznych podstaw kształtowania środowiska obszarow
podmokłych. W latach ubiegłych badania prowadzono na obszarzeRoztocza, Wyzyny
Krakowsko-Czętochowskiej, Karkonoszy, Doliny Biebrzy i Narwi oraz?ojezierza
Mazurskiego i Pomorskiego. Obecnie prowadzone są badania nad makrobentosem jezior
lobeliowych Pomorza, torfowisk i drobnych zbiorników Pojezierza Mazurskiega araz
zbiornikow wodnych Doliny Narwi i Biebrzy. Wspolnie z Ins§rtutem Zoologii Białoruskiej



Akademii Nauk w Mińsku rozpoczęto badania makrobentosu (Hydracarina, Coleoptera,
Heteroptera, Tńchoptera) zbiornikow wodnych Białorusi. Zakład gromadzi zbiory wodnej
fauny bezkręgowej z Polski i Europy. Na zbiory naukowe składa się około 200 tys.

osobników (w łm 7 tys. preparatów), nalezących do 1500 gatunkow Hydracarina, około 60
tys. imagines chrząszczy wodnych (Coleoptera) i pluskwiakow wodnych (Heteroptera), około
60 Ęs. larw i imagines, większości gatunkow chruścikow (Trichoptera) Polski oraz około 50

Ęs. larw i imagines wazek (Odonata), jętek (Ephemeroptera) i widelnic (Plecoptera).

stanisław czachorowski
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VI International Congress of f,cology. 20-26 sierpień 1994, Manchester, England.
Organizatozy. INTECOL, the International Association for Ecology.

Wiodącym tematern Kongresu będzie "Postęp w ekologii wychodzi na spotkanie
problemom zmian środowiska". W ramach 43 posterowych sesji jedna zostanie poświęcona
ekologii wod słodkich.
Adres: The Secretary, VI International Congress of E'cology, The Manchester Conference
Centre U.M.I.S.T, P.O. Box 88, Manchester, M60 lQD, UK.

The Third International Congress of Dipterology. 15-19 sierpień 1994, Guelph, Canada.
Organizator; University of Guelph, Ontario Canada.
W ramach tego Kongresu organizatorzy pragną zorganizowac sekcję poświęconą

Chironomidae. Mają nadzieję, ze nie będzie to kolidowaŁo z L2-Ęm Międzynarodowym
Sympozjum na temat Chironomidae, które odbędzie się w styczniu 1994 w Canberra,
Australia. Tematem sekcji będzie "Chironomidae obecnie i w przeszłości: fauna, systematyka,
ewolucja, ekologia".
Adres: Dr Steve Marshall, Dept. of Environmental Biology, University of Guelph, Guelph,
ontario NlG 2W1, Canada (fax: (519)824-4120)

NoWo§CI wYDAIryNICzD

J. V. Ward,1992. Aquatie Insect Ecology. 1 Biology and Habitat.
John Wiley & Sons, Inc. New York, Chichister, Brisbane, Toronto, Singapore, str. 438.
(ISBN 0-471-55007-8). Cena ok. 100$.

Owady są najwazniejszą grupą zasiedlającą dno w rożnego Ępu zbiornikach wod
śródlądowych, Dlatego też praca Ward'a staje się nieocenionym źrodłem informacji dla osob
zajmujących się zoobentosem. Na wstępie podano krotką charakterystykę wszystkich rzędow
owadow zamieszkujących środowiska wodne z zaznaczeniem gdzie najczęściej i w jakim
stadium moza je znd,eźc. Następnie została opisana ewolucja tych owadow, sposoby
kolonizacji przez nie środowisk wodnych i ich adaptacje do zycia w wodzie. Bardzo
szczegółowo opisano róznego typu aparaty oddechowe i mechanizmy ich działania. Kolejny
rozdzjń to poszczególne środowiska i ich zoocenozy, Omówiono w nim zespoĘ owadow
żyjących w poszczegolnych formacjach ekologicznych jeziora (pleuston, plankton, nekton,
bentos) jak rownież w rożnego typu jeziorach scharakteryzowanych na podstawie trofii i na
podstawie lokalizacji geograficznej (np jeziora wysokogorskie, tropikalne). W kolejnych
padrozdzińach omówiono zespoły owadów w stawach, bagnach, wodnych zbiorniczkach

il



naroślinnych. Bardzo szczegółowo zostały opisane zespoły owadów wod płynących. Duzo
uwagi poświęcono adaptacji do Ącia w prądzie. Przedstawiono tez różne koncepcje
klasyfikacji rzek. Kolejny rozdział omawia środowiska morskie i środlądowe solankr.
Osobnym problemern poruszonym w ksiązce jest wpływ czynnikow środowiskowych takich
jak temperatura, substrat, poziom wody, szybkośc prądu, światło, tlen i inne czynniki
chemiczne na cykle zyciowe, behawior, wymagania pokarmowe i rozmieszczenie owadow
wodnych. Ksiązka zostńa napisana w oparciu o bogatą (około 1500 pozycji), najnowszą
literaturę dotyczącątego przedmiotu. Liczne tabele, wykresy i ryciny ilustrujące poszczególne
rozdziĄ zwiąkszająjej czytelnośc a obszerny indeks rzeczow znalezienie potrzebnych
informacji. Ksiązka przeznaczona jest dla specjalistów. Mozna ją równie polecic
wykładowcom przygotowującym zajęcia z hydrobiologii, Jest równie przydatna jako
przewodnik po literaturze dla osob robiących kolejne stopnie naukowe.

A.k.

Razowski J. (red.) Wykaz zwienątPolski. Tom I. Część XXXIV1-21. Insecta: Protura
- Planipenia.
Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Krakow, l990, str 158 (ISBM 83-04-03254-6).
Tom Ir. Część XXXIV25-29. Insecta: Trichoptera - Siphonaptera. Część
XXXIII-XLITI. Chaetognata - Mammalia.
Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, l991, str. 342. (ISBM 83-04-03759-9)
Tom IfI. Część XXXaJ2ż,23. Insecta: Coleoptera, Strepsiptera.
Krakowskie Wydawnictwo Zoologiczne. Kraków 1991, str. 217. (ISBM 83-900337-4-7) .

Celem tego opracowania jest, w oparciu o dane literaturowe i materiały muzealne,
zestawienie wszystkich stwierdzonych w Polsce gatunków zwierząt (z wyjątkiem
pierwotniaków), oraz aknnlizacja nazewnictwa.Procztego dla poszczególnych rzędow a w
pewnych wypadkach nawet rodzin podany jest stan poznania naszej fauny na tle fauny
Europy. z planowanych pięciu tomów ukazały się już trzy. czlltelnik zajmujący się
zoob€ntosem znajdzie w nich gatunkowe Wkazy. skoczogonkow - A. SzepĘcki, W. Weiner;
jętek - R, Sowa; widelnic - W. Fiałkowski; wazek i pluskwiakow wodnych - S. Mielewczyk;
Megaloptera i Planipenia - W. Czechowska, R, Dobosz; chruścikow - B. Szczęsny;
chrząszcry - M. Mroczkowski, J. Stefańska i muchówek które są rozpatrywane na poziomie
rodzin (Limoniidae, Cylindrotomatidae, Tipulidae - W. Krzemiński; Blephariceridae - W.
Krzemiński, A. Kownacki; Chironomidae - A. Kownacki; Ceratopogonidae, Thaumaleidae,
Dixidae, Chaoboridae - R. Szadziewski,,Culicidae - G. Okroy-Rysop; Psychodidae - S.
Niesiołowski, R. Wagner; Simuliidae, Empididae - S, Niesiołowski; Tabanidae, Athericidae,
Rhagionidae - W. Mikołajczyk; Dolichopodidae - A. Palaczyk; Sciomyzidae, Ephydridae - T.
Zatwarnicki; Muscidae - A. Draber-Mońko). Jak wynika z przedstawionego zestawienia w
omawianych tomach uwzględniono juz wszystkie grupy owadów wodnych, czyli istotnączęść
zoobentosu. Powyzszy wkaz informuje nie tylko o tym czy dany gatunek byŁ jużwykazany
z Polski, ale równiez o róznorodności gatunkowej w obrębie poszczególnych rodzajów. Jest
to istotne przy posfugiwaniu się kluczami do larw w ktorych podaje stę zazvvyczaj tylko
pojedyncze gatunki. Wszystkie tomy mozna nabyc w bibliotece Ins§rtutu Systematyki i
Ewolucji ZwierzątPAN, ul. Sławkowska 17,3|-0L6 Krakow.
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,,.Do bardzo niekorzystnych warunkow badania naleĘ znaczne oddalenie jezior od
centralnego punktu wycieczek, tj. od wsi Zakopanego. Pominąwszy bowiem ze na wycieczki
traci się wiele czasu, ma się jeszcze i tę niekorryśc, ze nie mozna świeżego materyjału
faunistycznego przynosic do wsi, celem zbadania ciekawszych gatunkow za Ącia. Wśrod gor
zaś nie ma mozności oddawac się mikroskopowym badaniom, albowiem dotychczas istnieje

Ęlko mała liczba schronisk, a i tych urządzenie jest jeszcze tak proste, ze nie można marryc o
przedsiębraniu w nich
jakichkolwiek poszukiwań
naukowych przez czas dłuższy.
Wobec takiego stanu rzeczy
trzeba poprzestać na
przechowywaniu
nagromadzonych materyj ałow w
pĘnach konserwuj ących, co
naturalnie niezmiernie utrudnia
poźniejsze badanie.
Odbywanie zaś wyciec zek ze
wszystkremi przyborami,
potrzebnemi do badń
gruntowniejszych, jest
połączonem z wieloma
nieprzyjemnościami, albowiem z
braku drog musi goral niekiedy
po karkołomnych ściezkach
wynieść na barkach l narzędziai
zapasy zywności i po takich
ściezkach znieść plony pracy,
Najdogodniej byłoby wybrac się od razLl na dfuższy cztls w góry z caĘm orszakiem ludzi t z
namiotem, atoli takie wycieczki są bardzo kosztowne, a trudno je dla tego rezykować, że
pogoda w Tatrach jest bardzo zmienna, aw czasie słoĘ ani robota ani powrót nie są
mozebne. Pominąwszy te niedogodności, które przyrodnik ze stoicyzmem znieść potrafi,
trzeba się jeszcze licryć z najdotkliwszym brakiem, tj. brakiem łodek lub przynajmnie.;
nalezycie urządzony ch tratew.

A. Wierzejski. Sprawozdanie Komisji Fizjogr aftcznej, Krakow, 1 882
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Pzepraszamy prof. dr hab. Juliusza Chojnackiego, prof. dr hab Marię Keffetmuller, mgr
Alicję Kurzątkowską mgr Teresę Nesteruk, dr inż Gorzysława Poleszczuka i dr Krzysżofa
Wiąckowski ego za błędne podanie nazwisk lub imion w poprzednim spisie.

Nowi Członkowie:
Czekaj Artur, mgr (Jniwersytet Jagielloński , ZaVJad Zoologli Systematycznej i

Zoogeografri, Krakow, ul, Ingardena 6), Systematyka i biologia Odonata.
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Stos Piotr, mgr (Polska Akademia Nauk, Zakłacl Biologii Wod im K. Starmacha, 31-016
Kraków, ul. Sławkowska 17).Zoobentos jezior tatrzańskich, nurkowanie, fotografia
podwodna.

Stryjecki Robert, mgr (Akademia Rolnicza, KatedraZoologl| ul. Akademicka 13,20-934
Lublin). Makrofauna denna i naroślinna. Biologia i ekologia Hydracańna.

Wiśniewski Rajmund Jan, dr (Polska Akademia Nauk, InsĘrtut Ekologii, Dziekanów Leśny,
a5-092 Łomianki). Dynamika populacji Tubificidae w jeziorach rożnych typow. Ekologia
skąposzczetow. Rola organizmów bentosowych w procesach wymiany substancji między
osadami a wodą.

Wrobel Stanisław, prof. dr hab. (Polska Akademia Nauk, Ins§ńut Ochrony Przyrody, 31-512
Kraków, ul. Lubicz 44). Chemia wody i osadow dennych. Eutrofizacj ai zakwaszanie
potoków, rzek, zbiornikow zaporowych i gorskich jezior.
Uzupełnienia, poprawki:

Adamus Krrysńof, mgr. (Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, Piotrków, ul.
Bawełniana 18).

Grzybkowska Maria, dr hab, (4). Biologia, ekologia Chironomidae w rzekach.
Guziur Janusz, prof. dr hab. inz. (16). Bentos stawów karpiowych (w mono- i polikulturach),

Zasobność stawów i innych zbiornikow stawopodobnych (zalewiska, stawy młyńskie,
płytkie zbiorniki retencyjne i rolnicze, stawy wiejskie). Biomanipulacja zasobnością
bentosu r ożnymi metodami.

Janta Aleksander, mgr, (Polska Akademia Nauk, Centrum Biologii Morza, Sw. Wojciecha
5,8I-347 Gdynia).

Poleszczuk Gorzysław, dr inz. (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii i Nauk o Morzu,
ul. Felczaka3Ą 7I-I42 Szczecin).

Nesteruk Teresa, dr, (Wyzsza Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Zakład Zoologii, ul. B. Prusa
12, 08-110 Siedlce). Ekologia słodkowodnych Gastrotricha. Rola ekologlczna
p oszczegolnych składnikow meiob ento§u b i o c enozy j eziornej,

Warzocha Jan, dr (Morski Insąrrrrt Rybacki, ul. Kołłątaj a 1,81-332 Gdynia).
Adresy:

4. UniwersytetŁódzlł. Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, ul. Banacha L2lL6,
90-237 Łódź,

5. UniwersytetŁodzl<t,Zal<ładZoologli Bezkręgowcow i Hydrobiologii, ul, Banacha
L2lI6, 90-?37 Łódź .

18, AkademiaRolnicza,ZakładEkologiiMorza iOchrony Srodowiska, ul. Kazimierza
Królewicza 4lH, 7 1-5 50 Szczecin.

23. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Katedra Ochrony Srodowiska i Wychowania
Fizycznego, ul, Chodkiewrcza 5l, 85-667 Bydgoszcz.

26.Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Katedra Ekologii i Ochrony Srodowiska, ul.
Prusa 12, 08-110 Siedlce.

32. Morski InsĘrlut Rybacki, ul. Kołłątaj a l, 81-332 Gdynia
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