
ilUt§tt
§€llol lCtlolooIeftJ
PO§illCoo IotURRilmUR iltDRoIl 0[00leilrc0

ilnnilóU, ronull u§roPRD I99I lltlilGn 3

Cd Rdakcii
Oł-lrlajcmv do rvaszrych rąk

trz,cci numcr naszcgo biulctynu
DN0. Nie pęcznicjcmy z
tlunrt,. rvręcz przcciu,nic, lvstyd
narn, zc DNO pojalvia się tak
vłtjko, ]'łumaczcnie się tnrd-
ttrlscirmi t,bicktl ri,n},rni nic ili-
tercsu.je Czvtelnika. W tl,m
ruicjscu chcę rv inricniu llcdak-
c,li ;lrzcprosic naszcgtl Gutu
Z,_lzislarra Kajaka. zc jcgo
rli,skus1,Inv ańl,kul tak dlugcl
creknl lllt dnik, Mtlzc (itl ptlci-
esz\, \\iarlt;rtrtlść. żc arlr,kuł o
cicźkleh nrclalaclr rv wiślc
czeka dlLrzc.j ijcszczc nic
nt()ż.cr!1\, F,o rł,l-drukowac zc
rrzglutJti lta kt,sztv druku llcilr,

13i.; ąc si,", il picrsi, nic
nl()żgmv jcdnak zapcirninac, ż.e

rok 199.ł h1,1 przclorntlrły illa
naszej Sckcli. Z "nicformalncj"
przcrodziliśmy się w
"o{'icjainą" Sckcję 13en-
tologiczną Polskiego Torvar-
zl,stwa l{y,drobioiclgicznego.
Na Walnym Zebraniu
czlonkórv pTH lve wrocłarviu
nastąpiia zmiana Statutu, rv
mvśl którego Sekcje sta§ się
pelnoprarvnvmi jednostkami
organizacyjnynri Torvar-
rystwa. We Wrocłarviu odbył
się tez I Walny Ziazd Sekcii
Bentologicznej, na którym
przcdl,skutou,ano i zal-
rvierdzono l-szy punkt regu-
1aminu "Cele i formy
dziaiania". Pozostałe punkty
zlecono opracorvać zaządorvi
Sekcji. W zalączcniu
przesyłamy pelny tekst Regu-
laminu do oceny i naniesienia
erł,entualnl,ch poprarvek. Wy-
brano też nowy zarząd rv
starym skladzie (Andrzej
Korvnacki - pvcwodniczący,

Malgorzata Klonowska-Ole-
jnik i Ryszard Kornijorv -
cz,lonkorvie).

W tl,m samym roku dzięki
upororvi i zaangażowaniu
Mal gosi K lonorvskiej -Olejnik i
Rl,śka Komijolva zostały zor-
ganizorvane I ogólnopolskie
\\,arsztaty bcntologicz_ne
"Struktura, funkcjtlnou,anie i
tlchrona gtlrskich ckosystcmórv
rvodnych" rv Zakopanem lv
dniach od 20-2l nlaja l994.
l,lczcstniclł ly rv nich 22 osoby,
Co się tam dzialo szczcgćllorvo
ztlstaltl tlpisane przcz Andrzcja
Kolotlzicjcz},ka w "Wiado-
nrościach l lyrlrobiolognych"
(nr l28). I)olecam tę lckturę
llszystkinr. zar(lrvno uczest-
lliktlnt sptl(klrnia 1ak itym,
ktćlrzy nic pnłlcchali (nicch
żałtrją). Mam natlzicję, żc na
kolcjne \\,arsztaty wszyscy
pr4,jadą tłumnie (komunikal o
ll lvarsztatach zapcrvncjuż otr-

ą,rnaliście).
I wreszcię XVI Zjazd Hy-

drobiologórv Polskich lve
Wroclarviu zorganizowany
przez kolegórv znad OĘ pod
przywodztwem Andrzej a

Szyjkou,skiego. Na Zjeżdzie
u,ygłoszono 42 referaty na
temat zoobentosu. Zdecydolt-
anie przervazaly referaty rv
których glviazdą nr 1 były
mięczaki. Przedstarviano je
jako skladnik fauny rzek, jez-
ior, zbiornikow zaporowych i
rvod zasolonych, wskazniki
zanieczyszczeń wod
powierzchniclrvych (m.i.
metalami ciężkimi), badano ich
zmierxrość anatomiczną i struk-
Jurę genęt},czną. Zainteresolv-
anie tą glupą zoobcntosu
nastąpilo rv kilku ośrodkach
rórvnolegle. Moż.na rvięc
mówic o polskiej spccjalności -

mięczaki. Pozostale referaty
dotyczyly wl,stępowania
różnl,ch grup fauny dennej rv
jeziorach, stawach, tońankach
i rzekach, roli różnych czyn-
ników mających wplyw na
liczebnośc i rożnorodnośc ben-
tosu (drapiezniki, deficyty
tlenorve, makrofity, eutrofi-
zacja), roli mikrolauny lv
procesach strącania fosforu, bi-
olclgi rvybranych gatunkórv
fauny. Nou,ym (albo raczcj
rz adk o doty chczas
poruszanym) tcmatcm byIo
przcrJstawicnic rvy nikólv badań
nad Cjastrotńcha oraz pierwot-
niakami. Kilka rcfratorv, cho-
ciaż dotyczyly innych
zagadnień, narviązyrvalo do
zoobcntosu. I3yly to pracc na
tcmat odżyrviania się ptakórv i
ryb, kumulacji mctali cięz*ich
rv lńcuchach troficznych j7-
ior, bioindykacji ZatoLi
Puckiej, czy prsce nB temat
calych ekosystemów. Stosrnk-
orvo malo bylo prac na'tęmat
zoobentosu morskiego. Na
Zjeżdzie rve Wrocławiu ak§-
wnie dzialali pletwonurkowie
hy drobiolodzy. Zorganizowali
dwie grupy dyskusyjne.
Postanowiono, ze DNO u4,lzy
im miejsca na swoich łamach i
będzie patronorvac temu
ruchowi.

Andtzej Kov,nack
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Poniclr,ź - jak na razie -nie
posiadamy funduszy na
"DNO", uczestnicy II
warsztatórr, bentologicznych rv
Piasccznie ustalili, ze odplat-
nośc za DNO rłyniesie 45 tys.
staryoh zlotvch (=4,5 z.l)
rocznie, Bardzo prosimy osoby
zaintcresorvanc otrzymy-
wanicm naszcgo biulctynu o
z.ebranic picniędry (rv srvoich
otl&-ialach PTri) iprzy sposob-
ności przckazanic ich .jcdncmu
z czlonkórł rcdnkcji (tla rltzre
nic posiadłmy srvojcgtl konta).
I}ętlzicmy u,ysylac "DNO"
t1,lko tym elsobom, ktore pot-
u,icrdzą żc chcąjc olftymy\l,a"
(potrłierdzr",nic na kańcc u, tl,m
numcrzc DNA)

^ 
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mnie wrażenie, które uważam
za dobre, a także po tych, które
traktuję jako mnicj tworcze
i ciekawe. Oczyrviście bę<lzie
to subiektywne i zawężone.
Jeśli inni napiszą co oni
urvażają za najciekawsze, t0 w
sumię wyjdzie z lego rzęcz
szcrsza i pclniejsza.

Zaczynałem swą działdr-
nośc jeszcze jako student
drugiego roku pod kierunkiem
profesora Kazimierza Tar-
rł,itla, w ambitnym programie
dotycząoym podstaw ek-
ologicznych rybackiego
zagospodarowania .jezior, na
przykładzie jeziora Tajt1,.
Równoleglc byly prolvadzone
badania pod kicrunkiem
profesora Mariana Stangen-
berga na jcziorze Charzykolvo.
Kuz-dy z zcspołów utvaż_ał, ż.e
on rv odróżnicniu od
drugicgo, robi to co i jak
trzcba. Dośc szy bko
zauważłlcm. że clba robia rv

8runcie rzcc7,y to Samo,
a rq,niki są rvlaścirvic clpiscm
rvybranych składnik(lw i cech
badanych jezior, czyli nie
rvięle mają rvspólnego z
celęm badań. Me'.odologii,
jak to zbyt czę§to zresztą
nadal bywa, nie potrafiono
dostosować do celów pracy,
Szybko zrńiłem się do prac
opisowych, choć oczywiście
niekiedy są one potrzebne.
Frapowało mnię i nadal
frapuje, nie Ęlko jak jest, ale
"dlaczego jest właśnie tak" i co
o q,m decyduje, a prace opis-
owę na ogol niewiele mogą
w tym zakresie mogąpomóc.

Jedną z pienvszych, klora
zrobiła na mnie rvrazenie, była
praca Hayne i Ball (1952) -
porównanie bentosu stau,u
zarybionego i nie zary-
bionego, z Iym, żę w

GAR§O ilrrsu NIDUcffi
O BADANIACHBENTOSUWOD
sRoDL/tpowYcH

Z wróclł się do mnie sam
Naczelny DNA, zebym coś do
tegoż DNA napisal; wyzywał
mnie przy tym od "ojcórv
chrzestnych" ; możę zresztą nie
bez racji:' i tak dobrzę, że
chrzestnych a nie rodzonych,
ho odpowicdzialnośc mnic-
jsza, a dziecijak wiadomo by-
rvają niesforne.

W moich intencjach i rryo-
brażeniach DNO powinno sty-
mulować badania
bentologiczne, przyczyniac się,
przez vymianę myśli, suges-
tie, informacje, krytykę,
wskazyr,vanię luk i potrzeb
badawczych - do bardz,iej traf-
nego i celowego rvyboru
problemolv i tematórv badarv-
czyoh, optymalnego <loboru
mctodologii i metodyki, lcp-
szych wynikórv, ciekawych i
lvaż.kich odkryc. Po co nam
I)NO skoro tylc jcst
r(lżnych pism, w tym infor-
mac,ii i oolcmicc oośtviccone
"Wiadomości Ekologiczne".
Otriz sądzę, żc DNO porł,inno
hy" bal,dzicj roboczc, mniej
zobowiązujące, mniej sz|y-
,tvne, formalne i oficjalne,
bardziej swojskie, a lym
samy m mniej stresuj ące
autorów. Niech pisze do niego
każdy, w tym najmłodsi, niech
będzie wolno palnąc gtupstwo
i napisac coś nie do końoa prze-
myślanego. Niech nię będzie
na lłl,soki poĘsk, ale niech się
ukazuje często.

Aie do rzęczy. Nosiłem sie
z zamiarem rvystrzelic z
rvielkiej armaĘ; napisać co
dobrzę a co żle, co i jak by
nalezało. Nosilem się z Ęm
od miesięcy, ż się załamałem
i uznałem, zę to nie wyjdzie,
Zrobię coś znacznie prostszego.
Przelecę się po pracach, ktore
mi się podobałv, zrobiły na

Z zą[anzazłiaćamianry, ze odesz{a w$za flieo[żabwaĄ pamĘci'J@tezanĘa
dr $ffil§ffit[LruUs
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połowie sezonu ryby przerzu-
cono z jednego stawu do
drugiego, Bentos zachor.łlzrvał
sięspektakularnie- z rybami
jego biomasy byly niskie, po
usunięciu ryb natychmiast
lvzrosly. Do tej grupy można
też zaliczy c prace Guziura na
jeztorze Klawój, gdzie rosnąca
z roku na rok biomasa ryb
uyra;łnie zmnit-jszała biomasę
bentosu, istotne rvnioski w h,m
zakresie, zwlaszcza meto-
dologicznc, rvniosły moje
prace nad znaczcnicm
różnego okresu odprodzeń
od ryb w plytkich śro-
dowiskach dla biomasy ben-
tosu i occny rvl,żerarria go
prz.ez, ryby . Wv biórczośc
gatunkową i rvielkościorr,ą
bcntosu i fauny naroślinnej
strvicrdzono lviclokrotnic
w odgpodzeniach od ryb, w §,m
w zcspołorłych pracaoh na
jeziorz-e Wanriak.

ważnv bvl cvk] orac na
stawach zabienieckich
Wójcik-Migalorvcj, a następ-
nie Wasilervskiej. Prace te
rvykazaly, że bentos starł,ót,
jest zasadniczo ksztaltorvany
przez n,by - jego ilość, domi-
nacja, skład jakościowy, ok-
resowość pojawu i
występowani a povcze gólnych
gatunków i zes-połórv.
Wskazywało to międzry irrnymi
na duźą rolę konkurencji,
a drugorzędną fenologii,
W dalsąych pracach okazało
się, ze oprócz bezpośredniego
wpĘrłu ryb (wyżeranie) na
bentos ma miejsce także
wpływ pośredni, spowodorv-
3Ąy przęz zmiany produkcji
pierwotnej i sedymentacji,

PodobaĘ mi się prace
Konsiantinova, ktory osiągał
bardzo rwsokie biomasy Chi-
ronomus w hodorvlach,

urykazał zlaczenic pokarmu,
tcmperatury zagęszczenia iId.
FrapowaĘ mnie lv ogóle prace,
gdzie wysięporvały lub g<lzie
uzyskiwano bardzo wysokie
biomasy bentosu (Chiro-
nomus, Tubificidae, Dreis-
sena) (Kaiak i 989), a
zlvlasz,cza krvestia dlaczego
go tak dużo. Otatnio
znalazłcm notatkę o niezrv-
ykle rl,ysokich obfitościach
Unionidac", do kilku a lla\\,ct
52 kg/m" rl kanalc z rr.odą
połlgrzaną (Protasov, Afa-
nasicv, Zdanorvski).

W zrvią:łu z tyrr nickiedy
praoe opisc)\\,c mogą b},c
liapującc i rt,skaz1,,rvac na
probIcmr, 'I'u bvm zalicl1.|
szcrcg prac Stancz.,.kolvskic,j
o ogromnr-j c1,1,liczrc1 zmicn-
ności liczcbności, od bardzo
rvysol:icj do orarvic zcra,
u Dreissena poh,morpha \1,

jezitlrach mazurskich, juk
rórvniez ici Dracc ?,e
rvspółautorami nad
odżyrvianicn się Drcissena,
prodŃcją lckaliolv i pscucl-
olckaliórv, odliltrorrl,ri ałicm
sestclnu, które porvoduj e
zasadniczc zmnicjszanie .Jcgr
ilości i.v zbiclrniku. T'o już nie
tylko opis, a badanię
r.vpĘrł,u pokarmu na kon-
sumenta oraz konsumenta na
pokarm, a przęz to na ekosy-s-
tem. Takźe opisorve w zasadzie
badania, prolvadzone z dużą
częstotlirvością rv siarozeczu
Wisly, wylą7aĘ Ze po przł,-
borze rvody i rozmyciu osadorv
mulisrych, juz rv parę dni po
spadku poziomu wody po-
jarviły się lanvy gatuŃu,
ktory nigdy tam nie
wy stęporvał. Ima gines potrafiły
niezrvlocznię znalęż,ć od-
porviadające im środorvisko
izloĘć tam jaja, cryli jeśli
jest okazja, chętni się zawsze
majdą!

ByrvaĘ prace prowadzące
do sprawdzenia hipotez, do
wskazani a ważny ch
zależności i mechanizmórv,
np. prace Wisniervskiego oraz
Wiśniewskiego i Kajaka o uclz-
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i ale Tubif icidae bez
końcowego odciŃa ciała,
jako rvskażnika rvyżerania
prł,ez drapieżce, Wskazrtik
tcn świelnie koręlorvał z ob.
fitością występowania dra-
pieżcow - był wysoki w litoralu
a spadal wraz z głębokością
jeziora. Nie można nię wspom-
nieć opisowej, ale tak stararutej
i wnikliwej, obejmującej
rvszystkie aspekty biologii,
pionicrskicj pracy Boruckiego
nad produkcj ą Chironomus plu-
mosus w jeziorze Białym
w Kosinie, która do tej pory nie
straciła nic na rvartości.
Ważne są prace nad
otlży tv ianiem, konkurencj ą
i innymi oddziałyrvaniami
roznych grup nvierząt (rvazki,
pijarvki, wypławki) (praca
przeglądorva Kajak l 988).

Za szczegó|nie plcldny mc-
todologicznie urvażam ek-
spcryment tercno§T, a takźe
ekspcrymcntz naturalnt,mi
zespolami organiz:nórv \\,

rlarunkach bliskich natural-
nym. ]'o ostatnie, to na ogoł
rv moim rvydaniu, pobrane
"ct,linrlcrkami" z, plcksiglasu,
prilby naturalnego wycinka
śr<;dorł,iska mułorvcgo z natu-
ralnl,m z.cspolem orgłrizln(xv.
Mtlżna jc umicszczać na dnic
lub rv akrvariach, rrrykonując
odpou,icdnic zabicgi okspcry,-
ntcntalnc jo}i' np dokamianie .

dtl gęszczanie okrcślon1, ch
gatunkórv, rv tym clrapicżcórv
itd. Tą mctodą strłicrdzilcm,
ż,e Chironomus plumosus
rl,pĘrva silnie nalł,et przy dośc
niskich liczębnościach na
rozwoj i liczebnośc Chiro-.
nomus anthracinus, do
calkowitego wykluczenia
rvłącznie. Tą metodą
ę,1,]<azano bardzo ścisle
zależności - oddziaływanie
rvzajemne na 1iczebnośc
rożnych gatunkow makro-
i mejobentosu (Kajak; Kajak,
Dusoge; Stalrczykowska; Ka-
jakZ ., Kajak A.; Hargrave).
W ekspery-mencie terenorłl,m
strvierdzono silny rozrł,oj
bentosu po odlorvie zooplarr}i-
tonu i rvzmożonej dzięki
temu sedymentacji sestonu
(K aj ak). T akie efckty
strvierdził także Lellak
rv starorzeczach Łaby po
lr.r,tnrciu zooplaŃtonu.

W zasadzie opisowe prace
- polorły w pulapki fauny iv li-
loralu i śródjezicrzu

(Pieczryński; Pieczyński i
Kajak) przyniosły ciekawe,
zupclnie nowe informacje
o bardzo różnej aktywności
różnych grup fauny i jej
zróżnicowaniu dobowym.

lnteresujące są zamysły
Komijowa na temat zależności
przebiegu dynamiki bęntosu
i fauny naroślinnej w litoralu.
Mowiąc o litoralu -drobiazg,
ktory mnie kiedy ś za-
fascynował - prarvie "ubite"
obok siebie larwy Glyp-
totendipes gripckoveni w
ułamanych pod wodą,
sterczących pionowo łodygach
starych trzcin (Opalński).
Niestety nie Tłljaśniono o co
chodziło: ochrona przed dra-
pieżcami; lepsze warunki
tlcnorve; lepsze rvarunki do
zdobl,rvania pokarmu?

Do ciekarłrych zaliczam ob.
senł,acje R.J. Wiśniewskiego
nad wpływem bentosu na
rrrydzielanic fosforu z osadów
dcnnych, R. Wiśniervskiego
nad pochłanianicm tlcnu przez
osady na dnie i ich zawiesiny
rv rvodzie.

Badania produkcji bi-
ologicznej (lata 60 i począlck
70) to w zasadzie prace opis-
owe, Ale przęz swą
masowośó w skali światowej
oraz możliwość odniesienia do
innych poziomów troficznych,
przyniosty sporo isto§rych in-
formacji i pogłebiły naszą
wiedzę o berrtosie, jego obfi-
tości i składzie jakościowym
w bardzo różnych zbiornikach
i ci ęk ach, stosu_nku
ilościowym do produkcji pier-
wotrrej i produkcji zooplank-
tonu, udziale drapieżców
w różnych sytuacjach itd. Ciek-
awe byĘ prace nad uzuwaniem
fauny z kamieni i zasied-
laniem go przśz nowy zespoł
@usoge), a także nad zasied-
laniem dna po likwidacj ben-
tosu ptzęz wy wol anie
deficytu tlenowego w
strefie natlenionej (I(ajak,
niepublikowane). Ostatnio
zastosowałem "podwyższone
dno" - taca z mulem nad dnem
zbiomika - co okazało się dla
rozwoju bentosu bardzo is-
totne.

Sporo iformacji o
zależnościach w bęntosie
mogĘby wnieść prace nad
introdukcj ą nowy ch
gatunków i ich wpĘwem na
zespĄ (ich skład gatunkowy,
dominację, biomasę) do
których introdukowane
gatunki wprowadzono. Ni-
estety, prawie nie prowadzono
nad §m §ystematycznych ob.
serwacji. Ważne wyniki
przyniosĘ niezamierzone ek-
sperymenty nad rozwojem
(często masowym) bentosu
w strefie świeźo za|aaej,
głównie w zbiornikach
zaporowych,

Tyle myśli nieuczesanych
na temat co mi się podobało w
dorobku bentosowym. Mile
bym widzial reakcje na te my,śli
oraz podobne rłyporviedzi in-
nl,ch osób - co i dlaczego im się
podobało w dotychczasow},m
dorobku bentosolvym, co istot-
nie popchnęlo naprzód rviedzę
o bentosie, co ich z,lanicm na-
jbardziej lvarto i należałoby ro,
bić.

Zdzisław Kajak

I OGÓlXOPOLSKIE WARSZTATY BENTOLOGICZNE
E
"StnJktum,
funkcjonowanie i
ochrona górskich
ekasystemóvv wdnych"
Pakopne, *21 maja
19g4).

l Warsztaty bcntologiczne
odbyty się rv Zakopanem w
maju 1994 roku. ZostaĘ juZ
rł,prarv<lzie opisane (A.
K ołodziejczy k, Wiadomości
Hydrobiologiczne, tom XL,
1994, zeszyt 4; S.
Czachorowski, Zielone bry-
gady, nr 6(60), czenviec 1994),
ale chcemy je rorvnież przy-
blizyc wszystkim czytelnikom
"DNA".

ZgromadziĘ one ogolem 22
osoby z 9 ośrod}iów, Pier-wszy
dzień był dniem "refera-
torvym", któremu przervod-
niczył prof. Z Kajak. Rano
uczestnicy zlviedzili Muzeum
TPN. Obrady otrvorzył dyrek-
tor TPN dr W. Gąsienica-Byr-
cyn, ktory mówił o
róznorodnych i szeroko po-
jętych problemach ochrony
przyrody w Tatrach. O wpĘrł,ie

zanieczy szczeń atmosfery-
cznych na środowiska wodne
w TPN mowił mgr M. Kot z

pracowni naukowej Parku. Dr
A. Kownacki przedstawił struk-
turę, fuŃcjonowanie i ochronę

- zajęcia praktyczne "



ckosystemów potokowych w
'l'PN, Rcferaty tc wywolały
clĘwioną i szeroką dyskusję.
l}o przerwie obiadowej, o zas-
tosor,vaniu indeksów różnorod-
ności w badaniach
bentologicznych i al-
gologicznych omówił dr W.
Fijalkowski, a dr A, Kołodzie-
jczyk przedstarvil makrofaunę
bezkręgową na makrofitach
zanurzonych w trzech jeziorach
nizinnych o niskiej trofii.
Zaprezentowano ńwnież pos-
tęry: mgr P. Koperski -
Zastępowanie się litoralnych
drapieżników a fauna
naroślinna; mgr T. NestęrŃ -
Sklad gatunkowy,
zagęszczenie i biomasa

Gastrotricha w trzech jezio-
rach o różnej trofii na Pojez-

iezu Łęczyńsko-Wlodarvskim;
mgr B. Jakubik - Ró:łrorodność
żyrvorodki (Viviparus vivi-
parus L.) na rvybranych
stanowiskach rzeki Narwii; rir
S, Czachorowski - Fauna źródeł
- co ksztaltuje zgrupowania
larw chruścików (Trichoptera);
dr J. Galas - Materia organiczna
transpońowana i denna oraz jej
dekompozycja w wysokogor-
skim potoku porłyżej gornej
granicy lasu, Po lvspolnej ko-
lacji mgr P. Stos wyświetlił
filmy o życiu rv jeziorach
tatrzańskich i zaprezentował
przezrocza dokumentuj ące
prace nurkowe w Morskim Oku
i Czarnym Starvie. DrR. Korni-
jów mowił o swoich eks-pery_
mentach biomanipulacyjnych
w Finlandii (z przezroczami), a

mgr K. Wojtan oporviadal o
wyprawie pracowników ZBW
PAN w Krakowie do Finlandii
i prorvadzonych tam badaniach
bentologicznych i al-
gologicznych. Rozmowy
przeciągnęły się do bardzo,
bardzo późnych godzin noc-
nych i musiały zostać

przerwane przcz orguiza-
torów, gdyZ dzień drugi był
dniem terenowym, co wy-
magało od uczestników wczes-
nego wstania, Czamego Stawu
G ąsi enic owe go (T atry
Wysokie), nad którym mgr P.
Stos opowiadał o badaniach
fauny bezkręgowców jezior
tatrzańskich, prolvadzonych
metodą srvobodnego nurkotł-
ariia, Po "małym co nięco" w
schronisku na Hali Gąsieni-
cowej, dr A. Korvnacki
zaprezentował w jaki sposób
przeprowadzany jest ekspery-
mcnt dotyczący dekompo4.cji
matęńi organicznej w potoku
Sucha Woda oraz jali pobierac
próby bentosowe z różnych
sied]isk w warunkaoh potoku
rłlrsokogórskicgo (Czamy Po-
tok). Co odważnicjsi uczcst-
nicy rvarsztatów "z nizin", nic
bacząc na chlód i rłysoką rvodę,
rzucali się jŃ lwy na kaźdy
znalcziony okaz - obojętne co
to, bylcby ż1,1o w szybkim
prądzic. Calc popoludnie
trrł,alo zcjścic Doliną Suchcj
Wody do Brzezin (przy
niesłabnących dyskusjach),

skąd powrócono do Zak-
opanego. Wieczorem jeszcze
wspólna kolacj a, rozmowy...

Jak szybko ten czas minąll
Spytacie na pewno, czy takie
"spotkania w terenię" są potrze-
bne? Otóż twierdzę, żę lak,
Oczyrviście to pierwsze na
pewno bylo jeszcze niedopra-
cowane (najtrudnicjszy jest
pierwszy raz), ale zgromadziło
ludzi, którzy chcą coś robić,
działac. Zastanarviające, że nie
trzeba było zmuszac do
dyskusji, chętnie zabierano
glos,asporyirozmowy
przeciągały się do pożna.
Wszyscy się lepiej poznali -
poprzez wzajemne kontakty,
rł1 mianę poglądórv, konfron-
tację myśli (nie §,lko naukorv-
ych). Wydaje mi się, że lego
typu spotkania pobudzają do
aktyrłności, rr.r,jścia na
zc\\,nątrz. Tak często borł.icm
siedzimy w różnr,ch
placorvkach, nic ił,ierlząc naivet
dobrze co kto robi i .;akie są
mozli\\,osci rizajcmncj
rvspółpracy.

Ci, ktorzy by li w Zak-
opancm, chcą spotkac się z,nć>lv
§,tcrcnic 7.a rok - do ztlbaczenia
więc w czcnvcu l()9.1, na.lczio-
rach Pojczicrza ł.ęczl,ńsko-
Wlodawskicgo!

hta l go rza ta K l o no v,,s ką

ktorych przedstawiał rłryniki
swoich badań. Mając l0lub 15
minut na wygłoszenie referatu,
co najmniej jedną do du-óch
minut poświęcał na ich rozrvi-
eszenię. Wyg1 zlazdowe miały
sposoby aby ten proceder
skrócić. Na tle rł,iszącl,ch na
ścianie lub stojaku rłykresórv
iub tabel prelegent rr,l,głaszał
referat do momcntu, kiedy
przewodniczący (po przek-
roczeniu czasu na referat i
dyskusję) nie kazal mu się
zabierac razem z wykresrmi.
Ten sposób prezentacji był
bardzo dobry (|ak zresztą

referatu, co może miec wpĘw
na nasze miejsce w rankingu
instytutowym, Mozę uda nam
się uslyszeć coś, co zaowocuje
w postaci nowego, wyłącznie
naszego, pomysłu (czytaj
grantu) opłaconego szczodrze
przez sponsorów. A moze ktoś
się skompromituje i będzię to
mozna wspominac latami.

Motyrvacji jest duzo, cho-
ciaż głośno przyzrrajemy się do
dwu - prezentacja własnych
wynikow badań i zorientow-
anie się w aktualnych trendach
badarvczych. Pozostając przy
oficjalnej definicji roli zjazdow

w zyciu naukowym, zas-
tanówmy się jakie warunki
powinien on spełniaó, abyśmy
mogli odpowiednio sprzedać
na§ze wyniki a pozostali
uczestnicy je kupić.

Jako stary bywalec więk-
szości Zjazdów Hydrobi-
ologów Polskich miałem
możliwośc prześledzenia
ewolucji sposobów prezentacji
wynikow. W czasach mojej
wczesnej młodości naukorvej,
nowoczesnego uczestnika
Zjazdu poznawało się po
duzym rulonie, w którym rviozł
jeden lub kilka wykresór,v, na

...Czy pamiętasz le dni v Zakopanem...?

Pr"AI(Ar, KoMUnilI(AT CzY...?
czyti parę refleksji po )(VI
Zjeźńzie Hydrobiolo§ów Polskich

Dlaczego jeżdzimy na
Zlazdy ? Po pienvsze chcemy
się spotkać ze znajomymi i w
szerszym gronie oplotkować
innych znajomych. Po drugie
chcemy poznac nowych zna-
jomych (zwłaszcza młodsza
generacja) i dac się samemu
poznać. To są cele głorvne.

Przy okazji możemy na
ogolnopolskim foruĘr
przcdstarvic lvyniki swoich
badań, które rvzbudzą w po-
zostaĘ ch uczestnikach bezgra-
niczny podziw. W rocznym
sprawozdaniu rvpiszemy udzi ał
w kongrcsie i wygloszcnie
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lYszy§tko co §ię wi€e Z okre-
sem młodości), bo pozwalał
słuchaczowi spokojnie anali-
zować wykresy i tabele, robić
notatki, bez względu na t0 co
mówił prelegent.

Drugi okręs, to okres
przeżrcczy i folii. Systvn ten
byl bardzo wygoduy dla
prelegenta. Prugżracza i folie
mają to do siebie, Ze zajmują
bardzo mało miejsca. Ręfęrat
mozll& było ubarwić kilkoma
przeźnczań i zakońcryć go
efektownym uJ ęclem
zachodzącego słońca odbi-
jającego promienie w lustrzę
wody wybranogo. akwenu.
Wzbudzało to nieodmienny
aplauz publiczności. Sposób
ten był jednak ucięliwy dla od-
biorców. zaciemnienie sali
utrudniało prowadzenie no-
tatęk, natomiast niedomagania
zaciemnienia powodowały,
zwlaszcza w pier*,szym ok-
resie gdy robiło się przeżtooza
na negatywach (czarne tło,
białł kreska), że,sfuehacze mu--
sieli na słowo wierzyć
prelegentowi, że "tu krzywa
rośnie a tam maĘe". Ta sprawa
uległa poprawie po
wprowadzeniu foli, Ale od
początku ten system miał jedna
wadę. Migające szybko
przeżracza czy folie nie
pozwalaĘ na wyrobienie sobie
calościowego obrazu prezen-
towanego doniesienia. Tym
bardziej, że zazwy czaj
prelegent po obszernym
omówieniu metodyki i opisie
teręnu nie miał wielę czasu na
podsumowanie wyników
swoich badŃ.

I wreszcię okres trzeci
datujący się od kilku ostatnich
Zjazdów. Ponownie pojawiły
się rulony dźwigane przez
uczestników" Zniknęła
całkorryicię forma ustnej
prezentacji wyników i po-
zostĄ rłyłącznie sesje plaka-
towe. Nie mówię o ręferatach
plenarnych, które zawsze były,
są i będą. Załażenia byly
słuszrre. Dac czas na dyskusję,
zwiększyć wymianę myśli,
ograniczyć bieganinę z jednej
sekcji do drugiej. A efękt ?
Moim zdaniem mizerny lub

nawęt gorsry nź w okresach
poprzednich.

Po pierwsze większość or-
ganizatorów zjazdów nie ma
mozliwości odpowiedniego
wyeksponowania plakatów
(czynniki obiektywne}. Wy_
budowanie specj alne go
namiotu o odpowiednio zapro-
jektowanych ściankach dg
rozwieszania plakatów, jak to
miało miejsce na Kongresie
SIL w Barcelonie, nię jest re-
alnę w naszych warunkach.
Zresztą ten namiot też miał
swoje wady ale to juź jest
opowieść z zupełnie innej bajki.

Po drugie możliwości
obejrze nia wszystkich
plakatów (we Wrocławiu było
ich ponad 200) jest równięż
mało realna dla zwykłego pra-
cłwnika nauki. Profesor Kajak
zanalizorvał w§rystkie (infor-
macja ustna), ale on jako
chlubny wyjątek potwierdza
tylko regułę. Aby zapoznać się
samodzielnie z plakatem pot-
zebł eo naiqnięi,5 minut, gdy
objaśnia nam to autor potzeba
około l0 minut. Czyli w ciągu
godziny moźna zapoznać sie z
12 w pienł,szym lub 6 pr§zen-
tacjami w drugim wypadku.
Teoretyczrrie dueo. W ciągu 4
godzin możnazapoznać §ęz 50
plakatami. Jedrrak samodzielna
analiza wymags większego
wysiłku i obawiam sie, żę
dogłębne zapoztawanie sie z
wynrkami prerzentowanymi na
plakatach bardzo szybko
zrnęczyło odbiorców. Również
nie najlęszry sposób prezen-
tacji znacznej części plakatów,
duZo tekstu pisanego drobnym
drukiem, utrudniał szybkie
przyswojenie sobie ich tręsci.
W rezultacię na sesjach plaka-
towych przy po§tęrach czurvali
prelegenci odwiedzając na-
jblDszych sąsiadów, natomiast
osoby z zewnątrz można było
policryć na palcach.

Tak było we Wrocławiu w
naszej sekcji, nie sądzę aby
s_vtuacja była lepsza w innych.
Zdrowy odruch samoobrony
kazał uczestnikom przenieśc
obrady w inne miejsca. W dzięń
do bufetu zjazdowego lub
pobliskich kawiarni i pi-

wogródków gdzie prolvadzono
dysputy naŃowe, omawiano
możliwosci współpracy i us-
talano żródła finansowania.
Wieczorem rozpoczęta w ciągu
dnia dyskusja przenosiła się do
pokojów w domu studenckim
lub do "Spża" gdzie niestety
integracja pokoleniowa bardzo
słabo się zaznaczy|a, Co w tej
syfiracji robić ?

Jak zwykle są dwa wyjścia,
Wrocić do micszanego systemu
prezentacji wyników - sesje
referatowę i plakatowe, lub
zrrrodyfikować system plaka-
towy. Na kongresach i ,y*-
pozjach międzynarodowych,
gdzie system mieszany nadal
istni*je, pojawili się przewod-
niczący sekcji plakatowych.
Ich rolą jest przedstawięnie
osoby prelegenta i pilnowanie
aby ten ostatni komenfując w
ciągu 3-5 minut plakat
przedstawił główne wyniki
pracy i wynikające z niej
wnioski. Na tym etapie wszy-
Scy:prezenterzy z Ćanej sekcji
oraz osoby zaintęręsowanę
przechodzą od plak*tu do
plakatu. Po skomentowaniu
wszystkich plakatów w sekcji
pozostaje cza§ na nieogra-
niczoną dyskusję, już bez
opieki przewodniczącego.
Dzięh temu systemowi sekcja
plakatowa nie stała się mart-
wym tworęm, jak to ma miejsce
na naszych zjazdach,

Natomiast udanym
pomysłem ostatnich Zjazdlw
są grupy robocze. Jeżeli są do-
brze przygotowane i
prowadzone potrafią wywołać
burzliwą dy s}<usję, daj ącą wiele
cennych przemy śleń. Być może
są też inne pomysły prezentacji
wynikow na nasrych zjazdałh.
Do następnego Zjazd,u w
Poznaniu jest trochę czasu i
war1o się nad tym problemem
zastanowić.

Andrzej Kownacki

n
FoRillALNE ZEBHAN|E
FoRMALNE, sEKcJl*,
ceru tsENToLoDrY
NAxvl ueźf;/Z/e
HYDnoBloLocolrY
POLSKICH WE
wHOCłAWU

W dniach 5 -8.09 1994
odbył się we Wrtlcławiu XVI
Zjazd Hy drobiologów Pol-
skich, w ramach którego 7.09
zostało zorganizowanę spot-

kanie Sekcji bentologicznej
"DNO", Przybylo na nię około
30 osób. Dyskutoł,ano przede
wsą stkim nad projektem regrr-
laminu Sekcji i formami
działania. Powołano do Ęcia
Klub Nurkolvy działający prry
Sekcji i skupiający nurków-
przyrodnikorv. Zastanarl,iano
się rowniez nad miejscem i
tęmatem II Warsztatórv bęn-
tologicmych, Llóre juz zdołaĘ
zy skac pe\ĄT}e zainlcresowanie
i powodzenie. Próbawano us-
talić jakie ą wiodące, ważile
problemy w badaniach bentos-
owych i w pracach Sekcji.

Wszyscy potlvierdzili
koniecznośc badań nad
różnorodnością gatunkową i
rvpłvwem globalnych zmian rv
środowisku na faunę wodną.
Strvierdzomo ponadto, źe pilne
i bardzo waZne jest opracow-
anie klucry do poszczrgóĘch
grup bentosu, jak też metod
badań bęntologiczny ch, pobia-
ania prob, opracorvania rnate-
riafu, itp. Ańykuty na teD tęmat
moglyby zostac wydane w
ramach tomu "Fauna
słodkowodna polski " lub tee
ukazywac się w kolejnych nu-
merach'DNA" .

Są to cele na pęwno piękne.
ale (tu moja refleksja) ile ońb
tak naprawdę jest czynnych i
akrywnych? Trudno się czasem
zrnobilŁowac, to prawda, ale
jak niewielu z nas chcę cakol-
wiek - chociaZby do "DNA"
napisać. Pamiętajcie, że Sekcja
nie może istnieć bez rrrasz§go
wsparcia, zainteresowania, ak-
tywności. Od tego również
zaleĘ, czy uda nanl się zdobyć
fundusze, ktore tak bardeo są
nam potrzebne, bo bez nich nie
będzie *DNA", warsztatórv...
Jęszcze raz prosim,v Was
wsrystkich i zachęeamy do
wspołpracy: piszcie do "DNA",
żebyśmy razem mogli go hł,or-
mć|

lv{ałganata Kłonowska

Patrz A. Kołorlziejczyk,
Wi adomości Hy drclbio-
logiczne, l994. tom XL, zerzyt
4, rvierv 4.

Na walnvm zehraniu
członkórv pTH wę wroclarviu
ofic;alnic dokonano zrnian rv
regulaminie Torvarzy stwa.
dzięki któr1 m mozlirve jcst
tworzęnię Sekcj i Tor.varzv strv a,
ma.ląc;,ch status prau n\,
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clEKAlJvo§TKI

ASEILUS...To NIEK-
ONIECZNIE A}aATICU9

K,lł, lat temu opracolłrrjąc
matcriał pochodzący z jeziora
Zrvemlust w Holandii (Korłi-
jólv et al. l990) strvierdziłem,
że ponad 90% złclwion_vch
okazórl rodzaju Aseltus
należalo do nieznanego mi
dotątl gatunku A. meridiaruls
Rac., a §lko revta przl,padała
na pospolitego lr. naszvn kraju
.1. aqtłaticłls (L.).

Gaiunki 1ę mozna łatrvo
rozroznić m rn po piprnentacli
glo*,v. U A. meńdiąnu§ zaraz,
za oczami rłystępuje Ęlko
1edna biala szęroka plama, a
tt A. aquticłs dwię male
łRvc l). A. meridianus jesl
bardzo rozpowszechłiony na
Wyspach Brytyjskich,
z*-laszęza rł, poŁ,lizrr brzegów
morskich, gdzie nierzadko jest
wl-1ącznym reprezentantem
rodzaju (Williams l963).
Wiąże się to z jego upodo-
banięm do wysokich zawar-
tości sodu w wodzie (Sutcliffe
l9'ł 4). Opracowując jednak
ostatnio materiał z jezior
Cheshirę Meres nieopodal
zachodnich vrybrzeĄ Anglii,
stlvierdziłem występorvanie
wyłącznie A, aquaticus.
Według Illies'a (l978) l.
meridiańils występuje też lv
południorvej Francj i_ z
z.az,na€,zęnięm, zę możę rłl.k-
raazae poza obszar głównego
występou,ania w kierunku
północnym Francji i krajólv
Beneluxu.

Warto też r.vspomnieć o drłrr
innych gatunkach należącvch

llyc, l Pigrncntacja glorł,1
ałrls 1[l) . Wg (ile.lhill i in

s

do tego §arnego ro-Jzaju - A.
cavaticus schiódtę,
rozpowszechnionego w lvo-
dach studziennych i jas}ilniolł-
vch Europ1,, orazA. communis
Sa}, Ten ostatni został
zarvleczony z Amerykl Połnoc-
nel na Wyspy Brytvjskie, gdzie
znan,v jest Ęlko z nielicznvch
stanorvisk (Gledhill i in. l976,
Iilies l978)
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Ryszard KornĘów

.,1.rellus a{lllalicrls (A) i ,.{

l976 (anrenione) ,

ry
z ARcŁllWUM

Na wszystkie drobne istoĘ
nasrrych wód czafują straszlirve
niebezpieczeństwa i prą, godv,
gdyZ, niezliłzone są zrvierzęce
paszezę, chciwe łupu. Najgor-
zej powoilzi się pienł,otniakom.
Dla nich śrviat jest po prostu
zbiorowiskiem rozwarty ch,
drapieżnych gardzieli; gęste
tfumy gładnych rybek, przed
którvmi trudno się ustrzec,
niezliczone wrotki, przesą,-
wa; ą§ę lve w szy stk ich
kierunkach otoczenie pędem
strzal\, , Ze swy mi
nienay, convm_i gardzielami, rł,
któryeh znikają liczne wy-
moczli, zapędzonc tam wirem
niezmordowanych rzęsek. A
jeśli pienvotniaki mają duszę,
bez rr.ątpienia całe ich jestestwo
prze§ycone byc musi świado-
mością gt§żących ze w§zyst-
kich stroł niebezpieczeństw.
Przecież pod mikroskopem tak
!łl,raznie r-vidoczne są łwe,
paniczne ucieczki pierwot-
niakórł oraz ich ostrożnę,
badawcze ruchy zwiado\łcze.
Wsą,scy ci samotni zapaśnicv
na arenie zycia znajdują się w
położeniu Odysa. Na
bezbrzeżly ch, nieznany ch
morzach jedna prrygoda grra
ich w objęcia drug:ej Zalędwie
wywiną sięz jednej opresli -

na§chmiast popadają iv drugą
akażda chwila oznaczać moźe
konięc. Do wszelkiego rodzaju
paszcz i szczęk dolącza się
groza Charybdy. Nienasy cr:na
gardziel chcirvego potwora i
nieposkromiony, rvciąga^; ącr,
w ir wodn1., pory !r.aJ ąc
wszystko dookoła, łączą się rr
jednym i §m sam,vm strłor-
zeniu. Lecz istclĘ, które drob-
nym mieszkańcom kropli woĄ
gotują śmierc i z,niszczenie, dla
oka ludzkiego 

.1 
arvią się rr

k szt ałc ię taj e mni czy c h
kwiatow, zwanych przęz
zoologórv msą,rviołami.

Pierrł,otnaki, orvi szc zególni,
samoini artyści, r.v których
drcbnym cięle w najprostw.ej
formię przebiega wszy.-slko t0
co i w ludzkim, posiadają
róą.nież swe Ę"cie mi}osne.
Strł ierdzono;uz od dawna, źe i
owe najmniejsze istoty
poszukują się z elementarną
żądząi łącząsię parami, Liczrre
wrrmoczki, na przykład pan-
tofelki, rozmnażają się przez
całe pokolenia drogą podzialu,
lecz następuje chrvila, gdy
rozpo§zynają gorączkowe
poszukiwania pańnera. Łączą
się one parami i tworząmiędry
sobą plazmatvczne mostki.
KaZdy osobnik wl,mienia ze
§\łTm partnęren określone elę-
menĘ jądrowe. Po rozejściu się

cili6i4, ]!tl!f!atiujJ

nleridi-



obydrva rozmnażają się żwawo
za pomocą podzialórv. (..,)
Przekonywamy się lvięc, że
rvszystkim co Ąje nądzą te
same wielkie, wieczne i
niezniszczalne impulsy. Milość
płciowa, lączenie się drvojga is-
tot w świecie pierwotniaków!
Czyznie odczuwamy prą tym
potęgi owej twórczej woli,
która powoduj e, że i my,ludzie,
tak samo jak i pierwotniaki,
poslusznie działamy rvedług jej
nięodwołalnych rozkazów?
( )Wszędzieizawsze
poszukują się dwie samotne
komorki, cąl to będzie bakle-
ńa, glon, mech, cry teZ"dąb -
pełzak, robak, ryba - czy też
człorviek. Kto ma dobry słuch,
może usĘszec pieśń tęsknoĘ
rorvnież i w zatraconym
śrviecie kropli wody|.

Dr Robert Nachtwey,
Su,ial rv kropli rvody, Bib-

liotcka Wiedzy.

KoNGRE§V
§VnńPozdA

vlllth conference on
Ephemeroptera,,l4-1 8 sierpień

'1995, Xllth S;mposium on
Plecoplera, 19-20 sierpień

1995, Chateau-d'OEx,
_ _ (Lpłąla)§zwapana-_

Konfcrcncje te crupują
uczonych z calego śr.viata, za-
jmu.lących się szeroko po-
jętl,mi badaniami dotyczącymi
j ętek (Ephemeroptera) i
rvidelnic (Plecoptera). Zostaną
rorł,niez rłrygłoszone referaty
przeglądorve poruszające
następujące zagadnienia: filo-
geneza, ekologia wód słod-
kich, gospodarka wodna,
ochrona gatunków za-
grożonych. Przeu,idywane są
prezentacje ustne oraz postery
zwiazanę z badaniami nad
wl,mienionymi grupami
owadów,

Wpisorł,e: Konferencja
Ephemeroptera - l70 $, Sym-
pozjum Plecoptera l40 S,
obie imprezy 280 $.

Adres: Mayfly-Stonefly
congress, Museum of Zoology,-P.O, Box 448, CFI-1000
I-ausanne l7, Srł,itzerland (fax.
41 2| 323 68 40)

NOWOSCI WYDAWNICZE

Glowaciński Z . (rcd,),
1992. Czer,łł ona lista nvicrząt
ginących i zagrożonych w
Polsce.

Polska Akademia Nauk,
Zaklad Ochrony Pr4rody iZa-
sobow Naturalnych, Kraków,
str. l l9, ISBN 83-00-03637-7.

Celem tego opracowania
jest wyselekcjonowanie na-
jbardziej zagrożonych
gatunków fa.uny krajowej.
Wyk^zy gatunków poszczegól-
nych grup faunistycznych są
zestawione tabelarycznie z po-
danymi kategoriami za-
grożeń wymarłe, zanikłe w
Pol sce,
n araZone,

rvymierające,
rza dki e,

rłypror.vadzone z zagrożenia.
Z intcrcsujących nas grup po-
dano: malże (A . Dyduch-Fal_
niowska), ślimaki wodne
(A . Falniowski), chruściki
(B, Szczęsny), lvidelnice (W .

Fialkowski, R. Sorva), jętki (R.
Sorva), pancerzowce (K.
Jazdz,crvski), pijarvki (T.
Jażdżcwska, J. Wicdcńska)
i gąbki (A , K<lnopacka).
Książka pr7.cznacz,ona jest
dla specjalistorv zoologórv, ek-
ologów i hy drobiologow.

Andruej Kownacki

Glowrciński Z . (red.),
1992. Polska czerwon& tsięga
zwicrząt

PWRiL, Warszawa, śr.
352, ISBN 83-09-0l 520_8.

Opracowanie przygotow-
ano w celu poznania stopnia
i prryczyn zagrożenia naszej
rodzimej fauny. Spośrod
bezkręgowców rvodnych na
"Czerwonej liście " zrrajduje
się skorupiak Branchinecta
paludosa (skrzelopływka
bagienna), l.1ora prawdopodob,
nie rv polskiej części Tatr juZ
nie występuje, chruścik Al-
logamus starmachi - endemit
tatrzański i malż Margaritif-
era margaritifera (skójka
perłorodna), która w Polsce
całkowicie rl,ygineła. Ilus-
tracje, mapy zasięgów
występowania, informacie na

temat biologii i ekologii
poszczególnych gatunków
powodują, ze książka ta jest in-
teresująca zarówno dla
specjalistów zajmujących się
ochroną przyrody juk
również dla szerszego glona
crytelników.

Andruej Kowtacki

Brian Moss, 1993.
f,cology of Fresh Watersn

Man and Maedium,2nd edi-
tion.

Blackwell scientific publi-
cation, London, Edinburgh,
Boston, Melbourne, Paris, Ber-
lin, Vienna,
str. 4l7, ISBN 0-632-0|642-6,
cena22Ł.

Jcst to drugie rłrydanie jed_
nego z najbardziej poc:rytnych
w Europic Zachoclnicj po-
dręczników z zakresu ekologii
wód slodkich. Księ}a ta tylko
w nieznacznym stopniu przy-
pomlna plcrwszą wers.lę z 1980
roku. W nowym wydaniu
znacznie więcej uwagi
poświęcono wodom ptynącym
oraz zagaónieniom aplikacy-
Jnym zwlązanym z gospodarką
zasobami wodnymi i jch
ochroną. ZostaĘ one umiejęt-
nie wkomponowane w tręść
działów o charakterze ogol-
nopoznawczym, tworząc razem
integralną całość. Rozległe
zainteresowania autora z zak-
resu geologii, paleolimnologii i
biologii wod tropikalnych
pozwoliĘ rozwaĘć w wielu
aspektach zagadnienia takie
jak: pochodzenie organizmów i
ich przystosowanie do Ęcia w
wodach slodkich, eutrofizacja,
bioróżnorodność, różnice
między środowiskami
słodkowodnymi, morskimi i es-
tuariami. Wiele problemów jest
zresztą znanych autorowi z
autopsji, gĘz przez kilka lat
pracował w AĘ,ęę i Ameryce
Płn.. KsiąZka napisana jest
zywym, chociaż może nieco
wyszukanym językiem.
Omawiane zjarviska ilustrow-
ane są znakomicie dobranymi
pr4,kładami z literatury. Lek-

tura zmusza do myślenia,
zaskakując oryginalnymi sko-
jarzcniami i poglądymi, nier-
zadko przeciwstawnymi do
powszechnie prryjęVch.

Ryszard Kotnijów

David }Iarper, 1992.
Eutrophication of Fresh-
wster§. Principles, Problems
and Restoration.
Chapman & Ilail, London, Ncri,
York, ToL1o, Męlbourne, Ma-
dras,str.327,ISBN 0-4 l 2-
32970-0, cęna 24L.

Intencj ą autora by ło
napisanie książki, która
wpror.vadzalaby rve lvsą,stkie
zagadnienia zu,iązane z eutrofi-
zacją i jednocześnie bl,łaby
zrozumiala dla szcrokicgcl
grona oclbiorcórv (naukorvcórv,
inźynicrilw, studcntórv).
Ksiąi&a sklada się z krćltkicgo
wstępu i ośmiu rozdzialórv,
1'rcść uzupclrriorra jcst spiscm
litcratury (porlad 650 po;lvc.ii) i
krotkim indcksem (zbiór nazrł
łacińskich roślin i zri,icrząl.
nazwy geoglaficzne). W picr-
wszym rozdziale autor dośc
szcroko wyjaśnia definicję i po-
chodzenię terminu "eutrofi-
zacja" i umiejscarvia ten proces
w przyrodzie. W rozdziale
drugim analizuje zródło i rolę
nutrientów przyczyniających
się do eutrofizacji. Rozdzial
trzeci dotyczy między innl,mi
cykli biochemicznych, w
których biorą udzial biogeny
dostające się do wody oraz
zmian w §ch cyklach spowo-
dowany ch zlviększonym
dopĘwem biogenóW. Kolejny
rozdzlał jest najobszerniejsry i
dotyczy biologicznych skut-
ków eutrofizacji. Autor
omawia wńw eutrofizacji na
zespoĘ roślinne i zwierzęce,
podając jednocześnie podsta-
wowę wiadomości doĘczące
zasad ich funkcjonowania. W
rozdziale piątym autor omawia
pozabiologiczne (inzynieryjno-
techniczne, ekonomiczne i
społeczne) skutlii eutrofżacji,
rozpatrując w rożnych aspek-
tach problemy mo gące wynikac
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z vży|kowania wód
przcZy żnionych. Rozdzial
szÓ§ty dotyczy pzewiĄwania
i modclowania przyczjn i §iut-
ków eutrofizacji. Podawane ąprzykIady zastosowania
różnego rodzaju modeli, tech-
niki testów, których użycie
pozwala na oszacowanie skut-
ków eutrofizacji. Siódmy
rozdział podaje sposoby zapo-
biegania eutrofizacji orłź me-
tody postępowania w
przypadku wystąpienia efektu
przcĘ żnienia. RozdŻal ostatni
to opis praltycznego zastosow-
ania niektóry ch metod
slużących do ograniczenia eu-
trofizacji. Treść wszystkich
roz.dz)al6w zilustrowana jest
licznymi rvykresami i dia-
gramami. Autor często podaje
przykłady z 1iteratury, co
umożlirvia dotarcie do prac
zrodlorvych i szczegółorve
zapoznanie się z problemem.
Książka "Eutrofizacja lvód
slodkich" może stano§,ić kom-
pcnłlium rvie dzy, ktora
,tł,protvadza ale niekoniecznie
rvyczerpuje różne zagadnienia
dotycz_ące eutrolizacj i.

Robert Strylecki

()coffrc1, }'rycr, l99l.
A natural histor1,ofthe natu-

ral lakes, larns end slreems of
the English Lske District
FBA,str. 369, ISBN 0-900386-
50-9, cena 18 Ł

Prezentowana ksi ążka
zarówno ze względu na treść i
formę jest pozycją zupełnie
wyjątkową. Ze względu na ni-
espoĘkaną na dziesiejszym,
skomercj alizowanym rynku
wydawniczym formę, może
stanowić cenną porycję takZe
dla przyrodników bibliofilów.
Bardzo trafnię została
zaptęzęntowana przez wy-
dawcę na ręwęrsie okładki.
Sądzę, że przytoczonę ponżej
tłumaczenie fragmentu tego
tekstu będzie najlepsząjej rek-
omendacją, "Ksiązka jest
napisana prostym językiem.
Opowiada w jaki sposob pow-
staĘ jeziora, stawy i rzeki, co
działo się z nimi w czasie ich
histońi, ęzy m i dlaczego różnią
się między sobą, jakim
zmianom podlegają obecnie i
jak funkcjonują, Tekstjest kali-
graforvany ręcznie i wzboga-
cony okolo ośmiuset rysrrnkami
zw ierzą|, przepięknie wyk-
onanymi ręcznie przez Sharon
Murphy, Razem tworzą
lascynujące wprowadzenie do
biologiiwód slodkich, nie tylko
pojczicaa Anglii, ale tez Wysp
Brytyjskich. Książ<a adrcsow_

ana jest do studentów, ama-
torów przyrodników i tych
wszystkich, którzy odczuwają
ciągłą potrzebę poznawania
przyrody",

Ryszard Kornijów

Eligiusz PieczyńsĘ 1994.
Powłżnie i niepowłźnie czyli
Ekoludek ma glos.

Oficyna Wydawnicza In-
stytutu Ekologii PAN,
Dziekanów Leśny, 68 str,
liczrre rysunki ,4.00zł(= 40 000
zł).

Polecam! Zmęczeni
bieganiem w kołko w kieracie
nasrych spraw często zapomi-
namy, że od czasu do czsu
nale{ spojrzec na naszą codz-
iennośczboku,zlekim
przl,mnrżeniem oka lub filo-
zoflcmie się zadumać. Okazuje
się, źe od }at robi to nasz
niezastąpiony Redaktor
"Wiadomości Hydrobi-
ologicznych". Przyjaciele i
bliscy wspólpracownicy o tym
na pewno wiedzieli, inni się
tego domyślali z.nając pióro
Pana Eligiusza, Terrz. ukaz_ał
się w postaci ksiąZJ<orvej wl,bór
jego tckstów pisanych ok-
olicznościowo w latach l964-
l993, Przy okazji zostala

rozszyfrowana tajemnica Ek-
oludka bawiącego nas w
"W.H." od lat, Jest nim Pan
Eligiusz we wlasnej osobie.
Książka dzieli się na lrzy
części: wierszę, kartki do przy-
jaciól i teksty różne. Te ostatnię
to felietony, opowiadania i
"minisztuki" o tematyce
między innymi naukowej,
politycznej, obyczajowej,
Trudno recenzować tak oso-
biste pIzemyślenia jakie zawuł
w tej ksiąZce Pan Eligiusz.
NaleZy jednak koniecznie po
nią sięgnąć i na pewno
znajdziemy w niej coś co nas
poruszy, z c4/m będziemy się
identyfikorvac.

" DROGA
EĘntary dzUłtE
drepczatE
wcię naPrzót
flie Patrzqc u§ecz,

DoĘqć proaladzr
ta ćroga

Ęle na o{puaie{zt
jeś tytĘo cisaa
cuaz tfoczlltt|.ę!ń
cmentarzy"

([. P. l992)

Antlrcei Kov,nacki

sPI§ BENToIoGow For§IffcH

-

Przepraszamy
dr Krystynę Kahl za

błedne podanie nazlviska w 1

zeszycie biuleĘnu DNO.

-

l,łowi cz}onkowie:

Mieszczankin Tomasz,
mgr, (iJnirversytet M. Kop-
emika, Zaklad Hydrobiologii,
uI. Gagańna 9,87-100 Toruń).
Formowanie się osadow den-
nych.

Niewiadomski zdzisław,
mgr, (Akademia Rolniczo-
Techniczna, Zalilad Biologii i
Ekologii Wód, ul,
Oczapowskiego 5, l0-957 Ol-
sztyn Końorvo).
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Nitka Agata, mgf,
(Akademia Wychowania Firy-
czrlego, Pracownia Biologii i
Ochrony Przyrody, ul.
Estkorvskiego l3, 66-400 Gor-
Zow Wielkopolski).
Faunis§ka i ekologia Hirudi-
nea i Mollusca rzek niżnnych.

Tończyk Grzegorz, mgr,
(Uniwersytet Łodzki, Zaklad
Zoologii Bezkręgowców i Hy-
drobiologii, ul. Banacha 12lt6,
90-23'l Łodz). Morfologia, bi-
ologia i ekologia Odonata i
Heteroptera.

\Yężyk Marcin, , mgr,
(Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska, ul.
Barvełniana 18, 97-300
Piotrków Trybunalski). Mikro-
biologia, zoobentos cięków i
zbiomikow zaporowych.

\Ylosik_Bieńczak Ewa,
mgr, (Uniwersytet A.

Mickiewicza, Zakład Zoologii
OgóInej, ul. Fredry l0, 61-
7Ol Poznń).

Zielirński Dariusz, mgr,
(Uniwersytet Łódzki, Zaliład
Zoologii Bezkręgowcow i
Hydrobiologii, ul. Banacha
12116, 90-237 Łodz). Mor-
fologia, biologia i ekologia
Amphipoda.

-

Uanpełnienia, poprawki :

Różycki Olgierd, dr inż.,
(Akademia Rolnicza, Zakład
Oceanografii, ul. Kazimierza
Królewicza 4, 7 1-550
Szczecin). Zoobentos morz
polarnych, zoogeografia, ek-
ologia, malakologia,
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organ izow ani a sp ot-
kań adresowanych do
rł,ąskiego grona specjalistorv,
czyli tz,w "grup roboczych"
nalcży, do najmłodszych
tradvcji Zjazdów Polskiego
I'clu,arzystlva C I,Iydrobi-
ologicznego. Wśród te-
go ro czny c h tematórv
pontsz.anych w ramach grup
rtlboczvch pojarviły się drł.a
zrviąz.anc z obscwowaną wśród
przcdstarvicił;li mIodego pok-
tllcnia hydrobiologów ten-
dcncją Iączcnia pasji
nurliołych z pracą badarvczą.
W;'razcm tc8tl mańażu zainter-
csor.vań byly zaprezentorvane
podczas sesji posterorvej 3
pl akaty przedstalvi aj ące rłyniki
badań, w których rlvkorzys-
tano techniki nurkorve a takźe
kuluarowe roZmowy
prą,noszące informacje o tego
typu badaniach prowadzonych
w krajorłych placówkach hy-
drobiologicznych.

Juko gło*ne cele zawiąania
grupy roboczej pt "Technika
prowadzenia badań hydrobi-
ologicznych z zastosowaniem
mętod nurkowania swobod-
nego" prowadzący spotkanie
Dariusz Rutkorvski wymienił :

- przedyskutowanie rvad i
zalet stosorvania metod nurk-
o,,łych w badaniach hydrobi-
ologicznych

- ujednolicenie metodyki
stosorvanuj w w/lł.rodzaju prac
umożlir.viaj ące porównanie
rvynikórv badań o pokrewnej
tematyce

- integracja środorvisk
badawczych wy korzy stuj ący ch
rv swoich pracach metody nurk-
owe.

Do niervątplilłych zalet me-
tody nurkorvej zaliczono możli-
rvośc:

- "uruchomienia" ekspery-
mentów wym ag aj ący ch
prccyzyjncj i nstalacji na dnie
odpowiednie.j aparatury

- poboru prób ilościolłych z
dna kamienistego

- prorvadzenia nicdost9p-
nvch z powierzchni obscnvacji
przyrodnic;rych

wadą tej metody może byc:
- dyskutorvany na spotkaniu

rl,plyw obecności pletrvonurka
na badane środowisko

konięczne jest także
posiadanie przez badacza
niezbędny ch kwalifi kacj i nurk-
owych (lub przy ich braku
odwołanie się do pomocy wyk-
falifikowany ch płet-
tvonurków).

Drugi z tematow: "Wykorzys-
tanie fotografii podwodnej w
bad aniach hydrobi-
o1ogicznych" miał mniej
dyskusyjny charakter i stanowił
formę wykładu pośrvięconego
sprzętowi do fotografii pod-
rvodnej oraz możliwościom
stosorvania tego typu fotogralii
w wodach krajowych,
Prorvadzący spotkanie Piotr
Stós zaprezentował również
przezrocza wykonane w jezio-
rach tatzańskich i w jeziorach
P ojezierza Zachodniego.

-

LISTA NURKUJĄCYCH
PHTfRODNIKOW:

Dziekanór,v l,cśny. l,itoral jcz-
ior, makrofauna; stopień
\q/ższy.

7. Agnieszka STOS.
Zakład I lydrobiolttgii, It]S,

lJni*,crsytet Jagielloński, ul.
Oleandry 2a, Krakorv, Algolo-
gia, protozoologia; stopień
\\*żs7,y.

1. Słarrrrck BOBOŃ.
Katedra Rybact*,a AIłT Ol-

sĄn, ul. Dyborvskiego 7 l2l0,
Olsztyn. Ichtiolauna; stopień
nizs;ry,

2. Dorota KUczYŃsKA.
Zakl ad lly drob i olo gii,

Uniwcnytcyt Warszarvski, ul.
Nowy Swiat 67, Warszawa,
Makrofity jeziorne; stopień
średni.

3. Rado§awOPlOtA.
Ccntrum Biologii Morza

PAN, ul. Św. Wojciecha 5,
Gdynia. Oceanografia bi-
ologiczna, fauna denną stopień
średni.

4. Małgorzata
PARADOWSKA.

Zakład Biologii Śro-
dowiska" politechnika
Warszawska, ul. Nolvowiejska
20, Warszawa. Plankton,
stopień niZszy.

8. Piotr STOS,
Zal.ilad 13itllogii Wćld I)AN.

ul. Slarvkorvska l7, Krak(lrł.
Ivlakrobentos, fotopralia pod-
rvodna; instnńtor plctu,onurk-
owanla.

9. Przemysław ŚnłletRHł.
Unirvcrsy tet Szczeciński, ul.

Felczaka 3a, Szczecin. Bentos,
malakofauna, skorupiaki
wyższę, fotografia podwodna,
filmowanie video.

10. Marek śwtenczyŃsrc.
Uniwersytet Szczeciński,

ul, Fęlczaka 3a, Szczęcin. Ben-
tos, malakofauna, skorupiaki
wyż.sze, fotografia podwodna,
filnrowanię video.

5. Agniesż<a PINOWSKA.
Zakład Hydrobiologii,

Uniwersyteyt Warszalvski, ul.
Nowy Swiat 67, Warszawa.
Makrofity i zalezności tro-
ficzne; stopień śrędni.

6. Dariusz tl. RUTKOWSK|.
Zaklad Hydrobiologii, In-

stytut Eokologii PAN,

11, JacekTUNOWSKI.
Zakład, Hydrobiologii, In-

stytut Rybactrva
Sródlądowego, ui.
Oczapowskiego l0, OlszĘn,
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owska 17, tel/f'ax 22-21-15.
Kolegium Redakcyjne: dr
Andrzej Kolvnacki, dr Małgor-
zata Klonowska-Olejnik, dr
Ryszard Kornijów, sklad: Piotr
Stós, Iamanie i opracorvanie
graficzrre mgr Adam Adamski,

UWAGI:

Regulamin Sekqii Bentologimrej
Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologiczrrego

ffiĘru
I- Cele iformy dziahnia
Sekcji

ń
E , L'cje ru sckc ji jcst intcgracjia

o.;tlb z.ii.inltr.|ącvch srę szcrrlko
pt l.j1,1r, llri blclirn i ami bcntosorv-
l,nri.

2, :'"k.1. rcalizujc srvojc ccle
p()l)Izez dzialalnośc naukowo-
barJau,czą, edukacyjną i rły-
darłniczą, a rv szczególności
pl,1c7,,.

a) organizorvanie spotkań,
rval,sztatórv naukorłych, kon-
l'erencji;

b) organizorvanie różnego
tł,pu sz}oień;

c) rrl,darvanie czasopism,
prrbl ikacji, biule§ now;

d) inicjorvanie prac naŃow-
.vch,

e) organizorvanie rvypraw
naukori1 ch;

f) gromadzcnie zbiorów
naŃorłl,ch,

3. 
'"ł.1. 

ma charakter ogól-
noptllski i gruptrje osoby zain-
tercso\vane rozlvojem i
pclpul aryzacj ą lł1. dziel onej dy-
scvpliny nauk hydrobi-
ologicznych,

WSMZOWKIDLA
AUToRoW

Tekslv przesylane na
dl,skictkach do rcdakcji porr-
inny byc napisane rv dorvol-
nym edt,torze tckstćlrv
pracującl,m na komputerze
IBM PC. Gral'ika (rysunki,
rł1 kresy) mogą bvc lłl,konanc
na kalce lub rv dou,oln),m pro-
grami e kornputcrolł1, m

4. W pro.o.h Sekcji ma prawo
brac kżd1, czlonck r.wy cz,alny
P1,I{.

5. W pracach Sckcji mogą
brac udzial osoby nic zrzeszonc
tv P'l'l I oraz uczcni z innych
krajórv.

-

ll WŁadre Sekcji

§I. Walłte kbranie.

1. Nul*yrrzą władzą Sekcji
jest Walne Zębranie Członków
Sekcji.

2. Oo kompetencji Walnego
Zębrania Członków Sekcji
nalezy:

a) zatwierdzanie regu-
laminów działania Sekcji;

b) rłybór czloŃów Żarządu
Sekcji;

c) rozpatryrvanie i przy-
jmorvanie sprawozdań Zarządu
z działalności Sekcji;

3. *utn. Zcbranie Czlonków
Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji
co najmniej raz na trzy lata.

§2, Zanąrl SekcjL

1 , Z.urrąa Sckcji skłacia się z
prczesa i drv(lch członków.

2. On kompctcnł:ji 7.arl.qcl,J
Sckcjinalc;ry:

a) rcprczcntowanic Sckc|i
na zewnątrz i dzialanic rł, .;cj
imieniu;

b) opracowywanie planów
dziaIalności, kicrorłanie
dzialalnością Sekcji;

c) wspołdziałarrie z innymi
towarzystwami naukowymi,
sekcjami oraz nieformalnymi
suparni badawcrymi o podob-
nym profilu naukowym w kraju
1 za 8ranlcą;

d) składanie Zarządowi
Głórvnemu raz w roku spra-
wozdania ze swojej działal-
ności merytorycznej i
finansowej;

e) zarządzanie majątkiem w
ramac.h uprawnień
przy znav,t arly ch przez Zarząd
Glorrny;

f) ki erow anie wy-
darłnictw ami Sekcj i i
porvoływanie redaktorów.

3. Po.i"dzęnia Zarządu Sekcji
odbywają się w miarę potrzeby
ztl,m,że nie rzadziej niżrazna
pol roku.
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Specjalne
podziękowanie dla

Joanny Galas z
ZBW w Krakowie,
dzięki hojności
ldórei rnogliśmy

zakupić papier na
"DNo".

Wielkie dzięki !

Redakcja


