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Kilka uwag O polskich badacrach
o badaniach bentosu
bento§u
w rzekach
Badania beńosowe eksperyment
czy teren

Wiele doniesieri doĘlczących bentofauny
rzek powstało w oparciu o dane
eksperymentalne: należy podkreślić, iż
przeprowadzerrie wie]u z nich rrrynaga dużych
nakładów finansowych. Drugi nut obejmuje
badanir opisowe. faulrisryczne; są one
rvpl,alvdzie mniej cenione przez.niektórych II Ogólnopolskie WarsztaĘ Bentologiczne
ckologóu,. ale i olre dostarczają rvielu llolv_vch y
informacji, np. o bio-ffii g"i"iti*. ,rEkologia ekosystemów wodnych Polesia
Faunistyka zręsztąj.r' .1u:::,:::_w.:^* Lubelskiegor', Piaseczno, 2-3.S6.1995
badan tal(sonomlcznvcn t stale s,ę, molm
zdaniem, dzieciziną.,1':^ :."_:,^::':: Mamy jużzasobą II włrszaĘ bentologiczne. Andrzej Kołodziejczyk
dostepniejszą chociażby ze u,zględu na ;_^;-.l j_:.l; -;]:^__._:^-^^;:._-- *.;:^_ *;::^_^',,_* ,:;:.:
,.orw.rucie,,potskii rł,zwiiJk"rq,-ł?ńt.irf opisał je swoim -jak zawsze ostrym - piórem, więc wszelkie inlbrmacje
dostęp do materiałórł,łoało*yit w rolnycl ormerytoryczne" znajdziecie w jego recenzjio w 'WiadomoŚciach
muzeacn przyrodniczrych Eru,oiy i świata. 

- 
Hydrobiologicznych'(1995, t.XLI, zesz. 4z 28S-289). Pozrvólcie wiec. że

W nurcie hadari opisorvych za wielce przedstawię kilka moich osobisĘch, bardziej ogólnych i luŻnych
lvskazalle uznałabym badania dotyczące refleksji.
rekoionizacji dna cieku, nięzależnie od Cry u,arszrary pou.inny się odbywać? jezioraPiaseczno), Wcią,zpracujemy nad
prżycz.v-n jego zniszczenia czv też silnej MyśJę, że tak. Jest na nie formąwafsziatórv, stąd kilkamoichuwag
zmiany, cł- to \^, uyniku zatruć ściekarni, zapotrzeborł,ariie. Ludzie przyjeZdźają z ,,otgallzacyjnych".
doprolł,adzając;,mi do zniszczenia eałej rvłasnej woli, aby podYskut9wać, Na II war§ztaty przyjechało
bentofaunv, czy też spou,odou,ane posłuchać, spierać sie, uyty|a! !,łę§, zdecydorr,aniewięcej osobniznai;więcej
gwałtownymi pou,odziami, mogącymi na bronić swoich racji, zastanąyiać się. To rczbyłoreferatówiposterów.programbyi
rviele lat zmiel'ić charakter dna (np. przez bardzo budujące. że rtŚród bentologów przeiadorvany, co Óawało się odizuc luzzasypanie piaskiem pierrł,otnie arajdzie się glupa ludzi, która_raz tlo.roku po kilku reieratach. Aby zaoszczędzió
źwirowo-kanrienistego dna). Rórvnież duże chce się spotykać, uymienić pog|ądy. czas,organizatorry,.ęzyg.awalizprzerw
spadki przepł_vwów pcrwodują czasem pochwalićsięsukcesami.ponal,zrkaćnato ,,karvoivych" _ ;.st tó oszczędność
odsłaniarrie dna, a rv pr4,padku długotrrvĄch co lrie rvyszło, zapYtaĆ mądrzejsrych od |ororrru, bo po p.*nyrn czasie większość
nizóu,ek - wysl-nzenie znaczne.i, a naw€t całej siebie kolegów, którz.y może coś doradzą słuchacąv ,,w}łącza się" lub zas;_pią
powielzchni dna rzeki. Ocryu,iście do tego ipomogąrozvviązać naukoweproblemy. nawet w sali-z widokiem na jezióro.
tl,pu badri predysponowani są badacze z Niektórzy przełamując §emę.ucą się, w- Krótkieprzer.wy(cokitkareferatów)są
te renórł, z naturalnie §ezonowo jaki sposób prezentować swoje poglądy.i koniecznie potrzeinel Myślę też. że do
rrl,s5;cha.iącymi ciekami, ale i rv naszych osiągnięcia. Rórvnoczainie c|re.emY się ,,przeciązeiia referatowógo;' rv duzej
rvalunkach klimaryczrych można zaplanowłć mbaczyc ze starymi anajomymi, jest więc ńren" przy"rynił się brak puntrualności
tego Ęvpu badania, np, jeśli mane są terminy czas l}a towarzyskie pogwarki. uspó.lrle i brak rygorystycznego przestrzegania
napełniania sta,ń,ów po ich uprzednim wieczorv przy ognisku czy choĆby czasu.lysiąpieli,Nie chodźi ruocr."*,ł,iście
opróżnieniu i ocryszczełiu (Grzybkorvska pływanię \^, .ieziorze (ci. którzy. się oiatieiauziopóźnieniąalenawit5_101994), 
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Prof. dr Julian Rzoska - pirrnier rrowoczesn§ hydrcbiologli w Polsce

W okesie międzywojenny pierwszym i niewątpiirł,ie najwybitniejszym w Polsce
badaczem fauny dennej jezior był rłielkopolanin, doc. dr Julian Rzóska. Urodził się
18.01.1900 r rv Kamięńcu ko}o Mogilna. Nauki prz_vrodnicze srudiorł,ał r.r, latach
1920- l925 lr, śq.ież:o otwartym Uniwersytecie Poznańskim. Tam też w 1926 r, wykonał
swoją rozprawę doktorską (,.Sfudia rrad skorupiakami wid}onogimi (Copepoda) W.
Księstrra Pomańskiego"). a dziesięć lat pózniej habilitacyjną (,.Badania nad ekologią i
rozmieszczeniem fauny brzeżnel dwu.iezior: jezioro Kierskie ijezioro Wigierskie"),Na
Uniwersytecie Pozrranskim prowadził uykłady zhydrobio\ogii, at*żeĄęciaterenowe
w Stacji Hydrobiologiczrej nad jeziorem Kierskim. Około roku l928 jako pienvsry u,
Polsce demonstrował nam nad Ęm jeziorem przywiezione przez siebie ze Szwecji od
Prof_ Eimara Naumantla aparaty Ekmana i Ruttnera. AparaĘ- te były kopiou,ane później

ciqą dal.łry na śn,. 4
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Szfilczne podloźa: zarleł i wa§
Chciałabvm tak-że zwrócic uwagę na

podej mou,ari,ie pewrlych

(do daIszej analizy) biomasy
dominu.iących taksonórr,. Tutaj mała
d1, gresj a: każd e go m i es i ąca r.vkła <i al i śmr, 7
pułapek, a każda z nich to wykonany z
plastykowej siatki worek (tali u, jakim
sprzedawano kilka lat ternu rł,arzvrva lubjabłka) u,ypełniony naturainynr
substratem (patyki. trawa, kamienie).
Pułapki te umieszczano \^,rzece
przy-mocowując je przezroczysĘ zyłką do
przybrzeżnych krzervóu, czy drzew
(głębokość r.zeki w t_l,m miejscu
przekaczała 2 ni). W ciągu calego cyklu
badań (comiesięczrrie w okr.esie jednego
roku) nie ztarryło się. abysmy odzryskili
wsą,śtkie pułapki. Penetracja i ciekau,ość
rvędkarzy (kłusorvnikórv) cąy ylko osób
im tow,arzyszących była tak wielka, źe
musieli te znaleziska obejrzeć i
najczęściej, po zniszczeniu. wyrzucić. Tak
rvięc prowadzenie badań nawet pr.ż\l
uzyciu, wyda,rvałoby się bardzo
nieatralłcyjnych materiałów, u. terenie o
silnej presji rvędkarskiej (duża rzeka
ponizej tamy zbiornika zaporo*,ego)
rórvnież napof_vka na trudności.

Sztuczrre podłoża a dryft
zastosowanie szrucznie

u,prowadzanych podłozy, njesie u, sobie
jeszcze jedną, o czym już rł,yżej
wspomniano, możlirvośc. Jest to dobrv
sposób na badarrie dryftu i jednocześnie
tempa kolonizac.ii. Minshal.I & Petersen
( l985; porównali rozwó.i struktury
zgruporł,ań bezkręgowcóiv na
pci.|edynczych kamieniacb lub innvcb
rodza.iach rłysporqich mikrosiedlisL o
wyraźnie określonym cbarakterze z
modelem kolonizacji uysp oceanicznych
McArthura i Wi]sona. Migracja do tatlich
nrikrosiedlisk i ernigracja z uich odhvu,a
się g{óu,rlie przez dr\. 1r, Zdan'iem
\łinsha]la i Peteisena1 J 98.ł; róznorodność
gatunkou,a 1rienvszej faz.v kolonizacji (w
prz_,"padku fauny słodkorvodnej) jest niska.
Głóułrymi mieszkańcalrri mikrclsiedliska
są przypadkou,o do niego dociera.iące
organizmy, naz\\,ane dobrynri dryt'erami
(Skirurer 1985), Są to orgarriał1,. które
urają łatrvość przemieszczania się z dna
rzeki w nuń i opadania z nurtu na dno rzeki.
Grupa ta w ciekach umiarkowarrei streĘ
kl ima§cznej iesi reprezentol,vana gł ównie
przez .iętki (głórvnie Baetidae), meszki.
chruściki ikiełże. Wczesnv elap
kolonizacji tr,ł,a zresztą bardzo krótkil
(kiika dni). W duą-m prrłbliżeniu mozna
prz_v.i ać. że struktura zerupowania
lvc zesnv c h kcrl on i z"atoróu, j es1 naj bardzi ej
zbliżolla do składu fauny, unoszonej.
jednakże. zdanjem Minshalla i Petresena
( l 985 1 z ostatcczną identvlikacją obu tych
zgrupou.ań naleź,v byc ostrożnvm. W
nailepiei pożnanym procesie kolonizacji
mikrosiedliska kamiełistego t_vlko 50%
irnigrantóu jest rr sranie ansiedlić tego
rodzaju podłoże. Nalezv prry puszczać,Źe
w zbliźonyrrr stopniu clotycry to także

mikrosiedlisk o innvm charakterze.
ponieważ o możliu,ości zatrzymania się
dry.fującego bezkręgowca decyduje
znalezienie przez niego odporviedniego dla
niego substratu (Walton 1978). Tak więc
zanurzanie podłoży (naturalnych czy
sźucznych) może pomóc u, oszacorvaniu:

_predyspozycji do dryftu różnych
taksonórł, makrofaunv, a więc uOŹiał
poszczególnych taksonóu, bentoi'auny w
dryfcie ;

-tempa kolonizacji przez
nakrobezkęgou,ce różnych mikrosiedlisk,

Wiele zagadnień dotyczących dryftu
pozostaje nadal zagadnielliami or,warr}mi.
zaledlvie zas;-gnal.izorvalrumi (Brittaiil &
Eikeland l988). Chodzi przede wszystkim o
czynniki 

_ biotyczne determinu.iące
zagęszczenie dryfu. takie jali konkurencja
wewnątrz i międzygatunkorva czy
drapieżnictwo. Może organizmy ctrętnie

!.r.vfujące to zwierzęta r'., go.sz"j kondycji
fizy cznej spoulod owane.i sŻeregienr
roanaiqvch cĄnnikóul takich jak inńtc.la
patogerrólv, okaleczenie czy po prostu głód.
co zostało juz stwierdzone przez niektórych
badaczv (Williams & Levens l9k8.
WiIzbach & Cummins l989), Niestetv
ury-skanie odporviedzi na większość pvtań iv
sf'erze .oddziaływań biorycznych iqrmaga
prorvadzerlia eksperymentóu,. najlepiej w
sztuczrrvch st,rumieniach, które da.ią
możliwości zmian szeregu parametróu,'w
cieku.

Zbawienne żotopy

._ 
w metodyce szacorł.ania tempa rozkladu

al i ochton i czr e.i m ateń i organi czne_i i utizi al u
u, ninl nrakrobezkręgorł,ców próbor,,",ano
ul,korą,5p{ izotop_v*. Dla ocen1,' migracji
bentofaunr, -wodne bezkręgou,ce .o,ędrują
teź lv górę rzeb (Soderstrom l 987F równieź
po,j awih, się techni ki zrakowania izoionarn i,
Jest to u,prar,vdzie bardzcl droga metoda
eksperymentalna, ale sto_ią przed nią
oglolnne perspekr;*w_v. Może także rnależĆ
zastosowanie do rvyiasnienia jednego z
naislabiej pozllan_vch zagadrlieli. jakim iesr
mlqrac.la zwierza_l miedz}, starorzeczami i
głórvnym korytem rzeki. \\:vdaie się, ze
prryc_ryĄąmałe.i ilości prac na tel1 temat jest
regulacja większości rzek u. Europie
zachodniej i co się z ąvnr więe, zaniłarrie
stalorzeczv. \\' Polsce wiele surorzeczv nie
uległo degradacji; można jeszcze iakie
znależć np. w dolinie Wam,. Na podstawie
nieliczlvch doniesień prą.puszczr sie. że
starorżecza pełnią ogronrna roię r.v
mierac.iach rl,b. zarórvno §. okresie
u'iosennego spłl,rvu kry (Penczak.
in|ormac,ia ustna;. jak i letnich rwżówek
fKaiak. inlormac.ia usrna). Róu,ni. *]"zn. .,
one dla peu,nych grup makrobeziręgowcóu.i
jętki Lepophlebia cutrlida wędru,iąĆi międa:
rzeką a stalorzeczem miały krótsz.l. cykl
zvciorłry niż osobniki,,|ednosiedliskorve''
(Ward l989), Jak się prrypuszczą §trategia
wedrówek może być różra. u,zależności od
typu starorzecza (połączenia stałe lub

metodologicznych prób u, badaniach
bentofaurry, W pervnym okresie zamiast
żmudnego i pracochłorrnego przebieralria
prób bento§owych usiłoq,ano zastosorvać
sztuczne podłoża. Po pewnym okresie
ekspozycji u,rzece podłoźa wyjnluje się i
na podstawie struktury zgrupowania
zasiedlającyclr je zńerząl dokonuje się
ocel)v liczebności, biomasy oraz
różnorodności gatunkowej makr.ofauny
badauego fragrnentu dna cieku, Metoda ta
okazała się nie tak obiecująca jak
poc.ąt}iowo prąvpu§zczano i to z kilku
pou,odórv. Po pierrł,sze problemem
okazało się znaiezienie odpowiedniego
substratu do zarrurzenia, zastosowanie
plasykowych kul (często umieszczanvch
w koszu) to uąvskanie względnie duze.i. ale
nieatrakcyinej (gładkiej) pou.ierzchni,
nieodpowiedniej do zasiedlania przez
rviele uksonóq,. Z kolei ekspozycja lin i
t_v-m podobnych substratóu, w lł,odzie,
cza§em imitujących roślin1, nacz_vnio,*,e
lMacan & Kitching t97]) rł.i€ała się z
ogromną pracochłolrrrością przy
segregowaniu nrateriału. Niezłvln
substratenr do ocen1, zagęszczenia i
bionrasy makrobentosu rł, Wiśle poniźei
tan;, zbiomika Goozałkowice {tfuzyżarrek
198ó) okazĄ się oegł_v-- ze rrzględu na
porowatoŚc i przyczepnoŚĆ. Druga
rvątpliwośc dotyczy czasu ekspozycji
takich substratóu,w rzece. JeZeli prz}jąć
zalożenie. że chce się uzyskać dane, które
rv rnoźliwie naiuyższyrrr stopniu byłr,b>,
odzrł,ierciedleniem struktun zgrupowania
taunv dełinej. u naleĄ się licz,lć z czasem
ehspozl,cji dłuźszvnl niż 50-60 dni
(l3oothro_v-d & Dickie l99l), Oprynratny,
czas zanurzenia p§dłoza w wodzie nroze
bl,ć różnr, w rozmaiNch ciekach, a
rvvzilaczenie go wymaga _iakby
podu,ójrrego wl,siłku - równoczesnego
pobierani a bentofaun_v- standardorr,ń
chw5 laczem dna i z ,anurron.go
sttbstralu. Pozostarłia.iac oIrvartv m
zagadnienie, cz;- .i kiedy rł,arto stosou,ać
sztuczne podłoza do ocenY struktury
bentolauny chciałabynr zwrócić uwagę na
.ieszcze innv aspekt tego zagadnienia. Otóż
s_tosowarlie sztucarvch podłoą, (pułapek)
daje możliu,ości pozyskan ia znacznej
biomasv donrinując1.,ch taksonórv dó
innego rodzaju badali, np. enel.getvcznl,ch,
Wy,korzl,staliśm1 .ie do zebrania
nrakrobezkręgou,córv 7.

siedmlorzędorł,eqo odcinka rzeki \\lal{r
celcln osz-acou,ania ich kaloq czności oraz
zar.rertości rv nich takich pieru,iastkóu, jek
C. P i N łCalicka i in. l99 l). Jeżeti
ustł iadonlillll, sobic. żc cłóu,lla część
kor1 ta Warf }, jcst ut\\,orzona z
przcsy,puja.cego się piasku, gdzie
z,ageszzcenie nrłkrobelrtosu jest bardzo
niskic (Grrybkou,ska i in. l990), to naleŁ-
zdac sobie §prawę jakiego rv;,siłku
tłv nr agało [r1, ryl brłri e odporł,i edni rl duże.i
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okle§olve z głównym korytem rzeki).
Zagadńerua zasiedtąria starorzecza Wisły
przy zrr'ilniaJących się przepłvwach
zasygnalizował Kajak ( l 959).

Jeszcze rz chironorrridae
Na koniec jeszcze jedna uwaga"

doryczącą podobIlie jak w opracowaniu
Kajaka ( l995 ) biologii larw
G lyptot endip es gripe kłv eni. Snvierdził on
prarvie ,,ubite" obok siebie larwy tego
gatunku w ułamanych pod wodą,
sterczącvch pionorvo łodygach §tarych
trzcin, W czasie badń zoobentosu Wany
poniżej zbiornika zaporowęgo,Jeziorsko"
oceniano nie tylko zagęszczenie i biomasę
launy zasiedlającej dno, ale takze tej
zrvią.zanej śc,iśle z ekotonową stretą rzeki
(Grzybkorvska 1991). Na wyciętych
tragmentach korzeni rvierzby z tego prarvie
pionorvego, erodowanego brzegu rzeki
obserwowano bardzo rvysoką liczebność
larw wspomn.ianego Wyżej gatunku
ąvjących w domkach przyczepionych do
korzeni ,łierzby o średnicv oiewiele
większej od ich domków, Był to początek
lunkcjonou,ąnia zbiornika i rezim
hydroiogiczny rzeki odbiegał od
przewidywanego (silrre wahania poziomu
wody w rzece). Wydawałoby się, że G.
gł,ipefuneni jest szczególrrie narażony na
,"rrysychanie, Chironomidae bor,r,iem w
opinii niektóryctl badacąl są owadami,
które giną rv okresowo odwadnianych
siedliskaoh (Corrarino & Brusven 1 983 ), Z
koiei zdaniem Troelstrupa i Hergenradera
( l 990) muchówki te ,,wchodzą ' czynnie w
dryf. Aby się przekonać, czy tak jest
istotnie, przeprowadziliśmy bardzo proste
dośw.iadczenie. Zarviesilismy plątaninę
korzeni uad kuwetąz lv.odąw taki sposób,
aby nie dotvkał_v one powierzchni wodv.
Po około 2 godzinach 80% larw opuściio
nafazone na wyschnięcię mikrosiedlisko i
malazło się w kurvecie. Odpowiedź larw
na zniane iiości wody była bardzo surybką
rvięc raozej nie potwierrlza się hipoteza, iż
Chironomidae są licznym, ale tyiko
biernym elementem Ęfu w rzekach,

Mańa Gr4,łbkawska
{Zńany w tekście pochorlzą od redakcji)
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O polskich badaczach bentosu...
w Warszawie tra zamórvienie innych
zakładów nauko*ych.

Będąc entuzjastą linrno|ogii, potralił
skupió rvokół siebie młodvch
hydrobiologów i w bardzo skromńch
warunkach zapoczątkował prace
zespołolve nad t-auną i ekologią jezior
wielkoprrtskich. Wyniki swoich badań
pl,ezentował na mięłlzyrrarodorvych
kongresach limnologicznych na
Węgrzech, w Jugosłarvii i Francji. Odbył
staże spec.j alistyczrre w kitku
zagranicznycb stacjach
hydrobiologicznvch, m.in. w Lunz
(Austria), Aneboda 1Szrł,ecja) i Tihany
(Węgr_v). ReprĘzetltował nowoczesny
kierunek w Limnologii, pret'eĄap badania
ckoiogicalo-ilosciowe. Jego pubtikacje do
roku i939 doryczyły głórł,nie widłonogów.
w uj ę ci u mortb logiczrro-sy stemar_v czrym,
a później ekologicalym. Niezależnie od
Zy_gmunta Koźmińskiego, najlepszego
}vowczas znawcv tv kraju grupy
Cyclopidae, zapoczą&ował on studia nad
syslemaLvką oczlikórv w oparoiu o ich
biometrię. Później zajmował się składem i
rozm.i eszczeniem tbuny brzeżnej j ezior.

Po kampanii w,rześniou,ej 1939 roku. w,
ktilrej brał udzia}, dostlł się do obozu
internorvanych w Rumunii, a stąd przez
Frenc.i ę dotarł lla LI nirversvIet w
Oxiorclzie, gdzie pr".ooui "1oko
§ąvpend!sta British Council, zajmując się

metodami rvalki z masowymi wówczas
pojawami gryzoni. W drugiej połowie lat
40. przez około l0 lat pracorvał w
Chartumie, gdzie z zespołem swoich
uczniów prowadził badania NiIu. Po
porvrocie w roku l958 do Lorrdvnu
pmcował jako starsąv wykładowca w Sir
John Cass College. Opracowywał tam
materiały l'auny afrykarskiej oraz kierował
pracami dyplomowymi kilku młodych
hydrobiologów. Pełniąc w latach
1955-1974 poważne funkcje w
M iędzynarodow.ynr To*.arzystwie
Hydrobiologic zny m i Międzrynaroiowym
Programie Bioiogicznym. niósł pornoc
młodym Ędrobiologom poiskim w
lvlrjednyu,aniu dla nich stypendiów
naukowych {ch insĘfucji. W okresie lvmkierował tąkzc badaniami
hvdrobiologicznym i Tygrysu i Eufratu.

_.Na wsz:/stkich etapach swej
działalności prof, Rzóska rł,ykazywał
ogl,omny enfuzjażm badau,cąv połapzouy
z błvskotliu,ą inteligencją i hurnorem.
Swoje poglądy rvypowiadał otrvarcie.
nłięźle i bez dyplomacji, czym z.jerinywał
sobie r,vśród młodszych kolegów -
symparyków, a wsród przełożonych -
często przeciwników. Był zawsze skłonny
do dvskusji naukor,r,rych. lmponował
znajomością rrajnowszej literatury
hydrobiologicznej i licznymi
zrrajomościami z uczonvmi

zagranicanymi, rv czym dopomagała mu
dobra znajomość ki lku zachodnich językórv.
W badaniach terenorvych byi pełen
i nicj aryrlv, hum oru i lrytnvałości. A uiorou,i
niniejsąvcb rvspomnień utlcrvił w pamięci
sz€_zególnie moment, gdy dnia 2_§ sierpuia
1939 roku, podczas zespołowych badań
jezior brodnickich, doc. Rzóska otrzvmał od
żony depeszę, ń;- narychmiast wiacał do
Poznania, gdyż nadeszła dla nieco karta
mobilizacyjna. Wiadomością ta zb}nio się
nie przejął, a zakupiwszv w wiejskim
sklepiku paczkę karvv. urządzii pod
namlotem pożegnalny rvieczór, podczas
którego wypowiedział prorocze słorva:
"zapewniam was koledzy, że z chrvilą
wybuchu rvojny zmieni się mapa nie tvlko
Polski, ale całej Europy. Uczcijmy więc tą
Kawą nasą starą rzcczv\\.istość'', Po tr m
toaście odprorvcdziliśm1, naszego
duchowego przywódcę do najbiłzszej sraiji
kotejowej. Ucieszvl się, gdy pąrpo.niał.*
mu.te prorocze słowa podczas mojej wizyrv
u niego rv Londynie lv 1983 roku. Był juZ
w,ówczas na w,pół sparaliżowany, letąręką
tłl,stukiwał na maszynie Wspomnienia
swojego z1,.cir (,.Observatiol1 and
Reflections of a Retirerj Hyrlrobiologist''
Londyn l982).

Prof. Julian Rzóska zmarł 3 l . l 2. l984
roku .ń,Londvnie.

Cabriet Br:ęk

II lłarsztaty...
citlg dalsąv ze ,strony l

zeszli), czy rcż przedłuźanie czasu
reieletórv (bo prelegent nie może
skoriczyć) kunruluje się .i n.iepotrzebrile
wydłuzaczas obrad. W przyszłości można
tego uniknąć, rezerwując konkretny
czas (np. 15 min.) na referat i
równocześnie wybrać takich
przervodniczących sesji, którry ściśle
przestrzegaliby czasu i bez skrupułów
przerywaliby gadułom. Organizatorzy
muszą zadać sobie trud i ńożryć bar.dzo
precl,z_vjny i szczegółowy program
WarsztatÓ\v, Błędem wrydaje się również
,,upvchanie" w,szystkioh ręferatów i
posterólv. łączłie z duzymi wykładami
wprorvadzając_"-mi, rv eiągu jednego dnia-
Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem
jest ustawienie zajęć,,pół na pół'', tzr. do
południa teren, po połudlliu ref-eraty (lub
odrvrotnie). Zajęłia terenowe w
Piasecznie nlogłyby być bardziej
ineterasujące; lepiej poznać jedno
wvbrane jezioro niz jeżdzić kilometrami,
w rezultacie mając niewiele czasu na
oglądnięcie naprawdę ciekawych siedlisk
czy pobranie prób makrofaully.
Organizatorzy nieuąĘliwie chcieli dobrze
organizując transport, ale -moim zdaniem-

przedobrzyli. Czułam w}.rażny niedosyt Do zobaczenia we
Olsztvnie, to będąjuz llIterenu. za to przesytjazdy autobusem. W

powia_zaniu z przydługą wizytą wpolęskim parku Narodowvm
spowodowało to dodatkorł.e opóźnienial

ponarzekałam sobie. lecz chvba
konstruktywnie; przecież wszystkim nam

1aleĘ, żeby r.varszrafy byĘ coraz lepsze.
Mam nadzieję, że tak jał ja wspominacie
nie ąvlko same obradv, ale rów.nież spokój
jeziornej wody, u.il_Ęotny piasek-prr|
brzegu (psammorl!), r.osiczki, pieczoną na
ogniu kiełbasę i pirł,o.... i narł,et już nie
pamiętacie o rriesamowityoh ilościach
krwiożerczrych meszek i komaróu,...

R§DAKCJI

M ałso r:ata K ł onow s ka-O lejni k

,,Zbte myśli" ll Warsztatów
Bentologiczrych

Na posterach ws7lstko wolno...

ProJ. Zdzislałl, Kajak
,,Długość rury ząleży od okoliczności'',

czvli Rysiek Kornijów prezentuje swó.j
przyrząd do pobierania prób fauny
naroślinnQ.

wrześniu l99(l rr,

tlasze u.arsztaw!l!

oddajemy do Wasąvch rąli 4 numer biuletynu DNo - z pe\ł!)m opózrrieniem, gdyz
mów "ptzystopowały'' na§ §plawy finansowę. Ostatnio on-a.maiiSmy niewiel}ią dotację naDNo z KBN (przez PTH) i jest pewna nadzie.,;ą że zostanie ona rórvnież prz,,o*na w
przysźości. Ijłafwi nam to regularnę wydawanie DNA. Nie Ęiko pienlądze sąlednak
ważre, Bez allywności nas wszystkich nie będzie DNA - a pzecież ma to być brule§4
informacy.lny wszystkieh polsk-ich bentoiogów. Piszcie więc do nu.,J *.,.zęs.i"j;
czekarny na teksty! ! ! Moara je prąysyłać pocĄ eiektronicaną na adres r"dałlora
(Małgorzata Kłonowska-olejnik); email: klou@eko.eko.uj.edu.pl. W §m numerze
zamieścilirśmy jeszłze spóźlione refieksje z tr warsztatów, aby pomogły nam w przysżości
ulPracowaĆ jeszcze lepsą formę naszych doroczrych spotkan. w toń.;ny"n, 5 numerzeDNA arajdziecie echa iII Warszlatów. które odbyĘ się ."ve wrześniu tego'roku w
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t ąacwłlrum
Wisła

Wisła, naysławnieysza Polska rzeka, Pńnceps
Fluviorum Poloniae (Krolowa rzek polskich) Navigabilis
aibo spustna, nie złote piaski , iak Tagus y Ganges maiąca,
alę za zboża i róaiy frukt cudzym kraiom kommunikowany,
wiele Polakom przynosząca ńota. Po łacinie się zowie
Vistula, Vistillus, Visela, Bisulą, Visula, Jushtla, Istula, od
Tatarów y Turków Bila llloda rzr'czollra, od Niemców Weizel,
Wisła się zaś zowie, że albo ze skały wysokiey na doł spada y
niby wisi zgóry na dół, albo od wiosła, do którego się Flisi
zwołuią Do wiosła, do wiosła.

Yandalus się zaś nazywa od mieszkańców staroĄ.tnych
Wandalów ponad tę rzeke, albo od Warrdy Xsięmy Polskiey,
na ofiarę Bozków oraz ochronę panieństwa swego w Wiśle się
topiącey pod Krakowem

Exrrndacya Wisły barzo fatalrra Polakom, bo wszystko
zalewa y zabięra. Roku 1575 pod Toruniem trzy dni, iak
krwią czerworią płynęła wodą.

InnIrnIIIIIII

^ Coyot-ts,€{ To 1€rr,,TD
yłPp*LśDĘ Bf,Łr>o, 88ŁD2 a

zrzódła osobliwsze w świecie
Ż,rzaaeł Ońginem (poczatek) iedni bydz rrvlerdzą z

Wagolóy podziemnych, żmnem rv wode obróconych, Drudzyz Sniegów, deszczów, podziemnemi na doł płynącycń
rulat7mi (kanałami); ale to naypewniey, że . Ńooi y
rvielkich rzek, jezior mają swoje. pocątki, alias gdyby
deszcze,.śniegi nie padaĘ, uscByby Żnóda, które sąperelmes
(stałe).. że zaś na wysokich na}częściey garach Żńóćńa się
znayduią to pochodzi, żę albo porlziemne Spińtus 1vizlewy)
ię na wierzch rypychaią albo teź, Ze iąGwiazdy y Słońce do
góry.vi attractivą (siłą przyciąania) ciągną'ilbo t"z, z"
ziemia na górach do Słońca y wiatrem *yńrro.ro, naturalrrie

}|e9"i pretenduiąc, iak gębką z Morza i rzek wodę ciągnie w
siebie; to też nawałnościami Morskiemi napędzona woda
przezkanńy podziemne, iak z sikawki stemplóm popędzona,
n1 wysokie pnie się mieysca. Ogrrie też podziemne do tey
ęlewacyi ni9 mało pomagaią. Sam cięzar tak wilkiego Morza,
iak prasa ciśnie 7iemię, a ta z siebie wyciska Żnadła. żę zaŚ
choć z Morza Żrzódła ońginem maią przecież nie słone;
racya iest, że idąc przez Ęl,e m1l przez wnętrmości żemskie,
słoność tracą y zdrowia, albo znazy nabieraią od ziemi
zdrowych, albo zaruźIiwych, przezlctórą płylą (...)

Ksiądz Benedykt Chmielowski, ,,Nowe Ateny'',
1745-] 756
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Radwan S. (red.), 19!§ Ochrona
ekosystemów wodnych w Poleskim
Parku Narodowym i jego otulinie.
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy
Polskiej Oddzial w Lublinie, ul. I Armii
Wojska Polskiego 3,20-048 Lublin, str.
131, ISBN 83-86172-13-4, cena 3.50 zł.

W ostatrrim okresie daje się zauu,uĘć
wzrost zainteresowania problemami
ochronv przyrody, stąd też istnieje
§połeczne zapotrzebowanie na literaturę
popularyzującą wiedzę w tej dziedzinie.
Wydaje się słuszne, aby powstawały
opracolvania, które stanowić będą formę
informatorów o terenach odznaczających
się szczególnymi walorami
przyrodniczymi - objętych ochroną
prawną Niervąęliwie do takich miejsc
należy Poleski Park Narodowy i jego
okolica.

Książką, która zaspokoi nasze
oczekirvatria jest z pewnością kolejne,
dotyczace tej tematyki, opracowanie
zbiorowe wykonane pod kienrnkiem prof.
dr hab. S. Radwana. Celem tego
opracowania jcst poznanie i uczulenie
czytelnika na to, co dla Poleskiego Parku
Narodowego najcenniejsze - ekosystemv
wodne i torlbrviskowe.

Praca jest et'ektem 3-5 lat badari i

obserwacji; wykorz.vstano w niej materiał_v
aktua|ne z lat 1990-93, archiwalne
1954-1989 i zdięcia lotrricze wykorrane w
latach l952 i l992.

Układ książki jest przejrzysty i
logiczny. Opracolv,a-rrie zarviera kótkie
wprowadzenie oraz dwie części,
stanowiące zbiór 1ż artykułów rvnikliwie
analizujapych lva]ory przyrodnicze PPN i
jego oruliny. Najobszerniejsza I część
poświęcona jest strukturze i
funkcjonowaniu ekosystemórv wodrlych i
torfo,nviskouych. Omówione sąfu stosunki
glebowe, wodne i klimatyczne terenu,
geneza i ewolucja mis
jeziorno-torfowiskovrych, chemizm wód
oraz stan aktualny biocenoz (t'ito- i

zoopiankton, roślinnośó naczvniorva,
zoobentos, ichtiofauna, awifauna). Oprócz
wielu opisórł, llorystycznych i
faunistycznych, autorzy podają
illteresujące irtforrnacje o zmianach
jakośoiorł.ych i ilościowych jakie
n"tstąpiłv na przestrzeni lat w biocenozach
jezior oraz znianach w ich strukturze i
lunkcjonorł,aniu, w Ęvm także zoobentosu,
na tle zmian struktury ekologicznej PPN i
jego otuliny, Część l| pośrvięcona jest
propono\ł,allvm zasadom użytkorvania i
ocfu,ony oraz renaturalizacji ekosystemów
wodllych i torfowiskowych.

Bogaty spis liteTatury oraz liczne tabele,
r.vcilty i tbtografie zttaczilje wzbogacają
treść prezentowanego opracowania.

Joanna sender

National Academy of §ciences, 1992.
Restoration of Aquatic Ecosystems:
Science, technology, and Pub§c Po§cy.
National Academy Poress, Washington,
str. 552, ISBN 0-309-04534-7, cena 48S.

,Książka stanowi raport końcowy serii
spotkań amerykańskiego Komitetu
R ekultvwacji (Restauracji) Ekosystemów
Słodkowodnych. Dotyczy on
funkcjonowania zbiorników wodnych,
efekąvwności podejmowanych czynności
rekultywacyjnych, stosorvanych
technologii oraz ząadnień politvcznych i
instytucjonalnych niezbędnych do
rozpoczęcia restauracji ekosystemów
rł,odnych na skalę krajową. Wody
powierzchniowe podzielone są tu na:
je ziora, rzeki, strumienie i terenv
podmokłe (,,wetlandy").

Aczkolwiek ważność poruszanvch
zagadnień ma rvymiar globalny, to został_v
one zilustrowane jedrrynie rra przykładzie
badań szczegółorvych ze Stanów.
Zjednoczonych, W częściach ogólnych
kazdego z ośmiu rozdziałów cytowarrajest
jednak ogólnoświatowa literatura, co
stanowi jeden z cenniejszych aspektów
pozycji. Na końcu ksiązki znajdująsię trąv
dodatki (A: Przykłady rekultywacji; B:
Słownik; C: Index).

Jest to bardzo poryteczną doĘcząca
aktualnej problematyki, książka. Jej
wartość podkreśla starallne wvdarrie oraz
zawartoŚĆ wielu użytecznych tabel,
zestawień i rycin.

Ryszard Koruijóu,

Krzysztof Jażdżewski, Alicja
Konopacka, 1995 Pancerzowce prócz
równonogów lądowych - Malacostraca
prócz Oniscoidea Katalog Fauny Polski,
część XIII, tom l Dzial Wydawnictw
Muzeum i Instytutu Zoologi PAN,
Warszawa str. 165, ISBN 83 85192-41-7

Pancerzowce są niezwykle ważną
grupą zamieszkującą nasze rł,ody
śródlądowe i morskie. Każdy z nas
opracowując próby berrtosorve spotykał
okazy ,,Gammarus pulex" czy Asellus
aquaticttłł. Okazuje się jednak, że
systemaĘvka tej grupyjest bardziej złożona
niż się porvszechnie prryj muje i oznaczany

tOwO§cI
,,Gammłtarus pzlex" rzad}io kiedy
nim by\ł,a. W obecnej chwili z
Polski jest znanych 3ó
słodkowodnych i -58 morskich
gatuŃów pancerzowców. Nie]<lóre
gatunki występują rv obu Ęch
biotopach tak, źe ogólna ich liczba
wylrosi 83 gatunki. Prezelrtowatra
praca to 53 pozycja ,,Katalogu
fauny Polski", wydawnictwa
powszechnie znanego i
wychodzącego już od
dziesięcioleci. Układ i sposób
przedstawienia pracy jest Ępow_v
dla tego rvydawnictwa. Jednak
wnosi ona iviele elementórv
nowych w stosunku do układu
klasycznego. Autorzy nie
ograniczyli się do podania
występowania gahrnku w jednej z
21-n u krain na który jest
podzielorry obszar Polski, ale
starali się podać jego dokładną
lokalizację zanlaczając przy tym,
które z zamieszczotlych intbrmacji
można uznać za wiarygodne. Prócz
tego \\, karalogu są informacje na
temat ekologii. Pozu,oli to na
wykorzystanie tego katalogu prąv
sprawdzaniu poprawności
własnych oznaczęn. Bogata
literatura (44 strony) oprócz prac
czysto taksonomicznych zawiera
obszerną l iteraturę
hy drobiologiczną dla terenu PoIski.

Radzę wszystkim, dla ich
własnego dobra, u których pod lupą
pojarviąsię kiełże, ośliczki, raki lub
kraby aby sięgneli po ą porycję.
Pozostałych zachęcam do
przeglądnięcia tego wzolowo
opracowanego katalogu.

Andrzej Kowłlącki

Winfried Lampert, Ulrich
Sommer l996 Ekologia rvód,
śródlądowych, Z języka
niemieckiego prze|oĘła Joanna
Pijanowska. Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa 1996. ISBN
83-01-119ó0-8, cena l9,50 zl

Nowość! w ostatnich dniach na
półkach księgarri pojawił się nowv
podręcznik hydrobiologii! Czy
rzeczywi ście hy drobio logii?

Treść książki jest zgodna z
tytułem. Jest to podręcznik
ekologii, którego treścią są rvołiy
śródlądowe. Już tytuły samych
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wYnA\YNlBZE
rozdiałólv i ich ąliład o tym świadcz+
,,lt4etody badali ekologicarych",,,Osobnik
w ś rodo w is k u ", ,,P op u lacj e",
,,lntereakcje", ",Biocerloz_v". .,Zbiorniki
tvodrre jato ekosystefn_v". Zawarte tu treści
możem}" ataleźć w podręcmikach ekołogii
rylko podbudorvane innymi przry-kladami,
jcdnak dobrze się stało. że pojawiło się to
opracou.anie. W .ujęciu klasycznym
hydrobiologia była postrzegana przez
ekologów jako odrębna nauka a przecież
Iak słusznie z3uważa recenzent:
,.Podstarv_v nolvoczesnej ekologii ogólne3 i
ervolucyjnej ukształtou.ały się dzięki

znacznym osiągnięciom limnologii w
ostatnim ćwierćwieczu.". zastosowanie
t.y"powo ekolr:gicznego podejścia do
hydrobiologii powinno przybliżvc
ekologom tą dziedzine lviedzy a
hydrobiologom uświ adomic. że uprawiają
ekologię. Naiezy się zgodzić z tłumacż(ą
że ,,Ekologia rvód śródlądorv_vch" nie
może być uważana za podstawo!ł,v
pódręcznik dla studentów hydrr:biologii i
wvmaga od czytelnika pewnęgo
przvgotorvania. Natomiast jest to śrvietna
ksiązka dla Iudzi uprawiających
hydrobiologię. Pozwala im spojrzec na

uprawianą dziedzinę z innej
perspekt.vw_v " Prz.v k ł:idórł- z,§N a "
jest w tej książce nieu,icie,
dominuje planktoll. Jednak nie
przykłady sa_ r,r, tvm opracorvaniu
wcżle. ale ekologicznc spojrztnic
na hydrobiologię. Pomimo cerry
książka !a powinna się znaleźć na
półkach nasz"-ch bibliotek" Nie raz
po niąsięgniemy.

4ndrzej Kownackl

HNTEĘE§UJĄCn
The Ecology of Temporary Waters.

Croom I{elm, London and Sydney, str. 105.

ISBN 0_7099-5211-2
książka staRorvi poz_vcJę, której odporł.iednika prózno by

szukać r,la nasuv-m rynku rv,vdawtliczvm. Mimo upĘuu lat od
dary jej wydania warto ją zaprezentować i po|ecic zarórvno
studentom jak i pracownikom naŃowym. Może też stanowić
znakomity materiał przy plano*.aniu i reałizacji zajęć
dvdaktvcznych.

W koiejnych 9 rozdziałach autor: 1. daje przegląd różnych
kiasytikacji wód okesowych, 2. omawia czynniki flzycme
decydu.iape o ich genezie i istnieniu, 3. opisuje czynniki
abioy cme wód astaty czrry ch, 4. charaktery zuj e ich b ioceno ąy
rv rÓżnych strefach klin'arycznych (stau.y i slrunienie
nearkr.vki i Austra]ii, deszczowe zbiorniki Sahalv i szczelin
skainych Australii, roztopowych wód Antarkryki, zasolonvch
sta."vów i jezior), 5, omawia adaptacje organ.izmó\ł, do życia rv
tvch warunkach (cvkle życiorve, zmienność feno - i
genol.vpo\ł,ą diapauzę. tizjotogię,,wysychania" orgarrizmów),
t5. analizuje strategię kołonizacji zbiomikólv, w tym ich rolę
jako czasolrlrch i przeslrzenllych rłysp siedliskonych, 7. daje
przcgta.d ,,nietypowych" zbiorników okresowych i ich
biocertoz m.in. dziuple. pochwy liści, śniegi górskie. az po
celomę pervnej ryby nowozelandzkiej i odchody (uwodnione)
bydła z ich, jak się okazuje, bogaą laurrą {m.in. Tipulidae i
Chironomidae), 8. anatizuj e aspekty apl ikacyjne (a&wakulturą
rybactwo terenów zalewowych, wody okesowe jalio siedlisko
rvehoró,ł, chorobowych), 9. daje przegląd możiuych do
przeprowadzenia badń zbiorników wraz ze szczegołov\Tmi

zalecenianr_i metodycznyrni (np. badalria strukturv i
funlicj onotvania populacj i i zespołów. koionizacj i, cly namiki
sezon owej, ti zj o l o gi czny ch adaptacj i tauny),

Poszczególne zagadnienia przedstawione są u. sposób
przeelądowy i obtitują w ciekan,e przykłady poparte
cvtow,aniem odpowiecnich poz_vc.ii źródło,,rlch. Pomlmo
bogacnva poruszanej temaryki. autor znakomicie panu.je nad
treścią książki. usiłując wskazać na pewne ullirł,ersalnę
prarvidłowości struktury i tunkcjonou.ania jakZe różnvch
zbiorników. wprarvdzie oklesowych. .jednak nic zar,r,sze
rvodnych, i to nie t_vlko wpotocznym znaczerriu tego słowa.

Ryszard Kornijów

. Klucze do oznaczania wybranych grup
rnakrobezkręgowców

Wciąż brakuje dobrych kluczy do oznaczania
rnakrobezkręgo\ł,ców wodnych, i to zarówno polskich, jak i
zagrarricarych. Część grup nie doczekała się jeszcze.slvoich
opracowali, irure są opisane t}agmerrtarycznie, jeszcze irrne
posiadają wprawdzie "srvoje" klucze, ale bardzo przestarzałe,
często już nieaktualne. Dlatego godne polecenia są pozycje
wydawane przez Freshwater Biological Association, które
rvprarvdzie dotvcą fauny b rytyj s kiej, a l e stanowi ą doskonałą
"bazę" do poznania poszczególnych grup, zawierają dokładne
rysunki i bogatą literaturę. Zamó,łienia możra kierować do:
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Dept. DW§
Freshrvater Biologicai Association
The Ferry House, Far Sarł,rey

Ambleside, Curnbrią
LA22 OLP ENGLAND

Gastropod§ _ §4.00

Ą key to the British tresh- ąrd bracking-water Gastropods.
with notes on ńeir ecology, by T.T. Macan. Fourth edition,
1917.Pp 1-16.

{SBN a 900j86 30 4

Stonńies - t7.00
A key to the adults and nymphs of the British Stoneflies

(Plecoptera), with notes on their ecology alld distribution, bv
H.B.N. Hynes. Tbird edition, 1917. Pp 1-92.

ISBN a 9au8ó 28 2

Tticlads - t4.00
A key to the British species of freshr,vatęr Triclads

(Tulbellaria, Paludicola), by T,B. Reynoldson_ Second editoą
l978. Pp 1-32 + l colourplate. (Corrtains 11ot€§ on distribution.
identification ofcocoons" life histories, predators, parasites and
epizoites_;,

ISBN 0 900386 34 7

Dixidae (Diptera) - t5.00
A key to the larvae, pupae and adutts of the British Dixidae

(Diptera), the rnerriscus miĄes, by R.H.L. Disney, l975. Pp
1.78.

ISBN 0900386 23 1

Megaloptera and Neuroptera - E4.00
A key to the larvae and adults of British f'reshwater

Megaloptefa aad Neuropterą wiń notes on their l ife cyc tes and
ecotogl"by J.M. Elliott, 1971.Pp 1-5ż.

I§BN 0 900386 27 1

Leeches - §5.00

A key to the British freshwater Leeches, with notes on ńeir
lifb cyclesand ecolory, by J.G. Jones & K.H. Mann, 1919. Pp
|-72 + I coiour piate.ISBN 0 900386 38 x

Orthocladiinae Larvae (Chironomidaq - E6.00
A key to the larvae of the British orthocladiinae

(Chironomidae), by P.S. Cranston, 1982. Pp 1-152 + l plate.

I§BN 0 90038ó 43 6

Adtllt Mal,flies (Ephemeroptera) _ t6.00
A key to the adults of the Bńtish Ephemetoptera, with notes

on their ecology, by J.M. Etliott & U.H. Humpesch, 1983. Pp
1-10l + t plate.

/sBnl0 9au86 J5 2

Mosquitoes (C ulie idae1 - i9.00
Keys to the adult§, male hypopygia, fourth-instar larvae and

pupae of the British Mosquitoes (Cu,licidae). with notes on their
ecolog1 and medicai imporrance. by P. S. Crarston, C, D,
Ramsdale, K. R. Snow & G.B. White. l987. Pp 1-152.

ISBN 0 9M386 ]6 0

Lanal MayJlies (Epheneroptera) - Lfi.a0
Larvae of the British Ephemeroptera: a key *.iń ecological

notes, by J.M. Elliott,, U.H. Humpesch & T.T. Macan, 1-988.
Pp 1-145.

1s8N 0 900386 19 9

Adult |l/'ater 8lrg,r - f l0.00
Adults of the Bńtish aquatic Hemiptera Heteroptera: a key

wiń ecoiogical notes, by A.A. Savage, 1989. Pp i-173_

ISBN a 90038ó 48 7

Case-hearing Cąddis Laryae (frichoptera) - al6.00
A key to the case-bearing Caddis |arvae of Britain and

IrelanĄ by t.D. Wallace, B. Wallace & G.N. Philipsoą 1990.
Pp 1-237.

{sB^/ 0 900386 53 3

Malacastracan Crusnceans - Ęl2.00
British freshwater crustacea Malacostraca: a kev wiń

eco|ogical notes, by T. Gledhill, D.W. Sutcliffe & W.D.
Williams, 1993. Pp t-l8ó.

ISBN 0 900386 53 3

Statistical Analysis - E8.00

Some meńods for tbe statistical analysis of samples of
benthic invertebrates. by J.M. Elliott. Second editioą 19?7.
(Reprinted with minor corTections 1983. Reprinted 1993). Pp
1_1ó0.

ISBN 0 900386 29 0

Water Analysis _ tl0.00
Water analysi§: some revised methods for limnologisx, by

F.J.H. lv{ackereth, J. Heron & J. F. Talling. Second impressioń,
l989. Pp 1_120.

/sBN 0 9003łt6 31 2

Bibliography of Benthic Invertebrate Samplers - E10.00
A ndw bibligraphy of samplers for freshrvater benlhic

invertebrates, by lM. Elliott, P.A. Tullet & J. A. Elliotr. 1993.
Pp 1_96.
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XXVIIth SIL Congre§§,
1998, Dublin, Ireland

sierpień

Tematem konferencji jest §lm rażem ,,Woda Ęcia'". W celu
otrżymania szczegołourych informacji naleĄ pisać na adres:

)C(VII SIL Congress,

UCD Environmenta] ]nstirute,

U niversit_"- Col l ege Dublin,
Richvieu,. Clonskeagh.
Dublin l4,
lreland

M, K-o.

IXth InternationaI Conference on
Ephemeroptera l988, Argen§na

Niestety, nie ma ieszcze źadnych szczegółowych
informacji! l !

M. K-o.

7th International conference on the
Conservation and Management 0f
Lakes. ż7-37 październik 1997, San
Martin de los Andes, ArgenĘna.

Konferencje pod t_vm hasłem organizowane są co dwa lata
(ostatn.ia odbi,ła się w. t995 r. *,

Japonii nad malowniczym Jeziorem Kasumigaura. Ze
względu na rozległośc podejmowanej tmaryki obrady będą
przebiegałv u, 8 sesjach: 1. (Jcena ząsobów wódjeziornych i
monitoring. 3. Cospodarka zasobami jeziomymi wód słodkich,
3. Uąvtkorvarrie jezior, 4. Projektorłarrie budowy zbiorlrikórr.
zapororł.ych i ich uzvtkowanie. 5. Mode]orvanie
grlspodarort,ania zlsobami .iezior i ich ochrony, ó. Edukacja
środou,i skowa. 7, Wspołpraca międąvnarodowa rv zarządzwńu
i gospodarowaniu zasobami rvód jeziom.*-ch. 8, Sesja specjalna
- Jezioro Lacar.

W konferencji, podobnie.iak rv poprzednich, wezmie udział
parę rysięcy osóh z całego śrrĄata, reprezentujących ztró,,vno
środou,iska naukorve jak też melladżerskie cz,y ośrr,iatou,e,

Przervidywane są zarówno prezentacje
posterowe, Program obejmuje liczne

ustne ,iak i
przed,- i

l802 Aeropuerto Ezeiza, Prov. de Buencls Aires -
Argentina,

Far: (*_§-1.1- 1 -480_0094

R.K

3th International conference on
Reservoir Limnology and Water
QualiĘ, 31 sierpień - 5 rvrzesień 1997.
Ceske Budćjowice, Czechy

Celem konferencji jest ornówienie rł.gronie
hydrobiologów, i inrv-nierórv salritarnych. probIemórv
nv iązany ch z linrnol ogi ą i gospodarką lvodn ą u. z b iornikacb
zaporowych, Zakres omar.vianych problemóu, będzie bardzo
szeroki: od geograiicznycb u,łaściwości zbiornikórv
zaporouych, poprzęz obieg biogenóu, i eutrofizację, sieci
pokarmorł,e i biomarripulację, przestrzenną organizację
biocenoz, rłpływ ,,global climatic changes'' ni zmianę
strary,fikacji, produktywlości i jakości wody. za}eżności osad
- yodu. ekotechnologiczną gospodarkę zasobami rł,odnymi.
rybactrvo do matemaw*cznego modelowania. Jest to już
trzecia konJbrencja poświęcona temu zagadnieniu. MateriaĘ
z poprzednich konferencji zostały opublikorvane w Al.ch.
Hydrohiol. Ergebn, Linlnol. Bęih., VoL 33i]-3, tg8g-]gg0 -
l Konferencją Vol. 40, ]q94 -ż Konferencja.

pokonferenoyjne wycieczki.
Adres sekretari atu konferencj i :

Instituto Naciona.I de Cienoa v
46

Tecnica Hidricas CC. No

of the

Czech

*ł:-:s-ą5ll8, 
E_mail:

A.K

-:
Adres komitetu organizacyjnego :

Jaroslav Verba.

Hy-dlobio|ogical lnstitute, Academy of Sciences
Czech Repub|ik,

Na sadkach '1 . CZ-3't0 05 Ćeske Bud,ćjowice,
Republik

tel.: *"42 38-45484. fax:
hbu@dale.enfu.sas.cz
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