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Brzuchorzęski
(Gastrotricha) - liczny
składnik
mikrozoobentosu
_ Brnrchorzęski ą je.dną ze słabiej poznanych grup naszej
fauny. Starsze klasyfikacje traktują branchorzęski 3ako.;eOną i
gronrad typu obleńców (Aschelmintes lub tlemathelminthei;.
Uznając statu§ niektórych grup obleńców i ,zvvią"]§

filogenetyczne Kisielewski (w druku) proponuje by traktować
obleńce jako jednostkę monofiletyczną a .dawnernu typo§vi
Aschelrnintes (Nemathelminńes) nadać rangę nadtypu. W
obrębie tak uksztaftonanej jednostki, brzuchorzęst<i stanówiłyUy
odrębny typ Gastrotricha o najbardziej prymitywnych cechń"-

Ich bardm małe rozmiary ciała i przekonanie o niewielkirn
znacręńu ekologicznym Ę prączyną niewielkiego

Od Red
Juz niewiele czasu dzieli nas od IV Ogólnopotskich

Warsztatów Bentologicznych, które tym razem odbędą się w
§iedlcach. Mamy nadzieję, ze spotkamy się w licmym gronie i
Ędziemy mogli podyskutować o sprawach naszej sekcji, a w

szczególności 'DNA". List do ZG PTH który znajdziecie w tym

numerze? pozwoli Warn zorientować się w aktualnej, bardm

trudnej sytuacji finansowej naszego biuletynu. Być moze uda

się w ramach naszej sekcji znaleźć jakieś rozwiązanie na

prrysźość. Zachęcam również gorąco wszystkich, zajmująrych

się bentoserą do pisania do "DNA". Nie musą to być teksty

długie, rolą bowiem naszego biuleĘvnł,r jest przede wszystkim

informacja, Nadsyłajcie więc wiadomości na temat

interesująrych nołych książek oraz konferencji naukovych.

Podawajcie równięż swoje adresy e-mailowe!!! Myślę, żp

zebranie naszej sekcji w Siedlcach będzie okąią do dyskusji na

temat przysźego kształtu "DNA'". Doc. dr hab. Bronisław

Szczęsny z Krakowa qłralazł wprawdzie powiedzenie Jana

Szaudyngera "Najlepiej na dnie, bo niżej się nie spadnie'', ale

chyba nie jest z nami ń tak źĄę?! Zyczę wszystkim pracowicie

spędzonego "warsziatowego" czasu, nowych zrrajomości i
kontaktów: do mbaczeńa w czerwcu w siedlcach!

Małgorza ta Kł o n ow ska- O l ej n ik

akcji
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zainteresowania badaniem tych zlilerąt Należy dńać, żr z
punktu widzenia taksonomii i ekotogii tej grupy mierząt
wartościowe ąbadania prowadzone na mateńalę zylvym.

Brzuchorzęski słodkowodnę nateą do najmniejszych
tkankowńw. Przeciętny brzuchorzęsek słodkowodny Eut
długość ciała ok l50 um, Cialo branchorz4sków
słodkowodnych ma na ogół dobrze wyodrębnione odcinki
głowowy, §dny i tułowiouly; tułów zakońcmny jest ńdełkami
ogonowymi z których vryrasta para nrrek lepowych. W
epibentoniczrych rodzinach (Dasyórtidaę i Neogosseidae)
widełki ogonowe i nrrki lepowe uległy zanikowi a konim ciała
jest zmykle zaokrąglony.

Urzęsienie ciała stanowiąwiązki lub pasma wici głowowych
oraz braszne pasma rĘ§ęk. Wici głowowe pełnią przrle
wszystkim fimkcje calciowe, nłłuzpza te zlokalizorłąnę wę
wiązlrach bocznych i przednich. Urzęsienie brzuszne stanowi
parzysto pasmo rzę§ek biegnące od głowy do końca tułowia.
Ruch rzęsek poałrata arierzętom włzĄć po podłozu i pływać w
tonii wodnej. Oskórek słodkowodnych branchorzęskólł był
pienwotnie i pomstał u większości z nich pokryty §truktuami
kutikularnymi. Są to tarczki leĄce na oskórku lub połągzone z
ńm za pośrednictwem nóżki, z tarc*i cĘsto łyyfa§tają
szczeciny. Oprocz tarczpki szrzr*kt do struktur kutikularnych
naleĄtakze pł5łki głowowe i dwie pary ptytek bocznych,

Porryłoka ciała brzuchorzęsków nie rna charakteru wora
powłokowo mięśniowego. Od zrv*nątrz stanowi ją nńłonek a
pod nim leĄ porozrzucane wiązki rnięśni , o lkładzie
ukośnym.

Wzdłuż ciała brzuchorzę§ka biegnie przewód pokarmorły ,

Zaczyna się otworem gęborłym, który prowadzi do umięśnionej
gardziel,i o trójkątnym świetle. Gardziel prowadzi do jelita
(środkowe i odbytowe) zakońcmnego odbytem znajdująrym się
przy końcu trrłowia. Branchorzęski słodkowodnę Ą"wią się
glonami jednokomórkowymi i bakteriarni, które pobierają z
detrifusu. Niektóre formy Ąnrią się pokarmem bardzo duzym
(okrzemki, eugleny). Zę lwz-clrężdu na pobieranie pokarmu
bakteryjnego branchorzęski mogą miec duże naczenie w
procesach §arnooczyszczania ńiorników.

Układ nerworły óudowany jest z centralnej rnasy komórek
(mózgu) i nenpów obwodowych. Narądy arrysłór nie ę
dobtzp, poznane.Prawdopodobńe funkcje czuciowe i
chemorecepcyjne pełni tzlxł.,,pestle organ", bułav&owate
canłki, włoski zrnysłowe i nici głowowe. Na granicy przednich i
tylnych platów głowowych wy§tępuje para granulek
załamujących światło. Najpospolitsą reakcJą na bodzce
zewnę&zne (ruch wody i bodzce chemiczne) jest u
brzuchorzęsków bentonicznych przyczepianie się do podłoż
przy pomocy kleistej substancji urydzielanej przrzrurki lepowe.
§ubstancja ta produkowana jest ptzsz gruczoł leĄcy u nasaĄ
rurki, Druga część grucmłu produkuje substancje
roryusznrające ktej. Reakcją na bodzc€ środowiska jest równieZ
opróhianie jelita, zwijanie się w kulkę i stroszęnie szszwtn.
Przedstawiciele epibentonicznych rodzin rrających długre
szś7rrj,lrly, wltonują skoki w wodzie, odgĘąg szczeciq, od
ciała.

Regulacja osmotycma odbywa §ię przy pomocy typowĘgo
układu protone&ydialnego. Nię u/ystępuje układ krwionośn} i
oddechowy.

Układ rozrodczy jest niezwykle uproszczony. Parzysty jajnik
stanowi zgruporłanie niewielu komórek. Dojrzewające oocyty

wydalane są z ciała przez przepuklinę po grńietowej stronie
tułorvia. Gonada męska jest rórłłrież parzy*a składająca się z
kilku komórek, ltóre przekształcają §ię w nieruchome
plernniki. Jaja o niezrvykle dużych roznriarach w stosunku do
ńelkofui ciała brzuchorzęsków rozułijają §ię zazvtyczaj
bezpośre.dnio po żożrniu. Brzuchorzęski skłaĘą też jaja
spoczynko§re wymagające kilkumiesięcznego do rocznego
qpocrynku, Jaja te są zdolne do przetrwania skrajnych
warunków (całkowita §u§za, przemrozenie, rłysoka
tempsratua). Roavój zarodkoryy jest prosly i trwa połtorej
doĘ, Osobnik składa przeciętnie cztery jaja w odstępach 1-2
dniowych , które roałijają się bez zapłodnienia, Jest to
partenogenetycnn faza tyclL w której następuje rozwój
plemników i komórek jajowych. Produkowane plemniki
najprawdopodobniej ą wymieniane między partnerami.
Dfugość życia osobnika określa się na ok, 1S dni.

Grupa brarchorzęsków rozwinęła się w mora1 ąią tu w
prżestrzeniach pomiędzy .ziarenkami piasku, zqńru lub
odłamków kamieni i musdi.

Piernłsze brzuchorzęski, li;tóre przaszły z możĄ do wód
słodkich skolonizowĄ najpierw interstycjal , w którym nie są
prawdopodobnie ani zbyt liczne ani zbl,t zróżriconane.
Optćrcz typowych ńiorników stojących i ciekóą bmrchorzęski
słodkowodne skolonizowĄ środowiska wodno-lądowe,takie jak
torfowiska sphagnowe" turzycowisĘ mokre olesy ię. W
środowiskach tych osiągają wysoĘ różnorodność i liczebność.
Nieregularnie i nielicznie wy§tępują w glebie i ściołce leśnej.
Ieziora i stawł, stanowią jedno z podstawowych środofowisk
:{cia branchorzęsków słodkowodnych. W organicznym mule
dennlm osiągają liczebność do 3,5 mln osobników na metr kw.
pow. dne. Interesujący je§t fakt, ze §topień Ąrzrrości jezior ma
niewielki v/pływ na liczebność brarchorzęsków litoralu.
Porównując liczebność tych zwierąt w trzech sąsiadujągych ze
sobą jeziorach na Pojeńernl Łęczynske.Włodarłłskirą
uzyskałam dla mezotroficznego jeńora 0.8, dla politroficznego
1.1 a dla dystroficzrrego 0.9 mln osobników na metr kw. pow.
dna. Zł,liżnm w trzech jeziorach jest też różnorodność
gatunkowa.Najńżsą różnorodność i liczebność - 0.4 mln
osobników na mter kw. zanotowałam w głębokim profundalu
jeńora memtroficznego. Szczególnie bogata ilościowo i
jakościowo jest fauna branchorzęskfił skrajnie
zeutrofizowanych ptytkich Śtawów i tońanek o miękkim
organicmym osadzie denn}m oraz bogatej roślinności. W
osadzie takich ńiorników stwierdziłam liczebność
brzuchorzęsków do 3.5 mln osobników na metr kw, pow. dna.
§zczególnie bogatym środowiskiem jest zespoł roślinności
Hydrocharitetum morsus-ranae, z żabiściekiem i osoĘ
aloesową. W jednej z tońanek w Borach Tucholskich
porośniętych tyrn zespołem Kisielewski (1986) stwierdził 33
gatunki brarchorzęsków a ich liczebność rłynosiła 1.8 mln
osobników na metr kw. pow. dna.

Fauna brzuchorzęsków torfowisk przejściowych jest również
licaa. Jej różnorodnośó dorównuje faunie brzuchorzęsków
wielu jeżor, stawów czy olesow. Nadzrłyczaj bogaĘ fauną
odzrlraczają §ię porośnięte zespołami
torfowiska niskie. Średnia liczetność brzuchorzęsków osiągu
tam wartość 2.4 tńl osobników na metr kw. (Szkutnik S6).
Atrakryjrynn rniejscem występowania branchorzęsków Ę
wilgotne i typorve olesy.
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Bralchorzęsłi unikają stręf rzeŁ strumieni i rodeł o
sątkim przepĘwie wody. Spotlcać je można w,śród roślinności
wolnopĘnąc,ych odcinków rzek. Liczebności zanotowane dla
źodeł i strumieni Tatr i Karkonoszy są niskie i wynosą 0.09
mln osŃników na metr kw. (Kisielewski, Kisielewska 1986).
Niewielka jest też różrorodność gatunkorła fauny.

Większość gatunków branchorzęsków słodkowodnych jest
mało wrażtiua na deficyt tJenowy. wy§tępowanie
brzuchorąsków stwierdżłam do 15 cn mułu organicaego od
jego powierzchni. Można ądzić, b warunki panujące tak
glęboko w mule są niemal beztlenorve.Przeważająca licńa
gatunków zasiedla środowiska umiarkorranie krłaśne; ale
nieklóre tolerują zakwaszenie o pH=4,0 a inne występują w
wodzie zasadowej (pH= 10.0).

Zna$omość rozrnieszczenia geograficmego słodkowodnych
brarchorzęsków jest słńa. Najlepiej pounana fauna europejska
obejmuje ok. 500 oznaczonych gatunków. Z AĘkJ znanych jest
ich zaledwie 8, z Oceanii 4, a z Australii żaden. Porółrnawcze
badania taksonomiczne na dwu rómych kontynentach (Brazylii
i Polski) przeprowadzone zosały przez Kisielewskiego (1987,
1990). Okazuje się, że większość rcrlząjów i podrodzajów
słodkowodnych Gastrotricha, llla ronnieszrrnńę
ogólnoświatowe ,'trzy z cńerę,ch rodzin europejskich zrane ą z
Ameryki Południowej, Spośrod 20 rodzajów i podrodzajów
połudnowoamerykńskich 6 nie zostało uykrytych w Europie.
§pośród aś Ł7 rodzajów i podrodzajów europejskich, tylko 3

nie zostĄ znalezione w Ameryce Południowej. Ponad l/3
gatunków brazylijskich jest identyczrra z europejskirri.

Fauna słodkowodna brzuchorzęsków Polski jest Ńecnie,
dzięki łysiłkom wielu autorów, lepiej poznana ńż w
jakimkolwiek innym kraju. Nie maczy to wcale, że jest
pozuma łystarczająco, poniewaź w porównaniu zs stopniem
poznania innych elementów fauny Polski, brzuchorzęski ciągle
mleądo grup słabo ńadanl,ń. Z w& \srodlądorłych Polski
podano doĘchczas t00 gafunków brzuchorzęsków. Nateży
przypłtszszać, że niejest to nawet połowa gatunków zyjących w
nasrych wodach. Taksony jeszszs nie rłykryte, w ogromnej
większości z peunrośćią nie są znane nauce, §ąjednak rzadkie i
w miarę opisywania kolejnych, na§tępne Ędą coraz trudniejsze
do odszŃania.

W latach 1971-84 w WyZszej Sz.kole Rotniczo-
Pedagogicznej w Siedlcacb prowadzone by§ zespołowe badania
fauny branchorzęsków krajorłrych pod kierunkiem dra hab.
Jacka Kisielewskiego. Z.akońctyĘ się opublikowaniem serii
prac dotycących Gastrotricha Tatr i Karkonoszy, ,lezior
przymorskich Słowinskiego Parku Narodowego, Yuszłzy i
Polany Białowieskiej, olesów Polski , starńw rybnych okolic
Siedlec, otwoańych ńiolowisk szuwarowych i drobnych
ńiorników skrajnie zeutrofizowanych. Gnrntołvne badania
ekologiczne fauny brzuchorzęsków przeprorładziłam w trzech
jeziorach o róznej trofii na Pojezierzu Ęczyńsko-Włodałskim,
Wsrystkie prace óok danych o składzie gatunkovrym
unrzględniają licrebności brzuchorzęsków i dominację
indywidualną poszczególnych gatunków.

Teresa Nesteruk

O POLSKICH
HYDROBIOLOGACH

Włodzimierz Jan Romaniszyn
(1910_1994)

Dnia 6.0ż.L994 roku alań w Łodń profesor dr
Włodzimierz Jan Romaniszyn, wieloletni kierovynik Katedry
Ekologii i Zoologii Kręgowcow Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor dr W. Romaniszyn urodził się 16.12.1910 roku we
Lwowie, Po ukończeniu sz.kĘ porłłszechnej i państwowego
Gimnazjum im. Śniadeckich we Lwowie w 1933 rotu rozpocął
studia mologi czrlie tĄ Wydziale Matematyczno-Prz}.rodniczym
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lworvie (U.J.K.). Jego pasja
badawcza zosĘła zauumżona i juz na trzecim roku studiów
mstal wzyjęry do pracowni naukowo-badawczej Ins§rtutu
Z,or,logll Ogólnej U.J.K. Ęplom magistra filozofii w zakresię
zoologii wraz z anatomią porównawcą uzyskał w 1938 r. po
źożęniu egzaminów oraz fia, podstawie prary ,,zncrenie
organizatora w roavoju embrionalnym płazóę' .

Po ukończeniu studióu na wniosęk profesora inż. A.
Kozikorłskiego, decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych w 1938 roku otrzymał rocme stypendium na badania
cyklu ryciowego chrabąszcza majowego i metod walki z nim. W
okresie tym ro?począł pracę doktorsĘ z zakregt rytologii
jajnika pierscienic, Po zwolnieniu na własną prośĘ w lipcu
1946 roku pr4yjechał uraz z rodziną do Polski, do Wrocławia.

W latach 1946-1949 był zatnrdniony na etacie starszego
asy§tenta w Katedrze Limnologii i Rybactrła lJniwerqytetu i
Politechniki we Wrocławiu. Po uzyskaniu w 1946 r. stopnia
doktora naŃ przyrodnicznvclr na podstawie rozprawy
,,Sezonowe zndany w jakościowym i ilościowym
rozmiesrczeniu chironomidów jeziora Charzykowo" pracował
na etacie adiunkta. W 1956 roku Centralna Komisja
Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki plryanała Jemu tytuł
naukowy docenta- Od listopada tego roku został zaangażowany
do InsĘ/tufu Zoologiczrrego Polskiej Akademii Nauk w
charakterze kierorłnika Oddziafu w Łodzi, gdzie pracował do
końca lutego 1962 roku. W tym też okresie rozpocĄ pracę w
Katedrre Zoologii §ystenatycznęj na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi Uniwerqytetu Łódzkiego, pełniąc od 1,05.1960 r.
funkcję kierownika tej Katedry. Doc. W. Romaniszyn uzyskał
§tń naukowy profesora nadzmyczajnego nauk przyrodnicanych
w dniu 4.01.1973 r. Odszędł na emeryhrrę 30.09.1981 r.

Podczas swojej wieloletniej pracy prof. dr W. Romanisryn
pełnił wiele funkcji. Na mory uchwĄ Sekretariatu NaŃowego
Wydziału NaŃ Biologicmych PAN w 1956 r. został powołany
na człoŃa Rady Naukorrej Ins§/tutu Zootogicznego PAN w
Warszawie. Ponadto w 1958 roku mstał członkiem
korespondentem Łódzkiego Tołarzrysrwa Naukowego oraz
cżonkiem Rady NaŃowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
w Łodzi. Otrzymyułał też nagrody i odznaczenia: w 1973 roku
ZłoĘ Odznakę W otaz Krzyż Kawalerski Ordęru Odrodzenia
Polski, zaś w roku następnym uzyskał nagrodę indywidualną II
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stopnia 7a osiągnięcia w dziedzinie dydakĘczno-
rłychowawczej.

W prary naukowej profesora W. Romaniszyna ulegĄ
zrnianie giówne kierunki prary badawczej - od rytologii do
badań faunistycznych, systematycznych i ekologicznych.
Pocątkowo jego prace koncentrowały się na cytofiąiotogii; w
§trefie oogoniów jajnika sĘrcszczeta Tubifex rhrrlorum Lam,
odkrył występo\ilanie struktur fuzomalnych, co Jego zdaniern
stanowiło dowód wspólnej genezy pewnych grup komórkowych.
Istnienie tych §trukhr było podważne przez wielu badaczy, a
zo§tało potwierdzone dopiero w wiele lat pozriej (1970) na
podstawie badań prry uzyciu mikroskopu elektronowego.
Następny ętap to badania limnologiczne, w których autor
przedstawił §ezonowe rozrnieszczeńe pionowe młodocianych
po§taci 36 gatunków rodzin Chironomidae, Ceratopogonidae i
Chaoboridae. Dane z te.i publikacji były rłykorzysryrłłane
między innymi w pracy A. Thenemanna (1954) limnologa o
oglomnym, licącym się w świecie dorobku, autora rniędzy
innymi Ępologii jezior. Do podporądkowania danych litoralu
jeżora Charzykowo prof. Romanisryn za§toso\rał, w Taz
pierrłszy w zoocenologii, metodę dendrltów. Była to próba
tabelarycznego ujęcia wyników badań prry pomocy diagramu
§ynterycznego w oparciu o dendryty stanowisk i gatunków.
Autor wyróarił kilka zespołów Chironomidaę w litora]u
charakteryaljąeych się gatunkami przewodnimi. Szczegółową
metołkę porądlcowania ńiorów prz€dstawił w dwu
opracowaniach opublikowanych w Wiad. ekol. (19?0, 1972).
Jako przykładu urył danych Brundina (1949), dorycących
zasiedlenia larw 44 gafunków Chironomidae na l rn
powierrchni profundalu jedenastu jeżor południowej Sałłecji.
Zasfugą profesora Romaniszyna było to, żF dendryty
podobieństw jezior w oparciu o isfiriejące tam gatunki oraz
dendryt podobieństw międąy gatunkami występującymi na
badanych stanowiskach połączył w diagram qyntetyczny. Było
to mozliwe po przeksaalceniu ,,drzewkowatych" dendrytów w
linearne drogą matematyę7ną najmniejszych zniekształceń w
dendryty liniowe (Florek i in, 1951). W oparciu o w ten spsób
u§zeregowane stanowiska i gatunki porądkorłał tabelę
wyjściową a tę z kolei zamieniał w diagram §yntetycany
zastępując wartosci liczbowe reprezenfujące gafunki figurami
geometrycanymi jak kwadrat lub koło, których wymiary (bok
lub promień) odpowiadĄ pienriastkowi liczebności gatunku
na stanowisku. Kolejną zasfugą naukowa Profesora
Romanisryna było urykazanie, żE definicja §oerensena
określająca odległość między elementami zbioru, którą się
doąd posfugiwano przy budowie dendrltów obarcmna była
połaznymi wadami matematycznFni i stąd do badania
podobieństwa lepiej jest uĘć wzńr zaproponowany przez
Marczewskiego i Steinhausa (1959)

w
c-

a+b-w

gdzie
S - pdobiertstwo dwu porównywanych ńiorów,
w - licńa gatunków wspólnych w obu óiorach
a - licńa gatunków w ńiorze A
b - licóa gahurków w ńiorze B.

Do dnia dzisiejszego diagram syntetyczty W, Romaniszyna
jest uĄrłany do porządkowania zbiorów liczrrych danych
naukowycĘ w których ocłrłiście prmdowali pracowniry
Uniwersytefu ŁódzJ<iego. Ną_teżłoby tu takze ułspomnieć, ze
był on zastosorłłany z powodzeniem do badania zespołów ryb w
rzekach Polski, Anglii, Węgier, Zilrrbii i ostatnio Brazylii.
Istnieje przekonanie, ze syntetyczny diagram Romaniszyna
moze pomoc w interpretacji środowiskołych preferencji
gahnków i zgrupowań gatunków wobec firykochemiczrrych
charakterystyk śrcdowiska.

Profęsor W. Romaniszyn zajrnował się takze taksonomią
muchówek: fuilidae oraz Chironomidae. BęĄc znakonitym
zrawcą obu tych grup, przycąynił się szczególnie do rozwoju
badń tej ostatni€j rodziny prąygotowując pierwszry w Polsce, i
jak doądjedyny, klucz do oznaczania ich larw (1958). Pozycjata §tanowi cenne monograficzne ujęcie wiadomości
morfologicmych i biologicznych doĘcząrych larw
ochotkowafych oraz ich przegląd qystemary§zny, zakończony
kluczem do oanaczania podrodzin, rodzajów i gafunków.
Przygotowanie klucza wymagało znrudnych i dfugotrrłałych
badań prorładzonych w oparciu o hodowle tych owadów.
Chironomidae Ę dominującymi lub wspołdominującym
elementem bentofauny rzek i jezior; jednocześnie jest to grupa
szczególnie trudna do identyfikacji, o bardzo zawikłanej
§ystenutycs. Tym bardziej więc cenna była inicjatywa Profesora
Romaniszyna, bowiem klucz ten wprowadził w tę grupę
owadów wielu pocątkujących badac4y. O skali trudności tego
przedsięwzięcia świadczy fakt, żĘ najlepszy obecnie klucz Óo
identyfikacji larw tyctr owadów z HolarĘki, xydano dopiero w
]983 roku @ntomologica scandinavica pod naukową redakcją
T. Wiederholma).

obok lrzdolnień matemaĘczrrych (miał kolegów z
,,lwowskiej" szkoły rnatematyków), Profesor Rornaniszyn
*ykazyłłtł rółvnież uzdolŃenia techniczrre. W 1978 roi<u
zg}osił, razom zs rłspółautorami, Stańsławem Koladem i
Ierzym Niewitęckirą w Urzędzie Patentorłrym (w 32641)
pĄekt wynalarczy czerpaka do pobierania prób z dna
nafuralnych ńiorników wodnych, rozlewisk itp., głównie o
rnulistym, bądz bagnistym charakterze.

Obok pracy naukowo-badawcrsj, która pr4niosła mu sporo
cennych wyników i w lctórej autor za§to§orłłał ważne osiągnięcia
metodologiczne, prowadzil tal<żE różrorodne Ąęcia
dydakĘcme. Pracę jako nauczyciel akademicki zac$ w 1irc
roku. Po wojnie rvykładał: zoologię, hydrobiologię, embriologię,
anatomię porównawcą kręgowcóą entomologię i ekologię
ogólną. Wypromował ponad 200 magistrów; był także
promotoręm 7 doktorantów araz recerrz€ntem 8 prac
doktorskich z kilku Uniwersytetów. Był również bądź
przewodńcącym bądz cźonkiem komisji do spraw oceny
prary habilitacyjnej i całokształtu dorŃku naŃowego 5 osób,
które uzyskĄ §topi€ń doktóra habilitowanego i tytrlł docenta
(wszyscy z Uniwersltetu Łodz,kiego),

Był świetnym rvykładowcą. KużŃ kto uczestniczył w jego
wykładach pamięta także doskonałe rysunki Profesoia
Romaniszyna, rłykonpłłane rra tabliry z niesłychaną prccyąią a
jednocześnie lekkością opatrzone przy tym dówcipn/m
komentarzem. W ostatnich latach swego rycia cięzko choiował
wielokrotnię przebyrłając w szpitalu. Ąe nawet wtedy rysouał.
Podczas odwiedzin, kilka miesięay plzad śmiercią w jego
mieszkaniu zobacąyliśmy nowe, kolorowe i bardzo srczegołowe
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rysuŃi układu krwionośnego kręgowców. Jak powiedział nam,
wykonując je sprawdzał swoją pamięć, a jednocześnie
sprawność ręki. Rygory§tycznie pruBstrzogń czasu trwania
zajęć, wńaszcza łrykładów. Do tego celu używał dużego
budzika. Na cotygodniowe wyjazdy w teren, niezależnie od
warunków atmosferycznych,,,zabierał" pracowników katedry.
W terenie 7Ąws7§ gromadzono materiaĘ czy to naŃowę, czy
dydaktyczne. Alę nawet w warunkach terenowych zachowywał
tak charakterystycary dla Niego nienaganny ubiór - występował
zaws?p w czarnym kapeluszu, ciemnym garnitrrrze, kaloszach i
z parasolem.

W kontaktach czy ta z pracołvnikami, czy też studentami
nie był ,,dyplomaĘ'. Fewne cechy jego osobowofui nie
przysparzĘ mu sympatii wśród bliższych i dalsą7ch
pracowników. Ale z cała pewnością był nieprzeciętną po§tacią.
Należał do grona tych osób, ktfue zapadają w pamięć i o
których wspomina się wiele lat po odejściu.

Profesor Romaniszyn niezbyt chętnie uczestniczył w
sympoąjach, konferencjach tak krajowych jak i
międzynarodowy,ch iĘ, §ąd też niezb},t duża znajomość Jego
sylwetki wrśrod polskich hydrobiologóą nlłłaszrza łch
młodszych. Wydaje się jednak, że warto tutaj w tym miejscu
przypomnieć Jego postać.

Maria Grzybkowska, lłąnda Galicka

A propos III Ogólnopolskich
Warsztatów Bentologicznych

TraĄcją różnych warsztatów (np. międzynarodorłych
Ąaznóvł chruścikarzy) jest publikowanie w newsletterach
qpisów zebranych gatunków (np. chruścików). Oczywiście
źowionych w czasie tnĄ/ania {arńu (głównie podczas
organimwanych vrycieczek terenourych).

To, co mi się w organimwanych rryarsztach bentologicanych
podoba na3bardziej, to ich warsdatowa część. Możiwośc
v,yjścia w teren z irrnymi specjalistarni jest wielce pouczająca.
Po pienrsze można się nauczyć jak ńierać bentos, młaszsza
inne grupy niż ,,wła§ne". Jest bardzo waźx}e, by wiedzieć jak i
gdzie szŃać waźek, chtzązszy, cry wodopojek. Cąsto
prefeĘą one inne miejsca niż np. chruściki. D*gą korzyfuią
jest mozliwość dowiedzenia się wielu interezującyh inforrnacji
na temat ekologii i biologii wielu grup bentosowych. Koleją
korzyściąjest mozliwość zebrania materiału z innych regionów
geograficznych (uzupełnienie własnej kolekcji) oraz poznanie
nowych obiektówbadawczych. Część war§ztato}rya w terenie jest
na.lbardziej oryginalna, wszystko inne moźna ,,zaliczyć" la
innych ąazńach, konferencjach czy chociażby wczytać z
piśmiennictwa naukorłtgo.

Chcialbym zaproponować §zanownemu Koleżpństnu
roąocąłie takiej właśnie tradycji - publikowania w DNIE
spińw gatuŃów bentosowych zebranych w trakcię trwania
warsztatów. Będzie to jednocześnie wspominanie jak i
podkreślanie o żn na warszaĘ prryjeńżamy nie tylko spiewać
piosenki i pić piwo (z tych ęlementów oczywiście nie należy
zrezygnować!),

Podczas trwania III Warsztatów w Lidzbarku Welskim,
mimo permanentnego braku czasu na terenowe poszukiwania,
udało mi się zebrać kilka gatrrrrków chruścików. Niniejszyrn
dziekuję Pawłowi Buczyńskiemu za pomoc w wytropieniu i
pojmaniu kilku chruścików.
l3.IX.96 Górzno, rnĄ wodospadzik na strumieniu łącącym
dwa jeziora.

Hydropqyche angustipennis (Cutris, 1834) (kilka larw)
13.IX.96 Przełom rzelri Wel,'koło jez. Piekiełko

Rhyacophila nubila (Zetter§tędt, 1840) (imagines i
pocnłarki)

Oligoplectrum maculafum (Fourcroy, 1785) (pocararka)
Halesus digitalus (SchranĘ 178l) (lanłry, poczwarka)
Ińytrichia lammelaris @aton, 1873) (poczrłarka)
§ilo graellsi lub §. pallipes (domek poczwarkorły z

resztkami larwalnymi, w domku larwa Chironomidae)
13.IX.96. żódełko helokrenowe w dolinie rzeki Wel, koło jez,
piękiełko. kilka metrów od rzeki" wśród drzew

Parachiona picicornis (Pictet, t834) (larwa)
Potamophylax Ńgricornis (Pictet, 1834) (larwy)
domek po §ericostoma sp.?

14.IX.96. Limnokrenowe zródełko koło pomosĘ
ocembrowane, ośrodek Danusia II nad jez. Lidńarskim

Potamophylax nigricornis (kilka larw)
Wycieczka terenowa jak i spacery w czasie pIzE§N

pozwalają ądńć, żB warto tu wrócić na intenslv*ne badania, Po
pienrsze jest tu du:żo źródełek, zarówno w pobli:żu jezior jak i
rzek. Sądąc po otaczającej roślinności można prrypaszszać, żn
fauna bentosowa rna naturalny charakter. Ciekawie zapowiada
się takźn rzeka Wel (prrynajmniej jej przełom). Bardm
pobieżne oględziny jak i źowione chruściki sugerują że bentos
możo być podobny do fauny środkowego odcinka rzeki Łyny
(Poj. Mazurskie),

stan i sław cz achorow ski

PLACOWKINAUKOWE
Wyzsza Szkoła Rolniczo-
Pedagogiczna w Siedlcach

W Ę,m roku w czerwcu spotkamy się na IV rłarsztatach
bentologicznych w Wyzszej Szkole Rolniczo-Pedagogiczrej w
Siedlcach.
W 1995 roku siedlecka Uczelnia, spadkobiercryni pięknej i
bogaĘ tradycji kształcenia naucrycieli, obchodziła 25Jęcię
swego istnienia. §iedlce , które nie miĄ przemysłu, od połorły
XVIII wieku były ośrodkiem kultury na Podlasiu Zacłrodnim.
Idea i koncepcja kształcenia nauczycieli w §iedlcach
zainspirorłana mstała przez miejscowe koło Polskiej Macierzy
§zkolnej w pnededniu odzyskania niepodległości, na którą z
niepokojem i nadżeją czekało spoleczeństwo.
Zgodę na realizację tej koncepcji wyrazĘ okuparyjne władza
niemieckie, co jest rzacązdumiewając4 znzwńając w sierpniu
1916 roku na znrgańmwanie w Siedlcach Rocznego Kursu
Naucrycielskiego. W roku następnym, w miejsce Kursu
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powstało 4-letnie Seminarium Nauczycielskie. W lutym 1919
roku ówczesne, juz S-letnie §eminariurn Naucrycielskie zostało
upństwowione i źokalizrwane przy ul. 3-Maja. §iedlecka
Uczelnia jest ńęł spadkobierczynią nie Ęlko trafrcji ale i
miejscazlńąranegazhistoriąkształcenianaucrycieli.

W okręsie II Rzeczypospolitej, w 1932 roĘ zgodnie z
reformą §y§temu kształcenia nauczycieli, w miejsce
Seminarium powołane zostało pienłsze w dziejach miasta, 3-
letnie Zeńskie Liceum Pedagogiczne.
Podczas II wojny światowej kształcenie nauczycieli przybrało
formę tajnych kompletów. Liceum Pedagogicme wznowiło
działalność poprzejściuftontu, zdniem 1 września 1944.
W roku 1962 , róv,nolegle z Liceum Pedagogicanym,
roąocąło dzialalność Studium Nauczycielskie, które
firnkcjonowało do 1970 roku. Rozporządzeniem Rady
Ministrów z 29 lipca 1969 roku powołana została w §iedlcach
Wyższa Szkoła Nauczycielska. Bazę dla nowej szkĘ stanowiło
Studium Nauczycielskie. Pierwsą rekrutację przeprowadzono
na 4 kierunki studiów: matematykę zftryĄ chemię zftzyką
nauczańe pocątkowe z matemaĘĘ i nauczanie pocątkowe z
wychowaniem ftzycmym. Wyżsą Szkołę Nauczycielską w jej
krótkiej historii ukończyły 853 osŃy.

Uchwala Sejmu z dnia 13 pazdziernika 1973 roku w
sprawie reformy §y§temu edukacji narodowej i rłprowadzenie
lO-letnich sz.kół powszechnych stworzyła koĘną sza$ę
rozwoju Siedteckiej Uczelni" Z dnięm l pazdziernika 1974 roku
lłłyższa §zkoła Nauczycielska w §iedlcach przeksźałcona
została w Wyżsą Szkołę Pedagogiczną. Oanaczało to
podniesienie rangl §zkoły do uczelni akadernickiej z
uprawnieniami ksaałcenia kadr pedagogiczrych na poziomie
magisterskim dla wszystkich plaówek oświatowo-
wychowawczych oraz wsrystkich typów szkcł. Kolejną
reorganizację §iędlecka Uczolnia przesźa w roku 1977,
rozporządzeńem Rady Ministrów przekształcona z dniern 1

puźlńemika w Wyżsą Szkołę Rofuniczo-Pedagogiczną. Obot
kierunków nauczycielskich utworzono nowe, q4)owo zawodowe,
ształcące na poziomie inzynierskim, magisterskim, i
rnagistersko-inrynierskim.

Z chwilą utworzenia W§R-P w dziejach Siedleckiej Uczelni
na§tąpił okres stabilizacji ale i dynamicznego rozwoju. Rosła
liczebnie i rozwijała §ię naŃowo kadra nauczycieli
akadęmickich. Od 1986 roku Wydział Rolniczy ma
uprałvnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w
zakresie zootechniki.
Obecnie strŃturę organizaryjną Uczelni tworą trry wydńĄ
Chemiczro-Matematyczny, Humanistyczny i Rolnicry. Na 12
kięrunkach w systemie studiów dziennycĘ zaocznych i
wieczorowych ksaałci §ię ok. 5 Ęsięcy studentów.
Zatrudnionych jest 499 nauczycieli, w tym 108 z habilitacją i
L22 ze stopniem naŃowym doktora, Na stanowisku profesora
zatrudnionych jest 106 osób. Zajęcia w §iędleckiej Uczelni
prowadzi również ? profesorów obcokrajowców
reprezentujących przede wszlstkim nauki ścisłe.

§iedlecka Uczelnia nie mając od pocątku swego istnienia
waruŃów i mozliwości stania się bardm duą.m ośrodkiem
akademickim przyjęła nafuralną rolę szkoły działającej i
zułiryanej z regionem. W ostatnich latach intensywnie
poszukiwała jednak swego miejsca i qpecynki w krajowej sieci
szkd wyższych. Będąc w ąsiedztwie dużrych ośrodków
akademickich róznego typu i profilu wlpracorłanie własnej

sp€cyfrki ksztalcenia nie było rzscąlatwą. W 1991 roku W§R-
P podjęła eksperyment polegająry na integraryjnym kształceniu
osób niepełnosprawnych.

Na wszystkich kieruŃach studiów kształci się ponad 100
osób niepełnospravmych.

OsoĘ to objęte Ę również niezbędnym proce§em
rehabilitaryjnym.

Ostatnie lata to okres aktywizacji badań naukowych
zwiększanie uczestnictwa pracowników w życiu naŃowym o
charakterze krajorvym i zagranicznym, W 1996 roku
provadzono w uczelni 225 tematów badawczych. Uczelnia
wspołpracuje naŃowo z partnerami zagrardlcanym| Są to dwa
ośrodki w Stanach Zjednoczonych, trzy w Rosji, jeden w
Białorusi i jeden w Gruąji. Wspołpraca oparta jest na
bezpośrednich kontaktach i ma charakter wymiany osobowej
(stażn, kongreqy, konferencje sympozja i seminaria).W rarnach
programu ,,Tempu§" provadzona jest trwała wspołpraca z
naukowcami z Anglii i Holandii.

FuŃcjonowanię w §iedlcach sz.koty wyższsj jest istotnym
crynnikiem miastotwórczym. Szkoła zatrudnia ponad 800 osób
jest pod tym względernjednym z największych zakładów prary
w mieścię.

Wchodąp w kolejne 25-1ecię siedlecka uczelnia ma prawo
nadawania prznzWydńńRolniczy stopnia naukowego doktora
habilitowanego, a w nabtiższej pszyszłości ptznz Wydział
Humanistyczny i Chemicmo-MatemaĘczny stopnia naukowego
doktora. Dąłć będzie do dalszego tworzęnia w §iedlcach
ośrodka naukowego,

Teresa Nesteruk

ZARCHIWUM
Dziś kilka uwag o prowadzeniu badań z rozdziału 'Co i jak

zbierać równocześnie' z książki Władyslłwa Polińskiego z
t9ż6 r, "Wstęp do faunistyki":

Połowy dokon}rpane złłykłą siatką lub blaszanĘ w wodach
bieĄrych i stojąrych dają równieĄ z reglĘ, ńobycz rłybitnie
róznolĘ Ze względu na duze roaniary niektórych składników
ńŃyczy, rcxortowujemy prowizorycmie maĘał, oddzielając
najpienł większe mięczaki, pijawki, raki, ryby i frazy;
odosobnić również musimy drapiezne larrłry płyrłaków
{Ętisciilae) i krwiozercze pluskwiaki (Nepa, Natonecta|, gdyż
rzucają się one na swe ofiary, nawet będąc już w niewoli. (...)

Wielu drobnych mieszkańców uzyskujemy w większej ilości,
wydobywając pęki wywłocanika, rogatką jaskru wodnego,
rnoczarki kanadyjskiej, i przepłókującje kolejno w ten sarnem
naczyniu fieżeli łowimy w tem samern miejscu!). Hydry, wirki,
skorupiaki i owady W|ńąwówczas §ame na ściany naczynia,
sĘd możrmy je wydostać ręką pipetką szczypcrykami,
miniaturową siateczką z gazy i t, p. przyrądarrń.

Pragnąc otrqyrnać całkowity óraz fauny potoku czy źródla,
dobrzp ucrynimy, odwalając szereg wiekszych i trwalej w dnie
zasiedziĄch kamieni, z dolnej powierzchni których
przenosimy nasĘnie okazy do trzymanych w pogotowiu
słoików tub duzych probówek. Nięraz trudno jest konserwować
całą tę ńoĘcz odrazu, gdyĄ naprrykład, wirki wrzucone
Tlpro§t do alkoholu lub formaliny, kurcą się i anieksaałcają
tracąc waftośó jako objekt do badari anatomicznych. ZdŃycz
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laką poĄdane jest więc oddzielać i przynosić z wycieczki
zywą.W tym celu musimy jednak odnawiać często wodę,
umieścić \il naczynku mech wodny (np. Fontinalis) lub inne
drobne roślinki wodne i unikać wstrząśnień w czasie
transportu; naczyniek tych nie umieszczać w kieszeńach w
których ulegĄby ogrzaniu, lub prąynajmniej - owijać je i
odosabniać wilgotnemi liśćmi, papierem i t.p. (...)

Najlepszych wskańrłek, co, gdzie i kiedy ńierać można
razerĄ dostarcza - własna dłuXza praktyka; jedynie na tej
podstawie zdoła zbieracz i faunista prrystosować pro$źlm
swoich wycieczek i poszukiwań do swoistych cąstokrŃ i
Ńbiegających nieraz macmie od schematu warunków
lokalnych, kładąrych swe piętno zarówno na faunie jak i na
działalności ludz,kiej. (,,.)

Specjatizacja faunistycma polega na obraniu jednego lub
paru nie nańyt obszernych działów fauny za przedmot badań
szczegolowych. Specjalizacja taka przycryńa się urydatniej do
poarania fauny krajowej, ńż rozpraszanie sił i wiedzy na zbp
liczre tej fauny dziedziny róv,.nocześnie, W zakresie jednej

gromady, jednego rzędu, jednej rŃziny - zalęry to, między
innemi, od rozrniarów danej grupy zootogicznej - nawet i nie
molog-fachowiec zdzińać może niemało dla postępu faunistyki
kraju.

Najłarwiej bywa, 7E względów na charakter studjów
uniwersyteckich i rodzaj pracy zawodowej, wzrrieść się na
poziom pracowników naŃor,vych na polu faunistyki
lekazom, aptekaJzorą zarządcom la§órv lub gospodarstw

rybnych; nie brak jednak dzielnych faunistów (jak to widzimy
np, we Francji, Niernczech i innych krajach) i wśrod
przedstawicieli innych zawodów: urłdnikóą duchowienstwa
świeckiego i zakonnego, wojskowych, ziemian i t. d. Jedni z
nich pozyskali imię w rocanikach wiedzy jako niezmordowani
ńieruczr i dostarczyciele cennego matedału do badań; irrni
stopniowo stali się sami autorami wartościolłlych przycrynków
faunistycmych a niekiedy nawet i więksrych rozpraw
zoologicztych.

PoCZTA
ELEKTRONICZNA

Ponizej podajemy kilka adresów posiadaczy poctry
elektronicznej. Zachęcamy gorąco pozostałych bentosiarzy do
nadsyłania swoich adresów. Sami wiecie, jak bardm komputer
prryspiesza wymianę informacji ! ! !

Paweł Koperski - koper@hydro.biol.uw.edu.pl

Dariusz Rutkowski - drut@hydro,biol.uw.edu,pl

Robert Stryjecki - robstry@ursus.ar.lublin.pl

Ryszard Kornijów - rkorn@ursus.ar.lublin.pl

Stanisław Czachorowski - czach@tuft wsp.olsztyn.pl

Andrzej Kolodziejczyk - kol@hydro,biol.uw.edu.pl

§. Czachorowski przysłalponadto adres chruścikowej listy
dyskusyjnej. Aby wpisać się na listę trzeba napisać: subscribe

Trich-L imię i nazwisko, a następnie wysłać na adres:
cuentsubscribe@entoinfo. clemson" edu.

Ht]MoR
M.K.
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KoNKURS
I Konkurs Fotografii Podwodnej wspołorganizowany przez
Oddział Toruński Związłu Polskich Fotografików
Przyrodniczrych

Weź udział w konkursie filmowym I

W ramach I Torurdskich §potkań z Fotografią i Filmem
Podwodnym or ga§izatorzy ogłaszają

I KONKURS FOTOGRAFII PODWODNEJ

Zasady konkursu fotografi cznego :

]ERMIN NAD§YŁANIA PRAC: 10 rąnześnia 1997 roku.
WERDYKT J[]RY: 15 września 1997 roku.
OTWARCIE WYSTAWY : ?4 paźdńemfta 1997 roku.
REGULAI\4IN KONK{.}RSU: Konkurs ma charakter otwarty,
Temat: "Zńerąta i rośliny wodne oraz cńońek na tle
prryrody podwodnej". Konkurs przebiega w dwoch kategoriach:
I - fotografie rł,ykonane w warunkach naturalnych (pod wodą),
tr - fotografie wykonane w akwariach. Prace czarno-białe i
banvne w ilości do l0 sźŃ. Zestawy do 5 sauk traktowane

Ę,dą jako jedna praca. Format powiększeń od 15 x 20 do 30 x
40 cm. Na odwrocie fotografii rnlery napisać imię i nazwisko
autora i tytuł zdjęcia oraz nrrmer kategorii. Do zdjęć nalęry
rałączyć zaadresowaną kopertę zp nlaczkiem. Oryanizatarzy
zastrzegają sobie moźiwośc nieodpłatnego *ykorzystania
nadesłanych zdjęc w celach reHamy konkursu. NADESŁANE
PRACE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

Prace należy przeryłać na adres:
MuzeumPrzyrodnicze WydziałuBiologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytenr Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 9
87 - 100 Toruń - z dopiskiem Ąua Foto - Toruń 97.

Dodatkorłę informacje moź;rra oftryn:nrć pisąc na adres
Muzeum, e-mail: adamski@biol.uni.torun.pl,
kozlow@biol.uni.torun.pl, telefon : (056) 1 4-466, (056)548-3 79,
fax,: (056)363_84
Internet:
hĘ: //wrłw.biol.uni.torun.pl /-kozlow/aquafoto/ąua.htrnl

II\[NE
TOWARZYSTWA
Towanystwo Fiąiografi czne
oddział krakowski
adres: Instytut Systematyki i Ewolucji Zńerąt PAN, ul.
Słarłilrorłaka l7, 31-016 rLakóą tel. 22-80-00

Dnia 11 grudnia 1996 roku tozpĄ działalność
Krakoqcki Oddział Torłarzystwa Fizjograficmego z siedzibą w
Ins§rtucie Systematyli i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

Towarzystwo Fiąiograficzne istnieje od 1991 roku.
Nawiąalje ono do tradycji Komisji Fiąiograficanej Polskiego
Towarzystwa Krajoaawczego i Komisji Fiąiograficnej
Towarzystwa Naukowego Krakołskiego i skupia grcno
prryrodników z ośrodków naukowych w całym kraju.

Celem TF' jest ińcjowanie, organizowanie i koordynowanie
badarń nad zasobami środowiska przyodńczngą w
szczególności fauny i flory. Z pomoctŁ powoływanych przez
siebie zespołów badawczych i sieci wqpĘracowników
indywidualnych Towarzystrvo organizuje prace
inwentaryzacyjne i dokumentaryjne poszczególnych regionów
kraju i obszarów chronionych. Towarzystrvo możp również
uiykonywać na zlecęnie zainteresowanych instytucji ekspeĄrzy
prryrodnicze, opracowyrłać bibliografie oraz różmega rodzaju
pr4rodnicze foldery i prrewodniki, a tatłżn umpołdziałać w
wydawaniu rnonografii regionalnych. Tovarzystwo pragnie w
ten sposób pomagać samorądom regionalnym i sfużbom
ochrony prryrody w planorłaniu prze§trzennym i działaniach
dla zachowania walorów środowiska.

Członkiem Towarzystwa możB zostać każda osobą która
zadeklaruje zainteresowanie celami Towarzystnła oraz będzie
ptzyczyńać się do ich rcalizaq|

Wszystkich zainteresowanych działalnością w Krakowskim
Oddziale TF prosimy o skontaktowanie się z sekterarzem KO
TF. §potkania odĘwająsię w siedzibie Oddziału wkazdy drugi
poniedziałek miesiąca o godz. 1ól5.

SekretarzOddziału Przewodnicąry Oddziału
dr Miecrysław Mazur prof. dr hŃ. Ierzy Pawłowski

NowoSCI
KSIĄZKOWE
Krzysztof Czekierda, 1995, Słownik ochrony
środowiska i ochrony pzyrody English-
Polish.Wydawnictwo Ekonomia i Środowiskoo str.
ó63, ISBN 83-85192-23-6, cena 17 zl.
Krzysztof Czekierda, L996, Słownik ochrony
środowiska i ochrony pnyrody Polish-
English.\ilydawnictwo. Ekonomia i §rodowisko,
str,679,ISBN 83-E5792-35-X, cena ż1, zł.

Obydwa słowniki są poszerzoną wersją Słownika
ekologicznego, który ukazał się w 1992 r.Hasła dotycą przede
wszystkim naŃ biologicznych, podstawowa terminologia
mstała jednak wóogacona słownictwem z ńelu dysryplin
pomocnicz,ych (geologia, geografią Himatologia, chemią
adrninistracją demografią górnictwo, hutnictwo, inłnieria
sanitafią ochrona środowisĘ paleontologia) i wielu innych.
Książki adresowane ą do osób be4ośrednio lub pośrednio
zainteresowanych szeroko pojęą terminologią ochłony
środowiska i ochrony przyrody, tj. tłumaczy, pracowników
naukowycĘ nauczrycieli , dźennikarzy i sfudentów. Na końcu
słowników znajduje się obszsrny lvykaz łacinsko-polsko
angielski &mil gatunkowych roślin iz-lłięrąL który zawiera ok.

BIULETYN §EKCJI B§NTOLOGICZNDJ



4600 ha§eł. Pozycje te zapełniają lukę w dziedzinie słownictwa
z zakresu ochrony środołviska i mogą być uzupełnieniem
innych słownikórry.

Małgorzata Kłonowska

Elżbieta Bajkiewicz-Grabołvska, Zdziaław
Mikulski, l"966, Eydrologia ogólnł. Wydłwnictwo
Naukowe P\ilN, str. 297, I§BN 83-01-12001-0,
cena 11 zł.

Przed§tawiona pozycja jest nouroczesnym podręcznikiem
hydrotogii ogólnej, Chociż pt7ś.mac7nna jest głównie dla
geografów, możn z powodzeniem sfuż,yć równigż sfuchaczom
innych kierunków shrdiów.Treść k§iąźki |rcdzielono na 8
tozlzińów, z których pierwsze 1 dotyczy hydrologii lądów,
ostatni zaś - oceanografii. W rozdziale 1 omówiono hydrosferę
jako przedmiot badsń hydrologiczrrych. Rozdział 2 to lądowa
część hydrosfery (wody podziemne, zródłą cieki nafuralne i
sztuczne, jeziorą obszary zabag[ione, lodowce). Następne trzy
rozlńaĘ poświęcono analizie lądowej czę&;i cyklu
hydrologicznego (opady, retencja, parowanie, odpływy, spływy
powierzchniowe), nrrócono rółvnież uwagę na odpĘw r?ffizny
oraz bilans wodny i jego zrniany. Rozdział 6 wyjŃnia pfoce§y
tenniczne i dynamiczne w wodach środlądowych. Ro"dział 7
dotyczy ruchu materiału stałego i chemizrrru wód. Obszerny
ostatni rclAńń (oceanosfera) ,annajamia czytelnika z wodami
słon}mi mórz i oceanów. Duzo miejsca poświęcono rrcźhie dna
morskiego, ustrojowi cieplnemu i lodowęmu oraz dynamice i
ryrkutacji wód. Morze Bałtyckie jako §powe morze śródlądowe
kończy tę cąść książki, §korowidz ftpr;mw ułatwia
korzystanie z podręcznlką podano rółvnież spis podsta*owej
literatury hydrologicznej. Co mnie przskonało do tego
podręcznika hydrologii? Napisany jest arięĄm, rzeczowym i
jasnym językiem. Najwięksą jego zaleąjest ogromna ilość
rycią wykre$w (bardm dobrej jakości) i tabel, ilustrujących
właściwie lrażde poruszane w nim zagadnienie. Nareszcie
nalarfambardzo dobre ilustracje, jasne i czytelne, które mogę
wykorzystać wpracy dydaktycznej! Gorąco polecam tę ksiązłę
wsrystkim hydróiologom !

Małgorzata Kłonowska

Lynda D. Corkum, J. H. Ciborowski (eds.), 1995,
Current directions in research on Ephemeroptera.
Canadian Scholars' Press Inc., 478 pp., I§BN 1-
55130-075-3, cena 40$

Książka zańera materiały pokonferencyjne VII
Mędrynarodowej Konferencji na temat jętek @phemeropterĄ,
która odbyła §ię w University of Mine w §tanach
ZjednoczonycĘ 3-6. 08.1992. W ksiązce zamieszr.mno
więksmść wystąpień (referaĘ i po§tery) prezentowanych na
Konferencji. Ponieważ MI Konferencja była dedykowana

badacmwi jętek G. F. Edmundsoń Jr., l razdziń k§iąĄi
zawieajego biografię, spis publikacji, opisane przez niego (lub
prży jego rrspołudziale) gaturrki i rdzaje, rłresrcie nowe
gatunki ruuwane jego imieniem. 2 rczAńń to referat plenarny
V. Landy i T. Soldana "Ję&i jako bioindykatory jakości wody
§taz zani*zyszrrsń środowiska w skali regionalnej i
globalnej".Kolejne rozćńaĘ dotyczą tematyki jętkowej,

wokoł następują§ych tematów: Jakość wody,
Rozntieszczenie gatunków, Cykle {ciowe, Ekologią
Morfologią Filogeneza i systemaĘka. Każda praca ilustrołana
jest wykresami i rycinami oraz posiada bogaty spis literatury.
rak jak poprzednie wydawnictła pokonferencyjne, ksiąka ta
pr7r;zlra§7§najest dla specjalistóq zainteresowanych badaniem
tej bardm ciekawej grupy owadów wodnych.

Małgorzata Kłonowska

Armitage P.D, Cranston P.S., Pinder L.C.V.
(red.) l995, The Chironomidae. Biology and
ecology on non-biting midge§. Chapman & Hall,
London, Glasgow, New YorĘ ToĘo, Melbourn,
Madraso str,512,ISBN

Jest to pozycja, lłóĄ a rekomendac.ję wy§tarcą juź same
nazwiska ją firmujące, jak również i pozostałych autorów (A
Ali, M,B. Berg, B. Coffinan, C. Lindergaard, M. Tokeshi, I.
WalkeĄ. K§iążka stanowi kompendium dotychczasowej wiedzy
o jednej z najważniejszyeh crup owadów wodnych
ochotkowatych. Składa się z trzech części: l, Taksonomia,
morfologia i biogeografią 2. Biologią behawior i ekologią 3.
Interakcje z człowiekiem. W skład każńej części wchodzi §zereg
rońńń6w. Problemów w nich poruszanych jest tak wiele, ze
byłóy wręcz nuĄcym dla czytelnika niniejszej receĘi ich
wymienianie. Gdńym rńń maleźń jakieś niedostatki w tej
śńetnej ksiąźce, to qłnieniłbym np. brak podjęcia
problematyki dotycącej przekształcania środońska ptzaz
Chironomidaę (transformacja detrytusu, wydzielanie
pr4rłciowę substancji biogerrnycĘ $/pływ na wydzielanie
ałiąz-ków azotu i fosforu przez osady denne). Część innych
zagadnień mstńa omóńona do*lpŃieżnie (np. Chironomidae
naroślinne, interakcje pomiędzy Chironomidae, makrofitarni i
rybami), ale też w przeciwnym przypadku objętość ksivki
musiałŃy być zapewne arielokrotniona. Sposób omówienia
poszczególnych zagadnień w kolejnych tozdzińachsię różni, co
7apewne wskazuje na to, żE byĘ one opracow}"\łane prz§z
różnych autorów. Niektóre robią wrazenie przemyślanych
esejów z cytorłaniem pozycji literafury jakby przy okazji, inne
natomiast ą po plo§fu przeglądem literatury na dany temat.
Tym niemniej pod koniec niektórych prąynajmniej razdzińów
autorzy przedstawiają własne przemyślenia oraz zugestie co do
konięczności podjęcia kierunków dalszych badań,
Podsumowująp - to naprawdę wspaniale, żE wreszcie
doczelraliśmy się pozycji na miarę dzjda ,,Chironomus"
autol§twa Thienemanną sprzed prawie Ńł ńęku.

DNo

Ryszard Kornijów



List otwarty do ZG PTH

Krakóą 22.04. |997

Prezes Polskiego Towanystwe Eydrobiologicznego
Prof. dr hab. §tanislłw Rcdw&n

Szanowny Panie Profęsorzę,

Zwracam się kolejny raz do Zarądll Głównego PTH w
sprawie roryatrzsńa możliwości finansowania biuletynu §ekcji
Bentologicznej PTH "DNO".

W lutym 1997 otrzymałam pismo z dl;ria 23, 0I. 1997
adresowane do przewodnic7ącego oddziafu pTH w krakowie,
prof. dr hab. Jana M. Włodka, z którego treści wyniką żs ZG
PTH postanowił ptzeanaczyć sOVo sHadek Oddziału
krakowskiego na potrzeby biuletynu. Po rozrnowie
przewodnicącego sekcji dr A. Kownackiego przeprowadzonej z
Zarządem Oddziału krakowskiego uzyskaliśmy wiadorność, żB

Oddział nie moze podjąć się finansowania biulefynu "DNO",
poniewaź dochody 7E składek cźonkowskich z trudern
wystarczają na pokrycie działalności §tafutowej Oddziału. Ja
również uważam, źę takię rozwiązanie nie jest dobre. Redakcja
biuletynu po kolejnych wyborach moze przejść do innego
Oddziafu. Trudno byłoby w tej rytuacji obciąźać kosaami
wydawania biuletynu Oddział krakowski! Nalezy również
panniętać, ze inne Oddziały mające mniej członkóui mają
znacznie mniejsze dochody.

Uwa:Łam, żrc postępowanie ZG PTH wobec naszej Sekcji i
biuletynu "DNO" jest rłysoce niewłaściwe. Ięszrzn w grudniu
i996 dI Kownacki uryskal ustne zapewnienię w Warszawie, że
ZG Ędzie zwracał pieniądze za rachunki na ,,DNO"; posiadam
dwa rachunki (108.0 ń i 2I,95 ń\ a 5 numer ,,DNA", do tej
pory nierożiczone, W międryczasie bowięm okazała się, że
jednak ZG ńę Ędzie nlracń pieniędzy za rachunki.

W listopadzie ubiegłego roku ńaĘłam wniosek o
dofinansowanie biule§nu, który miał byćprzr;lrorany przszZG
PTH do KBN. Dopiero w stycmiu dowiedziałam się, ĘĄc w
Warszawie, że nasz wniosek w ogóle nie został przekazany do
KBN (o czym złęsńą nie raczono mnie w żaden sposob
wcześniej poinformować). Nie obchodzą mnie jakieś zawiłe
motylyy takiej decyąiiZGYTII, bowiem jego obowiązkiem jest
przekazywanie żozonych wniosków do KBN, a nie wrzucanie
ich do kosza, Możp po prosfu ZG PTlł denenłuje, ze biuletyn
wcią3 się ukazuje (mimo wszelkich starari Zarądu, żeby w tym
przeszkodzić).

Następna kwestia dotycry Warsaatów Bentologicznych. Tu
również ZG PTH odmówił dofinansowania, a motywacja, która
do mnie dotarła (wiadomość ustna od A. Kołodzięjcryką z
którym p. Rybak rozmawiał na tematy Sekcji) jest nasępująca
(cytuję): "1) jeśli ZG wysąli o dofinansowanie łarsztatów, to
automatycznie dostanie mniej pieniędzy z KBN na ZjazdYl}{
2) cĘść ludzi z braku funduszy pojedzie tylko raz
niekoniecanie na Zjań PTF{; 3) cąść materiałów zostanie
zapr€zentowana na warsztatach, zamiast na Zjeźdńe; 4)
bentosiarze mogą się przncież spotkać i pogadać przy piwie na
Zjeźdńe w Poananiu", Takie argumenty są ogólnie mówiąc,
bardzo dziwne. Wygląda na to, źe Sekcja Bentologiczna
stanowi konkurencję (zagrożr,ńe) dla Towarzystwa? ZG PTH?

Pierwszy raz spotykam się z §ytuacją kiedy ZG
Towarzystwa naŃowego stara się wszelkimi siłami nie tylko
nie pomagać w działalności Sekcji, ale ją jeszcze doda&owo
utrudniać. Udało się unrchomić biulefyn bentologiczrry "DNO",
warsztaty skupiają każdego roku szersze grono uczestników.
Czyżby integracja środowiską działalność (zupełnie
bezinteręsovrna) wielu ludzi, wysiłek orgałizaryjny wzy
zęro\łrym wsparciu finansowym ze strony ZG PTH, był dla
Zuądu Towarzystwa Hydrobiologicznego czymś, co się
alpełnie nie liczy?

Dlatęgo uprzejmie prosĘ o poinformowanie mnie, jaka -na
dzień dzisiejszy- jest deqzjazc PTH w sprawach finansowania
"DNA". Jednocześnie infornnuję, ze ninie.jsze pisrno podarn do
wiadorności bentosiarzy w kolejnym numerze "DNA" (a jednak
kolejny numer się ukazs!!!). O zaistniałej rytuacji zarnięrzarrl
również poinformować cżonków naszego Towarzystrła na
walnym zębraniu PTH podczas Zjańu w Poznaniu.
Oczekując odpowiedzi,

Zpowuianiem,
Redaktor biuletynu "DNO"

dr Malgorzata Kłonowska-Olejnik

Do wiadomości:
- Prof. dr hab. A. Stańcąykowska- z-ca prezesa PTH
- Dr J. I. Rybak - sekretarz PTH
- Dr T. Ozitnek - skarbnik PTH
- Prof. dr hab. J, M. Włodek - przewodniczący Oddziału PTH w
Krakowie
- Dr A Kownacki - Przewodnicąry Sekcji Bentologicanej
- Czlonkowie Sekcji Bentologicznej, na łamach biuletynu
"DNo"

Biuletyn Sekcji Bentologicznej Folskiego Towarrystwa Hydrobiologicznego DNO
Redal<tor: dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik; kolegium redakryjne: dr Andrzej Kov,,nacki, dr hab. Ryszard Kornijów.

Teksty przesyłane do redaktora (Zaklad Eydrobiotogiir Instltut Biologii Środowiskowej UJ, Oleandry 2ą 30-063 Kraków) na

dyskietkach winny być napisane w dowolnym edytorze tekstów pracująeym w środowisku Windows; teksty możra nadsyłać rółrrieź

przezWztęelektroniczną (kton@eko.ekouj.edu.pl). Redakcja łAstrzegasobie możiwośc dokonywnania znian i skrótów,

10 BIULETYN SEKCJI BENTOLOGICZNEJ


