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W kwietniu 2005 roku w wieku 77 lat zmarł w Gdy-
ni profesor zwyczajny doktor habilitowany Ludwik 
Żmudziński, wybitny polski hydrobiolog. Profesor  
Żmudziński urodził się w sierpniu 1928 roku w Luba-
wie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, w której w 1952 roku uzyskał stopień inżynie-
ra ichtiologa. Po ukończeniu tych studiów Profesor 
Żmudziński rozpoczął pracę w Morskim Instytucie 
Rybackim (MIR) w Gdyni, z którym zawodowo zwią-
zany był aż do 1977 roku. W tym okresie ciągle pod-
nosił swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskiwał ko-
lejne stopnie naukowe. W 1957 roku ukończył studia 
magisterskie w zakresie ichtiologii w Wyższej Szkole 
Rolniczej w Olsztynie. Na tej samej uczelni w 1964 roku uzyskał stopień doktora 
nauk przyrodniczych. Stopień doktora habilitowanego Profesor  Żmudziński uzy-
skał w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał 
w 1975 roku, a profesora zwyczajnego – w 1988. Po zakończeniu wieloletniej pracy 
w MIR Profesor  Żmudziński przez okres dwóch lat (1977–1979) był dyrektorem na-
ukowym w Instytucie Kształtowania Środowiska w Gdańsku. Od 1979 roku do koń-
ca życia pracował w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska Pomorskiej Akademii 
Pedagogicznej w Słupsku.

Śmierć Profesora Żmudzińskiego jest dużą stratą dla szkolnictwa wyższego, dla 
nauk biologicznych, w tym zwłaszcza dla morskiej hydrobiologii, ale jest ona szcze-
gólnie dotkliwa dla słupskiej uczelni. Przepracował w niej bowiem 26 lat, w pełni 
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42 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

się z nią identyfikował, a działając w niej do ostatnich dni swego życia, pozosta-
wił swój trwały i znaczący ślad. Był bowiem dziekanem Wydziału Matematyczno-
Przyrodniczego (1985–1988), przez trzy lata (1979–1982) był dyrektorem Instytutu 
Biologii i Ochrony Środowiska, a przez wiele lat kierował Zakładem Ekologii Morza  
tego Instytutu. 

Profesor Żmudziński był przykładem naukowca wiernego swoim studenckim 
zainteresowaniom hydrobiologicznym do końca swych dni. W ciągu całego okresu 
swojej pracy zawodowej z ogromną pasją i zaangażowaniem realizował badania na-
ukowe rozpoczęte w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, a następnie kontynu-
owane w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Wieloletnie badania hy-
drobiologiczne prowadzone przez Profesora dotyczyły głównie: ekologii morskiego 
i estuariowego bentosu, odżywiania się ryb, skorupiaków reliktowych, ekologii wód 
słonawych, rybołówstwa oraz ochrony środowiska morskiego. Efektem wieloletniej 
działalności naukowej Profesora  Żmudzińskiego było opublikowanie ponad 150 
prac w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych o biolo-
gicznej tematyce morskiej. Pierwszą Jego opublikowaną w 1956 roku pracą nauko-
wą była pozycja zatytułowana „Zoobentos Zalewu Wiślanego” (Pr. Mor. Inst. Ryb. 
Gdynia, 9: 453–498), a ostatnią z nich – opublikowana w 2004 roku praca „Morze 
Bałtyckie. Część I: Środowisko i przeobrażenia” (Wyd. Pom. Akad. Pedag. Słupsk). 
Był także autorem lub współautorem kilkunastu skryptów akademickich i pod-
ręczników naukowych. Wśród nich należy wymienić: „Słownik hydrobiologiczny”, 
„Hydrobiologię”, „Życie wód słodkich i morskich”, „Morze Bałtyckie”, „Świat zwie-
rzęcy Bałtyku”, „Zarys hydrobiologii”, „Zoobentos Zatoki Gdańskiej” „Mały słownik 
zoologiczny – bezkręgowce” „Morze Arktyczne”, „Morze Śródziemne”. 

Profesor  Żmudziński był członkiem wielu renomowanych komitetów naukowych 
krajowych i zagranicznych. Brał aktywny udział w przygotowaniu tekstu Konwencji 
Helsińskiej o Ochronie Morza Bałtyckiego, podpisanej przez Polskę w 1974 roku. 
Był też członkiem Grupy Roboczej Międzynarodowej Rady Badań Morza z siedzibą 
w Kopenhadze. Za całokształt swojej pracy naukowo-popularyzatorskiej otrzymał 
prestiżową nagrodę jaką jest Medal im. Profesora Kazimierza Demela, przyznany 
dotychczas w Polsce tylko kilku osobom za wybitne zasługi w dziedzinie badań i po-
pularyzacji wiedzy o morzu. Profesor  Żmudziński do ostatnich chwil swego życia 
wytyczał nowe kierunku dalszej działalności naukowej. Działalności naukowej, któ-
rej już nigdy nie zrealizuje...   

Profesor Żmudziński był znakomitym nauczycielem akademickim. Przez wiele 
lat w słupskiej placówce uczył studentów ekologii i hydrobiologii. Nie był nigdy po-
strachem studentów, ale zawsze wymagał od nich rzetelnej pracy i systematyczno-
ści. Jednocześnie profesjonalny poziom Jego zajęć oraz bardzo poważne traktowanie 
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studentów sprawiało, że garnęli się oni do Profesora, bo był dla nich dużym autory-
tetem naukowym. Efektem tej współpracy ze studentami było wypromowanie przez 
Profesora ponad 100 prac magisterskich i dyplomowych. Profesor  Żmudziński miał 
również bardzo duże zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej. Wypromował 
bowiem kilku doktorów w zakresie hydrobiologii oraz był recenzentem kilkunastu 
prac doktorskich i habilitacyjnych 

Profesor Żmudziński był człowiekiem wielkiej dobroci, o dużej pogodzie ducha, 
zawsze życzliwy dla wszystkich tych, którzy znaleźli się na Jego drodze życiowej. Miał 
wyjątkową łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, a w każdym człowie-
ku potrafił odnaleźć pozytywne wartości. Na Profesora zawsze można było liczyć. 
Dla jednych wypróbowany starszy kolega, dla innych przyjaciel, dobry, szlachetny 
człowiek. Wszystko to sprawiało, że Profesor  Żmudziński w polskiej społeczności 
hydrobiologów był osobą powszechnie szanowaną i lubianą. Mając zaszczyt być wie-
loletnim współpracownikiem Profesora  Żmudzińskiego, jestem przekonany, że po-
zostanie On na zawsze w życzliwej pamięci wszystkich nas – hydrobiologów.  

Profesor Ludwik Żmudziński, który jako hydrobiolog tak bardzo ukochał morze, 
odszedł od nas na wieczną wachtę. Niech na tej służbie dołączy do zmarłego nie-
dawno Profesora Zbigniewa Piesika, także pasjonata badań morskich, i niech razem 
pływają po „niebiańskich morzach i oceanach”.

Zbigniew Mudryk

Ogólnopolskie warsztaty ekologiczne 
z okazji 50-lecia pracy naukowej 
Profesor Anny Hillbricht-Ilkowskiej 
na temat „Bez fosforu nie ma życia. 
Problem skali przestrzennej w badaniach 
dynamiki fosforu w jeziorach”
(Warszawa, 3 XII 2005 r.)

Warsztaty zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, 
Oddział w Warszawie, Wydział Biologii i Zakład Ekologii Mikroorganizmów 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dzie-
kanowie Leśnym i odbyło się w nowym budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wzięło w nich udział ponad 100 osób z wielu placówek naukowych 
związanych z hydrobiologią.
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Po powitaniach ze strony organizatorów, obszerne słowo wstępne dotyczące pro-
blematyki warsztatów wygłosiła Jubilatka. Wyraziła Ona wdzięczność organizato-
rom, że zajęli się fosforem. Problematyka związana z fosforem, jako podstawowym 
pierwiastkiem wpływającym i regulującym funkcjonowanie ekosystemów jezior-
nych, była zawsze jednym z głównych zainteresowań Pani Profesor dr hab. Anny 
Hillbricht-Ilkowskiej. Kilka dziesięcioleci badań polskich limnologów nad fosforem 
zaowocowało ogromnym wzrostem wiedzy docenianej w literaturze światowej (np. 
przyżyciowe wydzielanie przez zooplankton) i wykorzystywanej m.in. w podejściu 
aplikacyjnym (zlewnie jezior, rekultywacja). W dalszym ciągu jednak pozostają jesz-
cze zagadnienia słabo poznane, których rozpoznanie może stanowić wyzwanie dla 
badaczy wód (np. woda interstycjalna, siedliska i mikrosiedliska w rzekach).

Pierwszy referat na temat „Losy fosforu w przyrodzie, znane i mało znane przy-
padki” wygłosił dr hab. Andrzej Tatur (Zakład Badań Antarktyki i Centrum Badań 
Ekologicznych PAN). Przedstawił on cykl obiegu fosforu w skali geologicznej, jego 
modyfikacje i skomplikowanie, bardzo często odbiegające od ogólnie przyjętych 
podręcznikowych schematów. 

Rys. 1. Te 50 lat to było mgnienie 
(fot. Joanna Rybak)
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Kolejny referat pt. „Fosfor – klucz do ekohydrologii” przedstawił prof. Maciej 
Zalewski (Uniwersytet Łódzki). Struktura i użytkowanie zlewni mają duży wpływ na 
dynamikę związków fosforu, co przekłada się na problemy związane z eutrofizacją 
i jakością wód. W referacie znalazły się przykłady tego, do jakich błędów dochodzić 
może przy podejmowaniu przez inżynierów decyzji w skali makro, bez znajomo-
ści funkcjonowania ekosystemów, jak takie decyzje (np. niewłaściwe usytuowanie 
oczyszczalni ścieków) mogą odbić się na jakości wody zbiornika zaporowego. 

Dr hab. Lech Kufel (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Akademii Podlaskiej, 
Siedlce) mówił „O nieoczekiwanych konsekwencjach zaburzeń stechiometrycznych 
C:P i N:P w jeziorach”. Wpływ człowieka na wody powierzchniowe to m.in. dostar-
czanie do nich rozmaitych pierwiastków w bardzo różnych proporcjach, najczęściej 
innych niż spotykane w naturze. Inne proporcje pierwiastków biogennych w dostęp-
nym pokarmie uruchamiają specyficzne mechanizmy regulacyjne u producentów 
i konsumentów w planktonie jeziornym (przyżyciowe wydzielanie, faworyzowanie 
lub ograniczanie gatunków szybko rozmnażających się). Referent pozostawił otwarte 
pytania, czy przy podejściu stechiometrycznym do analizy relacji troficznych można 
mówić o wpływie na bieg mikroewolucji w planktonie jeziornym i czy relacje te nie 
mogą być ostrzejsze w warunkach wód płynących. 

Referat na temat „Fosfor na granicy, czyli rola ekotonów w «homogennym» je-
ziorze” został przygotowany przez dr Iwonę Kostrzewską-Szlakowską i mgr. Marka 
Rzepeckiego (Centrum Badań Ekologicznych PAN). W każdym jeziorze doszukać 
się można wielu środowisk przejściowych. W referacie przedstawiono badania kilku 
takich ekotonów: woda–roślina, woda–atmosfera, woda–osad denny, rzeka–jezio-
ro–rzeka – pod kątem intensywności przemian fosforu. W różnych sytuacjach (np. 
warunki tlenowe lub beztlenowe) ekotony mogą być źródłami albo pułapkami dla 
związków fosforu. 

Dr Jolanta Ejsmont-Karabin (Stacja Hydrobiologiczna Centrum Badań 
Ekologicznych PAN, Mikołajki) przedstawiła referat pt. „Wielkie znaczenie małe-
go cyklu – czyli rola zooplanktonu w regeneracji fosforu w ekosystemach wodnych”. 
Szczegółowe badania wykazały, że w okresie stagnacji letniej podstawowym źródłem 
dostępnych dla fitoplanktonu form fosforu jest proces regeneracji pierwiastków bio-
filnych przez zooplankton. W wielu jeziorach drobny zooplankton może odgrywać 
istotną rolę w „oczyszczaniu” wody z glonów, choć duże wioślarki, nawet jak jest ich 
mało, silniej wpływają na fitoplankton. Mały cykl fosforu działa także w miejscach 
zastoiskowych zbiorników zaporowych i rzek, ale tu głównym czynnikiem jest ruch 
wody zwiększający sedymentację.

Ostatni referat na temat „Glony, bakterie, fosfor – historia o tym, jak metodyka 
badawcza może kształtować obraz rzeczywistości” zaprezentował dr hab. Waldemar 
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Siuda (Zakład Ekologii Mikroorganizmów Uniwersytetu Warszawskiego). Referat 
dotyczył różnych strategii pozyskiwania fosforu przez mikroorganizmy planktono-
we.

Zaprezentowane referaty, mimo poważnej tematyki warsztatów, były na ogół 
przedstawiane lekko i dowcipnie, a przy tym zawierały duży ładunek wiedzy i były 
bardzo interesujące. Większość referentów w swoich wystąpieniach nawiązywała do 
roli Profesor Anny Hillbricht-Ilkowskiej w ukształtowaniu i nakierowaniu na zagad-
nienia fosforowe ich zainteresowań badawczych. 

Po tej obszernej części referatowej, zakończonej stosunkowo krótką dyskusją, od-
była się sesja okolicznościowa związana z 50-leciem pracy naukowej Pani Profesor 
Anny Hillbricht-Ilkowskiej. W sesji tej miały miejsce liczne wystąpienia, gratulacje 
i życzenia skierowane do Jubilatki od przedstawicieli wielu instytucji, organizacji 
a także współpracowników, kolegów, przyjaciół; odczytano gratulacyjne listy od 
osób, które nie mogły przybyć osobiście. 

Nie sposób w tej krótkiej notatce choćby wymienić wszystkich zagadnień, który-
mi zajmowała się Profesor Anna Hillbricht-Ilkowska (od ekologii mikroskopijnych 
wrotków po ekologię krajobrazu) oraz Jej wielkich zasług dla polskiej i światowej 
hydrobiologii i ekologii. Do wielu z nich nawiązywano podczas okolicznościowych 
wystąpień. Wspominano np. o niezwykłej aktywności naukowej Pani Profesor, 
o inicjatywach badawczych, o opiece i wypromowaniu całej plejady doktorów, o 30-
-letnim kierowaniu Zakładem Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN, o owocnej 
współpracy naukowej z wieloma placówkami badawczymi, o trwającym do dziś 
szefowaniu kwartalnikowi Polish Journal of Ecology, który dzięki Niej znalazł się 
na prestiżowej liście filadelfijskiej i uzyskał tzw. Impact Factor. To na forum krajo-
wym, a na szerszym – było to np. tworzenie i realizowanie dużych międzynarodo-
wych programów badawczych czy pełnienie funkcji wiceprezydenta SIL-u (Societas 
Internationalis Limnologiae). Profesor Anna Hillbricht-Ilkowska jest członkiem ho-
norowym Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego; została też odznaczona me-
dalem PTH im. Alfreda Lityńskiego. 

Sesja okolicznościowa była ilustrowana licznymi zdjęciami Jubilatki z różnych miejsc, 
sytuacji i okresów działalności. Dużą niespodzianką tej części był występ Chóru Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Zofii Sokołowskiej, który efektownie 
wykonał utwór G. F. Haendla oraz „Gaudeamus igitur”. 

Dopuszczona wreszcie do głosu, wyraźnie wzruszona Pani Profesor podziękowała 
za tyle ciepłych słów i wyraziła wdzięczność za przypomnienie wspólnych badań, epi-
zodów i sytuacji, które z upływem kolejnych dziesięcioleci nakładają się, mylą i gu-
bią w pamięci, choć, jak się wyraziła, minione 50 lat odbiera jako mgnienie (rys. 1). 
Wspomniała trzech nieżyjących już profesorów-mistrzów, z którymi współpraca 
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miała wyraźny wpływ na Jej rozwój naukowy: Kazimierza Tarwida i Kazimierza 
Petrusewicza – twórców Instytutu Ekologii PAN oraz Zdzisława Kajaka – znane-
go z profesjonalizmu kolegę z Zakładu Hydrobiologii IE PAN. Szczególnie ciepło 
„Szefowa” podziękowała skromnej, ale bardzo koleżeńskiej, niezawodnej i odda-
nej laborantce – pani Elżbiecie Gromadce – za blisko 30-letnią pracę w Zakładzie 
Hydrobiologii przy chemicznych analizach wody.

Po wystąpieniach oficjalnych, do Jubilatki ustawiła się długa kolejka osób pra-
gnących osobiście złożyć Jej gratulacje, życzenia, wręczyć kwiaty i upominki. Ten 
przeciągający się punkt programu został po pewnym czasie, na skutek presji or-
ganizatorów, przeniesiony do holu, gdzie czekały już wykwintne ciepłe potrawy 
i kieliszki pełne wina. Ponownie wystąpił Chór Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, wykonując cały koncert okolicznościowych pieśni. W luźnej, przy-
jacielskiej atmosferze długo jeszcze rozmawiano, wspominano, żartowano... Miło 
było przy tej okazji spotkać osoby nie widziane od wielu lat, które współpracowały 
dawniej z Panią Profesor. 

Jestem przekonany, że dzień pięknego Jubileuszu Profesor Anny Hillbricht-
Ilkowskiej stanowić będzie ważny moment historii polskiej hydrobiologii i długo 
pozostanie w pamięci uczestników warsztatów. 

Pozostaje na koniec życzyć Dostojnej Jubilatce wielu jeszcze lat owocnej pracy, 
w zdrowiu, dla dobra hydrobiologii i ekologii.

Krzysztof Lewandowski

Międzynarodowa konferencja
poświęcona 100-leciu urodzin 
Profesora G. G. Winberga (1905–1987) –
„Ekologia wodna w zaraniu XXI wieku”
(Sankt Petersburg, 3–7 X 2005 r.)

Konferencja, zorganizowana dla uczczenia 100-lecia urodzin Profesora G. G. 
Winberga, zgromadziła duże i starannie dobrane grono badaczy, którzy – czy to po-
przez osobisty z Nim kontakt, czy poprzez czerpanie wzorów z dorobku Profesora 
– związani byli z tym wielkim rosyjskim uczonym. Jest więc oczywiste, że konferen-
cja rozpoczęta została przez prof. A. F. Alimova wstępem, w którym przedstawił on 
sylwetkę G. G. Winberga jako uczonego, który zapoczątkował wiele nowych specjal-
ności i kierunków badawczych w hydrobiologii, przy czym szczególnie został pod-
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kreślony Jego wkład w badania nad produktywnością i przepływem energii w skali 
zarówno osobnika, jak i ekosystemu. Biografia tego niezwykłego człowieka obfituje 
w wydarzenia świadczące o wielkiej sile ducha i wytrwałości oraz bezkompromiso-
wości w poszukiwaniu prawdy. Te cechy Jego charakteru aż dwukrotnie naraziły go 
na represje reżimu. W latach 1940–1943 Profesor Winberg był więźniem GUŁAGU 
(KomiLAG na północy europejskiej Rosji), w latach 1948–1949 stracił natomiast 
stanowisko profesora i został pracownikiem fizycznym w gospodarstwie rybackim 
na Białorusi.

Mimo stosunkowo dużej liczby uczestników (ok. 180 osób z 13 krajów), konfe-
rencja miała charakter poniekąd rodzinny, nic więc dziwnego, że wśród uczestni-
ków przeważali Rosjanie (nieco ponad 80%) i badacze z pozostałych krajów byłego 
Związku Radzieckiego (ok. 8%). Grupa gości z „dalekiej zagranicy” była niewielka 
i składała się z serdecznych przyjaciół gospodarzy, od dawna współpracujących z In-
stytutem Zoologii RAN. Wielu z nich poznało Profesora Winberga osobiście i ich 
wystąpienia często rozpoczynały się wspomnieniami z takich spotkań.

Silna dominacja rosyjskojęzycznej grupy uczestników wymusiła na gospodarzach 
ustępstwo w postaci dopuszczenia języka rosyjskiego jako oficjalnego (obok angiel-
skiego) języka obrad. Było to dosyć męczące, bowiem tylko ta część uczestników, 
która znała biegle oba języki, mogła się czuć w pełni usatysfakcjonowana. Pozostali 
natomiast tracili albo referat, albo jego ilustracje. Gospodarze bowiem wymogli na 
uczestnikach, by przygotowali prezentacje w Power Point w jednym języku, nato-
miast referat – w drugim. 

Obrady toczyły się w jednej tylko sesji plenarnej i większość wygłoszonych w niej 
referatów miała charakter przeglądowy, bądź też stanowiły one podsumowanie dłu-
goletnich badań, szkół badawczych, czy też stosowanych technik. Poziom tych wy-
stąpień był na ogół bardzo wysoki, a dyskusja zwykle ożywiona i bardzo ciekawa. 
Prace bardziej szczegółowe i tyczące lokalnych zjawisk przyrodniczych znalazły się 
w dwóch sesjach plakatowych. Być może również wysoki poziom większości przed-
stawionych plakatów, a w pewnym (niewielkim, jak sądzę) stopniu także fakt, iż 
w trakcie tych sesji można było skosztować najlepszego rosyjskiego piwa, spowodo-
wały, iż wzięło w nich udział liczne grono uczestników konferencji, a dyskusja przy 
plakatach była nieskrępowana i bardzo ożywiona.

W 1. sesji plenarnej oprócz wystąpienia A. F. Alimova na temat „hydrobiologii 
produkcyjnej”, jej stanu obecnego i rozwoju wysłuchaliśmy też innego referatu bez-
pośrednio odnoszącego się do wspomnień o Profesorze Winbergu. Było to wystą-
pienie A. P. Ostapenii, który opowiadał o badaniach prowadzonych w jeziorach na-
roczańskich w czasach, gdy przebywał tam G. G. Winberg i o zmianach tych jezior 
(oligotrofizacji), jakie nastąpiły w latach następnych. W. Lampert przedstawił w swo-
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im referacie dwa ważne nurty badawcze w ekologii: ekologię bioenergetyczną i ewo-
lucyjną. W tej pierwszej zadawane jest pytanie, jak funkcjonują organizmy w odpo-
wiedzi na bodźce środowiskowe, w tej drugiej pytanie brzmi – dlaczego organizmy 
funkcjonują w pewien określony sposób. Rozwijająca się obecnie ekologia ewolucyj-
no-fizjologiczna łączy te dwa nurty. W kolejnym referacie R. D. Gulati przedstawił 
krytyczną ocenę Impact Factor jako narzędzia służącego do oceny zarówno jakości 
czasopism naukowych, jak i – niestety – samych naukowców. 

Tematem sesji 2. była teoria funkcjonowania ekosystemów wodnych. Omawiano 
w niej przede wszystkich ekosystemy słonowodne, np. słone jeziora na Krymie, czy 
też Morze Barentsa.

Szczególnie interesujące były niektóre z referatów przedstawionych w sesji 3. za-
tytułowanej „Przepływ energii i krążenie materii w ekosystemach słodkowodnych”. 
M. Gophen przedstawił wyniki ponad 30-letnich badań struktury wiekowej oczli-
ków z jeziora Kinneret. M. I. Gladyshev z kolegami zademonstrowali metody walki 
z zakwitami sinic poprzez usunięcie ze zbiornika planktonożernych ryb, które wy-
woływały wzrost fotosyntezy u tych sinic, które przeszły przez przewody pokarmo-
we ryb. E. N. Naumenko porównała zooplanktonowe łańcuchy pokarmowe w Zale-
wie Wiślanym i Kurskim i stwierdziła, że w tym pierwszym łańcuch ten jest prosty 
i zmienny, natomiast w drugim – skomplikowany i raczej stały. 

Sesja 4. zawierała referaty z dziedziny porównawczej fizjologii ekologicznej orga-
nizmów wodnych (od bakterii po ryby). Do atrakcji tej sesji można zaliczyć referat 
M. A. Levinskich i V. N. Sycheva o wpływie lotu w kosmos na zamknięty system 
ekologiczny. Sesja 5. poświęcona była zagadnieniom dotyczącym dynamiki popula-
cji i struktury ekosystemów wodnych. Nie ominięto również zagadnień związanych 
z modelowaniem, którym poświęcono kolejną 6. sesję.

W sesji 7. („Bioróżnorodność i zdrowotność ekosystemów”) O. Ravera omówił 
wady i zalety stosowanych współcześnie metod monitoringu biologicznego ekosys-
temów wodnych, postulując, by szerzej wprowadzić „monitoring ekologiczny” jako 
narzędzie, które umożliwi lepsze gospodarowanie zasobami wodnymi. Inny system 
klasyfikacji troficznej i szacowania jakości wód zaproponował A. Parparov, nato-
miast autorka tej relacji zadała pytanie: „Ile gatunków wrotków żyje w jeziorze i czy 
ma to jakiekolwiek znaczenie ekologiczne?”, na które odpowiedziała: „Z braku odpo-
wiednich badań nie jest znana odpowiedź na pierwsze pytanie, co też uniemożliwia 
udzielenie odpowiedzi na pytanie drugie”. Dwa referaty tej sesji omawiały różnorod-
ność gatunkową i jej zmiany pod wpływem antropopresji w zespołach bentosowych, 
a jeden – gatunki inwazyjne w estuarium Newy i ich wpływ na ekosystem.

Sezonowe i biotopowe adaptacje organizmów wodnych były przedmiotem se-
sji 8. Przestawione w niej referaty były bardzo zróżnicowane pod względem treści. 
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W rozpoczynającym ją referacie J. Sarvala zaprezentował bardzo interesującą meto-
dę określania preferencji pokarmowych organizmów wodnych przy użyciu podwój-
nego znakowania: stabilnymi izotopami węgla i azotu. W badaniach nad wpływem 
fotoperiodu na cykle życiowe Daphnia V. R. Alekseev i D. L. Lajus wykazali, że nie 
tylko długość dnia, ale i kierunek zmian (spadek lub wzrost) długości fotoperiodu 
ma znaczenie w tych cyklach. Bardzo interesujący i pięknie zilustrowany był rów-
nież referat K. N. Kosobokovej omawiający strategie reprodukcyjne i cykle życiowe 
kilkunastu gatunków głębokowodnych Copepoda z Oceanu Arktycznego. 

Pętla mikrobiologiczna zdominowała wystąpienia w sesji 9. poświęconej łań-
cuchom troficznym w ekosystemach wodnych. V. S. Mukhanov ze współautorami 
omówili zależność między pętlą mikrobiologiczną i „wirusową” oraz rolę obu tych 
pętli w gospodarce węglem w środowisku morskim. V. Straškrabova z kolegami 
(Instytut Hydrobiologii Czeskiej Akademii Nauk) przedstawiła natomiast podsumo-
wanie wieloletnich badań tego znanego na całym świecie zespołu nad zależnościami 
między pętlą mikrobiologiczną a biomasą organizmów i procesami obserwowanymi 
w zbiornikach zaporowych i jeziorach.

Trudno sobie wyobrazić pobyt w Sankt Petersburgu bez wizyty w teatrze i obej-
rzenia choćby jednego przedstawienia słynnego rosyjskiego baletu klasycznego. 
Tym razem gospodarze zaprosili nas na „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego, 
a więc balet najbardziej klasyczny spośród wszystkich możliwych. Odnowiona cho-
reografia, świetne wykonanie, wspaniałe stroje i dekoracje, wszystko to sprawiło, iż 
obejrzałam to przedstawienie z dużą przyjemnością.

Wielką atrakcją konferencji był już sam pobyt w mieście tak pięknym i bogatym 
w niezwykłe zabytki, jak Sankt Petersburg. Sądząc po hektarach powierzchni ścian 
budynków zasłoniętych rusztowaniami, w ciągu kilku lat stanie się ono jednym 
z najwspanialszych miast Europy. Nie szczędzono nam jednak i dodatkowych atrak-
cji, takich jak wizyta w Ermitażu i wycieczka do Puszkina, gdzie w letnim pałacu 
carycy Katarzyny obejrzeliśmy odtworzoną słynną „bursztynową komnatę”. 

O tym, jak wspaniały był uroczysty rocznicowy bankiet, nie muszę chyba opo-
wiadać, bo z dawien dawna wiadomo, że nikt tak się bawić nie umie, jak Bracia 
Rosjanie!

Podsumowując moje wrażenia z tej wizyty muszę stwierdzić, że rzadko jak dotąd 
zdarzało mi się spędzić czas w tak satysfakcjonujący sposób. Zarówno poziom refe-
ratów, jak i rozmów w kuluarach, liczba nawiązanych kontaktów, propozycji współ-
pracy, ilość i jakość kontaktów towarzyskich – wszystko to sprawiło, że opuszczałam 
Sankt Petersburg w przekonaniu, że była to podróż bardzo owocna.

Jolanta Ejsmont-Karabin
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3. międzynarodowe warsztaty 
na temat badań drobnych zbiorników wodnych 
(Müncheberg, Niemcy, 21–23 X 2005 r.)

Celem warsztatów zorganizowanych przez Centrum Krajobrazu i Użytkowania 
Rolniczego w Müncheberg (rys. 1) była wymiana poglądów i doświadczeń bada-
czy zajmujących się płytkimi i niewielkimi zbiornikami wodnymi. Müncheberg to 
małe miasteczko położone na południu Nadodrza Marchijskiego. W tej interesującej 
miejscowości znajdują się zabytkowe mury miejskie z bramą o dwóch obronnych 
wieżach. Jedna z nich połączona jest z małym muzeum. Szczególną dumą mieszkań-
ców miasta jest odrestaurowany kościół z odsuniętą od jego nawy wieżą, zbudowany 
przez znanego architekta Karla Friedricha Schinkela. 

Warsztaty te stanowiły kontynuację wcześniejszych spotkań naukowców zajmu-
jących się drobnymi zbiornikami wodnymi, przy czym po raz pierwszy miały one 
charakter międzynarodowy. Pierwsze dwa zorganizowane były w latach 2003 i 2004 
przez Uniwersytet w Rostoku. Aktualne spotkanie zorganizowane zostało przez dr. 
Thomasa Kalettkę z Centrum Krajobrazu i Użytkowania Rolniczego. Obrady odby-
wały się w głównym budynku konferencyjnym Centrum. 

Rys. 1. Miejsce obrad warsztatów w Centrum Krajobrazu i Użytkowania Rolniczego w Münche-
berg (fot. N. Kuczyńska-Kippen)
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Ogółem w warsztatach uczestniczyło 55 osób reprezentujących 5 państw. 
Najliczniejszą grupę stanowili gospodarze (40 osób), następnie Polska (12) oraz 
Wielka Brytania, Białoruś i Uzbekistan (po 1 uczestniku). Uczestnicy zakwaterowa-
ni byli w komfortowo wyposażonych apartamentach Centrum, 100 metrów od sali 
obrad. 

Tematykę spotkania podzielono na cztery główne części (sekcje): Typologia, 
analiza krajobrazu i ochrona (7 referatów); Dynamika wody i osadów (3 referaty); 
Bioróżnorodność i bioindykacja. Rośliny (6 referatów); Bioróżnorodność i bioindy-
kacja. Zwierzęta (9 referatów).

Zaproponowano bardzo szerokie podejście tematyczne do obiektu badań. 
Prezentowane wystąpienia i plakaty obejmowały bowiem szereg zagadnień z hy-
drogeologii, chemii wód, hydrobiologii, a nawet paleologii. Przedstawiano nie tylko 
zakończone już badania, ale także dopiero rozpoczęte prace. Zaprezentowano m.in. 
projekt dotyczący użycia makrofitów jako organizmów wskaźnikowych w typologii 
małych zbiorników wodnych w oparciu o różnice w składzie gatunkowym pomiędzy 
badanymi stawami, zróżnicowanymi pod względem środowiskowym (morfologia 
stawu, pH, związki azotu i fosforu, twardość wody, przewodnictwo czy koncentracja 
chlorofilu a). W ramach zagadnień zoologicznych wiele miejsca poświęcono sta-
wom śródpolnym jako miejscu rozrodu płazów. Kręgowce te badano zarówno pod 
kątem ich bogactwa taksonomicznego, jak i roli w łańcuchu troficznym krajobra-
zu rolniczego. Wśród bezkręgowców szczegółowo omawiano strukturę zgrupowań 
mięczaków i zooplanktonu zróżnicowanych typów drobnych zbiorników wodnych. 

Ponadto na spotkaniu zaprezentowano 15 plakatów, które także podzielono na po-
szczególne sekcje tematyczne, a eksponowano przez cały czas trwania warsztatów. 

Grupa polska pokazała 7 plakatów, które dotyczyły badań fito- i zooplanktonu, 
peryfitonu, makrofitów oraz zbiorowisk ślimaków zróżnicowanych typów stawów.

Najważniejszą częścią warsztatów była wymiana poglądów na zakończenie spo-
tkania. Finalna dyskusja dotyczyła szeroko rozumianej potrzeby badań drobnych 
zbiorników wodnych. Ponadto skupiono się na przeanalizowaniu metod walory-
zacji stawów w poszczególnych krajach oraz wskazano na potrzebę ich ujednolice-
nia dla umożliwienia  porównywania wyników badań w różnych rejonach Europy. 
W podsumowaniu położono także silny akcent na zagadnienia związane z ochroną 
drobnych „oczek” wodnych w krajobrazie rolniczym i leśnym oraz na odpowiednie 
zagospodarowanie ich zlewni. Zasugerowano również potrzebę prowadzenia rolnic-
twa ekologicznego na terenach bogatych w drobne, naturalne, polodowcowe „oczka” 
śródpolne.

Oprócz części naukowej organizatorzy zadbali również o część towarzyską, wyko-
rzystując w tym celu wolny czas. Pierwszego dnia zostaliśmy zaproszeni na uroczystą 
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kolację: w stylowej karczmie serwowano specjały kuchni niemieckiej, które okazały 
się być wyjątkowo smaczne. Kolejny wieczór spędziliśmy we włoskiej restauracji, 
delektując się tym razem wyszukanymi specjałami śródziemnomorskimi. 

Ostatniego dnia warsztatów zorganizowano nam wycieczkę po terenach rolni-
czych z licznymi śródpolnymi zagłębieniami, z których część wypełniona była wodą. 
Stanowiły one obiekty badań gospodarzy. Mimo momentami niesprzyjającej pogody 
wycieczka należała do bardzo interesujących.  

Podsumowując: było to krótkie, ale owocne i sprawnie zorganizowane spotkanie. 
Mamy nadzieję na kontynuację spotkań z tego cyklu.
    

Natalia Kuczyńska-Kippen i Barbara Nagengast
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