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Od redakcji i ułatwia wzajemne kontakty hosimy *ię. ńĘr*i"t
uĄtkowników emaila o nadsyłanie swoich adresów do ''DNA'

Mamy nadzieję, że jeszcze przea Świętami dotrze do
W_as, Drod:y Czytelnicy, kolejny, 5 numer naszago biuletynu.
Wiele miejsca poświęciliśmy .$/ nim III - Warsztitom
bentologicznyrą które odbyty się -we wrześniu tego roku w
Lidńarku Warmin§kim. Jednym z konkrebrych wniosków
kończąrych warsztaty, była koniecznoŚĆ zebrania danych na
temat §tanu poznania (przebadania) naszych wód płynąrycĘ co
bgdzie stanowić punkt wyjściowy do 

- prac nad
biomonitoringiem i rłyznaczeniem indeksów biotycznycĘ
mająpych zastosowanie w polskich warunkach W biuletvnie
znajdńecie ankietę, któąBARDZO PROSIMY WYPEŁŃC I
WYSŁAC na adres redakcji. Potratćujnry, prosĘ, tę sprawę
powainie, jeśli w pr4yszłości chcemy coś zrrr;e*ć w
biologicznej ocenie stopnia zańeczyszcznnia naszych wód a
nie tylko_wciĘ agnńczŃ się do stwierd"ei\''żę jeitźĄe''.

NasĘpna sprawa dotycry adresów emaiiowych. Sporo
osób korzysta jńzpczĘ elel$ronicmej, co bardzo p.ryspies"a

(na adres redallora klon@eko,eko.uj.edu.pl); będziemy je
sukcesywnie zamięszrzń w kolejnych numerachCĄ czas nie wiemy,-iak będzie z finansowaniem
'DNA'.,Bardzo goąco dziękujemy prof Andrzejowi Prejsowi i
dr Teresie Nesteruk za filansowe wspalcie nadzógo biuleiynu! ! l
Zachęcamy irrnych do pojścia w icn ŚlaCvtlI

Itymrazenyjak zwykle, namawiam Was do pisania do
'?N|']_. Ieśli pnecrytlaiiście ostatrrio jaĘś ciekawą ksi€kę,
odnaleźliście ząomniany a ważry teks! chcecie napisac Ó
swoich wątpliwościacĘ ulyra"ić opinie, dać og}oszeńe, ie
9rocpś Wam potrzeb4 pondńć sią innycĘ poinfornrowic o
!91f.elencjacĘ na których byliście, lub na lrtóre jedziecie -
P]SZCIE do'DNA".

Zy_cqmy wszystkim bentosiarzom i sympatykom
'DNA spokojnych Swi{ oraz nadztei na lepszy NÓval nóą wk9rvp spełryą się wsrystkie.marzenlą a zańęrzeńa i ptany
uda się pomyślnie zr.eŃmwń. Szczęśliwego r 997 Roku ! i!

Redakcja

I)o trzech razy sztuka
rzyli kilka refleksji po m OgóInopolskich Warsztatach
Bentologiczrrych,rlVrożliwoŚci wykorzvstania faunv
9ęt"sj y_liq*q"itoringu wód piynących w Polsce'i,
Lidzbark WelsĘ 7ż-14 wrzeSnial igO.'

Po spotkaniu w Lidzbarku Welskim można juz uzrrtć,
że Wusńaty Bentologicane na stałe wpisały się do kalendarza
tty{r9Uiot9_sr9znych imprez naukowych w Police. Tego §pu
,jubileusz" skłania do refleksji. Po pierwsze, co legło 

" 
poO"ti*

organizowania Warsztatów? Jak zwykle szukanie pretekstu, ńy
w niesĘpowanej atrnosferze móc się spotkać w gronie osó6
zryrzyjńńanych i zaprzyjaźńć się blliżrj Ź osobami
mówągymi tym samym ,,bentologicznym' językiem, Czy to się
udało? Chyba taĘ świadczry o tym stała grupa bywalców
warsźatów. Po drugie, w trakcie pierwszych Warsztatów w
?49p*:* chcieliśmy się pochwalić i przybliĘć kolegom z
Polski niżnnej ,,egmĘczsĘ' tematykę badań górskicń. l ta
*o_ty*pjl_ stała się trwĄm elementem doĘchczasowych
spotkań W Piaseczrrie Rysiek Kornijów chwjli się swjimi
badaniami na temat fauny naroślinnej, a w Lidzbarku Welskim
LurynaKoprowska starata Śię nas przekonac do wykorzystania
fauny dennej w biomonitorilgu wód pĘnągych. Malsyma:
,,GOSPODARZ WARSZTATOW MA ZAWSZE RACĘ I
JEGO TEMATYKA JEST NAJWAZNIEJSZA'' powinno s-tać
się mosem wsrystkich kolejnych warsztatów. Próby natzucenia
tematyki i stworzenia super-raćy sterującej warsztatami
pozbawi je spontaniczrrości i elementu niespoazianti, które
czeĘ ą nas przy kaiĄ m spotkaniu.

Dobrym nłlyczEem warsziatów stała sie ich
organizacjaw 

1ejonie parków narodowych lub krajobrazowych i
spotkania z dyrektorami tych parków. Młdaje iię;earui<, ze
tego punktu nie da się zawsze utrzymać. Są rejóny Polski
rówye.ciekawe gdzie parków nie mą jednak-wirto się tam
spotkrc gdy zostaniemy "aproszeni. Natomiast oalery vtrzyrnń

?ńę, óy spotkania te były w miaĘ tanie. W najbliższych
la€cłr nie zanosi się na to, aby kondycja finansowa inuki i.;";
pracówników poprawia się rn tyle Ńy orgańzswńwarsźary ń
miejscach drogiclr Ztesztą nie powinierr ,,lukśus'' oĘnÓ"ać
przryrodnika od nafury, I ten warunek by aotlchczas
s lcrupul atni e przestrzegany.

._ Co r9żniło poszczególne warsztaty? Przede rvszystkim
sĘ99_ó.organizacji. O ile w Zakopanem wszystko było jeaną
11elką tmprońzacląpoczynająp od sowa,,\ryarsżĄ/'', to juZ w
Piasecznie widać było sprawność działania dzięki-alffiemu
uczestnictwu profesury lubelskiej. Lidzbalk Welski- to już
profęsjonalna organizacla, Kolejrra spĘlwa podczas gły *
trakct9 .qryu Ęierylzych spotkań poznawatiSm} się uzaj*emnie,
to w Lidzbarku Welskim daliśmy się już porńń'r:n ow"a6o'.
SądĘ, że koleżnki i koledzy z WTO wywiezli dobre wrażnia
zarówno. natury merytoryczrrej jak i towazryskiej z §I
Warsźatów Bentologiczrych i ri.nają że warto ń roi spotkac
się znowu w tym sam]nn gronie.

Pomimo, żE były to ,jubileuszowe'' warszta§l,
skłaniająpe autora tych sów do refleksji, mam nadzieję, że w
|rolejnych latach nasze spotkania nie obrosną rŃyń i a
każ*m razem bęĘ cryrnś nowyrą a kolejń otpńzńorzy
zaprezenfują nam coraz to inne pomysły. Wróćmy jednak do III
Ogólnopolskich Warsztatów Benlologiczmy. 

-ielerą 
któ.y

przyświeca organizŃororą było wspólne poszukiwanie przcz
piag9ryn*ów instytucji naukowych (uniwerqyteą placówki
PA1.1) i przedstawicieli praktyki - inspeł:torów WIO, sposobów
zastosowania makrozoobentosu do oceny jakości wód w Polsce
!__opracowanie opaltych o zoobentos metod biomonitoringu.
Sffgłoszono trzy referaty plenarne. Referat Danuty Kudekńej
(współautor.H. So9*a),fastosowanie makrobezJ<ręgowców dó
oceny jakości wód w krajach europejskich" doŃry metod
9ceny jak9{ci wody w rzekach stosownych w kmt'ach Unii
Europejskiej. Autorka zw.rocńa uwagę, ze w odróżnieniu od
norm polskicĘ opaĘch w zasadzie na wskaźnikach ftzyczno-
chemiczrycĘ w kĘach Europy zachodniej duĘ rolę przry
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ocenie jakości wód w rzekash prrypisuje się wskaźnikom
biologicznyrą a zvftasznza zoobentosowi. Spośród wielu metod
biologicznej oceny jakości wody najszerzsj stosowany jest
qystem saprobów (w krajach niemieckojęzycznych) lub różne
indeksy biotyczne opfie na analizie makrobezlaęgowców (w
pozostałych krajach Unii Europejskiej). Najbardziej obiecująpy
wg autorki wydde się BeĘjski Indeks Biotycny ze wĄędu
na jego prostotę i wypróbowaną w wielu krajach użyteczność,
Kolejny referat ,,Ocena czystości rzeki Łyny w granicach
OisĄna na podstawie fauny dennej" Luryny Koprowskiej i
Zóńsława Niewiadomskiego to próba oceny stopnia
zańeczyszsznnia tej samej rzeki - Łyny w Olsztynie na
podstawie kilku metod: Zelinki, Marvaną normy niemieckiej -
Friedricha i metod Biological Monitoring Working Party Scorc
GMWP), Averąe Score per Taxon (ASPT). Jak pokazaĘ te
badarria wybór metody wpływa wyraźnie na ocenę stopnia
czystości tego samego odcinka .rzeki. Ostatni z referalów
,,Ocenajakości wody w rzekach na podstawie zoobentosu - jak
irrterpretować wyniki zoologiczne" (A. Kownacki), dotyczy
Ę§czrrego przeglądu stosowanych metod oceny czystości
woćy i sposobów interpretacji wyników widzianych przez
pryzmat zaologa teoreĘka. Referd Wojtka Fiałkowskiego ,,Jak
jakość wody zaleĘ od zastosowanej metody badan - kilka
uwąg" pomimo, że nie wszedł do grupy referatów plenarnycĘ
miał równiez szarszy aspekt i w pewnym stopniu rr,awiąywał
do referatu Lucyny Koprowskiej. Pozostale referaty i
prezentowane plakaty dotyczyły roli poszczególnych grup
taksonomicznych (m.i. Oligochaetą Trichopterą Odonatą
Chironomidae) w ocenie jakości wód.

Jednak najistotniejszym elementem tych warszĘtów
była dyskusja i ścieranie się poglądów ludzi nauki i pralCyki.
Pomimo, że tak populama na zachodńe ,burza móąóu/' nie
jestjeszcze mocnym punktem naszych spotkaĄ to jednak udato
się na ostatnich warsztatach wspólnie dojść do pewnych
wniosków i wypracowac szereg postulatów.
Wnioski

Dotychczas sto§owane w, Polsce metody bioindykacji
rzek sązbyt pracochłonne i kosżowne i nie zawsze dostarczają
wiarygodnych wyników. Zwłaszrza wiele kontrowersji budzi
qystem saprobów, oparty o oryanizrny wskaźnikowe.
Koniecmość znajomości około 250 gatunków
malaobeztrięgowców reprezentująpych wiele grup
systematycznycĘ lcórych taksonomia zazvtyczaj jest bardzo
trudną może prowadzić pxcdczas rutynowych badań do
błędnego onlapzeńa i w konselcrvencji do zńńszawańa
wyników i wyciąnięcia nieprawidłowych wniosków. Metoda ta
stwarza również problemy interpretacyjne prżry porównywaniu
róanych łpow rzek (np. rzeki górskie i nizirrne) oraz w

wypadku zanteczyszrzeńa rzsk innymi ściekarni ńż
oryaniczne: \Ędaje się, że w rutynowych badaniach budńej
przydatne byłoby opacie §ię na wyższych jednostkach
taksonomiczrrych (rodzaj, rodziną uąd) i rłyłcmnych na tej
podstawis indelaach biotyczfrlych: Biological MonitorĘ
Wodcing Parł Score GMWP), Average Score per Taxon
(ASPT), BeĘian Biotic Index (BBI) i n. Za|eĄ ich jest
ograniczona do kilkudziesięciu liczba grup wskźnikowycĘ
łatwość bezbłędnego rozpozrawania organiarróq relafywnie
mała pracochłonność i zńęane z Ęm ńższe koszĘ a co 7a.
tym idzie możiwość objęcia stałą kontrolą więlrszej itości
cieków. Waóy to: zrnniejszona iloŚĆ infonnacji ekologicznych w
porównaniu do indeksów opartych o gdunki wskaźnikowl oraz
gżaw ocena tej samej §ytuacji pr7az ńime i"dek§y.
Zastosowanie indełsów w wanrnlcach polskich wymagaioby
wcześniejszego ich puetestowania w oparciu o Ęowi
materyty mobentosu z rzs,k a następnie wybranie najbardziej
odpowiedniego. Nalezy jednak ążryć do tego, óy w
przyszłości podstawą biomonitoringu była ,,obiekt|wrra
(przewidywalna) klasa cieku" oparta o dokładną znąjomość
środowiska lzacz;ręgo - hydrologią paramety fizryko-
chemiczne, oĘlz ocenę biologiczną różnorodność gatunkową
strukturą liczebność, biomasa zarówno fito- jaki i zoocenoz.
Dane te powirrrry doĘcąyc rzek nieznrienionych jeszrz:e przez
dziźłalność człowieka i pnepływajryych przez rófue regiony
kraju (rzeki karpackie, nizinne iĘ.), Byłby to punt<t odnigsignia
do oceny stopnia zakłócenia ekosystemów rzeczrych
spowodowany ch przez róznorodną działalnośó człowieka

Mówiąp o ill Ogólnopolskich Wa$ztatach
Bentologicznych nie można zapomnieć o istotnym elemencie tej
ilpreł jakim byty ,,śpiewanki przy ognisku", które,zQienĘ
§ię w trzy wieczomo-nocne mardony towarz!'śkń*puy
kominku (patrz DNO y 4 ,Z ostatniej chwili'). nył§=iĘtny
element spotkmią który silniej zintegrował naszą§§§$ę i
praycryńł się do tego, że obrady plzebiegĄ w swo$ifrdĘszej
a§nosferze. Kolejne motto nasąych spotkan ,,UCZYĆ I
BAVy'IC" w pełni zostało zrealŁowane. Jećynąrzeczą kóra nie
\Ąrypaliła na omawianych warsztatach to wycieczka i trudno
dzisiaj ustalić kto badziej zawinił: Aura czy argańzaorzy,
Oryanizdorce spotkania Lucynie Koprowskiej i jej zespołowi:
koleżankom Marii Hul, Grazrynie Skłodowskiej, Longinie
Leszczeńcz i koledze zdzisławowi Niewiadomski€mu oraz
studentom koła naukowego, naleząsię duze brawa nie tylko za
\ilzorowe znrgańznwanie tych warsztatów ale rówńeż za
podjęcie trudnej i kontrowersyjnej problematyki jakim jest
biomonitoring oraz doprowadzenie do spotkania ludzi praktyki i
nauki.

Andrzej Kownacki

postanowienia
1. RozesłaĆ do wszystkich jednostek badawczych ankietę biuletynu Sekcji Bentologicznej Polskiego Towarzystwa

Hydrobiologicznego ,,DNO' w celu zorientowania sig które z tz* polskich mstały przebadane pod względem
hydrobiologiczn)rm i w jakim zakresie.

?. ?3pmpo"owaĆ oŚrodkom nauko,wym podjęcie badań podstawowych na rzekach doĘd nie badanych.
3. Na podstawie mateńalów publikowanych i posiadanych danyĆh archiwalnych Óbliczyć killia indeksów biotycznych

opartych na analizie makmzoobentosu. Celem pmedsięwzięcia jest w;rznaczenie indeksów biotycznych, które
moż_na by z_aadaptowaĆ do_warunktlvy poJskich, uwzględniając regionalizację 1vód pĘnących w Polsce.

4. wznowić szkolenia pracowników wojewódzkich Inśprektoiaiów-ochrony-środóriislif w zakrtsie taksonomii
makrobezkręgowców. Wniosek ten zglosili pracołnicy WIO, dla których szkolenie jest warunkiem spehienia

_ normy doĘczącej akredytacji laboratoriów badawczych.
5. OpracowaĆ klucz-/atlas do oznaczania makrobezkręgowców, który można by wykorzystać w codziennej praktyce

Inspektoratów.
6.Przy realizacji wyźej wymienionych prac należy nawiązać wspóĘracę z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska

BlUllTYN §EKcJl BENTotoGlczNEJ



O Ęm jak przyjmowali na§ w Lidzbarku \ilelskim
czyli Itr Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne albo uwagi
dennego malkontenta* o organizowaniu warsztatów
wszelkich a już szczególnie bentologicznych.

W dniu 1996.09.11. (popofudniem przewrżnie)
stawiliśmy się nauroczej ziemi mazurskiej by poucń$nicąyć w
trzeciej już edycji naszych warsztatów. §m razem
oę;awzatorzy przygotowali spotkanig pod hasłem:,Jvlożliwości
wyłorzystania fauny dennej do biomonitoringrr wód pĘnąpych
w Polsce". Na spotkarrie s€wiła się gromadka hydrobioiogów-
bentologó,\i/ i gromada pracowników wojelvódJkich in§Ńkcji
ochrony środowiska (zwanych dalej WTOS-ami) Ąmująpych
się monitoringiem jakości woćy (czy też tego co cza§em w
miejsce woćy korytami rraszrych rzekpĘnie).

Na pocz{ek niełrórych mile zaskoczono przywitaniem
ptzez młodzież na lidzbaskim dworcu ińub róznymi
wskańwkami pomagająpymi trafić na miejsce obiad.
Niektórych nawet podwieziono ągrabnym pojazdem
terenowym_

Warunki w jakich narn się mieszkalo raczej Ępowe dla
u}anego nam statBsu materialnego większości uczelni i innych
placówek naukowych w Polsce oraz ich pracovrników. Doinki
może nańyt letnie (oryanizatorTy nie załatuńli odpowiedniej
pocody) ale gł coś nie dziąłeło w domku jak rnlezy to szybkó
analazł się ktoś odpowiedni by wszrystko grało (punkty dla szefa
ośrodka oczywiście). Karmiono nas smaczrrie i punktualnie.
Malkontentjednak musi zwrócić uwagę - co kraj to obyczaj - w
tym kraju stosowne byłoby podac w pi4ek coś w miejsce
mięsiwa albo też coś do wyboru.

Przesłany potencjalnym uczestnikom materiał
zapowiaclał przedstawienie szczególowego programu w
momencie Ęestracji. Mnie osobiście udało się dónłać śticznie
wydnrkowany program (z nagłówkiem - naukowy!) fylko na
czwańek 10.09. i to wcale nie w momencie rejestracji. Może to
tak już jest, że malkontenci sątacy ńeudolni w poszukiwaniu i

programów ?!
Gdy w toku obrad nastda lrótka prżerwa rn kawę,

heP*€ ,$b c9ś jesznze (dymkowy nałóg sulięci tfiufi,fy!)"
nabyrłaliśmy Ńny w kawiarence, przez co-każda przerwa liyła
dłńszańż zapwiadano. Abywato się na takich konferencjacĘ
seminariach i warsztatach gdzie z chwitą rozpoczynarria
przeryvy kawa i heńata byĘ gotowe! A tu w kolejce Śtoimy"
płacimy i spokojnie skonsumować ńe zĘĘmy.

Wszelkie opozrrienia i kompletny brak dyscypliny
czasowej poszczególnych wysĘlień ą zrnoą nie lylkó
bentologiczrrych spotkań. Wańo by moźp przypomnieć
wszelkim o€anizatorom tego typu imprez a także osobom
prowadzTym wszelkiego Ępu obraĘ że dopilnowanie
prz*,śęĘgania wcześniej z4owiadanych ram czasowych nalezy
przecież do ich obowiąków. Za wzót wszelkim mówconr 

-i

prelegentom może sfuzyć burmistrz Górzn4 który swoją
przemoy/ę (innym zajmująpą przyn{mniej kilka minut) zawarł
w trzech krótkich zdaniash.

Bogato i interezująpo zapowiadał się program
omawianej imprery: dwie cąści referatowe, dwie dyskusje
problemowe, wycieczką podsumowanie i z*ończeńe,
zebranie sekcji bentologicmej PTH, dwa ,,spotkania
towarzyskie" ... Co ztego wysźo?
Kolejno;

Cąści referatorve były - pierwsza głównie o indeksach

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz nieodżałowanej pamięci Kolega

dr hab. Andrzej Skalski
znawca fauny wód podziemnych, paleozoolog, badacz fauny bursztynu. Jego osoba na zawsze
zostanie w naszej pamięci, a prace dotyczące Amphipoda długo będą narn towaruy§zyć podczas
Zmagań z makrofauną naszych wód.

biotycanych_posłóy,byc odebrana jako szeroki wstęp do
dyskusji problemowych; - druga, gtównie o dokonaniachbsób
referująpych jakaś taka malutka. Dlaczego obieceną na
popofu dnie pueźrocza gdńeś uciekĘ?

Dwie dyskusje problemowe a własciwie jedrra dyskusja
na ;eden temat.rozciągnieta rc trzy imprezy też wyszła. Główny
temat warsztatow zacĄ się od rozwaŹań ńad wadami i zaletarń
rózrrych indeksów bioĘcznych i właściwie na Ęm się skońcrył.
§i. MęrOą, .że było to niepotrzebne, 

-czy -niemądie.

Zastanańan się Ęlko czy do zredagowarria rozdawanego
o§tatniego dnia tekstu (czego dokonało nocąz piątku rra sobo-ię

9gd- wą5kie glono) potrżeba było dwudniówych obrad
kilkudziesięciu osób z tak wielu różnych placówek i instrnrcii.
ChoĘ mi też po glowie myśl, czy iym wszystkim oso6om-"
WTOS-ow (lcóre przyjechały na warsztaryltt przecież)
potrzebne było wysfucfuwanie tego dzielenia włosa ń czworó
(omaczń nie oznaczac, itd. itp.) i naszych dyskusji na tęmat
prezentowanych materiałów.

P9.t.y. W wyniku przeriżnych zabiegów i
okoliczności rc zryznańe się ż wsrysłkimi czterJrna (|)
posterami i podyskutowanie o prezentowanych materialach' z
autorami zostało łąpznie 20 (słownie: dwadzieścia) minut.

Vlcieczka Tu nam pogoda dała do zrozumienią że
może ciekawiej byłoby $ybrac się pftrud południem.
Oryańzatorry podzielili uczestników na dwie ekipy, bo dwa
parki krajobrazowe do obejrzenia. Wlbrałem się-w tnsę, o
której powiedziano, że trudniejsza Na- poczltek rłprowadzóno
lu§ na teren oczyszczalni ścieków (zapewne sugerująp się tyrĘ
że wśród hydrobiologów i pracowników MOSów mało kto
rń/idzial takie dziwo!), dalej wożono nas co jakiś czas
zatr4ymując się na chwilkę a to przy eutroficznym jeńorzn, ato
prry.mezotroficzrrym (tnż jeńarzn), ato przy stawach rybnych
(gdzie pokazano nam sźuczkę, że jedna-wóaa pły*e wńj a
d{,ga'rriĄ - sĘszałerą że na rybactwie to studenci pro]Óktują
takie bajery), a to na }rótki spacer przy ślicalej rzece-WÓt, a ila
koniec powieziono rns jeszcze do lasu gdzie rosną widłaki:
goź 4ń sĘ, j ałowc owaty i spłaszczo ny, gruśzy cz*a okrąlol i stna
i coś tam jeszcze. Z trudności na trasie tej wycieczki największą
było to co zajęło najwięcej czasu, a więc tłuczenie się fojazdem
po drogach i,wertepach ziemi mazurskiej. NawyciecńeŹ drugą
grupąnie byłem.- Podsumowanie i zakończenie było przedłużenien
dyskusji problemowej. Zastanawiam się teŹ czJ prezentowarre
tu e|ementy artystyczne (o poziomie się nie wyrazam bo midem
bliskie spotkanie ze słoniem) nie byłoby stosowniejsze jako
,,śpiewanki przy ognisku'". Podzięko*anidrq powin§zówanion1
gratulacjorn i Ęczeliom nie było końca już od początku
imprezy. Tu w przerwie padł cyta|

WsĘe rzędem człek nieldóry,
Kogo tam zaswędzt ańr,
I wygłasza srogie bzdury,- WurocryĘ dmąc je pozór.

,śrakowski Jubileusz" Tadeusz Boy Zelenski

Zebnńe sekcji bentologlcznej było trudno odróżnialne
od podsumow ali;ia i zzkończnńa.
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Spotkania towarzyskie. MiĄ być dwą a byĘ albo
trzy albo jedno. GĄśmy przyjechali i spozyli kolację odbyło się
pierwsze z tylI\ żę ńe przy ognlsku jak plarrowano, a przy
kominku w kawiarence (na zawnąaz lało), Drugie, dnia
n?stępnego zzpowiedziane w ślicznym programie jako
,,Spiewanki przy ognisku" ta7ęe odbyło się w kawiarence (bo
także zdrowo polewało) ale nie prrypomindo spotkń
towarzyskich jakie mamy z ńanych konferencji i Ąaznów ań
tez ze śpiewarriem prży ogniu nie miało wiele wspólnego. Ci co
sobie poĘńczyli i pobrykali byli zadowoleni. A grał i śpiewał
głównie jeden. Na trzeci wieczór analogicznie tylko w więlszej
sali.

Żeby tak zupełnie malkontencko nie zostało. Impreza
adresowana była do dwóch kategorii odbiorców. Jedna 19 61,
którzy corocznie na wa$ńaty bentologiczne przybywaj4
drudzy to pracowniry WIOSów majqgy nadzieję na nauczenie
się czegoś konkretnego (warsztaĘ przecieżl.). Po co trzymac ich
wszystkich razem?

A możp tak W pierwszym dniu wysĘlienia i dyskusje
o biomonitoringach i indeksach bioĘcznych itd. (przy odrobinie

dyscypliny czasowej i wcześniejszym przrygotowaniu
zrrrieściloby się wszystko). W drugim dniu wycieczka na jedeą
najvłyżej dwa obieĘ z pokazanienr pobierania prób (wjakich
miejscacĘ czyrĄ jak i co pobierac do potueb biomonitoringu).
Może również jakas nauka ozrraczania? Gćyby starczyło czasu
moznóy tu popofudniem wmontować sesję posterową i
ćyskusję podsumowującą biomonitoringową część warsztatiw.
Dzień trzeci to typowo bentologiczne urysĘ:ienią dyskusje i
rcnĘ, w których nie musieliby uczestniczyć ci z pracowników
WlOS-ów, dla których zabierńo to tylko czas. Oczywiście o
takim porządku należałoby wcześniej poinformować
uczestników.

:ł_

,,Taki typ rra pońr jest poąływny,
Lecz ciag}e mu puchnie wąlroba
I jest wszystkiemu przeciwny,
Inic mu się nie podoba."

(,Jvfalkontent: - Jan Brzechwa)

Mirosłąw Grużewski

Gromadzenie zbiorów naukowych TRICHOPTERA
Jednym z celów działanie Sekcji Bentologicznej

Polskiego Towarrystwa Hydrobiologicznego jest gromadzenie
zbiorów nalrkowych (F.egulamią punkt 1 Ą. Dobrą stara
tradycja przechowl"wania ńiorów zebranych do własnych
badań niestety nie zawsze jest respeldowana Wiele cennych
materiałów bentosowych po zvłazenn biomasy, dfugości,
ozrtaczęńu do rangi rądu ... trafia na śmietnik To jest
podwójna strata. Po pierwsze, jeżeli już zabijamy zwierzęta do
celów naukorłycĘ to powinny być wykorrystane maksymalnie
wszechstronnie. W przeciwnym razie nawoływanie do ochrony
środowiska stanie się tylko weńalne (przry okazji będziemy
dawńzĘ przykład..).

Drugą straą jest niszczenie materiałóą które mogą
być wykorzrystane przez irrnych badaczy do innych celów.
Niezależnie od tego przechowywanie zbiorów umozliwia ich
poźńejszą weryfrkację i poprawienie ewentualnych błędów.
Czasami w danynr tnomencie stan wiedzy uniemoźiwia
popruvne oznac,zeńe gatunku... Nawet fragmentarycnłe zbiory
po wielu lalach zyskują duą wartość, gdyż środowisko pod
wpł_wvem człowieka (oraz niezależnie od niego) zmienia się,
Póki co nuszyny do podrózowania w c"asie nikt nie wynalazł i
stare zbiory bywają bezcenne. Umozliwiają td<ze analizy
odnos"Epe się do bardzo dfugich odcinków czasowych.

Poniewż nie w każdym ośrodku mozliwe jest
przechowywanie (wraz z zaberyieczeniem przed zńszrzeńem)
zbiorów przez ńele lat, zwracam się z ofeńą (propozycją)
gronradzenia i przechowlrvania larw i imagines chruścików
(TrichopterĄ Podejmuję się takze oznaczeńa nadesłanego
materiału fieśli będzie taka potrzeba) i odesłania danych do
osoby, która zebrała materiał. Jednocześnie zbiory bęĄ
udostępniane innym osobom do celów naukowych (co jest
oczywlste!).

Obecnie przechowywane są przez mnie zbiory w
ZakJadzie Ekologii i Ochrony Srodowiska WSP w OlszĘnie
zbiory chruścików obejmujące około 100 Ęsięcy osobników,
zbieranych od 1948 roku na terenie całej Polski, część zbiorów

pochodzi z Białorusi, Rosji (obwód kaliningradrki), Ałiaj,
Karelia), Bułgarii, Norwegii, Finlandii i Anglii. Larwy i
imagines zbierane były głównie przez mnie osobiście. Dllża
część materiału mstała zsbrana prznz Pańą & Wandę
SzczepansĘ (glównie jeńora Pojeńerza Mazurskiego), część
znstała zebrarlaprzezPana dr Ryszarda Kornijową dr Andrzeja
Zautalą mgr Andrzeja KoĄlasą mgr Mirosława
Gruzewskiego. Zgromadznne zbiory byĘ już wykorzasĘwarre
przez inne_osoby, m.in. z Austrii, do celów taksonomicmych.

Na koniec przykład ilustrująpy przyóatrrość
przechowywania zbiorów. W roku 1948 Pani Wanda
Szrzepńska ńierńa m.in. chruściki w lzece Wiśle rra terenie
miasta Warszawy. \ĄĄ/niki zostały opracowane w formie pracy
magisterskiej. Larwy z roóziny Hydropsychidae znstały
oznaczonę jako Hydropsyche angustipennis (stan ówczesnej
wiedrry nie pozwalał na nic irrnego...). Po powtórnym
przejrzeńu (w 1955 roku) materiału okazało się, ze w tym
czasie w Wiśle w siedlisku unosin występowĄ cztery gafunki:
bałdzo licznie Hydropsyche ornaluta i H. contubernalis, bardzo
rzadko H. audustipennis i H. pelliculida Z ńelu starszych
opracowań nie mozna w pełni skorzystać, gdyż oznaczeńa są
niewiarygodne. Ęlko przechowywanie zbiorów pozwala na
pełne i wiarygodne wykorzystarrie tych danych. Inny przyĘad.
Przynajmniej w odniesieniu do chruścików wiele regionów
Polski jest bardzo słńo zbadanych. Czasań brak
jakictlkolwiek informacji. Nawet wyrywkowe i niekompletnie
zebrane materiĄ mają stosunkowo duĄ wartość naukową
Jeśli uwzględnimy stale postępująpą degradację (lub tylko
przskształceńe) środowisĘ to nalezy vznń zapilne zbierarrie
materiału ze wszrystkich regionów i ze wszystkich siedlisk.

Zbiory z chruścikami prosĘ przrsyłać na adres:
Stanisław Czachorowski , 'Wyższa Sztoia Pęrl€ggiczna w
OlszĘnie, Zakłń Ekologii i Ochrony Środowiska. ul.
Zołnierska 14' 10-561 olsztYn' 

§anisław Czachorowski
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Badania hydrobiologicznę w stawach bobrów - czemu nię ?
Bobry posiadają unikalną w świecie z'ńer:4

umiejętrość znalzar'ego zrrieniania środowiska w celu
przystosowania go do swoich potrzeb. Budująp tamy powazrrie
zmieniają morfologię i hydtologię strumieni. Myślę, że warto
włtócić uw€ę na stawy bobrówjako atrakcyjny teren do badań
hydrobiologiczrrych.

Bobry w średniowieczu zajmowały całą EuroĘę i
Amerykę Północną. Niekonfiolowana gospodarka łowiócka
doprowadziła d9 1"gg, ł,e__w p9cz4kach )C( wieku znalaźy się
rn granicy wyginięcia W 1974 roku, wzorem USĄ Kanaćy i
panstw europejskich rozpoczęto akcję szhrcanej reintrodukcji w
Polsce. W rezultacie ich liczebnośc wzrosła z początkowych ok
400 szfuk do prawie 10 tys. obecnie, a kolonie pojawĘ się
prawie w całym kraju.

Bobry budują tafiry óy podwyżsąyć i ustabilimwa
poziom wody. Pozwala to na przybycie wejść do schrcnieą
bezpieczny dostęp do drzew rosnąpych nad woĄ oraz
zatqiańe magazynów pokarmu na zimę. Tamy można spotkac
zwykle na mĄch - 2, 3 i 4 rzędowych strumieniach
śródleśnych i śródpolnych. Ich wysokość waha się od kilku
cenĘmetrów do 5 metrów (przewaźnie 1,5 m), dfugość od
kilkudziesięciu centymetrów do kilkuset metrów. PowŚĘą w
takich miejscacĘ gdzie pr4yniosą maksyrnalny pfekt w postaci
zatopienia największej powierzchni. często,' szczególnie w
góracĘ bobry budują systemy tam kolejno ułozonych na cieku.
Powierzchnia stawów wynosi od 0.5 ara do 30 hektarów
Materiał użrywany do budowy tam to galLęńe, muł, dań żlwir i
kamienie o wadze nawet 10 kgKańa tamajest systemafycznie
- co noc - konsenrlowana i uszczelniana przez wszystkich
członków rodziny bobrów (Ł8 osobników).

. Z chviiląwytudowarriatamy na niewielkim strumieniu
masanie zrnienia się jego charakter. Powyżej tamy powstają
tereny podmokłe pocięte kanałami kopanymi przez bobry w
celu transportu g;ałęń, następująpowazne zmiarry w strukturze i
dynanice stleĘ przybrzefuej. Zmieniają się włŃciwości
frzykochemiczne wody. Thrna działa jak naturalny osadnik -
nvolnienie pądu i przelewanie .się wody przez koronę
umozliwiają osiadarrię zawiesin nieorganicaych i oryanicznycń
(oblicmno, że niewielka tama zbudowana z 4 - 18 m3 drewna
zatvymuje 2 - 6 tys: m3 osadów. Wskutek zwiększonej operacji
słońca i spowolnienia prądu wzrasta temp€rafura -wod}.

ZmieŃa się ilość tlenr1 zracznie wzrasta pH (często nawet
dwukrotnie). Wzrasta za,wartość związków węgla i azotu i
innyc! nutrienlów m.in_ w wyniku zwiększenia ilości martwej
materii oryanicznej pochod,ą:ej z opadĘch do stawu liści,
drzew i krzervów ściętych prznzbobry, wydalania przezbobry
nacmej 

_i_Lośc 
i ekskremen!ów (5 osobników produkuj e rocznie

ponad 800 Ę ekskrementów) etc. Następuje również powazna
moĄfikacja krązenia i dekompozycji nutrientów m.in. wskutek
wytworzenia strĘ beźlenowej w stawie.

Zmiany powstałe w wyniku budowy tĄrrry przezbobry,
które fu taj zaledwie zasy gbali?-owałerą powoduj ą odpowiedz
wszystkich grup organizrnów ryjących w stawie lub
pozostaj ąpych pod j ego v/ń.wem.

Produkcja planktonu zw,iększa się kilkadziesi{ -

kilkaset razry. Kilkulaotnie zwiększa się biomasa i ząęszczeńe
bezkęgowców bentosowych a często także hcńa gatuŃów w
porównaniu do strumienia Gatunki zamieszkująp,e wody
Ńnące zostają ź§t-ąrione g#unkami stawowymi, zmniejsza się
np. udział zdrapywaczy i rozdrabniaczy na r7ś,cz zbietaczy i
dr4iezłów. Gałęzie i pnie zatopione przez bobry stanowią
nowe wdłoĄ które mogą zasiedlać zupełne irrne ńŹ
dotychczas gatuŃi. Tamy utrudniają lub vplost całkowicię
uniemożliwi aj ą mi gracj e. Zńększa s ię biomasa i rózrrorodno śc
kęgowców wodnych - płarńw, ryb. Następująrównież zrniany
w składzie i produkcji roślinności wodnej i przybrzsżnej.
Odduiatywanie budowli bobrów nie ogranicza się zreszĘ
jećynie do stawu, obejmuje takze stnrmień ponizej tamy.- Liczebność bobrów coraz bardziej się zwiększa
Jeszcze do niedawna byĘ to złłierzęta rzadko spotykane i
wprost egzotycmę. lVYdaIMać by się moglo, ze oddziaływanie
bobrów na środowisko może być jedynie lokalne i ograniczone.
JednaŁ jak to obecnie możemy obserwować g|ównie w
półnoano.wschodniej cąści Polski, zrńarry przEz nie
powodowane stają się coraz bardziej widocme. Dość
powiedzieć, że z,agęszłzł,nie tam bobrów na kilometrze długości
strumienia możB dochodzió do 16 !.

Istnieje bardzn mało publikacji na temat moĄńkacji
ekosystemów strumięni przez bobry europejskie (Castor fiber)
zamieszlnrjąpe Europę i A"ję. Natomiast od lat są prowadzone
in€nsywne prace nad ich laewniakiem - bobrem kanadyjskim
(Castor carradensis) w U§A i Karradzie. Obydwa gatunki są
bardzo ńlźane pod w7ględem morfologii i behavioru, dlatego
można byłoĘ stosowac podobną metodykę badaĄ która jest
zr.ltądosyć prosta. Jest to ponadto ?s,adne dla moźtiwóści
późniejszego porówrnnia wynikóą co byłoby bardzn ciekawe.
Siedliska bobrów są łatwe do zlokalizowania a terytoria
poszczególnych rodzin wyno§zą średnio 2 l§n wzdfuż
strumienia" Stosunkowo niewielka glębokość stawów pozwala
na łatwe pobieranie pńb. Chciałbym jeszcze raz podkeśilć, ze
stawy bobńw ą bardzo specyficznym i nówym tworcm . W
wyniku budowy niewielkiej (naturalnejl) tamy zostaje
przerwane pewne kontinuum cieku i powstaje staw z ciągtym
przepĘwem wody przelewdąpej się pnez koronę. Takie
9ti9tł.!rłr nieobecne w 9ur.op9jsĘm krajobpae przez setki
lat i myśię, ze warto im poświęcić nieco uwagl.

Reintrodukcjąi ekologiąbobrów zajmuję się od kilku
lat i posiadam duże doświadczenie w badaniach terenowych.
Osoby zainteresowane wspóĘracą prosĘ o kontakt pod
adresem:

ZakJadEydrobiol.ogti
Ins§rlut B iologii S rodowiskowej
Uniwersytet Jagiellonski
ul. Oleandry 2a
30-063 Kraków
tel. 0 12 33 63 77 wew. 480
fax 0 1234 19 78
e-mail czech@eko,eko,uj,edu,P1 

Andrzej Czech
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lnne biuletyny
The Mayfly Newsletter

Biuletyn'Ję&oury" jest oficjalnym wydawnictwem
Komitetu Międzryrnrodowych Konferencji nĄ temat
Ephemeroptera. Przsmaczony jest dla specjalistów,
zą'mująpych się tym właśnie rzędem owadów wodnych.
Ukazuje się dwa razy do rolcu i zawiera aktualne informacje o
Ęą co dzieje §ię w ephemeropterologicznym świecie.
Zamiesznzane ą w nim zarówno ciekawostki dotycząpe jęteĘ
wspomnienia o zrnarĘch badaczacĘ 1akrównież wiadomości o
aktualnie prowadzonych pracach badawczych przez określone
osoby c4y instyrucje. Często §ąto propozycje wspólnych badaĄ
pytania w w$pliwych sprawach Gto może pomóc ?),
infon:nacje, do kogo kierowac się ze swoimi badawczrymi
problemami. Na bieżąpo podawane są informacje o nowościach
wydawniczych ńżnego łpq: klucze, opracowania
monogrf_rczne, itp. oraz o możlliwościach ich zakupu,

Mniej więcej co trty numery publikonńny jest spis
prac poświęconychjętkom za kolejny rok WbiuleĘnie możra
również zl:r'leźń programy letnich kursów i warsztatów o

jętkach (niestety płatrrych i organizowanych glównie w USA),
mozliwości dosĘpu do róźnych baz danycĘ oraz wszelkie
wiadomości o kolejnych Międzynarodowych Konferencjach na
temat Ephemeropterą które są najwięlrsąlmi imprezami
naukowymi poświęconymi §rm owadom i odbywająsię co trzy
lata-

Wreszcie, biuleĘn z,arnięszcza co pewien czas 1istę
ephemeropterologów z adresami, a uzupełnienia do niej
zrr{dują się w każĄm numerże (noń badacze,
nowe/zrrrienione adresy, adresy emailowe). Biuletyn jest
bezpłatny Aby go o§:4ymywac (tub też zamieścić swój tekst w
biuletynie), rr.lezy pisać naadres:' , -

PeterM. Grant" editor, The Mayfly Newsletter,- 
Department of Biological Scieiicei.
Southwestern Oktńo-ma §tate UniversĘ
Weatherfo4 Oklahoma 73 096-3 098, UŚĄ
fax: (405) 7 7 +37 95, email: grant@,s*osu.Ódu

Małgarzata Kłonowska

Trichoptera New§letter BRAUERIA.
Hans Malicky. No. 20, 1993,
ó4 str., cena 10S.

BRAIIERIA jest międzrynarodowym pisnrem
poświęconym chruścikom (Trichopera). Ukazuje się raz w
roku (nąjcąściej w czerwcu). Nazwą swą newsletter
upamiętrria ausĘjackiego entomolop Friedricha Moritza,
Brauera (183?--1904). Recenzowarre pismo zamis,znza
artykt*y naukowe, krótkie donie§enia, komr:nikaą aktualną
bib§ografię iĘ. Ponizej przedstawiono - prrykładowo - treść
jednego z nunrerów tego pisma.

Nłrner dwudziesĘ otwiera tradycyjnie juz wstęp
wydawcy - Hansa Malicky'ego, w którym relacjonuje ostatie
sympoąjum chruścikarskie w IJmea (Szwecja), przedstawia
propzircje następnych sympozjów w USA (1995) i Tajlandii
(1998) oraz komentuje nowe (te źe i te dobre) tendencje w
chuścikarskim piśmiennicrwie naukowym. W omawianym
numerze zarrtieszrzanych jest 9 doniesien naŃowych.
Większość poświęconych jest opisom nowych gatunków
Wschodniej Azji i §l}sp SeszelskicĘ spisom gahrnków z
Korei i gatrrnków zebrarrych podczas sympozjum w Umea.
Dwa odnoszą sią do opisu larw i rewizji gatunków z rodraju
Hydropsyche a jeden ma charakter ekologiczrry i poświęcony
jest pionowemu rounieszczeniu larw chruścików w litoralu
jeżor. Wnumerze zaraieszsmne sąnekrologi A. G. McFarlarre
i G. N. Philipson'a wraz ze spisem literahrry oraz zyciorys
roqyjskiego entomologa A. V. N,farrynova. Na dwoch stonach
prezentowane ą wybrane prace roqyjskojęzycane wraz z
tłrrrnaczeniem na jęzryk angielski i krótkim abstraktem.

Także i w tym numelze nie zabrakło informacji o
najbllżsrycb zjazdach i sympo{ach, zniarrach adresu i
kolejnych pozycji spisu naukowców badających Trichoptera.

W numerze zamieszcmno takze kilka zdjęć zrobionych
podczas ostabriego sympozjum w Umąe.

Poza doniesienianri naukowymi największą wartością
BRA{IERtr jest zamieszszany spis piśmiennictwa
poświęconego chruścikom, Jest to najbardziej kcmpletry sips
fachowej chruścikarskiej literatury na świecie, choć "apewnejeszcze nie w pdni komple&ry. W spisie umieszczarre Ęprace,
w których Trichoptera pojawiają się w nazme gatunku lub
rod"ąju W recerzowanym nrrmerze umieszczono 350 pozycji,
gtownie z osta&rich dwu lat (oraz uzupełnienia: iat
poprzednich).

Ze wzĄędu na swą rąść, BRAIIERIA jest godna
polecenia każdemu bentologowi, nie tylko Ąmującego się
chru-ścikami. Cena jest prz,ystępna. W sprawie preilumerat!
naleĘ mltacać się pod adres: Dr. Hans MalicĘ Sonnengasse
t3, A-32-93 Luns am See, Austria,

6
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Ogłoszenie
PoszŃuję osoby, która zna się na słodkowodnych

mszywiołach (Tentaculaą Bryozoa). Zębralasłl bardzo ładne
okazy w Smotrycry (dopływ Dniestru) na Podolu; niesteĘ
nie potrafię ich oznaczyć. Byłńym v,7dziętzna za wszelkie
informacje na ten temat; może ktoś potrafi mi pomóc,
wskazaź konieczną literaturę (klucze)? Proszę o kontakt !!!
}vfój adres:
Małgorz?ta Kło nowska- 01 ej nĄ
Zaklad Hydrobiologii IBS UJ,
Oleandry 2ą
30-063 Krakóą
email: klon@eko.eko.uj.edu.pl
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Perla, Newsletter and Bibliography of
the International §ocieĘ of Pteóoplerologist

'?erla" (nazwa biuletynu to nazwa jednego z roi"ajów
rodziny Perlidae) jest wydawnictwem Towarzystwa
Plecopterologicznego, skupiająpego ludzi zajmujągych się
badaniem widelnic @ecoptera). Ukazuje się raz do roku i
przedstawia to, co działo się w badaniach widelnic w ostdnim
okresie. Ostatni, 14 numer zawiera obszerne sprawozdanie z XII
Międzrynarodowego Sympozjum na ternat Plecopterą które
oóyło się razem z VIII MiędąynarodowąKoderencjąna temat
Ephemeropterą w dniach 1Ł20.08.1995 w Lozannie
(Szwajcaria). Cuytelnik nĄdzte w nim również wspomrrienie P.
Zwick4 wygloszone podczas §ympozjurą poświęcone
wielkiemu badaczov/i widelnic, jalrim był mlarty dosłownie
kilka dni przed spotkaniem w Lozannie, Prof. Jacques Aubert.
'?erla" załnieszrza peŁry nykaz Jego prac, listy opisanych
przez ńego gatunków widelnic z calego §viaą listy gdunków
nazwartych jego imieniem. Dużo miejsca poświęcono
ogloszeniom różrrego typu; są to min.: infońacje o kolejnym
Międzrynarodowym sympozjuą mozliwościach wymiany

(otrzymania) odbitek prac naukowycĘ informacje o aktualnie
prowadzonych badaniach nad widlnicami z prośbą o kontałt i
pomoc w pracach. NiewąĘliwie bardzo ciekawy jest adykuł,
wyja.śniajągy eĘmologię wielu Bazw (rodząjowych i
gatinkowych) widetnic w oparciu rnin. o 'Mity greckie'' i
"Atlas staroą/tnego śłiata". Nurner uzupełnia spis publikącj| q

widelnicacĄ obejmujągy rok 1995, uzupełniony o pozycje
wcześniejsze, nie urnieszczone w poprzednich spisach.
Aldualrrie biuletyn jest odpłatny (10 lub 5 $; mozna prosić o
zwolnienie zopłat).

Biuletyn można otrzymywac, piszlp na adres:
Dr. Kenneth W. Stewart, MarragingEditor,- i Depadment of Biological Sciences,
University of North Texas,
Dentoą TX 76203 USA

Małgorzata Kłonowska

PLACOWKINAUKOWE

Katedra Hydrobiologii Ichtiobiologii
Akademii Rolniczej w Lublinie.

Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii wylvodzi się
z powstdego w 1944 roku Zaldadu Zoologsi \\Ędzidu
Rolnego III\{CS, W 1975 roku w ramach reoryanizacji
V&deidu Zootechnicznego ZaYłń Zoologsi mienił nazwę
na Zakźad Zoologsi i Hydrobiologii Inst;.tutu Biologiczrrych
Podstaw ProdŃcji Zńerącej. W 1993 roku kolejna
reoryarrizacja Sldzidu doprowadziła do powołania Katedry
Hydrobiologii i lchtiobiologii. W ramach katedry w 1995
roku powołana mstda Pracownia Ochrony hryroóy.
Kierownikiem obydwu jednostek j est prof. dr hab. Stanisław
Radwan

W Katedrze uprawiane są następująpe kierunki
badń:

a) chemizn wód powierzchniowych i osadów dennych (prof.
Stalrisław Radwan, dr R. Kornijów, mgr Barbara Stępień,
mgr.Ierzy Koproń,

b) taksonomia, biologia i ekologia rnłrotków (prof. S.
Radwan, dr Andrzej Paleolog mgl Marta Pilarska),
ochotkowaĘch (dr R. Komijów), ryb (prof. S. Radwan, dr R.
Kornijóą mgr inż. Marcin Kolejko), malaofitów (mgr

Joarura Sender),

c) interakcje troficne pomiędzy róinymi komponentami
biocenoz j eziornych (dr R. Komijów),

d) shukturą firnkcjonowanie i ochrona ekosystemów wocino-
torfowi skowych (cĄ zespoł),

e) ochrona i furrkcjonowanie krajobrazu (dr Tadeusz
Chmielewski, mgr Ierzy Koproń),

f) renaturalizacja ekosystemów wodnych i torfowiskowych
(prof. Starrisław Radwarr, dr Tadeusz Chmielewski ).

Badania prowadzone sąw różrego rodzaju wodach
powierzchniornrych (1eńora, tzs|ł, zbiomiki zaporowe,
stawy, tońanki), glÓ§nie na terenie \Ęłynv Lubelskiej,
Pojeńerza Łęczyńsko-Słodawskiego otv Lasów
Janowskich. W ramach wspołpracy z ośrodkami
zagrańcznymi badarria prowadzone są!ĘĄy takire poza
granicami kraju ([Jkraina, Iralq Holarrdią Finlandia i
Anglia).

7Dilo
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,,Samięg [karpia - plzyp. red.], który do tego
momenfu nie wykazrywał wię}szej ruchliwości,
zacz$. olrążaó samioę, przepływając obok niej z
różnych stron i często się o nią ocierając. Podczas
tego doĘkałpyskiem - co było bardzo
charakterystyczne itałcające się w oczy - płetw
piersiowych par§rerki i ich okolicy, a następnie
okolic odbytu. Takie zaloĘ tnvaŁ zperłmymi
przerwami, około 4 gołlzin. Następnie obie ryby
zesĄ na dno tarliska, gdzie samica jak gdyby
badałapodłoze przed, żożeniem ikry, po arym
ustawiła się ukośnie do dna, doĘkając go
pyszczkiem i jednooześnie mając ogon uniesiony do
só.y.W tym okresie samiec macrnięzrł.iększył
intensywnośó swoich zalotów. W pewnej chwili
samiga ptzesńa z 'postawy ukośnej'do 'postawy
po4omej', układając się fużprąy łlnie. Samiec
ptzybrałwtedy bĘskawicnie p ozycj ę róumoległą
do samicy. łski obu osobników, znajdujących się
przy dnie w postawie poziomej, usytuowane byĘ na
tej samej linii. Wtedy rczpoczęĘ się, zarórłmo u
samca jak i u samicy, kurozowe rlrgania
przebiegaj ąe c sinusoidalnie wzdłuz całego ciała.
Nagłe wyrzucenie dużej ilości ikry następ owało z
taĘ siłą że odbijając się od dna wzrosiła się w
górę, sięgała w postaci jasnego obłoku prawie pod
powierzchnię wody, po cąrm opadała na dno.''

Cyat z K. Opusąfiskiego ,fodstawy biologii ryb'',
PWRiL, W-wa 1933. Wybrał - R Kornijów
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Intere suj ąc e wy dawnictwa
Każdy z nas doświńcrył niewąĘliwie na własnej

skórze, jak trudno onlaszyó pobraną próbę

makrobezkręgowców wodnych. Niekiećy bmiemy bohatersko

conz dalej, dochodząp nawet do rodzin czy todzajów, czasem

poddajemy się już na początku, ńe anajry (nie znajdująp)

potrzebnej w tym konkretnym przypadku literatury. W
poprzednim 'DNlE"pisałam o brytyjskich kluczach

wydawanych przez Freshwater Biological Associatioą dziś

chciałam polecić inną pozycję: F. Foeckler, S. Lindner, E. G.

Burrneister. 199ó. Compilation of determination-literature for

aquatic macroinvertebrates of Central Europe. Int. Relrre ges.

Hydrobiol., 81,1: 25-61. Prarazańera niezwykle bopte listy
literatury, która może obzać się niezwykle przydatna w

badaniach hydrobiologicmych. Pierwszą grupę stanowi

literdurą dotycząca innych zestawień bibliograficznych tego

typu, prac zoogeograficznycŁ indeksów i list organizmów

saprobowycĘ prac poświęconym biologii poszczególnych

jednostek sy§tematycznych. Druga grupato pneg)ąd literatury z

tych grup organiznów wodnycŁ które najczęściej spotykamy w

rraszej praĘce. Ofw,iera je spis prac ogólnotalsonomicznycĘ

po czym aajdujemy rozAńały dotycżąe: Mikroorganizrrrów,

Cytomorpha i Qłoideą Porifera (Spongillidae), Bryozoą

Coelenterata Q{ydrozoa), Tuńellaria (Iiicladida), Nemertini,

Nemathelminthes (GastrotricĘ Rotatorią NematoĄ
Nematomorpha), Molluscą Amelida (OligochaeĘ Hirudinea),

Tardigrada, Hydracariną Crustacea (PhyllopoĄ Cladocerą

OstracoĄ CopepoĄ Branchiurą Malacostraca: DecapoĄ
Isopodą Amphipoda), Insecta (ApterygoĘ Ephemeropterą

Odonaią Plecopterą Heteropterą Coleopterą Megalopterą

Plannipennią Trichopterą Lepidopterą Hymenopterą Diptera:

Tipulidae, Limoniidae, Psychodidae, Ptychopteridae,

Blephariceridae, Dixidao, Culicidae, Thaumaleidae,

Ceratopogonidae, Chironomidae, Simuliidae, Stratiomyidae,

Tóanidae, Ańericidae, Rhagionidae, Empididae, Syryhidae,

Scdtophagidae, §ciomycidae, Ephydridae), Pisces. Odbitkę

możra otrzymń, pisząc na adres: ÓKON Gesellschaft fiir
Landschaftsókologie, Gewżisseńiologie und UmwelĘlanung

mbH, Max-Planck-Strasse l'1, D-857I6 Lohhof bei Mrinchen,

Germany' 
Małgorzata Kłonowska

stanisław Radwan (red.), 1996.

,,Funkcjonowanie ekosystemów wodno-
błotnych w obszarach chronionych
Polesia"Akademia Rolnicza, Poleski Park
Narodowy w Lublinie, Polskie Towarzystwo
Hydrobiologicme. Wydawnictwo UMCS. str.

152, ISBN 83-żż7-0920-X Cena 13 zł,

Ksiąka ta sbnowi zbiór materiałów

międzrynarodowej konferencji, które byĘ prezentowane w

Zą}ębocnl, w pździerniku 1996 roku.- Obejmuje ona szereg prac autońw polskicĘ

ukrainskich i czeskicĘ dotycząpych problematyki gę|Ezy,

struktury, fuŃcjonowaniai zagrożnń ekosystemów wodnych w
obszarach ehronionych Polesia Lubelskiego i Polesia

WoĘnskiego.
Treści zawarte w ksią7ce można zgrupowac w

trzech liniach tematycznych. Pierwsza grupa prac obejmuje

zagńńeńa spornej lcrvestii genezy zbiorników jeziorno-

torfowiskowycĘ ich ewolucji oraz charakterystykę

geologiczno-geomorfologiczną badanego obszaru (Bałaga iin.).

Duzo uwagi poświęcono również chalakterystyce i

funkcjonowaniu zbiorników wodnych regionu, rv tyrn dyrramice

zmian stosunków wodnych pod wpĘwem róznych czynników

zewnętrznych @artoszewski i Michalczyk).
Druga grupa dotyczy zag;adńeń występowarria i

ochiony poszczególnych gnlp systematycznych roślin i
zńerząt. Dobrze omówione są zagadnienia dotycza8e fauny

bezkręgowców wodnych (wrotki, wioślarki, widłonogi,

wodopojki), (R.adwan i in., KołalczyĘ Konalik), natomiast

spośród bezkręgowców lądowych omówiono jedynie przekraski

Piotrowski). Ze zuńerzĄ Ęgoqych scharakteryzowano

awifaunę (lftogulec, Matiejczyk) i wybiórczo gał Eółcki,
SoĘs) oraz ssaki Qziedńc i in,, Janykova). Szeroko omówione

są zagńńenia dotyc"a|e grzybów wielkoowocnikowych i
fitopatogenicznych §lisinsĘ Mułenko) oraz fitoplanktonu i

hydromakrofitów (Czernas i in., Ozimek)
Trzncia grupa prac poświęcona jest zmianorrr

środowiska przyrodniczego pod vrńru/em antropopresji

§lisźal, Kucharczyk i in.), wptywowi ewolucyjnych zmian

morfometrii zbiorników na zespoĘ roślin i rńerlĄ 6.omijów)
oraz koncepcjom ochrony i renaturalizacji badarryctr obszarów

§{oluĘ SoĘs iRółclc),
Ksią"zka posiada trwałą oprawę, ozdobioną

altystyczną fotografią. Wele prac wzbogaconych jest licznymi

rycinami, tabelami, wykresami oraz bogatym piśmiennictwem.

Niestety nie ustrzeżono się drobnych błędów edytorskich.
Pozycja ą dzięki różnorodności poruszarrych

tematów i wysokiemu poziomowi merytorycznemu, stanowi

cenne źródło infonnacji o zagrożenlach, ochronie i

gospodarowaniu zasobarni prryraóy na terenie Polesia. Tym

sainyn rvafia jest lektui1 . Krz_Vsztof Pawlęga, Ratbsłav Scibitlr

9DNo



T. Chmielewski, M. HarasimiuĘ S. Radwan
(red.), 1996.
Renatural izacja ekosystemów wodno-
!9rfowl skolyy ch n a P oj e zi erunŁ ęcryńsko -
Włodawskim,.
Woj ewodą Lubelski, Lube]ska Fundacj a
Ochrony Srodowiska Naturalnego,
Uniwelsytet Marii Curie-Skłodowskiej, str.
134, ISBN 83-2ż7-a911-0, cenalZ.a§ zł

Celem tego opacowania jest prezentacja wyników
badń i rezultatów prac rekulfywacyjnych wykonanych w
obszarze jezior uściwierskicĘ w Ęonie których w ciągu
ostatnich 15 lat odnotowano stopniowy spadek poziomu lustra
wody w jeziorach. Ksiąka skłerlą się z deiewięciu cąści
'omawiąjągycb zmiany w ekosystemach wodno-torfowiskowycĘ
które zaszły w rłyniku zmeandrowania odcinka koryta rzeki
Fiwoni, założeńa zastawek piętrząpych i przetamowń. W
vyniku tych działari nastryila lokalna i stopnioła odbudowa
biocenoz jeziomych i torfowiskowycĄ międry innymi
przybamowanie procesów sŃcesji , spadku poziomu lustra

wody w jeziorach i obniżnia wód gruntołych. Chociż
poszczególne części ksiąki zosĘĄl nryisane przez róźnych
autoróą opracowanie tworzy zwartą całośc omawiającą zrrriany
w poszczególnych elementach środowiska W kolejnych
rozdaatach omówiono: 1) Geologiczne i geomorfologrczrre
uwarunkowania Ę,zenia wód ( M. Harasimiuk). 2) Zńożeńa
programu renaturalżacji i działan jakie mstĄ podjęte, ńy ten
cel osiąnąć (L Chmielewski i inni). 3) Charalcerystykę
stosunkó.ur wodnych rąionu (Z,lvItclr:r,lcryki inni), a) Skalę i
tempo degradacji hydrochemicznej wysiępująpej w Ęonie
rcnahrŃzacji §. Chmielewski i if,ni). 5) Mikrofloę oraz
mikro i makrofaunę w tym mobentos jezior uściwierskch (S.
Radwan i inni). 6) Procesy glebotwórcze zachodące w
torfowiskach po ich odwodnieńu (R, Baryła i inni). 7) Piocesy
zachodzące w ękotonach zbiórowisk roślinnych (K. Izdebskii
inni). 8) Analiza awifauny (J. Krogulec). 9) Podsumowanie

1l"ft9. trryletnich zabiegów renaturalizaryjnych (T.
Chmielewski i inni). Ksiąka opatrzona jest duą ińŚcią tabel,
zdjęć i łykresów. Jest ona niewątpliwie pozycją godną
polecenia, stano\dącjedno z nielicznych tęgo §?u opracowń
w kraju.

|fiktor Bojar

Konferencje i symp ozia
7th rnternational conference on the
Conservation and Management of
Lakes, ż7-3t październik |997, San
Martin de los Andes, Argen§na

Konferencje te odbywająsię co dwa lataG)*rzrelacja
z 6 konferencji w tym samym nr DNA). Program konferencji w
,Ą.rgentynie będzie się nieco różnił od poprzednicĄ zawierając
nasĘpującę sesje temafyczne: 1. zaosby wód slodkich i ich
monitoring 2. Gospodarołtie ząsobami wód słodkich. 3.

Zrównowźone uzytkowanie jezior. 4. Zbiorniki zaporowe
(planowanie, korstrukcje i zatządzarie). 5. Modelowarrie jako
narądzie zatządzańa i ochrony ekosystemów. 6. Rola edukacji
ekologicarej społeczeństwa w osi€aniu celów ochrony. 7.
Gospodarowanie wodami transgranicznymi i współpnca
międąynarodowa. 8. Sesja specjalna - Jezioro Lacar.
Adres oryanizatorów:
Inśituto Nacional de Ciencay TecnicaHidricas CC. No 46
l802_A!r9p9e+9E?9,w4hov. de Buenos Aires - Argentiną
fax: (+54) - 1-480.0094

Ryszard Kornijów

Pgó}nopolska konferencja
ZRODŁA POLSKI _ STAN BADAŃ,
MONITORING I OCHRONA
Olsztyn, L0-I2 października 1997 r.

Żródła są zazwyczaj małyrni obiektami
hydrologiczrrymi. Stanowią j ednak bardzo waźne siedlisko dla
wielu roślin i złłierz{. Cąsto w źródłach występują gatuŃi
rzadl<tę lub reliktowe. Drugim powodem łzrasĘącego
zainteresowania bódłarrń jest postępujące zatllecryszczenie
środowiska Wele źródęł }vy§ychą a w innych glnie
specyficzna zródliskowa fauna i flora W marcu 1996 roku
odbyła się w Niemczech konferencja międzynarodowa
poświęcona ekologii i ochronie źródeł w Europie, Kolejne
konferencje planowane są w 2001 i żOa6 roku, na których
prezentowane bęĘ wyniki wspolnych europejskich badń araz
przedsięwwzięc w zakresie ochrony i renaturalżacji siedlisk
żódłowych.-ZakJń Ekologii i Ochrony Srodowiska WSP w
Olsztynie oraz Fundacja Ecobaltic orgarfzują konferencję
poświęconą źródłom Polski, Celem konferencji jest zebrarrie

informacji na temat stanu zaawansowarria gadań
hydrologicznych, hydrochemicznycĘ florystycznycĘ
faunistycznych i sozologicznych źródeł Polski. Planowane jest
wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie osobnego
wydawnictwa"

Drugim celem jest zainicjowanie interdyscypiinarnych
i kompleksowych badań źródęł w Polsce. Chcemy takż
stworzyć polsĘ grupę roboczą która ząjmie §ię
wspóŁworzeniem europejskiego atlasu organianów
występujągych w źródłach.

Konferencja odbędzie się w Olsztynie wdniach 10-12
pańAńenń<a 1997 r. Przewidywane sąreferaty plenarne, krótkie
komunikaty oraz sesja posterowa. Planowana jest tat<ze
wycieczka do żódeł rzeki Łyny.

Zg}oszeńa uczestnictwa w konferencji oraz zg}oszeńa
wystąpień przljmowane bęĄdo 30 kwietnia L997 r.

Z g}o szeńa i info rmacj e :

dr Stanisław Czachorowski, Zaklń Ekologii i Ochrony
Środowiska WSP w Olsztynie, ul. Zołnierska 14, 10-561
Olsztyn. tel. (0 89) 27-60-33 w. 211 lub ż5O,faxż7-66-74.
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X\rfi Ogólnopolski Zjazd
Hydrobiologów Polskich

Zjazd odbędzie się w Poznarriu, w dniach 8-

11.09.1997, pod hasłem: 'Nic lepsŹgo nad wodę". Warrrnkiem

uczestnictwajest przysłanie do dnia 31.Iż,1996 karty zgloszenia

na adres: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
tń.DrrymĘż4
60-613 Ponały
oraz wniesienie opłaty zjazdowej, która wynosi: dla członków
PTH - 30 ń; dla studentów - 15 ń; dla pozostdych uczestników

ó0 zł. Wpłaty nalsiłJ dokonać na konto Oddziału:
PKO I OlPonańr 63513408ż-132. W rarnach Zjazdu odbywac

się bęĄ sesje plenarne, dyskusyjne, plakatowe i obrady sekcji
problemowych" Podstawową formą prezentacji doniesień
pozostanąnadal postery zgrupowane w kilku sekcjach: Ochrona
i rekultywacja ekosystemów wodnycĘ lchtiologia i rybactwo,
Różnorodność biologiczna; Mikrobiologia i zarrieczyszłzeńa
wód; Biologia organizrnów wodnycĘ Varia Termin nadsyłarria
streszczeń zostanie podany w komunikacię nr 2.

Małgorzata Kłonowskn

Tit byliśmy...

lst European Symposium of Spring
Ecology and Concervation

Konferencja odbyła się w dniach 6-10 marca 1996 w
Miinster (lt{iemcy, Północna Wesfalia), w gmachu glównym
Uniwerqytetu Wilhelma w Wesfalii. Sympozjum zostało
zoĘanżowane przę7, Gessellachaft fiir Quellókologie und

Quellschutz e.V (Society for Spring Ecology and Concervation)
przy wspoĘracy i wsparciu finansowym: Naturschutzzentrurn
NRĘ Nordrhein-Wesfal+Stiftung Naturschuą Heimat- und
Kulturpflege.

Konferencja otwiera dekadę ochrony źńdeł w Europie.
Kolejna planowarra jest za 5 lat, a za t0 lat trzecią
podsumowująca W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób,
glównie z Niemiec. Liczń byli arnatorzy i voluntariusze. Do
udziatu w konferencji z referatami plenarnymi zostało
zryroszonych kilka osób zKanaśy, USĄ Polski, (w tym moja
skromna osoba), Białorusi, Wocll Holandii, Szwąicarii,
Węgler. Na konferencji przedstawiono 53 referaty oraz kilka
plakatów.

Referaty (ak i dyskusja) wygłaszane byb w dwóch
jęąykach angielskim i niemieckim (zderydowarra więlszość).
Niemiecki - jako język kongresowy-był pewnym utrudnieniem.
Jednakze zgodne było to z koncepcją organizatorów dużego
otwarcia n3 tak zwanych amatorów. Ostateczrrie osoby
wyłąpznie angielskojęryczne znstaĘ zątosmne na koszt
organizatorów i miały,,shlĘć' najliczniejszym niemieckim
uczestnikom (nie za.ś odwrotnie ! ).

Konferencję otworzyĘ prżemowy ważnych
osobistości, ri/ tym ministra ochrony środowiska Północnej
Westralii oraz wykład inauguracyjny prof. Dudleya Wlliamsa z
KanaĄ. W ciągu dwóch kolejnych dni referaty byĘ wyglaszane
w trzech grupach (forum 

', 
ż i 3>. Tematyka referatów była

bardzo rózna: dotyczyła pojedynczych gatunków krenobiontóą
spisu gatunków zp źródeł rożnych obszaróą typologii źrodeł,

modelowania procesów zachodząpych w źródłach i ich
otoczeniu, biomonitoringu, Ędrologii, ochrony żódeł iĘ. 9
nEIcą p zakończeniu części stric€ naukowej i dystusji
plenarnej, zostaty wygłoszone referaty dotycąpe edukacji i
projelCów nńerrĄryych do ochrony źródeł. W niedzielę
odbyło się pięć wycieczek terenorłych Pod koniec br.
wszystkie referaty zo§taną opublikowane na łamach Cruonecii
(numer 5).

Głównym celem konferencji było rozpocącie prac
badawczych i ochroniarskich nad zródłami w Europie.
Planowane jest ńęfuy innymi wydanie Atlasu (spizu
gtunków) organianó]i/ ąyjąpych w ffióach Europy. Z
przyczyn technicznych zdecydowano się na tworzenie zespołów
krajowyctr §potlania międaynarodowe odbęĄsię za 5 i 10 lx.
Przy tej okazji wsz,ystkich zainteresowartych współtworeeniem
wspomnianego atlasu oraz ńieraniem darrych odnośnie fauny
bezkęgowców źródeł Polski prosą o kontali.

Cała konferencja pomyślana zostda nie tylko jako
spotkanie specjalistów. Znaczńe sitniejszy nacisk położono na

,,public relation§". Objawiło się to w glównym języku
konferenryjnym -. niemieckirą liczrych wystawach o
charakerze popularyzatorskinq licznych kolorowych
broszurkacĘ informatorach Ę. Podczas konferencji w hoiu

był film video dotycąpy prryrody ńżnych łńw
źńdeł (wspaniałe i doskonałe zdjęcia rózrrych bezkręgowców!),
przedostatniego dnia można było pwiedzń' autobus

,,Lumbricuś' z bardza dobrym wyposaźenie n\ przaa)a§zony do
prowadzenia lekcji i pokaów terenowycĘ glównie dla
młodaeĘ szkolnej.

Przy okazji chciałbym podziękowac oryanizatorom za
pokrycie kosztów zakwaterowarria i pobytu oraz Fundacji im.
Stefana Batorego 72 sfinansowanie kosztów podróąy do
Miinster,

s t ani słng c z ącharow ski

DNo lt



Impresjezudziałuw6
ll§*ędrynarodowej Konferencji na Temat
t"*furony i Użytkowania Jezior
i F,biorników Zap orowych,
i{*sumigaura '95

Konferencja odbyła się w dniach ż3 - ż7. I0.
1995 r. na Uniwersytecie Tsukuba w mieście Tsuchiura
ił'refekrura lbaraki) pod hasłern,JiarmonDĘ Human Life with
Lakes - Towards the Sustainóle Use of Lakes and Reseryoirs''.
Jej głównym organizatorem był Intemational Lake Environment
Comittee Foundatioą wsparty w swych d"iŃańaęh przcz
bardzo liczrrych sponsorów. Im też zawdńęczan (podobnie jak
jeszcze jedna przybyła z Polski osoba - dr hab. Ryszard
Wiśniewski) udział w konferencji.

a razniarze przedsięwzięcia może świadczryć
580 zap19526nych na konferencję uczestników z 56 kąjów.
Organizatorom udało się nadać spotkaniu wielĘ rangę, w skali
*rydarzeńzarówno lokalnych i krajowycĘ czego dowodembyło
nie Ęlko przybycie burmistrza Tsuchiurą cry gubernaiora
Prefekfury lbaraki, ale takżr Księcia Następcy Tronu Naruhito
oraz ministńw Ochrony Środowiska i Transportu. W
konferencji wzi{ również udziń laureat nagrody Nobla biolog
prof" Leo Esaki.

Konferencja była wydarzeniem wielkiej wagi
talcże dla miejscowej ludności, czego dowodem moze być
":gloszenie się ponad setki woluntarystow (przedsta\ł/icieli
r(;zcycti zawodów; nrin nauczycieli, artystów) do pomocy w
sprawach otgańzacyjnych. IJbranych w jaskrawe kamizelki,
bardzo łatwo było ich wypatrzyć w tlumie. Rzadko okaąrwali
się jednak pomocni ze względu na bardzo słńą znajomość
l,;,ryka angielskiego.

Arri pomoc sponsoróą ani zaang;ażowanie
woluntarystów nie ponroglo uniknąć dość licanych potknięć
organizacyjny ch, zvńaszcz.z w czasie rejestracji i kwaterowania
uczestników. Dodatkowo obrady odbywały się w kilku, czasami

,]l^rłvch o paredziesiąt kilometrów miejscacĘ do których nie
l ,;rgaaizowane były dojazdy autobusem i trznba było

l,aac tałsówkę.
Konferencja odbywała się w jęryk;r,h

,:ęielskim i japonskim (ten ostatni był tlumaczony na
i,.ł:gielski). ł-ęzn:e zaprezentowano 470 doniesień
z,grupowanych w 7 sesjach temĄlcznyclr 1. Uzytkowanie i
r:ehrona jezior i zbiomików zaporouyctr- 2, Ochrona i

gospodarowanie zasobami wód słodkich, 3. Mechanizmy,
zapabtegańe i przewidywanie eutrofizacji . 4. Zańeczy sznznńa
chemiczne: bódłą drogi i konselołencje. 5. Admiństracyjne
aspeĘ ochrony jeńor i zbiorników zaporowyctr_ 6. Rola
społeczenstw i oryańzacji w ochronie, edukacja ekologiczrLa. 7.
WspoĘraca międrynarodowa. 8. Jezioro Kasumigzura.

W obrębie każdej sesji miało ńejsce około 9
podsesji referatowych i jedna posterowa. Przykładowo w
ramach pierwszej odbyĘ się na§tępujące podsesje: 1.
Proekologiczne u_ąytkowanie jezior i zbiomików zaporowych. 2.
Rola nauk in4,nieryjnych w ochronie jezior. 3. Ochrona
przryroóy i rekulfiacje. 4. Rybactwo i jego łpiyw na
środowisko. 5. Rekreacja a a§peldy ochrony wód. 6. Ochrona
ekosystemów jeziomych, 7, Ochrona zbiomików zaporowych.
8. Qchrona ekosystemów a biońżnorodność. 9. Katastro§
ekologiczne i degradacja srodowiska W kaz<tej z podsesji
wygłoszono od 4 do 7 referatów. Ponadto Ęlko na pierwszej
sesji ząre7entowano łąpznie ż5 posterów. Wszystkie
doniesienią po ich zrecenzowaniu, zosĄl stararrnie wydane w
4 tomacĘ które ot_r4ymaliśmy w momencie rejestracji.

W ramach programu ,,rozrywkowógo'' odbyb
się wycieczki od jedno do killrudniowej, zarówno w cracie
trwania konferencji jak i po jej zakońcnniu. Bardzo mite
wspominam też bankiet w czasie którego odbyło się kró&ie
przedstawienie teatralne i występry muryczrych zespołów
folklorystycznych_

Na koniec kilka refleksji. Rozmach z jakim
zorganizowano konferencję miał swoje dodatnie, ale też i
ujemne strony. Do tych pierwszych moau zaliczyć bogactwo
prezentowanych rnateriałóą obejmujągych przegląd badan i
problemów interdysryplinarnych z cdego świata Z tego
§amego powodu jednak możliwość percepcji przedstawianych
doniesień była pvsz uczestników maczńe ograniczoną taĘe
ze względu na trudności €chniczno-orgańz,acyjne.
Niekorzystnym zjawiskiem w moim odczuciu było takż
zdominowanie konferencji prmz doniesienia Japończykóą z
reguty prezentowane w ich ojczyĘm jęąyku, i ńe zawszs na
wysokim merytoryczrrie poziomie. Satdo odentć jedrrak
pozosąie wyrańe dodatnie. Dlatego też jeżell,ktoś ma szansę
uczestniczenia w Następnej Konferencje na temat Ochrony i
Użrytkowania Jezior i Zbiorników Zaporawycb, która ma się
odb!Ć w Argentynie w L997 roku, to na pewno warto z niej
skorzystać.

Ryszań Kornijów
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