
Konferencja, zorganizowana przez Wydzia∏ Biologii, Naroczaƒskà Stacj´ Biolo-
gicznà i Naukowo-Badawcze Laboratorium Hydroekologii Bia∏oruskiego Uniwersy-
tetu Paƒstwowego, stanowi∏a drugie ju˝ spotkanie badaczy z by∏ego Zwiàzku Ra-
dzieckiego, poÊwi´cone naturalnym i antropogenicznym procesom zachodzàcym
w ekosystemach jeziornych.

W konferencji uczestniczy∏o 130 osób, które wyg∏osi∏y 70 referatów i przedstawi-
∏y 50 plakatów. Ta stosunkowo wysoka liczba uczestników by∏a jednak kilkakrotnie
ni˝sza od zg∏oszonej wczeÊniej. Opublikowany przed konferencjà i wr´czany uczest-
nikom w czasie jej trwania zbiór referatów obejmowa∏ bowiem doniesienia 400 osób
z 12 krajów: Armenii, Bia∏orusi, Estonii, Finlandii, Izraela, Litwy, ¸otwy, Niemiec,
Polski, Portugalii, Rosji i Ukrainy. Najliczniejszà grup´ (niemal po∏ow´) przyby∏ych
uczestników stanowili Rosjanie, ok. 30% – Bia∏orusini, podczas gdy pozosta∏e kraje
reprezentowa∏o po kilka zaledwie osób.

Grono uczestników zosta∏o wzbogacone o troje goÊci „z Zachodu”, co spowodo-
wa∏o pewne problemy, jako ˝e obrady toczy∏y si´ (z pewnymi wyjàtkami) w j´zyku
rosyjskim, którego to dwóch goÊci zagranicznych nie zna∏o. Z k∏opotem tym jednak
poradzono sobie Êwietnie, przydzielajàc N. Walzowi i M. Gophenowi osobistych t∏u-
maczy symultanicznych, towarzyszàcych im na ka˝dym kroku zarówno w sali kon-
ferencyjnej, jak i poza nià.

Norbert Walz z Instytutu Ekologii S∏odkowodnej i Rybactwa Âródlàdowego (Ber-
lin) przedstawi∏ przygotowane ze wspó∏pracownikami dwa referaty, z których pierw-
szy poÊwi´cony by∏ zagadnieniom rozwoju zespo∏ów planktonowych oraz relacjom
mi´dzy organizmami bentosowymi i pelagicznymi w gradiencie rzeka–jezioro.
W swym referacie podkreÊla∏ znaczàcà rol´ racicznicy w procesach „oczyszczania”
wód rzecznych z drobnych organizmów. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´ drugi
referat przedstawiony przez tego samego autora, a opisujàcy metodyk´ okreÊlania ty-
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pu jezior za pomocà makrozoobentosu litoralnego.
Moshe Gophen (Izrael) poÊwi´ci∏ swój referat plenarny jezioru Kinneret, jedy-

nemu s∏odkowodnemu zbiornikowi Izraela, omawiajàc zachodzàce w nim zmiany
antropogeniczne i procesy biologiczne oraz jakoÊç jego wód. Te same zagadnienia,
w bardziej jednak widowiskowej formie przedstawi∏ nam raz jeszcze w trakcie wie-
czornego pokazu bardzo pi´knego filmu o tym jeziorze.

Autorka tego sprawozdania przedstawi∏a dwa referaty planowane i jeden dodat-
kowy. SpoÊród planowanych referat plenarny poÊwi´cony by∏ zagadnieniom wp∏ywu
lokalnej polityki na jakoÊç wód w systemie Wielkich Jezior Mazurskich, drugi zaÊ –
przedstawiony w sekcji II.2 – odpowiada∏ na pytanie, czy zespo∏y wrotków w hypo-
limnionie sà kontrolowane przez status troficzny warstw powierzchniowych. Refe-
rat dodatkowy zosta∏ wyg∏oszony na proÊb´ organizatorów w przerwie obrad, która
nastàpi∏a w czasie zebrania Komitetu Organizacyjnego, a by∏a zbyt krótka, by
uczestnicy mogli jà wykorzystaç na cokolwiek innego ni˝ siedzenie w sali. W ten
sposób wi´ksza cz´Êç tego grona mog∏a poznaç skomplikowane losy Stacji Hydrobio-
logicznej w Miko∏ajkach i porównaç jà z losami 56-letniej Stacji Naroczaƒskiej.

Konferencj´ poÊwi´cono dwóm zagadnieniom bardzo modnym w ostatnich la-
tach, a mianowicie: I – antropogenicznym oddzia∏ywaniom na ekosystemy jeziorne,
˝ycie organizmów wodnych i jakoÊç wód oraz II – ró˝norodnoÊci ekosystemów, ze-
spo∏ów i organizmów.

W ramach pierwszego zagadnienia pracowa∏y dwie sekcje: sekcja I.1 zajmowa∏a
si´ zmianami ekosystemów jeziornych wywo∏anymi czynnikami zarówno naturalny-
mi, jak i antropogenicznymi, zaÊ sekcja I.2 – jakoÊcià wód, mechanizmami decydu-
jàcymi o niej i jej zmianami.

Drugim zagadnieniem zajmowa∏y si´ trzy sekcje, których tematyka dotyczy∏a
ró˝norodnoÊci ˝ywych sk∏adników ekosystemu: od producentów pierwotnych po-
przez zespo∏y zooplanktonowe i bentosowe po ryby. Odby∏y si´ ponadto trzy spotka-
nia dyskusyjne, z których spotkanie poÊwi´cone zagadnieniu bioró˝norodnoÊci by∏o
szczególnie burzliwe, zw∏aszcza w cz´Êci dotyczàcej sposobów jej mierzenia.

Poziom wystàpieƒ by∏ bardzo zró˝nicowany: od opracowaƒ krytykowanych za êle
dobranà metodyk´ badaƒ (np. nieodpowiednie siatki planktonowe!) do bardzo no-
woczesnych i na wysokim poziomie badaƒ nad aminokwasami produkowanymi wy-
∏àcznie przez glony s∏odkowodne i niezb´dnymi dla prawid∏owego funkcjonowania
organizmu cz∏owieka (M. I. G∏adyszew i N. N. Suszczik z Krasnojarska).

Organizatorzy konferencji musieli zmierzyç si´ z dodatkowà trudnoÊcià, jakà oka-
za∏ si´ brak znacznej liczby zg∏oszonych wczeÊniej uczestników, którzy o swojej rezy-
gnacji z jakiegoÊ powodu nie zdo∏ali nikogo zawiadomiç. Spowodowa∏o to tak du˝e
przerwy w obradach, ˝e poczàwszy od drugiego dnia konferencji jej program zosta∏
ca∏kowicie zmieniony, a zaoszcz´dzony w ten sposób czas przeznaczono na wyciecz-
ki i organizowane napr´dce spotkania dyskusyjne. Nale˝y tu zaznaczyç, ˝e wszystkie
te zmiany przeprowadzono bardzo sprawnie (prawdopodobnie kosztem nieprzespa-
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nej nocy przez cz∏onków Komitetu Organizacyj-
nego).

Wi´kszoÊç uczestników konferencji zakwate-
rowana zosta∏a w budynkach sanatoryjnych
w pobli˝u jeziora Narocz, wzniesionych wÊród
pi´knych i bardzo grzybnych lasów. W tym˝e
kompleksie sanatoryjnym odbywa∏y si´ równie˝
obrady plenarne, tam te˝ mieliÊmy wszystkie na-
sze posi∏ki. Na obrady w sekcjach nale˝a∏o si´
przespacerowaç do mieszczàcego si´ po sàsiedz-
ku, oddanego do u˝ytku zaledwie rok wczeÊniej,
ogromnego, bardzo pi´knego, nowoczesnego
i funkcjonalnego budynku Centrum Naukowo-
Badawczego „Naroczaƒska Stacja Biologiczna”
(rys. 1). Kierownik Stacji, dr Tatiana ˚ukowa do-
∏o˝y∏a wielu staraƒ, by uczestnicy konferencji
czuli si´ na Stacji mile widzianymi goÊçmi. Jest
to zresztà tradycjà tej Stacji, o czym przekona∏a
si´ autorka tego sprawozdania goszczàca wiele
lat temu na starej jeszcze Stacji.

Konferencj´ zamkn´∏a uroczysta kolacja rozpocz´ta licznymi toastami, do wzno-
szenia których zaprasza∏ w sposób bardzo dowcipny prowadzàcy oficjalnà cz´Êç im-
prezy Aleksander Protasow (Instytut Hydrobiologii Akademii Nauk Ukrainy). Im-
preza zakoƒczy∏a si´ taƒcami trwajàcymi niemal do Êwitu.

W toastach, jak i uroczystych wystàpieniach niektórych starszych i pochodzà-
cych z Bia∏orusi lub Rosji uczestników konferencji przewija∏a si´ t´sknota za „sta-
rymi dobrymi” czasami Zwiàzku Radzieckiego. Tej t´sknoty zdawali si´ nie podzie-
laç jednak ich m∏odsi i Êwietnie radzàcy sobie w nowej rzeczywistoÊci politycznej ko-
ledzy. Wszyscy uczestnicy natomiast podkreÊlali swojà radoÊç ze spotkania i wyra-
˝ali nadziej´ na nast´pne konferencje podobnego typu. Organizatorzy omawianej
konferencji zostali w rezultacie zobowiàzani do zorganizowania nast´pnej.

Jolanta Ejsmont-Karabin
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Rys. 1. Nowy budynek Naroczaƒskiej
Stacji Biologicznej (fot. A. ˚ukowa)



I Sympozjum Oceanologiczne Fundacji
Oceanarium Warszawskie na temat
„Aktualne problemy badania Wszechoceanu”
(Warszawa, 22 XI 2003 r.)

Wydzia∏ Biologii Uniwersytetu Warszawskiego goÊci∏ w swojej nowoczesnej auli
przy ul. Miecznikowa uczestników sympozjum zorganizowanego przez Fundacj´
Oceanarium Warszawskie – nowà na mapie stolicy instytucj´, która zamierza po-
Êwi´ciç si´ problematyce oceanologicznej. Powo∏ano jà w 2002 roku. Za g∏ówny cel
postawi∏a ona utworzenie oceanarium w∏aÊnie w stolicy. Obiekty tego typu sà w Bu-
dapeszcie, w Niemczech jest ich nawet kilka, planuje budow´ Praga. Warszawskie
jest w fazie projektowania ekspozycji i zaawansowanych rozmów z w∏adzami stolicy
oraz inwestorami. Z Fundacjà wspó∏pracuje ju˝ ponad 200 specjalistów z ró˝nych
dziedzin z UW, SGGW i oÊrodków w ca∏ym kraju. Ogromny potencja∏ ludzi – nie tyl-
ko naukowców, ale praktyków, studentów i entuzjastów – zaanga˝owanych w to uni-
katowe w naszym kraju przedsi´wzi´cie gwarantuje jego wiarygodnoÊç, a udzia∏ spe-
cjalistów – wysoki poziom merytoryczny. W przygotowanym przez organizatorów to-
miku streszczeƒ, który sprezentowany zosta∏ uczestnikom sympozjum, znalaz∏a si´
bogata informacja na temat celów i dzia∏ania Fundacji. Obok oczywistej roli komer-
cyjnej oceanarium b´dzie pe∏niç – na bazie projektowanych 30 pracowni – funkcje
naukowe, dydaktyczne, popularyzatorskie.

Organizacja sympozjum to ogromna zas∏uga dr. Grzegorza Soszki (wiceprezesa
Zarzàdu FOW). Obrady otworzy∏ prof. Andrzej Prejs (prezes Zarzàdu FOW), który
wraz z prof. Tadeuszem Kaletà (przewodniczàcym Rady FOW) objà∏ patronat na-
ukowy nad spotkaniem. Obradom przewodniczy∏ dr Jan Igor Rybak (wiceprzewod-
niczàcy Rady FOW), który z zegarmistrzowskà precyzjà pilnowa∏ czasu wystàpieƒ. 

Malowniczym wprowadzeniem w podwodny Êwiat by∏a prezentacja przezroczy
„Koralowe krajobrazy“. Ich autorzy: Alina i Janusz Dramiƒscy – twórcy pierwszego
polskiego albumu Êrodowiska podwodnego – pokazali wspania∏e i przebogate rafy ko-
ralowe Morza Czerwonego od Safagi do Kana∏u Sueskiego. Ich zdj´cia cechowa∏ im-
ponujàcy profesjonalizm artystyczny i techniczny. W ocenie zaprzyjaênionego fotogra-
fika zarówno zdj´cia „makro”, jak i panoramiczne pejza˝e by∏y nieskazitelne; stàd
i nasze wra˝enia estetyczne – niezrównane. Szkoda tylko, ˝e autorzy nie pokusili si´
o podanie nazw gatunkowych pokazywanych organizmów rafy.

Nast´pnie dr Anna Kalinowska (Uniwersyteckie Centrum Badaƒ nad Ârodowi-
skiem Przyrodniczym UW, Warszawa) wprowadzi∏a s∏uchaczy w koncepcje najnow-
szych strategii ochrony mórz i oceanów w programie Âwiatowej Unii Ochrony Przy-
rody (IUCN) i Âwiatowego Funduszu na Rzecz Przyrody (WWF), zawarte w „Cre-
ating a Sea Changes”, globalnym programie ochrony raf koralowych oraz w za∏o˝e-
niach programowych I Kongresu Chronionych Terenów Morskich.
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Prof. Jan Marcin W´s∏awski (Instytut Oceanologii PAN, Sopot) przedstawi∏ tren-
dy we wspó∏czesnych badaniach Oceanu na Êwiecie. Kierunkami tymi sà: biotech-
nologia, globalna zmiana klimatu, ró˝norodnoÊç biologiczna i oceanografia opera-
cyjna. Na tym tle wskaza∏ miejsce Polski. Mimo rozmaitych ograniczeƒ, jak choçby
zredukowanie liczby badawczych statków pe∏nomorskich z 6 do 1 („Oceania”) oraz
jednego na Ba∏tyku („Baltica”), polscy badacze, najliczniej reprezentowani przez
biologów morza i ekologów, sà widocznà grupà w mi´dzynarodowej wspó∏pracy na-
ukowej. Ich najwi´ksza aktywnoÊç naukowa skupia si´ w badaniach polarnych
i optyce morza.

Historyczny aspekt zawiera∏ referat prof. Krzysztofa Ja˝d˝ewskiego (Zak∏ad Bio-
logii Polarnej i Oceanobiologii U¸, ¸ódê), który omówi∏ 30-letni wk∏ad Polaków
w badania oceanologiczne Antarktyki. Pionierami badaƒ byli: prof. Stanis∏aw Raku-
sa-Suszczewski (póêniejszy g∏ówny organizator pi´ciu wypraw) i doc. Krzysztof
Opaliƒski, a statek naukowo-badawczy „Profesor Siedlecki” da∏ poczàtek wyprawom
oceanologicznym Morskiego Instytutu Rybackiego i PAN. Wszystkie ekspedycje
operowa∏y w rejonie Antarktyki Zachodniej. Dzi´ki rezultatom osiàgni´tym w tych
wyprawach polska oceanologia umocni∏a swojà mi´dzynarodowà pozycj´. Obecnie
badania prowadzone sà na szelfie antarktycznym w oparciu o Polskà Stacj´ Antark-
tyczà im. H. Arctowskiego, czynnà od 1977 r.

Jak˝e odmienne by∏o poznawanie oceanu z pok∏adu jachtu. O wyjàtkowym rej-
sie opowiedzia∏a dr Anna Abraszewska-Kowalczyk (Katedra Zoologii Bezkr´gowców
i Hydrobiologii U¸, ¸ódê), uczestniczka wyprawy dooko∏a Êwiata (1999–2003) na
jachcie „Maria” nale˝àcym do nestora polskiego ˝eglarstwa kpt. Ludomira Màczki.
W czasie rejsu przez Oceany Spokojny i Indyjski regularnie pobierano próbki plank-
tonu i peryfitonu oraz wykonywano pomiary stanu morza, prowadzono te˝ obserwa-
cje ptaków morskich. Na ca∏ej trasie zgromadzono ok. 800 kg zbiorów geologicz-
nych, przyrodniczych i etnograficznych. Ilustracjà determinacji za∏ogi i dzielnoÊci
jej skippera, dr. Macieja Krzeptowskiego, by∏ film pokazujàcy 10-metrowà „Mari´”
z trzyosobowà za∏ogà wÊród fal na otwartym oceanie.

Problemy badawcze ewolucji mórz i oceanów we wspó∏czesnej nauce bardzo cie-
kawie scharakteryzowa∏ dr Karol Sabath (Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii
PAN, Warszawa), który w klarowny sposób przedstawi∏ ogromny pakiet zagadnieƒ
zwiàzanych z badaniem powstania i dziejów pow∏oki wodnej na planecie, zmian
uk∏adu làdów i mórz, geologicznych dziejów dna mórz czy ewolucji morskiej biosfe-
ry, a tak˝e wspó∏czesnej paleontologii.

W Êwiat mitologii oceanów przeniós∏ nas prof. Tadeusz Kaleta (Katedra Genety-
ki i Ogólnej Hodowli Zwierzàt SGGW, Warszawa). Bardzo interesujàco mówi∏
o symbolicznych funkcjach wody, o roli wody w kosmogoniach kultur ró˝nych kon-
tynentów, o ˝eglowaniu jako symbolu drogi ˝ycia cz∏owieka. Wyznaczony z koniecz-
noÊci krótki czas wystàpieƒ pozostawi∏ w s∏uchaczach – i to nie tylko w tym wypad-
ku – pewien niedosyt.
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Powrót do Êwiata mierzalnego umo˝liwi∏ uczestnikom sympozjum wyk∏ad dr.
W∏odzimierza ¸awacza (Ekopan), który przypomnia∏ o wa˝nym zjawisku decydujà-
cym o stabilnoÊci ekosystemów wodnych, czyli o procesie transformacji materii or-
ganicznej rozpuszczonej (DOC) w materi´ organicznà upostaciowanà (POD).
W wodach oceanicznych jest to zjawisko powszechne. Jego odkrycie pozwoli∏o na
rozszyfrowanie zagadki od˝ywiania si´ ryb i bezkr´gowców w strefie ubogich wód
równikowych.

Mo˝liwoÊci zastosowania nowych metod hydroakustycznych w badaniach dna
mórz zaprezentowa∏ prof. Stanis∏aw Rudowski (Zak∏ad Geologii Morza UG, Gdy-
nia). Autor zwróci∏ szczególnà uwag´ na wykorzystanie zintegrowanego systemu
metod hydroakustycznych, obejmujàcego zdj´cia sonarowe, batymetryczne i sej-
smoakustyczne w rozpoznaniu dna p∏ytkich akwenów. Wyrazi∏ jednak ubolewanie
z powodu s∏abego jeszcze wykorzystania mo˝liwoÊci, jakie dajà „oczy na dnie” hy-
droakustyków.

Osobnà grup´ stanowi∏y referaty dotyczàce badaƒ przyrodniczych Ba∏tyku. Dr
Leszek ¸´czyƒski (Zak∏ad Geologii Morza UG, Gdynia) mówi∏ o problemach sedy-
mentologicznych strefy brzegowej na podstawie swoich badaƒ w Jastrz´biej Górze.
Procesy zachodzàce na brzegu morskim odgrywajà istotnà rol´ w jego ewolucji
i bezpoÊrednio wp∏ywajà na formowanie si´ osadów w podbrze˝u i na pla˝y. Przed
oczyma s∏uchaczy przesuwa∏y si´ ilustracje rew, riplemarków i kana∏ów pràdowych.

Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu przygotowa∏a dwie prezenta-
cje. O nowych kierunkach badaƒ morÊwinów w po∏udniowym Ba∏tyku mówi∏ –
w imieniu pozosta∏ych autorów (I. Kuklik i K. E. Skóra) – mgr Radomir Koza.
Przedstawi∏ frapujàcy i wa˝ny dla ochrony Ba∏tyku i ˝yjàcego w nim morÊwina nurt
badaƒ i staraƒ o utrzymanie tego gatunku w Ba∏tyku, w czym istotny udzia∏ ma w∏a-
Ênie Stacja Morska w Helu. Mi´dzy innymi planowana jest budowa oÊrodka hodow-
li i badania biologii morÊwina. Mgr Bart∏omiej Arciszewski zainteresowa∏ zgroma-
dzonych mo˝liwoÊciami akwarystyki ba∏tyckiej. Móg∏by to byç sposób na utrzymanie
naturalnej ró˝norodnoÊci gatunkowej. Do hodowli autor zaproponowa∏ gatunki
o niecodziennym wyglàdzie i ciekawej biologii, jak iglicznie, w´˝ynki, tasze, lisice,
kury, a tak˝e gatunki u˝ytkowe, jak skarp. Ciekawie prezentowaç si´ mogà akwaria
z ∏awicami Êledzi czy szprotów, bàdê bezkr´gowcami jak krewetki, garnele i kraby.
Âwietne zdj´cia i elementy biologii omawianych gatunków by∏y argumentami bar-
dzo przekonujàcymi.

Zagadnienie akwarystyki morskiej pojawi∏o si´ jeszcze w referacie Paw∏a Szew-
czaka (Atoll ZOO), który bardzo emocjonalnie przedstawi∏ problematyk´ ochrony
raf koralowych w kontekÊcie akwarystyki morskiej. Wy∏oni∏a si´ z niej optymistycz-
na perspektywa szansy dla raf koralowych. Prelegent szczegó∏owo omówi∏ rynek
akwarystyczny, dewastacje raf i metody ich ochrony, do których mo˝na zaliczyç two-
rzenie ferm hodowlanych w warunkach naturalnych dla zwierzàt z raf koralowych,
a tak˝e rozmna˝anie ich w hodowlach akwariowych.
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Na zakoƒczenie tego bardzo ciekawego, obfitujàcego w szerokà gam´ tematów
sympozjum wystàpili gospodarze: mgr Joanna Rybak i dr Grzegorz Soszka, którzy
w referacie „Oceanarium Warszawskie – ekspozycjà ró˝norodnoÊci biologicznej
mórz i oceanów” szczególnà uwag´ zwrócili na potrzeb´ ochrony ró˝norodnoÊci sie-
dliskowej, gatunkowej, funkcjonalnej i zespo∏ów organizmów. Znajdzie to wyraz
w planowanych ekspozycjach, a b´dà one dzie∏em wspó∏pracowników z Pracowni
Akwarystyki, Terrarystyki, Ssaków i Ptaków Wodnych, Biologii Ba∏tyku oraz Historii
Mórz i Oceanów.

Mi∏ym akcentem i uroczà niespodziankà, jakà przygotowa∏ Grzegorz Soszka, by∏
wyst´p Aliny Zapolskiej, m∏odziutkiej, Êlicznej Ukrainki. Jej wyst´p (Êpiew przy
akompaniamencie bandury) by∏ prawdziwà ucztà dla ucha i ducha. Szkoda tylko, ˝e
nie zosta∏a ona zapowiedziana wczeÊniej. Ci, którzy zrezygnowali z wejÊcia do kan-
tyny, stracili szans´ na pi´kny koncert.

Organizatorom nale˝à si´ gratulacje. Uda∏o im si´ w ciàgu jednego dnia obrad
zmieÊciç 15 bardzo interesujàcych referatów, poruszajàcych wiele zagadnieƒ bada-
nia Wszechoceanu. Zastosowany limit 20 minut wymusi∏ na prelegentach synte-
tyczne podejÊcie do tematów i precyzj´ s∏owa. Wiele wystàpieƒ zosta∏o wzbogaco-
nych projekcjami multimedialnymi. WÊród wyk∏adowców znaleêli si´ doÊwiadczeni
badacze morza, eksplorerzy, nurkowie, akwaryÊci, fotograficy. Mo˝na oczywiÊcie
wspomnieç o zbyt krótkim czasie przeznaczonym na dyskusje, o literówkach w to-
miku streszczeƒ czy o potkni´ciach technicznych (medialnych), ale w moim odczu-
ciu sà to drugorz´dne niedociàgni´cia, które cz´sto towarzyszà tak powa˝nym po-
czynaniom organizacyjnym.
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Rys. 1. Uczestnicy sympozjum „na fali” (fot. M. Nabia∏ek)



W sumie by∏a to Êwietna popularyzatorska impreza, w której uczestniczy∏o ok.
120 osób. O zadowoleniu uczestników Êwiadczyç mo˝e wspólne zdj´cie (rys. 1) na
koniec obrad, wykonane i zaaran˝owane na oceanicznej fali przez pana Marka Na-
bia∏ka.

Ciesz´ si´ bardzo, ˝e marzenie twórców Fundacji Oceanarium Warszawskiego
przybiera realnà form´. Ju˝ szykuj´ si´ na nast´pne spotkania, bo w planach na
2004 r. znalaz∏y si´ kolejne sympozja: „Ochrona miejskich zbiorników wodnych na
przyk∏adzie Jeziora Imieliƒskiego”, „Akwarystyka morska” i „Aktualne problemy ba-
dawcze Antarktyki”.

Anna Abraszewska-Kowalczyk
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