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18 marca 2014 roku odszedł on nas

dr Jan Igor Rybak
Jako sekretarz
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
był jego niezastąpioną podporą.
Dla nas, członków redakcji Wiadomości
Hydrobiologicznych, był mentorem.
To jemu zawdzięczamy, że po likwidacji Wiadomości
Ekologicznych, a tym samym Wiadomości
Hydrobiologicznych, ponadpięćdziesięcioletnia
tradycja wydawania WH była kontynuowana.
Niestrudzenie poszukiwał nowych tematów,
wielokrotnie dzwonił do autorów domagając się
obiecanych tekstów, koordynował prace redakcji,
poprawiał teksty.
Był niezastąpiony. BYŁ...
Spróbujemy sprostać jego wymaganiom
i kontynuować jego dzieło.
Redakcja WH

Notatki naukowe
Mikrobiologiczna bioremediacja
zanieczyszczonych i zeutrofizowanych

płytkich zbiorników wodnych

Mając na uwadze coraz bardziej malejące zasoby dobrej jakości śródlądowych wód powierzchniowych, podjęto szereg działań zmierzających do opracowania i praktycznego
zastosowania technologii poprawy jakości wód oraz rewitalizacji ekologicznej zdegradowanych i/lub silnie zeutrofizowanych zbiorników wodnych.
Opis stanu technologii
Postępujące antropogeniczne
zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz ich silna eutrofizacja prowadzi nie tylko do biologicznej i ekologicznej degradacji zbiorników, ale także
do zaniku lub znacznego ograniczenia
funkcji komercyjnego wykorzystania
wód i zbiorników jako źródeł wody
pitnej oraz w gospodarce rybackiej,
akwakulturach czy sporcie i rekreacji.
Oznacza to, że coraz więcej zbiorników
wodnych w kraju już straciło lub utraci
swoje znaczenie gospodarcze i społeczne w najbliższych latach. W prognozach
rozwoju cywilizacyjnego na najbliższe
dwie dekady wiele organizacji o zasięgu
globalnym (np. WHO, OECD, ONZ) wskazuje na narastający problem dostępności wody dobrej jakości, a w przypadku
wielu krajów, do których należy Polska,
spodziewać się należy, że zasoby wodne spełniające kryteria zaopatrzenia
mieszkańców w wodę pitną i do celów
gospodarczych wręcz będą głównym
czynnikiem limitującym rozwój gospodarczy i cywilizacyjny a także bezpośrednio wpływającym na stan zdrowotny społeczeństw.
Na przełomie XX i XXI wieku
jednym z głównych wyzwań stawianych
społeczeństwom uprzemysłowionym
o wysokim potencjale cywilizacyjnego rozwoju stały się problemy ochrony
środowisk wodnych, zabezpieczeniu
ich prawidłowego ekologicznego funkcjonowania oraz bioróżnorodności
oraz gospodarczego i społecznego ich
wykorzystania. Mając na uwadze coraz

bardziej malejące zasoby dobrej jakości
śródlądowych wód powierzchniowych
podjęto szereg działań zmierzających
do opracowania i praktycznego zastosowania technologii poprawy jakości wód
oraz rewitalizacji ekologicznej zdegradowanych i/lub silnie zeutrofizowanych
zbiorników wodnych. Problem silnego
zanieczyszczenia zbiorników wodnych
śródlądowych w szczególności dotyczy
płytkich jezior, stawów lub zbiorników
sztucznych, zwykle o niewielkiej objętości, do których wód docierają zanieczyszczenia antropogeniczne i obszarowe z dużej powierzchni zlewni.
Rozbudowana sieć centralnych
kanalizacji wodno-ściekowych oraz
wybudowane lub zmodernizowane
oczyszczalnie ścieków, co prawda zahamowały dalszy dopływ punktowych
zanieczyszczeń, jednakże nie przyczyniły się istotnie do poprawy jakości
wód oraz osadów dennych ogromnej
ilości obecnie silnie zanieczyszczonych
zbiorników wodnych, które w przeszłości były odbieralnikami ścieków i zanieczyszczeń powierzchniowych spływających ze zlewni bezpośredniej. W wyniku
długoletniego dopływu zanieczyszczeń
zbiorniki te uległy silnej eutrofizacji
i ekologicznej degradacji. Bezpośrednią przyczyną złej jakości wód w takich
zbiornikach jest zgromadzony nadmiar
materii organicznej (autochtonicznej
i allochtonicznej) rozpuszczonej w wodzie (DOM) lub partykularnej, cząstkowej materii organicznej (POM) zdeponowanej w osadach dennych, a także
duża pula eutrofogennych związków
azotowych i fosforowych w wodzie

i osadach. Ten nadmiar zgromadzonej
w zbiornikach wodnych materii organicznej i związków biogenicznych wraz
z zaburzoną w nich bioróżnorodnością
strukturalną i funkcjonalną na skutek
silnej eutrofizacji zahamował w dużym
stopniu naturalnie przebiegające w
przyrodzie procesy samooczyszczania
się wód. Dlatego też takie zdegradowane zbiorniki wodne, niepodlegające
wydajnemu samooczyszczaniu się wód,
wymagają działań technologicznych
podjętych przez człowieka.
Metody rekultywacji jezior
polegają na działaniach ochronnych
prowadzonych na obszarze zlewni oraz
zabiegach technologicznych w obrębie
zbiornika. Aby technologiczne zabiegi
interwencyjne wewnątrz rekultywowanego zbiornika wodnego przyniosły zamierzony skutek poprawy jakości wody, należy w fazie początkowej
przede wszystkim ograniczyć i kontrolować punktowe źródła zanieczyszczeń
oraz spływów powierzchniowych ze
zlewni docierających do poddawanego
rekultywacji zbiornika. Jak wspomniano powyżej, w przypadku wielu zanieczyszczonych i zdegradowanych jezior,
stawów i innych zbiorników wodnych w
ostatnich latach w dostateczny sposób
uregulowano gospodarkę wodno-ściekową w zlewni, jednakże nie wpłynęło
to zasadniczo na poprawę jakości ich
wód. Dlatego też na obecnym etapie
zarządzania środowiskowego i ochrony
śródlądowych wód powierzchniowych
niezbędne są zabiegi technologiczne,
w wyniku których w tych zbiornikach
dojdzie do eliminacji skumulowanych

zanieczyszczeń organicznych i związków biogenicznych w wodzie i osadach dennych.
Z pośród wielu różnych stosowanych obecnie metod technologicznej rekultywacji zbiorników wodnych
można wyróżnić kilka kategorii najczęściej stosowanych takich zabiegów: (1) usuwanie odtlenionych wód
hypolimnionu (możliwe jedynie w jeziorach głębokich stratyfikowanych
termicznie) metoda „rury Olszewskiego”; (2) sztuczne napowietrzanie
kolumny wody w celu stymulacji tlenowych przemian degradacji zanieczyszczeń organicznych w procesach
mikrobiologicznych i precypitacji nieorganicznych form fosforu z natlenionej kolumny wody (związki P są trudno rozpuszczalne w wodzie przy tym
potencjale redox); (3) mechaniczne
usunięcie powierzchniowej warstwy
osadów dennych, bagrowanie (najczęściej 0,5-1,0 m), które doprowadza
do wyniesienia na zewnątrz zbiornika wraz z osadami skumulowanych
w nich zanieczyszczeń i związków
biogenicznych; (4) chemiczna inaktywacja fosforu mineralnego poprzez
precypitację do osadów dennych przy
pomocy związków glinu i/lub żelaza
w preparatach PAX i PIX; (5) biomanipulacja strukturą populacji ryb; oraz
(6) od niedawna stosowana mikrobiologiczna bioremediacja jakości wód za
pomocą probiotycznych bakterii środowiskowych.
Wzmiankowane powyżej klasyczne i stosunkowo stare technologie poprawy jakości wód oraz restytucji biologicznej zdegradowanych
zbiorników wodnych bardzo często są
niezwykle inwazyjne, czasami wręcz
katastrofalne ekologicznie, np. (3) metoda bagrowania osadów dennych czy
też (4) chemiczne wytrącanie fosforu
z toni wodnej, dla środowiska naturalnego albowiem, albo niszczą całkowicie faunę i mikroflorę bentosową
(3) lub wprowadzają do środowiska
naturalnego ogromne ilości glinu (4)
(średnio 1,0–1,5 tony PAX/PIX na 1 ha
rekultywowanego jeziora), o którym
wiadomo, że jest pierwiastkiem powszechnie toksycznym dla narybku
ryb, hamuje rozwój i funkcje biochemiczne bakterii wodnych i należy do
czynników powodujących chorobę
Alzheimera u ludzi. Te niebezpieczne

metody dla środowiska naturalnego
przynoszą pozytywny efekt redukcji
fosforu w wodzie zwykle w krótkim
okresie kilku lat (2-4 lata) i są jednymi
z najstarszych metod rekultywacji, ale
najczęściej w ostatnich latach stosowanymi w Polsce!
Mikrobiologiczne
metody
bioremediacji z zastosowaniem probiotycznych mikroorganizmów środowiskowych zostały wprowadzone
i zastosowane do oczyszczania wody
z zanieczyszczeń organicznych i mineralnych dopiero od kilkunastu lat na
świecie i zyskują coraz większe zastosowanie dając w akwakulturach szybkie
efekty poprawy jakości wód. Unikatową
cechą tych metod bioremediacji probiotycznej jest ich absolutne bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego,
nieinwazyjność w naruszaniu struktury
i funkcji wodnych organizmów, oraz
szybkość zadziałania w środowisku
skutkująca poprawą jakości wody i redukcją zanieczyszczeń w kilkumiesięcznym okresie od zastosowania. W Polsce
do tej pory metody mikrobiologicznej
bioremediacji probiotycznej nie były
stosowane na szerszą skalę, aczkolwiek
do tej pory przeprowadzone jednostkowe zabiegi rekultywacji wód tymi metodami wykazały ich dużą skuteczność
i przydatność do poprawy stanu jakości
wód i rewitalizacji ekologicznej zdegradowanych zbiorników wodnych. W Polsce od 2-3 lat kilka firm próbuje zastosować zagraniczne mikrobiologiczne
preparaty probiotyczne do bioremediacji zanieczyszczonych zbiorników wodnych z różnym skutkiem i powodzeniem
w środowisku. Najczęstszą przyczyną
niepowodzeń lub małej efektywności
w bioremediacji jest bezpośrednie zastosowanie zagranicznej technologii
producenta używanego biopreparatu
(często opracowanego do innych warunków klimatycznych środowisk i potrzeb) bez znajomości szczegółowej
biotechnologii „know-how” opartej na
badaniach naukowych. Zagraniczni producenci biopreparatów importowanych
i stosowanych w Polsce nie udostępniają technologii „know-how” stanowiącej
tajemnicę handlową firmy, a importerzy tych produktów na rynek krajowy
nie posiadają najczęściej naukowych
umiejętności i możliwości opracowania
biotechnologii „know-how” do polskich
warunków klimatycznych i specyfiki

zanieczyszczonych i zeutrofizowanych
środowisk wodnych, w których te probiotyki mają zostać użyte.
W Zakładzie Ekologii Mikroorganizmów UW i Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód, Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych UW podjęto
badania nad opracowaniem i wdrożeniem do praktyki gospodarczej nowej,
innowacyjnej biotechnologii mikrobiologicznej bioremediacji płytkich, zanieczyszczonych i silnie zeutrofizowanych
zbiorników wodnych (jeziora, stawy rybackie i rekreacyjne, biologiczne laguny przy oczyszczalniach ścieków, itp.)
do tej pory nie stosowanej powszechnie
w kraju ani na świecie w klimatycznej
strefie umiarkowanej. Istotą biotechnologii jest wprowadzenie do wody
i osadów dennych bioremediowanych
zbiorników liofilizowanego inokulum
naturalnego zespołu mikroorganizmów niepatogennych (nie zawierających GMO) wyselekcjonowanych pod
kątem wysokiej aktywności biochemicznej i adaptowanych do degradacji
materii organicznej i zanieczyszczeń.
Wraz z inokulowanymi mikroorganizmami zostaje wprowadzony tlen cząsteczkowy w postaci nano- i mikropęcherzyków gazu, których zadaniem jest
natlenienie środowiska oraz transport
inokulowanych mikroorganizmów do
górnych warstw kolumny wody, ich
dyspersja i adsorbcja na powierzchni zawiesiny detrytusowej. Zadaniem
wprowadzonego do środowiska inokulum mikroorganizmów jest szybka inicjacja tlenowych procesów degradacji
oraz mineralizacji zanieczyszczeń organicznych oraz wspomożenie zakłóconych procesów samooczyszczania
się wód wraz z naturalnie występującą
w zbiorniku mikroflorą bakterii, promieniowców i mikrogrzybów wodnych.
Rozpuszczone w wodzie związki organiczne i zawiesina zanieczyszczające
środowisko wodne zostaną enzymatycznie zdegradowane do substancji
monomerycznych, zasymilowane przez
mikroheterotrofy i wbudowane w ich
biomasę, oraz w 80-90% zmineralizowane w procesie respiracji do dwutlenku węgla i soli mineralnych. Mineralne produkty azotowe i fosforowe,
powstałe w respiracji tlenowej, zostaną
częściowo zasymilowane i zużyte do
produkcji biomasy mikroorganizmów,
a pozostała część nieorganicznych

ortofosforanów (trudno rozpuszczalna w wodzie w tlenowym potencjale redox) zostanie wytrącona z wody
i unieruchomiona biologicznie w wysoko zmineralizowanych natlenionych osadach dennych. Zredukowane
formy azotu zostają utlenione i dalej
w procesie anammox (beztlenowego
utleniania amoniaku) przekształcone
do azotu cząsteczkowego. Wytworzona biomasa bakterii w tych procesach
zostanie konsumowana przez bakteriożerne pierwotniaki, które z kolei
staną się bazą pokarmową dla mikrozooplanktonu > zooplanktonu > ryb
> ssaków i ptaków doprowadzając do
zwiększenia biomasy gatunków kręgowców gospodarczo użytecznych.
Skutkiem
mikrobiologicznej bioremediacji są: (a) usunięcie
nadmiaru związków organicznych
i mineralnych z wody i osadów dennych; (b) poprawa jakości chemicznej

i biologicznej wody; (c) wzrost przezroczystości wody; (d) zmniejszenie miąższości organicznych osadów dennych
i wzrost ich stopnia zmineralizowania;
(e) korzystne zmiany w strukturze fitoplanktonu (zmniejszenie udziału cyanobakterii); (f) ograniczenie zakwitów
fitoplanktonu; (g) zwiększenie stopnia
natlenienia wód i osadów dennych.
Opracowywana
koncepcja
nowej biotechnologii „know-how” mikrobiologicznej bioremediacji zbiorników wodnych należy do grupy tzw.
„zielonych technologii” („green technology”) przyjaznych środowisku naturalnemu i nie powodujących zakłóceń
ekologicznego funkcjonowania ekosystemów wodnych. Ocenia się, że odbiorcami opracowanej biotechnologii
„know-how” może być szeroka grupa
podmiotów gospodarczych (których
ilość lawinowo wzrasta w Polsce i krajach europejskich) oferująca w swojej

działalności biznesowej zabiegi rekultywacji i biologicznej rewitalizacji zanieczyszczonych zbiorników wodnych,
a także szereg instytucji państwowych
i samorządowych odpowiedzialnych
za poprawę jakości wód śródlądowych.
Mając na uwadze coraz bardziej malejące zasoby dobrej jakości śródlądowych
wód powierzchniowych podjęto szereg
działań zmierzających do opracowania i
praktycznego zastosowania technologii
poprawy jakości wód oraz rewitalizacji
ekologicznej zdegradowanych i/lub silnie zeutrofizowanych zbiorników wodnych.
Prof. dr hab. Ryszard J. Chróst
Zakład Ekologii Mikroorganizmów
Uniwersytetu Warszawskiego
i Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytetu Warszawskiego
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Sprawozdania
XIII Europejskie Sympozjum
Nauk o Wodach Słodkich SEFS

Münster, Niemcy, 1-5 lipca 2013

Ósma konferencja z cyklu organizowanych pod egidą Stowarzyszenia Biologii Wód Słodkich (Freshwater Biological Association – FBA) oraz Europejskiej Federacji Nauk o Wodach
Słodkich (European Federation for Freshwater Sciences – EFFS) - Europejskie Sympozjum
Nauk o Wodach Słodkich jest (SEFS). SEFS jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym co
dwa lata w różnych miastach Europy.
Tegoroczne sympozjum odbyło
się w Münster (Niemcy) – mieście będącym
siedzibą ośrodków naukowych słynących
o ponadstuletnich tradycji badań limnologicznych. Münster jest uniwersyteckim
miastem położonym w północnej części
kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia: spośród 270 000 mieszkańców aż 48 000 stanowią studenci. Dwoma
największymi ośrodkami naukowymi są
tutaj Westfalski Uniwersytet Wilhelma
w Münster (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) oraz Uniwersytet Nauk
Stosowanych w Münster (Fachhochschule
Münster). Wielokrotnie nawiązywana na
przestrzeni ostatnich stu lat współpraca
pomiędzy oboma ośrodkami oraz agencjami rządowymi poskutkowała powstaniem licznych interdyscyplinarnych grup
badawczych, skupiających się na badaniach podstawowych oraz stosowanych.
Odpowiedzialność za organizację sympozjum wzięły na siebie Niemieckie Stowarzyszenie Limnologiczne
(Deutsche Gesellschaft für Limnologie
e.V. – DGL) oraz Westfalski Uniwersytet
Wilhelma w Münster wspólnie z wykonawcami kilku lokalnie realizowanych
programów LIFE+ dotyczącymi wód płynących. Komitetowi organizacyjnemu
przewodniczyła prezydent GDL, prof. dr
Elisabeth I. Meyer (Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster). Dodatkowo,
by zapewnić porządek od strony technicznej, wszystkie kwestie organizacyjne
oraz logistyczne były pozostawione firmie INTERCOM, zajmującej się profesjonalnym organizowaniem konferencji. Na
czas trwania sympozjum w centrum konferencyjne zamienił się hotel Mövenpick,
położony w zacisznej i otoczonej zielenią
okolicy Münster. Dzięki wysokiej jakości

usług świadczonych przez tą instytucję,
nie można było (zazwyczaj) narzekać na
brak przestrzeni, a zwłaszcza na serwowane w restauracji hotelowej posiłki.
Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem: „Nauki o wodach
słodkich dla natury oraz społeczeństwa”.
Organizatorzy postawili sobie jako cel integrację obecnych osiągnięć naukowych
z wielu dziedzin: od zagadnień teoretycznych i badań podstawowych (m.in.
z ekologii, w tym ekologii ewolucyjnej)
do innowacyjnych rozwiązań w zakresie
zrównoważonego zarządzania wodami
słodkimi w kontekście wzrastającej antropopresji na środowiska słodkowodne. Zamiarem organizatorów było skupienie się
na najnowszych osiągnięciach z zakresu
badań nad różnorodnością biologiczną,
dynamiką i funkcjonowaniem ekosystemów wód słodkich.
W konferencji wzięło udział
ponad 500 badaczy pochodzących z 38
krajów, nie tylko europejskich. Wśród
uczestników można było spotkać i posłuchać także badaczy m.in. z Australii, Brazylii, Burkina Faso, Kamerunu, Nowej Zelandii, RPA i USA. Nikogo natomiast nie
zdziwi fakt, iż najliczniej reprezentowani
byli naukowcy niemieccy, stanowiący
ponad 40% wszystkich uczestników. Badacze z Polski uplasowali się na 13. miejscu, ustępując wspomnianym wcześniej
Australijczykom (12. miejsce).
W trakcie trwającego pięć dni
sympozjum „grafik zajęć” wypełniony
był przez organizatorów w całości, od
Dr Diego Tonolla zdobywca pierwszego miejsca EFFS za najlepszą pracę
z zakresu limnologii
w kuluarowej dyskusji

rana do późnych godzin popołudniowych. Uczestnicy konferencji mogli wybierać pomiędzy wykładami plenarnymi,
sesjami referatowymi oraz plakatowymi.
Ponadto jeden dzień w całości przeznaczono na nieobligatoryjne wycieczki terenowe, dając jednocześnie możliwość
na spokojne zwiedzane samego Münster
pozostałym uczestnikom sympozjum.
Konferencja rozpoczęła się od przemówień przedstawicieli organizatorów (prof.
dr Elisabeth I. Meyer), władz miasta (Karin Reismann), Ministerstwa Środowiska
Nadrenii Północnej-Westfalii (Peter Knistch) oraz Uniwersytetu w Münster (prof.
dr Stephan Ludwig). Jednakże spośród
niezwiązanych z limnologią elementów
sympozjum, niewątpliwie najdłużej pozostanie wszystkim uczestnikom w pamięci
występ muzyka, który przy dźwiękach
gitary usiłował nakłonić do wspólnego
śpiewu wszystkich uczestników zgromadzonych podczas ceremonii otwarcia.
Niestety, zgromadzenie badaczy - początkowo oszołomione nietypowym jak
dla tego typu wydarzeń przedstawieniem - nie dało się ostatecznie ponieść

dźwiękom muzyki. Niemniej jednak wyrazy uznania należą się organizatorom
za pomysłowość i oryginalność – zastanawiające jest czym zaskoczą nas organizatorzy kolejnego sympozjum.
Nowością na tegorocznym
sympozjum był zorganizowany przez
EFFS konkurs na najlepszą prace doktorską z zakresu limnologii. Ocena prac
pod względem merytorycznym została
dokonana dużo wcześniej, natomiast
podczas konferencji nastąpiło oficjalne
ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce
przypadło dr. Diego Tonolla (Federalny
Urząd ds. Środowiska, Bern, Szwajcaria), wyróżnienia zaś otrzymali dr Sami
Domisch (Centrum Badań nad Bioróżnorodnością i Klimatem, Frankfurt nad
Menem, Niemcy) oraz dr David X. Soto
(Uniwersytet Nowego Brunszwiku, Fredericton, Kanada). Nagrodą za zajęcie
pierwszego miejsca była możliwość
poprowadzenia wykładu plenarnego
podczas ceremonii otwarcia konferencji, co niewątpliwie byłoby wielkim
wyróżnieniem dla każdego młodego
badacza. Dr Diego Tonolla w trakcie45-minutowego wykładu zaprezentował
wyniki dotyczące akustycznej i termicznej charakteryzacji krajobrazów
rzeki w czasie rzeczywistym („Real-time
acoustic and thermal characterization of
river landscapes”).
W trakcie wykładów plenarnych słuchacze mogli pogłębić swoją
wiedzę na temat wielu zagadnień: stechiometrii ekologicznej w aspekcie przestrzennym – zarówno w małej jak i dużej
skali (Robert W. Sterner, James M. Hood,
Uniwersytet Minnesoty, Saint Paul,
USA); funkcjonowania na przestrzeni
ostatnich 20 lat programu LIFE (Simona
Bacchereti, Carlos de Paz, Zespół Komunikacji Programu LIFE, Bruksela, Belgia);
doboru odpowiedniego poziomu taksonomicznego w kontekście indykacji
biologicznej (Judit Padisák, Uniwersytet
w Veszprém, Węgry); trwania i wymierania gatunków w złożonych sieciach
troficznych (Ulrich Brose, Uniwersytet
Georga Augusta w Getyndze, Niemcy);
szybkiego tempa ewolucji podczas inwazji siedlisk (Carol Eunimi Lee, Uniwersytet
Wisconsin, Madison, USA); poszukiwania
odpowiedniej strategii rekultywacji podczas odtwarzania usług ekosystemalnych
świadczonych przez środowiska słodkowodne (Emily S. Bernhardt, Uniwersytet
Duke’a, Durham, USA) czy kształtowania
zbiorowisk bakteryjnych towarzyszących
organizmom wodnym poprzez wpływ
środowiska (Claudia Dziallas, Uniwersytet

w Kopenhadze, Dania).
Zarówno
sesje referatowe jak
i plakatowe zostały
podzielone na 28
grup tematycznych,
dodatkowo zróżnicowanych na sesje
regularne oraz specjalne. Stąd każdy
badacz mógł znaleźć
odpowiednie dla siebie forum słuchaczy.
Referaty były wygłaszane podczas pięciu
równolegle
trwających sesji, w suHotelowy hol - miejsce przerw kawowych oraz sesji
mie przedstawiono ich 337.
Każdy z prelegentów miał 12 minut na badań nad obiegiem pierwiastków w
przedstawienie swojej prezentacji oraz środowisku, jak i nad całymi sieciami
dodatkowo 3 minuty na krótką dysku- troficznymi. Zgodnie z panującym wciąż
sję. Wiele osób ewidentnie nie zwracało zainteresowaniem obszarami miejskimi,
uwagi na zegarek, co często skutkowało badacze mogli posłuchać o badaniach
przekraczaniem limitu 12, a nawet 15 mi- wód słodkich zlokalizowanych właśnie
nut. Dużym zaskoczeniem dla mnie było na takich terenach. Filogeneza, bioróżnodosyć swobodne podejście do tej kwe- rodność, biogeografia oraz pasożytnicstii samych organizatorów, wydających two, to tylko niektóre spośród niewymiesię nie przejmować nieprzestrzeganiem nionych wcześniej tematów, które także
znalazły swoje miejsce na tej konferencji.
ustalonego rygoru czasowego.
Nikogo nie powinien dziwić
Plakaty umieszczane były już
także fakt, iż w metodyce wielu badań
od pierwszego dnia konferencji w rozczęsto można było się zetknąć z zastosoległym holu hotelowym, co umożliwiło
waniem technik biologii molekularnej.
na spokojne przestudiowanie wyników
Przykładem może być wykorzystanie
oraz dyskusję z autorami w kuluarach.
białek szoku cieplnego (HSP) do uzyW trakcie dwóch sesji zaprezentowano
skania informacji na temat potencjału
w sumie 117 plakatów. Tematyka i zainwazyjnego jednego z gatunków kiełży
kres badań przedstawianych podczas
(Dikerogammarus villosus).
wszystkich sesji zarówno referatowych,
Oprócz podstawowych elemenjak i plakatowych były tak szerokie, jak
tów konferencji jakimi były wykłady oraz
szeroka jest nauka o wodach słodkich.
prezentacje, nie mogło także zabrakZ uwagi na hasło przewodnie
nąć wydarzeń socjalnych, dodatkowych
całego sympozjum słuchacze, w ramach
warsztatów oraz wycieczek terenowych
kilku sesji, mogli wysłuchać szeregu
(oczywiście, z dwoma wyjątkami, wymawystąpień traktujących między innymi
gających stosownych dopłat). Wieczór
o efektach prac rekultywacyjnych. Napoprzedzający rozpoczęcie sympozjum
tomiast, niezwykle ważne, z punktu wiprzebiegał pod znakiem przyjęcia zapodzenia organizatorów, okazały się dziaznawczego, natomiast na ten poprzełania prowadzone w ramach programów dzający jej zakończenie zaplanowano
LIFE+. Zagadnieniom tym poświęcone uroczystą kolację. Ponadto wielu badabyły wszystkie sesje specjalne. Nie po- czy organizowało nieformalne i otwarte
winno nas to jednak dziwić, skoro pro- spotkania osób skupiających na podobgram ten był współorganizatorem całej nej tematyce badawczej.
konferencji. W sesjach tych poruszano
Pomimo kilku drobnych niedocałe spektrum zagadnień, od wspomnia- ciągnięć ze strony organizatorów, uwanego już odtwarzania środowisk słodko- żam, iż ósmą konferencję z cyklu SEFS
wodnych do reintrodukcji gatunków.
można uznać za udaną, zarówno pod
Nie zabrakło także osób skupia- względem merytorycznym, jak i organijących się w swojej pracy na badaniach zacyjnym. Kolejne Europejskie Sympopodstawowych. Także i w tym przypadku zjum Nauk o Wodach Słodkich odbędzie
tematyka była szeroka. Możliwe było uzy- się w 2015 roku w Genewie.
skanie informacji zarówno dotyczących
Tomasz Karasek

		

Sprawozdania
Debata mazurska na temat Stanu
Środowiska Naturalnego Mazur
połączona z otwartym posiedzeniem
Międzyregionalnego Konwentu PółnocnoWschodnich Lokalnych Grup Rybackich

Stare Sady, 26-27 września 2013 roku

We wrześniu 2013 roku w Starych Sadach odbyła się debata na temat stanu środowiska
naturalnego Mazur połączona z otwartym posiedzeniem Międzyregionalnego Konwentu Północno-Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich. Spotkanie, w którym uczestniczyło
około 100 osób, jest przykładem oddolnego współdziałania zróżnicowanych grup społecznych, którym na sercu leży dobro Mazur.
Spotkanie otworzył Prezes Lokalnej Grupy Działania (LGD) Mazurskie
Morze – Rafał Grusznis, który powitał
gości i przedstawił cel debaty. Wśród
uczestników debaty gościliśmy m.in.
Jarosława Słomę – Wicemarszałka Województwa, Wiesławę Bojarską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie, Jolantę
Marozas – Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie, Piotra Jakubowskiego – Burmistrza Mikołajek, Alicję
Kruszelnicką – Dyrektora Mazurskiego
Parku Krajobrazowego, Marka Ferlina

– Prezesa Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Nadleśniczych Nadleśnictw: Pisz,
Maskulińskie, Strzałowo, Dyrektorów
i właścicieli Gospodarstw Rybackich, pracowników samorządu wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji naukowych oraz przedstawicieli mediów, w tym między innymi WH w osobie
piszącej te słowa.
Prezes Rafał Grusznis, przypomniał że Konwent powstał aby łatwiej
było działać oraz pozyskiwać środki (na
inwestycje zdobyto 36 mln złotych). Co
pół roku następuje zmiana prowadzącej

grupy, których jest sześć. Prezydencję
w Konwencie grup Rybackich sprawuje
LGD „Mazurskie Morze”. W tym czasie LGD
organizować będzie pracę Konwentu i reprezentować grupy rybackie na forum
krajowym i międzynarodowym.
Posiedzenie Konwentu rozpoczęło się od prezentacji projektu „Nasi
Rybacy”. To pierwsza w Polsce marka,
która wzmocni prowadzoną przez gospodarstwa hodowlane sprzedaż bezpośrednią. Maciej Dolata, szef zespołu
INSPIRE smarter branding (agencji, która
opracowała założenia strategiczne nowej
marki) oraz Marek FerlDeabatin, Prezes
Polskiego Towarzystwa Rybackiego mówili o tym, jak powstawała marka „Nasi
Rybacy” i jak możemy ją wykorzystać
do promocji ryb mazurskich. Projekt ma
walory integracyjne i edukacyjne, ale popularność (sieć liczy już 85 gospodarstw)
zdobył z innych powodów. Udało się
bowiem stworzyć koncepcje, która jeśli
będzie angażować środki własne Gospodarstw to zostaną one zainwestowane
lokalnie – generalnie w elementy identyfikacji, których głównym zadaniem
jest doprowadzić do miejsca sprzedaży
świeżej ryby – w gospodarstwach lub
u wskazanych przez rybaków partnerów

handlowych. Po drugie, koncepcja jest
wyjątkowo tania. Oparta o „znaki kierunkowe” jest w stanie w stosunkowo
krótkim czasie zbudować świadomość
marki, a co za tym idzie zwiększyć
świadomość przewagi świeżej ryby.
Po trzecie, koncepcja łączy – pozwala
zjednoczyć wysiłki wielu środowisk
i przypomnieć Polakom jedzenie ryb,
a także będzie okazją do wzmocnienia
naszej kulinarnej tożsamości, podniesienia prestiżu zawodu rybaka i promocji wartości, na których oparta jest
tradycyjna ekstensywna hodowla ryb.
Strategom z INSPIRE ciekawy wydał się
przykład francuskich winiarzy, kultury
produkcji i promocji wina. W polecanym przykładzie wszystko bazuje na
pojęciu apelacji, kultywowaniu tradycji
i dobrych praktyk. Analogii jest bardzo
wiele – w apelacjach kontroli podlega
proces winifikacji i określone są maksymalne ilości wina jakie wolno wyprodukować z 1 hektara. Wiele instytucji
wspólnie promuje nie marki, a fakt
kontroli jakości, logikę ścisłego podziału jakościowo-cenowego. Resztę robią
już przedsiębiorcy. Kolejnym przykładem była konsekwentna strategia
marki Łosoś Norweski. W dyskusji rozmawiano o tym, jak utworzoną markę
możemy połączyć z innymi działaniami
podejmowanymi przez LGD Mazurskie
Morze oraz Lokalne Grupy Rybackie
na obszarze całego kraju. W zbliżonym duchu była też kolejna prelekcja
dr Tomasza Czarkowskiego „Strategia
promocji produktu rybnego w oparciu
o ryby z Mazur” z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Następnie Gabriela Nosińska, Dyrektor
Biura LGR Pojezierze Bytowskie, zaprezentowała projekt współpracy międzyregionalnej dziewięciu Lokalnych Grup
Rybackich pt. „Północny Szlak Rybacki”.
Projekt jest przykładem współpracy międzyregionalnej z elementami inwestycyjnymi, a realizowany będzie na szlaku
poczynając od Augustowa (LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie) do Szczecina (LGR Zalew Szczeciński). Wdrażanie
osi 4 PO RYBY 2007–2013 w województwie warmińsko-mazurskim zademonstrowała Karolina Kustroń-Kozłowska
(Urząd Marszałkowski w Olsztynie).
W międzyczasie, nieco spóźniony Wicemarszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Marek Słoma przedstawił zebranym stan

zaawansowania prac nad Regionalnym
Programem Operacyjnym dla województwa na okres finansowania 2014–2020.
Zauważył również, że LGD Mazurskie Morze obchodziło 19 września piąte urodziny
i z tej okazji złożył życzenia dalszego rozwoju organizacji i skutecznego działania
na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Patronat nad częścią naukową konferencji objął profesor Ryszard
Chróst z Uniwersytetu Warszawskiego,
który w swoim wystąpieniu dotyczącego
„Stanu jakości wód oraz zagrożeń eutrofizacyjnych jezior południowej części
kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich,
wraz z założeniami do koncepcji budowy
systemu ochrony tych wód” przedstawił
wstępne wyniki badań zespołu Zakładu
Ekologii Mikroorganizmów UW na temat
jakości wód jezior południowej części
kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich
(system jezior od Niegocina do Jeziora
Mikołajskiego i Bełdany) odprowadzających wody do jeziora Śniardwy. Pełen
raport z wyżej wymieniuonych badań
został zamieszczony na stronie internetowej LGD (http://www.lgrmazurskiemorze.pl/dowload/2013/lgr_raport_2013_l.
pdf). Po wykładzie zabrała głos Joanna
Wróbel dopytując o uwalnianie związków biogenicznych z osadów. W sprawie
doczyszczania nie do końca doczyszczonych ścieków z oczyszczalni w oczyszczalniach makrofitowych przedstawiła głos Mikołajek, że niestety w wielu
miejscach jest to nie do zastosowania ze
względu na specyfikę geologiczną i brak
wolnych terenów na tego typu inwestycje (na wielu terenach obowiązują przepisy Natura 2000). Natomiast zgodziła
się, że trzeba poprawić nadzorowanie
spuszczania ścieków w marinach z coraz
liczniejszych i większych łodzi.
Uczestnicy debaty otrzymali
również informacje jak wygląda zarządzanie zasobami na obszarach leśnych,
które przedstawił Zbigniew Ciepluch,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzałowo
oraz na jeziorach w kierunku zrównoważonej gospodarki rybacko-wędkarskiej
– dr inż. Andrzej Kapusta, Zakład Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie. W wykładzie dotyczącym
trwale zróżnicowanej gospodarki leśnej dominował duch „korzystając chronić”. Szczególnie ciekawe były aspekty
dotyczące gospodarki wodnej na tych
terenach albowiem z jednej strony
mamy podtopione przez bobry tereny

i pretensje rolników o podmokłe łąki, ale
z drugiej strony trzeba pamiętać o buforowej roli tychże mokradeł i wpływie na
klimat (tereny nadleśnictwa Strzałowo to
rezerwuar zmagazynowanej wody o objętości około 5 milionów metrów sześciennych). Nadleśniczy zwrócił uwagę
również, że uproszczone plany urządzania lasów oraz wybieranie z przetargach
najtańszych opcji blokuje ekologiczne
podejście do gospodarowania lasami.
W wykładzie dotyczącym gospodarowania wodami, głównymi aspektami były
zmiany tychże zasad (opiniować mają
również jednostki badawcze oraz Regionalne i Generalne Dyrekcje Ochrony Środowiska a umowy powinny być podpisywane na dłuższe okresy), rosnącej presji
na ryby połowów rekreacyjnych (wędkarze) i populacji kormoranów.
Spotkanie zakończyło się, prowadzoną przez Dariusza Kizlinga – Dyrektora Biura LGD Mazurskie Morze,
dyskusją na temat stanu przygotowań
krajowych dokumentów programowych
na kolejny okres finansowania Unii Europejskiej 2014–2020. Przedstawiciele
poszczególnych Lokalnych Grup Rybackich przedstawili jak wyglądają prace
nad Programami Regionalnymi w ich
województwach. Najwięcej kontrowersji
i emocji wzbudził temat różnego podejścia w regionach do nowego instrumentu rekomendowanego przez Unię Europejską. Ten nowy instrument to RLKS
(Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), a decyzja w sprawie wpisania
takiego komponentu do programów
regionalnych należy do władz samorządowych województwa. Na koniec odczytane zostało stanowisko Lokalnych Grup
Działania i Lokalnych Grup Rybackich
z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego dotyczące wpisania instrumentu do RPO Warmia i Mazury na lata
2014–2020.
Iwona Kostrzewska-Szlakowska

“

Wywiad
Z prof. dr hab Ryszardem Chróstem
rozmawia Iwona Kostrzewska-Szlakowska
Iwona Kostrzewska-Szlakowska: Trzeba przyznać, że lokalne media zareagowały na Pańskie wystąpienie bardzo
szybko i szeroko; regionalne i ogólnopolskie gazety, PAP, główne polskie
portale internetowe.
Prof. Ryszard Chróst: Począwszy od
2010 roku, od kiedy to współpracujemy ze stowarzyszeniem sześciu
gmin wokół jeziora Śniardwy, Lokalną Grupą Działania „Mazurskie
Morze“ (LGD MM; Zakład Ekologii

zaproszeni goście z innych gmin wokół Wielkich Jezior Mazurskich reprezentujących lokalne i regionalne władze samorządowe, służby ochrony
środowiska, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie zasobami naturalnymi, przedstawiciele podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność biznesową
(usługi dla ludności, turystyka, agroturystyka, rybacy i spółki rybackie,
itp.). Problematyka jakości wód jezior
mazurskich jest niezwykle ważna dla

Jezioro Śniardwy. foto. Wallabia
Mikroorganizmów UW jako podmiot
publiczny jest pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia), w ramach
upowszechniania wyników naszych
badań naukowych, a także prezentowania koncepcji ochrony oraz dyskusji zagrożeń eutrofizacyjnych systemu Wielkich Jezior Mazurskich
współorganizujemy wraz ze stowarzyszeniem tak zwane Debaty Mazurskie. Uczestnikami tych corocznych
spotkań jest zwykle 120–150 mieszkańców obszaru działania LGD MM,

mieszkańców regionu Wielkich Jezior
Mazurskich, albowiem od ich stanu
czystości zależy ich jakość życia oraz
sukces biznesowy. Problemy, nad którymi dyskutujemy podczas debat Mazurskich są nie tylko interesujące dla
mieszkańców tej krainy, ale wzbudzają zainteresowanie mieszkańców całego kraju, którzy licznie w okresie
wakacyjnym odwiedzają Wielkie Jeziora Mazurskie, dlatego też w debacie uczestniczą przedstawiciele mediów, którzy jej treści przekazują dalej

za pośrednictwem prasy, portali internetowych, czy telewizji regionalnych.
To chyba rzadkość, aby otrzymać pieniądze na badania podstawowe nie
z NCN, czy NCiBR, ale z LGD „Mazurskie
Morze”.
To nie są jakieś duże pieniądze, które dostajemy na te badania. LGD „Mazurskie Morze“ w swojej tak zwanej
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Zależnych od Rybactwa ma także zapisy dotyczące monitorowania zagrożeń jakości wód jeziornych na terenie swojego działania. Stan jakości
wód jeziornych jest ważny dla rybaków i innych użytkowników wód na
terenie południowej części kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich. Zakład
Ekologii Mikroorganizmów UW jest
członkiem Stowarzyszenia i w ramach
naszych „członkowskich zobowiązań“
prowadzimy takie badania od dwóch
lat. Stowarzyszenie pokrywa koszty
poniesionych przez nas badań, które ograniczają się do około 3 miesięcy w roku (2–3 pobory próbek wody
z badanych jezior). Na podstawie tych
badań staramy się o sformułowanie
ogólnej strategii ochrony wód jeziornych przed ich nadmierną eutrofizacją w tym regionie Wielkich Jezior
Mazurskich.
Chciałabym, aby czytelnicy dowiedzieli
się więcej na temat założeń do koncepcji budowy systemu ochrony tych wód.
System ochrony tych wód powinien obejmować zarówno działania ochronne w bezpośredniej zlewni jezior jak i użytkowników ich wód.
W naszej ocenie największym zagrożeniem dla dobrej jakości wód jeziornych są oczyszczone (nie do końca
ze wszystkich zanieczyszczeń) ścieki,
które oczyszczalnie odprowadzają do

jezior. Zcentralizowany system wodno-ściekowy zbiera punktowe żródła zanieczyszczeń z bardzo dużego
obszaru zlewni i doprowadza je do
oczyszczalni ścieków, gdzie podlegają technologii oczyszczania z nadmiaru zanieczyszczeń. Obecnie działające oczyszczalnie ścieków były
zbudowane ponad 20 lat temu i planowane do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych ówcześnie wytwarzanych. Po dwudziestu latach
ich funkcjonowania wzrosła przede
wszystkim ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ze względu
na ich odbiór z często odległych osad
i miejscowości od oczyszczalni dzięki unijnym inwestycjom w centralizację systemu wodno-ściekowego. Na
przykład oczyszczalnia w Mikołajkach
byla planowana pierwotnie dla około
5–6 tysięcy mieszkańców miasteczka
i wtedy jeszcze nielicznych turystów
odwiedzających Mikołajki na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
Dzisiaj do niej docierają ścieki z osad
i miejscowości odległych o ponad 15
km, a także z ogromnych kompleksów hotekowych i rekreacyjnych, które powstały w międzyczasie. Oznacza
to w praktyce, że oczyszczalnia ścieków w Mikołajkach obsługuje w sezonie turystycznytm łącznie 15 do 20 tysięcy „producentów ścieków“.
Dlatego też sumaryczny ładunek zanieczyszczeń z niedoczyszczonych ścieków, który jest odprowadzany do południowej zatoki jeziora Tałty,
a dalej wraz z przepływem wody trafia
do wód jezior Mikołajskiego i Śniardwy spowodował w ostatnich pięciu
latach ogromny wzrost eutrofizacji
tych jezior. Aby zatrzymać stale doprowadzany ładunek zanieczyszczeń
z niedoczyszczonych ścieków należy
oczyszczalnię w Mikołajkach (zresztą także wszystkie działające oczyszczalnie w regionie Wielkich jezior
Mazurskich) rozbudować o dodatkowe systemy biologiczne (np. systemy
hydrofitowe, środowiska podmokłe
i bagienne) usuwające pozostałości
zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach zanim zostaną one odprowadzone do jezior. Drugim ważnym źródłem
zanieczyszczeń eutrofogenicznych jezior mazurskich jest intensywne używanie wód jezior do celów rekreacji
i nawodnego ruchu turystycznego.

Jezioro Śniardwy. foto. Wallabia
Tysiące codziennie w sezonie letnim
pływających jachtów z kilkuosobową
załogą na pokładzie uwalnia do wody
ogromną ilość zanieczyszczeń. Brak
konieczności posiadania na pokładzie
dużych jednostek kabinowych odpowiednich zamkniętych systemów sanitarnych, oraz o ile nawet nowo wybudowane jachty takie urządzenia
już posiadają, to brak egzekwowania oddawania ścieków w coraz liczniejszych ekomarinach powoduje, że
są one „gdzieś opróżniane“. Na szczęście dla jezior, jak wynika z naszych

wieloletnich obserwacji, z roku na rok
wzrasta świadomość ekologiczna żeglarzy i motorowodniaków, a także
ich kultura obcowania z jeziorami.
Aby więcej dowiedzieć się na temat
usuwania osadów z niektórych jezior, co można z takim osadem zrobić i za jakie pieniądze to realizować
zapraszamy do przeczytania artykułu „Mikrobiologiczna bioremediacja
zanieczyszczonych i zeutrofizowanych
płytkich zbiorników wodnych“ autorstwa profesora Ryszarda Chrósta.

Jezioro Śniardwy. foto. Wallabia

Wspomnienia
Z historii
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
część trzecia
Profesor Marian Gieysztor pozostawił po sobie najlepsze wspomnienia i jako organizator
umiłowanej przez siebie dyscypliny nauki i jako wychowawca nowego pokolenia
hydrobiologów polskich.
Profesor Marian Gieysztor
– pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
Profesora Mariana Gieysztora można uważać za niekwestionowanego twórcę Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego. Wskazują na to zachowane dokumenty archiwalne oraz
wspomnienia jego współpracowników.
Towarzystwo powstało dzięki jego determinacji, niezmordowanym zabiegom oraz energii z jaką działał na rzecz
naszej hydrobiologicznej społeczności. Najlepiej walory te charakteryzuje
wspomnienie pośmiertne, które napisał
profesor M. Bogucki. Pozwalam sobie
przytoczyć je w całości:
dniu 5.6.1961 r. w sześćdziesiątym roku życia, w pełni sił twórczych zmarł prof. dr Marian Gieysztor.
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
poniosło nieodżałowaną stratę przez Jego
przedwczesną śmierć. Głównie Jego staraniom zawdzięczamy powstanie naszego Towarzystwa. Jemu również winniśmy
wdzięczność i uznanie za ożywioną działalność warszawskiego ośrodka hydrobiologicznego. Co miesięczne zebrania
referatowe, odbywające się w kierowanej przez Niego Katedrze Hydrobiologii,
stały się ośrodkiem, skupiającym ogół
hydrobiologów warszawskich. Tu każdy
z nich mógł podzielić się z kolegami wynikami swych prac, spotykając się zawsze
z żywym zainteresowaniem i krytycznymi uwagami, w przyjacielskiej, życzliwej
atmosferze. Zarząd świeżo powstałego
Oddziału Warszawskiego naszego Towarzystwa otrzymuje po Nim w spadku
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dobrze przygotowany grunt dla swojej
działalności.
Nie należy też zapominać, że
prof. dr M. Gieysztor obok swych obowiązków kierownika Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz
prezesa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego spełniał w ostatnim roku
swego życia również obowiązki przewodniczącego Komitetu Hydrobiologicznego
PAN. Na Jego więc barki spadły zabiegi,
połączone z przygotowaniami do V Zjazdu Hydrobiologów Polskich w Gdańsku
oraz troski związane z projektowanym
w Polsce w 1965 r. Międzynarodowym
Kongresem Limnologów. To też stwierdzić
można, że wśród starszego pokolenia hydrobiologów polskich należał On do grupy najbardziej ofiarnej i bezinteresownej
w służbie społecznej. Pomimo tak licznych
obowiązków, zawsze znajdował czas dla
pracujących u Niego uczniów. Skupiająca się w Katedrze Hydrobiologii młodzież
korzystała nie tylko z Jego życzliwych rad
i wskazówek. Dzięki Jego zabiegliwym
staraniom w uzyskiwaniu niezbędnych
zasiłków, wielu z pracowników Katedry
mogło ukończyć podjęte prace magisterskie i doktorskie.
Prof. dr Marian Gieysztor pozostawił po sobie najlepsze wspomnienia
i jako organizator umiłowanej przez siebie
dyscypliny nauki i jako wychowawca nowego pokolenia hydrobiologów polskich.”
Przytoczona powyżej wypowiedź prof. M. Boguckiego* oddaje
z pewnością nie tylko odczucia władz
Towarzystwa, ale też wielu z ówczesnych hydrobiologów po śmierci wspaniałej osoby.

Zjazd Hydrobiologów w Gdańsku
– Drugie Walne Zgromadzenie PTH
W trakcie Walnego Zgromadzenia PTH, które odbyło się 15 września
1961 roku w murach historycznego budynku Politechniki Gdańskiej obecnych
było 76 członków spośród ogólnej liczby 186 osób. Informacje, które przytaczam poniżej zaczerpnięte są z broszury
„Powstanie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz jego działalność
w latach 1960-1961”, a wydanej przez
PTH w czerwcu 1962 roku.
Otwarcia Walnego Zgromadzenia w Gdańsku dokonał wiceprzewodniczący Towarzystwa, profesor Karol
Starmach, który wspomniał, iż Towarzystwo działa, mimo poważnego ciosu
jakim była nagła śmierć jego założyciela i pierwszego prezesa, profesora Mariana Gieysztora. Następnie przekazał
przewodniczenie Zgromadzenia PTH
oraz sprawozdania: Zarządu Głównego, Zarządów dwóch kół terenowych
– olsztyńskiego i krakowskiego, następnie sprawozdanie skarbnika oraz
stanowisko Komisji Rewizyjnej, która
postawiła w swoim sprawozdaniu wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W ramach sprawozdania z pracy Zarządu PTH mgr Jerzy Paschalski
udzielił zebranym szczegółowych informacji „z przebiegu dotychczasowych prac
na wodach płynących i stojących na terenie przyszłego zbiornika zaporowego
koło Zegrza (Dębe). Prace te, zapoczątkowane pierwotnie przez Komitet Hydrobiologiczny, prowadzone są – przy poparciu

Towarzystwa – przez zespół badawczy.
Zespół obejmuje grupę hydrologiczną,
hydrochemiczną, biologiczną i ichtiologiczną. Prace hydrologiczne prowadzone
są przez PIHM i obejmują głównie laboratoryjne badania ruchów mas wody na
modelu przyszłego zbiornika. Prace hydrochemiczne na Bugu i Narwi prowadzi
od kilku lat PIHM i Zakład Ochrony Wód
IGW, zaś na terenie czterech starorzeczy
– Zakład Hydrobiologii Eksperymentalnej
IBD. W ramach prac biologicznych prowadzonych przez osoby reprezentujące
kilka instytucji: Zakład Ekologii PAN, Zakład Hydrobiologii Eksperymentalnej IBD,
Katedrę Biologii Sanitarnej PW, Zakład
Ochrony Wód PW, Zakład Ochrony Wód
IGW zbierane są obecnie raz na miesiąc
próby bentosu, planktonu, fauny naroślinnej i syrtonu z kilku wybranych stanowisk w rzece i zbiornikach przyrzecznych.
Prace ichtiologiczne prowadzone są przez
Instytut Rybactwa Śródlądowego. Zespół
zabiega również o skompletowanie odpowiedniej aparatury badawczej.”
Następnie rozwinęła się ożywiona dyskusja, w której wzięło udział
aż 26 osób. Dotyczyła ona głownie następujących problemów:
1. Brak własnego wydawnictwa o charakterze informacyjnym.
ktualnie wychodzące wydawnictwa hydrobiologiczne mają
charakter
dokumentacyjno-naukowy,
a zatem nie przewidują miejsca na wszelkie informacje. Odczuwa się ogromny
brak wydawnictwa, które zamieszczałoby
sprawozdania z prac Towarzystwa, ewentualnie bibliografię i artykuły dyskusyjne.
Tego typu wydawnictwo byłoby rodzajem „łącznika” pomiędzy członkami PTH,
rozproszonymi po całym kraju iróżnych
placówkach. Inne Towarzystwa biologiczne, jak np. Polskie Towarzystwo Zoologiczne i Towarzystwo Przyrodników im.
Kopernika, posiadają tego typu informatory („Przegląd Zoologiczny”, „Wszechświat”). Zebrani wysunęli konkretne
projekty, stwarzające stosunkowo najmniejsze trudności techniczne, dla formy
takiego biuletynu: jako powielane zeszyty
o stosunkowo małym nakładzie, czy jako
dodatek dołączony do któregoś z istniejących czasopism.”
2. Uaktualnienie wydawania serii „Fauna Słodkowodna Polski” oraz innych
opracowań typu podręcznikowego
i metodycznego.
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ego typu opracowania są niezmiernie potrzebne. Dyskutanci wysunęli
konieczność ewentualnego przewidzenia
odpowiednich funduszów PTH na ten cel.”
3. Organizowanie nowych Kół PTH.
raca Towarzystwa powinna opierać się głównie na Kołach terenowych jako placówkach skupiających
często kontaktujących się ze sobą członków. Aktualnie Kół terenowych jest za
mało (Koło Krakowskie i Olsztyńskie).
Zebrani podkreślili konieczność zorganizowania Koła Warszawskiego, Poznańskiego i Wrocławskiego”.
4. Zwiększenie atrakcyjności pracy
Towarzystwa.
ależy dążyć do tego, by Towarzystwo skupiało jak największą liczbę członków. Ważne znaczenie w
przyciąganiu do Towarzystwa i zachęcaniu do pracy w nim mają atrakcyjne formy działalności. Jedną z nich może stać
się przyznawanie specjalnych nagród naukowych. Wysunięto propozycję nagradzania najlepszych prac magisterskich,
prowadzonych przez różne Katedry. Inną
atrakcyjną akcją prowadzoną przez Towarzystwo powinny być wycieczki, popularyzujące krajowe ośrodki naukowe
i obiekty limnologiczne oraz wycieczki
poznające z dorobkiem zagranicznych
placówek naukowych. Dyskutanci wysunęli konieczność nawiązania w tym
celu kontaktów i zorganizowania wymiany z pokrewnymi towarzystwami
zagranicznymi.”
5. Organizowanie sympozjów.
otychczas odbyło się zbyt mało
sympozjów (jedynie sympozjum
badań bentosu i sympozjum badań rzek).
Dyskutanci omawiając zalety i wady formy organizacyjnej odbywającego się
V Zjazdu Hydrobiologów Polskich zwrócili uwagę na konieczność oddzielenia części „przeglądowej” hydrobiologicznych
badań krajowych, której powinny służyć
Zjazdy, od części „problemowej”, którą
powinny zajmować się różnego rodzaju
sympozja.
Z innych ogólnych problemów
poruszono m.in. sprawę włączenia się Towarzystwa w prace przygotowawcze do
Międzynarodowego Kongresu Limnologów, mającego się odbyć w Polsce w 1965
r. oraz sprawę włączenia się PTH jako eksperta do wszelkiego typu prac, związanych z gospodarką wodną kraju”.
Analizując wnikliwie przytoczone powyżej założenia programowe,
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zgłoszone podczas dyskusji na Drugim
Walnym Zgromadzeniu PTH w Gdańsku w 1961 roku, można stwierdzić, że
wiele z nich jest w dalszym ciągu aktualnych. Z pewnością dyskusja ta wytyczyła kierunki i zakres działalności PTH
na wiele lat. Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż ówczesne pokolenie
hydrobiologów polskich było bardzo aktywne i kreatywne. Prawie jedna trzecia
osób uczestniczących w zebraniu zabrała głos, a sprawy poruszane w dyskusji
odnosiły się do ważkich problemów nie
tylko wówczas ważnych ale miały znaczenie dla działalności Towarzystwa na
następne dziesięciolecia.
W dalszej części tego zebrania
zrealizowano punkt dotyczący wniosku
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Następnie dokonano
wyboru władz Towarzystwa na następną kadencję. Przewodniczący zebrania
prof. Józef Mikulski udzielił głosu profesorowi Karolowi Starmachowi, który
w imieniu ustępującego Zarządu zaproponował następującą listę kandydatów:
- na członków Zarządu: prof. dr. Przemysława Olszewskiego, mgr. inż. Zdzisława
Mikulskiego, prof. dr Karola Starmacha,
doc. dr. Tadeusza Backiela, mgr. Zdzisława Kajaka, mgr Annę Hillbricht-Ilkowską;

- na członków Komisji Rewizyjnej: prof.
dr. Władysława Mańkowskiego, mgr. Jerzego Wojnarowicza, mgr Ewę Pieczyńską, zaś na zastępców członków Komisji
Rewizyjnej: mgr Ewę Kamlerową i dr. Bazylego Czeczugę;
- na członków Sądu Koleżeńskiego: doc.
dr. Karola Michalskiego, prof. dr. Gabriela Brzęka i mgr. Teodora Neumana.
Wobec braku dodatkowych zgłoszeń listy te zamknięto i poddano pod głosowanie. Przestawione przez prof.
Starmacha listy kandydatów na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego zebrani przyjęli jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
W ramach wolnych wniosków,
przedyskutowano, poddano pod głosowanie i jednomyślnie przyjęto wniosek
zaproponowany przez dr. Stanisława
Wróbla, o następującej treści:
alne Zgromadzenie poleca nowo
wybranemu Zarządowi dokonać
następujących poprawek w statucie PTH:
1/ Zmienić nazwę „Koło” na nazwę „Oddział”, 2/ uzupełnić skład Zarządu oddziału do liczby członków i funkcji Zarządu
Głównego, 3/ powiększyć skład Zarządu Głównego o przewodniczących zarządów wszystkich oddziałów PTH (odtąd
wszyscy przewodniczący Oddziałów będą
wchodzić automatycznie w skład Zarządu
Głównego).”
Nowo wybrane władze ukonstytuowały się na swoich pierwszych
zebraniach, i tak Zarząd Główny przyjął następującą strukturę organizacyjną: prezesem został prof. P. Olszewski,
wiceprezesem mgr Z. Mikulski, sekretarzem mgr Z. Kajak, skarbnikiem mgr A.
Hillbricht-Ilkowska, członkami Zarządu prof. K. Starmach i doc. T. Backiel,
zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej prof. W. Mańkowski. Pierwsze robocze zebranie Zarządu Głównego odbyło
się 27 września 1961 roku i poświęcone było przede wszystkim analizie oraz
możliwościom realizacji wniosków zgłoszonych na Drugim Walnym Zgromadzeniu. „Stwierdzono wielką potrzebę
informacji wśród hydrobiologów polskich. Wiąże się z tym publikacja sprawozdań z działalności PTH. Obszernie
przedyskutowano sprawę nazwy pisma, uzgadniając ją tymczasowo na
„Wiadomości Hydrobiologiczne” oraz
wysokość nakładu – zdecydowano wydać pierwszy numer w stosunkowo dużym nakładzie – około 500 egzemplarzy.
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Kierownictwo redakcji powierzono doc.
T. Backielowi, wysunięto kilka kandydatur na członków zespołu redakcyjnego. Sprawę definitywnego doboru osób
spośród wysuniętych kandydatur pozostawiono doc. Backielowi; na jego wniosek redakcję techniczną postanowiono
powierzyć mgr. A. Rudnickiemu. Obszernie przedyskutowano program pisma oraz treść pierwszego numeru…”
Jak potoczyły się dalsze losy
czasopisma PTH dowiadujemy się ze
sprawozdania z działalności Polskiego
Towarzystwa Hydrobiologicznego za
okres 15 listopada1961 roku – 3 grudnia
1963 roku, przedstawionym na kolejnym Walnym Zgromadzeniu PTH, które odbyło się 4 grudnia 1963 roku w Sali
Konferencyjnej PIHM w Warszawie. Czytamy tam co następuje „Od r. 1963 wydawane są periodycznie „Wiadomości
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego” jako wkładka do kwartalnika
„Ekologia Polska, seria B”. Zarząd Główny traktuje „Wiadomości PTH” jako
istotny łącznik między członkami Towarzystwa, oraz jako zalążek ewentualnej, szerszej działalności wydawniczej.
Wydawnictwami Towarzystwa kieruje
powołany przez Zarząd Główny i ściśle
z nim współpracuje Komitet Redakcyjny, w składzie: doc. dr T. Backiel, mgr E.
Pieczyński i mgr J. I. Rybak. Wydawnictwa PTH rozsyłane są członkom Towarzystwa bezpłatnie. „Wiadomości PTH”
rozchodzą się szeroko w kraju i zagranicą, przyczyniając się do dobrze pojętej
propagandy hydrobiologii polskiej.”
Tak więc dalsze dzieje naszego
Towarzystwa były z wielką pasją i zaangażowaniem edytorskim szczegółowo
opisywane na łamach „Wiadomości Hydrobiologicznych” przez wspaniałych
redaktorów, doktorów Eligiusza Pieczyńskiego i Jana Igora Rybaka. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem dla
podtrzymania pamięci o historii naszego Towarzystwa byłoby skompletowanie wszystkich numerów „Wiadomości
Hydrobiologicznych” i umieszczenie
ich na stronie internetowej naszego
Towarzystwa.
Marcin Pliński
Ciąg dalszy nastąpi
* Cały tekst znaleźć można w artykule:
Bogucki M. 1962. Dr Marian Gieysztor.
Pol. Arch. Hydrobiol. 10, 9-13
Dolina Biebrzy - W oczekiwaniu na wiosnę. foto. Wallabia
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Badania hydrobiologiczne
w Instytucie Biologii
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Siedlecka uczelnia w różnych
okresach funkcjonowała pod różnymi nazwami. Powołana została w roku
1969 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska.
Od 1974 do 1977 funkcjonowała jako
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a później
(do 1999 r.) – jako Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna. Najnowsze lata
(1999-2010) to okres działalności Akademii Podlaskiej, a obecnie – Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
(UPH) w Siedlcach.
Ogromne zasługi dla rozwoju
siedleckiej Uczelni – jednej z pierwszych uczelni przyrodniczych na tych
terenach – miał prof. dr hab. Jerzy Prószyński – organizator tworzonego na
początku lat 70. Zakładu Biologii. Poza
arachnologią, którą się zajmował, swoim zainteresowaniem obejmował także
bezkręgowce wodne.

Hydrobiologia, jako dziedzina
badań naukowych, nie jest wyodrębniona organizacyjnie w ramach uczelni
siedleckiej. Szeroko rozumiani hydrobiolodzy od wielu lat skutecznie działają jednak w różnych jednostkach organizacyjnych UPH w Siedlcach.
Prawie od początku, bo od
1972 roku pracowała tu i tworzyła Katedrę (wcześniej Pracownię i Zakład) Fizjologii Zwierząt obecnie już emerytowana
prof. dr hab. Barbara Jezierska. Wraz
z zespołem prowadziła laboratoryjne
badania wpływu czynników środowiska
(temperatury, żywienia, natlenienia,
odczynu wody, a od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku – metali ciężkich) na gamety, zarodki, larwy i osobniki młodociane ryb słodkowodnych.
Obecnie w jednostce pracuje 6 osób, a
kierownikiem jest dr hab. Małgorzata

Witeska. Zespół kontynuuje badania
fizjologiczne ryb, a większość prac dotyczy wpływu zanieczyszczenia wody
metalami ciężkimi na krew obwodową
i układ krwiotwórczy, a także na przebieg rozwoju zarodkowego i larwalnego
różnych gatunków ryb karpiowatych.
Również od bardzo dawna (od
1974 r.) w Zakładzie (obecnie Katedrze)
Zoologii, obok badań arachnologicznych i ornitologicznych, prowadzone są
nieprzerwanie badania słodkowodnych
brzuchorzęsków (Gastrotricha). Badania te zostały zapoczątkowane przez dr.
hab. Jacka Kisielewskiego, a kontynuowane są przez dr hab. Teresę Nesteruk.
Brzuchorzęski są trudną systematycznie
i słabo poznaną na świecie grupą organizmów wodnych. Badacze siedleccy
opracowali metodykę zbierania i konserwowania tych organizmów, szczegółowo rozpoznali ich występowanie między innymi w rzadko badanych wodach
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
W dużym stopniu dzięki nim fauna słodkowodnych brzuchorzęsków Polski jest
poznana lepiej niż w jakimkolwiek kraju świata. Niewątpliwym osiągnięciem
jest opracowanie klucza do oznaczania
Gastrotricha, wydanego w serii Fauna
Słodkowodna Polski.
Stosunkowo dużo badań hydrobiologicznych realizowanych jest
w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Katedrę utworzyła i zorganizowała
w roku 1986 prof. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska – wychowanka
Zakładu Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym, wieloletnia współpracowniczka prof. Zdzisława Kajaka. Początkowo w Katedrze
Praktyki hydrobiologiczne – studenci
z Siedlec nad Krutynią

Zbieranie próbek w jednym ze starorzeczy Bugu
większość składu naukowego stanowili
ornitolodzy – grupa doktorantów Studium Doktoranckiego przy Instytucie
Ekologii PAN. Tematyka hydrobiologiczna od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów i magistrantów, a kilkoro z nich po studiach
zostało zatrudnionych w Katedrze. Również ornitolodzy starali się nawiązywać
do hydrobiologii i efektem tego było kilka publikacji poświęconych odżywianiu
się różnych ptaków wodnych.
W kolejnych latach zmieniał
się skład osobowy Katedry – sukcesywnie przybywało młodych absolwentów

chcących specjalizować się w hydrobiologii; ornitolodzy, którzy w odpowiednim czasie nie uzyskali stopnia doktora,
nie zostali ponownie zatrudnieni przez
uczelnię. Wśród hydrobiologów większość stanowili malakolodzy, ale byli też
specjaliści od fauny dennej, makrofitów,
czy hydrochemii.
Prace badawcze hydrobiologów siedleckich koncentrują się na różnych obszarach związanych z różnymi
obiektami. Są to jeziora i rzeki Pojezierza Mazurskiego, duże nizinne zbiorniki
zaporowe, w tym zwłaszcza Zbiornik Zegrzyński oraz środowiska wodne w okolicach Siedlec. Wśród tych ostatnich wymienić należy rzeki, przede wszystkim
Liwiec z dopływami oraz starorzecza
Bugu i Narwi, które w ostatnim okresie
stają się głównymi obiektami naszych
badań hydrobiologicznych.
Badania starorzeczy, prowadzone regularnie od kilkunastu lat,
można traktować jako kontynuację
wcześniejszych badań starorzeczy Wisły (w tym m. in. łachy wiślanej „Konfederatka”), w których A. Stańczykowska
(pod kierunkiem Z. Kajaka) brała udział,
jeszcze jako studentka, w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Ważną dziedziną zainteresowań naukowych hydrobiologów z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska jest
ekologia mięczaków wód śródlądowych,
zwłaszcza gatunków występujących
masowo, które odgrywają ważną rolę

w funkcjonowaniu ekosystemów słodkowodnych. Oprócz gatunku wiodącego, którym od ponad pięćdziesiąt lat
zajmuje się prof. A. Stańczykowska-Piotrowska i nieco krócej – dr hab. Krzysztof
Lewandowski, czyli racicznicy zmiennej
(Dreissena polymorpha), badane są ślimaki z rodzaju Viviparus, małże z rodziny Unionidae oraz cała malakofauna
w różnych warunkach środowiskowych.
W latach dziewięćdziesiątych
XX wieku ukazały się dwa duże opracowania związane z racicznicą, autorstwa
hydrobiologów siedleckich. Pierwsze,
będące podsumowaniem trzydziestoletnich badań nad racicznicą w północno-wschodniej
Polsce,
zostało
zamieszczone jako pierwszy rozdział
amerykańskiej książki poświęconej biologii i ekologii D. polymorpha. Drugie
opracowanie, obejmujące podsumowanie grantu „Zmiany w populacjach Dreissena polymorpha (Pall.) na tle wzrastającej trofii jezior północno-wschodniej
Polski” ukazało się jako oddzielny zeszyt Polskiego Archiwum Hydrobiologii.
Obecnie w USA przygotowywana jest
do druku kolejna książka o racicznicy,
w której znajdzie się rozdział o polskich
pięćdziesięcioletnich badaniach nad
tym małżem – autorstwa K. Lewandowskiego i A. Stańczykowskiej.
Niedawno w Holandii ukazała się także wieloautorska monografia
o racicznicy w Europie; siedleccy badacze tego gatunku zamieścili tam między
innymi rozdział o dawnym i obecnym
występowaniu racicznicy w Polsce.
Końcowym efektem grantu
„Obce gatunki inwazyjne w faunie Polski w kontekście ochrony różnorodności
biologicznej”, kierowanego przez prof.
Zbigniewa Głowacińskiego z Instytutu
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, jest
unikalna dwuczęściowa księga, zawierająca monografie gatunków (w tym m.
in. mięczaków) i rozdziały dyskusyjne –
hydrobiolodzy z UPH w Siedlcach wraz
z dr. Andrzejem Kołodziejczykiem z Uniwersytetu Warszawskiego są tu autorami szeregu opracowań.
Na uwagę zasługują liczne prace
dr hab. Ewy Jurkiewicz-Karnkowskiej, dr
hab. Beaty Jakubik i innych poświęcone
występowaniu i roli całej malakofauny
oraz określonych gatunków mięczaków
w starorzeczach, w zbiornikach zaporowych czy w mazurskiej rzece Krutyni.
Bentos rzek średniej wielkości był
obiektem zainteresowania dr Małgorzaty

Korycińskiej. Jej prace dotyczyły głównie
zagadnień bioindykacyjnych i możliwości
wykorzystania różnych wskaźników biotycznych stosowanych w krajach europejskich w ocenie jakości rzek polskich. Jej
praca doktorska poświęcona była bentosowi rzeki Liwiec. Niestety w kilka lat po
obronie pracy doktorskiej nasza koleżanka bardzo młodo zmarła.
Ważną dziedziną zainteresowań
siedleckich hydrobiologów są badania
chemiczne. Przykładem mogą tu być zagadnienia związane z kumulacją metali
ciężkich w ciałach różnych organizmów
wodnych realizowane m. in. przez dr
hab. Ewę Jurkiewicz-Karnkowską i dr
hab. Elżbietę Królak. Często podejmowane są też badania składu chemicznego wód i osadów dennych różnych
akwenów, w tym zwłaszcza współzależności hydrochemia-rośliny wodne. Kilka
prac poświęcono oddziaływaniom osoki
aloesowatej z rzęsowatymi (dr hab. Lech
Kufel, dr Małgorzata Strzałek).
Działalność naukowa naszych
hydrobiologów była i jest realizowana
w ramach kilkunastu grantów i tematów
badawczych.
Bardzo efektywnie rozwija się
współpraca hydrobiologów siedleckich
z naukowcami z innych ośrodków. Wiele już lat trwa współpraca z badaczami
z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okresowo
współpracowaliśmy z Uniwersytetem
Szczecińskim, z Instytutem Ochrony

Przyrody PAN w Krakowie i z Instytutem
Ochrony Środowiska w Warszawie. Efektem tej współpracy jest wiele wspólnych projektów badawczych, publikacji,
a nawet zrealizowanych prac doktorskich (UJ). Nasze badania na Mazurach
prowadzone były przede wszystkim
w oparciu o Stację Hydrobiologiczną
PAN w Mikołajkach.
Pracownicy Katedry Ekologii
i Ochrony Środowiska w ciągu ponad 25
lat działalności opublikowali ponad 150
prac z dziedziny hydrobiologii. Są w tym
3 prace doktorskie i 2 prace habilitacyjne. W tym czasie powstało też ponad
200 hydrobiologicznych prac magisterskich (niektóre wyróżnione między innymi w konkursie Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego im. prof. Mariana
Gieysztora) i prawie 100 prac licencjackich.
Obecnie Katedra kierowana
jest przez dr. hab. Lecha Kufla i liczy
9 pracowników. Należy tu dodać, że kilkoro hydrobiologów zatrudnionych jest
w innych jednostkach UPH w Siedlcach
(Zakład Edukacji Biologicznej i Ochrony
Przyrody, Studium Turystyki i Rekreacji),
ale ściśle współpracują oni z Katedrą
Ekologii i Ochrony Środowiska, skąd
zresztą się wywodzą.
Przez cały czas istnienia Katedry czynnie uczestniczymy w Zjazdach
Hydrobiologów Polskich, Warsztatach
Bentologicznych Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Seminariach

Malakologicznych, a niektóre z nich organizowaliśmy.
Ważną dziedziną naszej działalności popularyzującej hydrobiologię są
wielokrotne udziały w festiwalach nauki
w Warszawie, w piknikach naukowych
w Warszawie (m. in. w Centrum Zdrowia
Dziecka), w Festiwalach Nauki i Sztuki
w Siedlcach. Te ostatnie, organizowane
przez dr. Ryszarda Kowalskiego z Zakładu Edukacji Biologicznej i Ochrony
Przyrody UPH w Siedlcach, to coroczne
kilkudniowe spotkania z wykładami,
seminariami, pokazami, wystawami
z bardzo różnych dziedzin nauki i sztuki, spełniające ogromną rolę popularyzatorską dla społeczności lokalnej.
Sprawami hydrobiologii interesuje się
także lokalna prasa siedlecka, zamawiając i publikując artykuły i wywiady o takiej tematyce. Podobny popularyzatorski charakter ma też nasza współpraca
z Muzeum w Drozdowie mieszczącym
się na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
Warto odnotować, że hydrobiolodzy siedleccy angażują się w działalność
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, jako członkowie Zarządu Głównego (prof. Anna Stańczykowska-Piotrowska) i Oddziału w Warszawie. W latach
2002-2005 przewodniczącą Oddziału PTH
w Warszawie była dr Beata Jakubik, a sekretarzem – dr Małgorzata Strzałek.
O naszych silnych związkach
z pobliską Warszawą może także świadczyć opinia autorów opracowania o stanie malakologii polskiej, określająca nas
i kolegów z Warszawy jako jeden z ważniejszych w Polsce malakologiczny ośrodek warszawsko-siedlecki.
W ciągu całego okresu działalności przez mury Uczelni siedleckiej
przewinęło się ponad 30 osób dłużej
lub krócej zajmujących się hydrobiologią, nie licząc całego zastępu studentów. Mamy nadzieję, że nasi absolwenci
realizujący hydrobiologiczne prace magisterskie przyczyniają się do propagowania problematyki w innych regionach
Polski. Znakomitym przykładem może
być tu, nieżyjący już niestety, mgr Mirosław Grużewski, dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, którego działalność
zawodowa i społeczna ściśle związana
z hydrobiologią, jest nie do przecenienia nie tylko dla lokalnej społeczności.
Krzysztof Lewandowski
Piknik Naukowy w Warszawie
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Historia Stacji Hydrobiologicznej
w Mikołajkach,

do której materiały zebrała, zestawiła i opatrzyła
subiektywnym komentarzem Jolanta Ejsmont-Karabin

Część Siódma
Wielkie porządki
czyli Stacja w babskich rękach
Na prośbę Leszka kierownikiem
Stacji zostaje dr Jolanta Ejsmont-Karabin. Ponieważ Jarosław Sawicki zostaje
zwolniony z pracy w ramach zwolnień
grupowych, nowa kierownik Stacji prosi
dyrekcję o zatrudnienie na jego stanowisko Ireny Sawickiej. W rezultacie po
raz pierwszy w historii Stacji kierują nią
dwie baby. Jest to sytuacja trudna do
zaakceptowania dla całej męskiej części
załogi. Zaczynają się podchody, pomówienia, „męskie” dowcipy.
Nowe kierownictwo zaczyna
urzędowanie od porządków. Najpierw
obie panie porządkują dokumenty.
Okazuje się bowiem, że Stacja właściwie działa nielegalnie. Co jest zaskakujące, Stacja nie ma żadnych pozwoleń,
ani wodnoprawnych, ani z SANEPID-u.
Kierowniczki zagłębiają się więc w przepisach prawnych i stosunkowo szybko
udaje im się sprawy te uporządkować.
Wielką pomocą służą im niezwykle
życzliwe urzędniczki we wszystkich instytucjach, do których się udają po dobrą radę i odpowiednie pozwolenia.
Jednocześnie kierownik Stacji
musi reprezentować Instytut w sądzie
pracy, bowiem Jarosław Sawicki występuje do sądu o cofnięcie wypowiedzenia stosunku pracy. Motywuje to
w zabawny sposób. Twierdzi bowiem,
że Instytut zwolnił 20 osób w ramach
redukcji etatów tylko po to, by pozbyć
się jego. Wysoki Sąd nie uwierzył w taką
perfidię dyrekcji Instytutu i pierwsza
sprawa nowego kierownictwa w sądzie
pracy została przez nie wygrana.
Załatwiwszy sprawy urzędowe,

obie kierowniczki zabierają się za porządki na Stacji i likwidują wszystkie
„magazyny” zbędnych sprzętów. Między innymi pozbywają się niepotrzebnego żelastwa. Panowie dowiedziawszy
się, że ma po nie przyjechać firma skupująca złom, podnoszą wielkie larum.
Rozpaczają, że głupie baby chcą się pozbyć za darmo cennych sprzętów, które
można drogo sprzedać. Irena znajduje
świetne wyjście z sytuacji. Organizuje
zebranie załogi i ogłasza, że poprosiła firmę o zwrot najdroższej (choć już
definitywnie zepsutej), zdaniem pracowników, obrabiarki i dostanie ją ten
z pracowników, który zechce ją sprzedać i zarobić te „wielkie sumy”. Jest
jednak warunek – obrabiarka musi być
natychmiast zabrana ze Stacji. Panowie
na to zgodnym chórem zaczęli wykrzykiwać: „Tego się nie da sprzedać. To już
się do niczego nie nadaje!” Był to przedostatni bunt załogi. Z tą chwilą nowe
kierownictwo zostało (do pewnego
stopnia i nie przez wszystkich robotników) zaakceptowane.
Pierwszym wyzwaniem natury
organizacyjnej stało się zorganizowane
we wrześniu przez dr Annę Kalinowską spotkanie biznesowe i konferencja
„Biodiversity and Sustainable Lifestyles:
Creating New Partnerships”. Konferencja
zaczęła się niezbyt szczęśliwie od totalnego chaosu. Irena Sawicka i Jola Karabin dokładnie zaplanowały całą socjalno-bytową część konferencji i uzgodniły
z Anią Kalinowską, że to one będą odpowiadały za bezawaryjny przebieg konferencji. Były więc pewne, że jak zawsze
do tej pory, początek spotkania będzie
spokojny i zgodny ze scenariuszem.
Nowe „kierownice”: siedzi Jolanta
Ejsmont-Karabin, stoi - Irena Sawicka

Pożegnały się z tym przekonaniem już w trakcie powitalnego spotkania przy winie. Do akcji bowiem wkroczyła dr Kalinowska udzielając na prawo
i lewo informacji, nie tylko niezgodnych
z wcześniejszymi uzgodnieniami, ale w
dodatku nie zawsze prawdziwych. Zapanował taki chaos, że po pierwszych
dramatycznych próbach zapanowania
nad sytuacją, Irena załamała się i zalana
łzami schroniła się w kącie za drzwiami.
Kiedy Anna spytała po dłuższej chwili
Jolę: „Gdzie jest Irena?”, ta odpowiedziała: „Płacze za drzwiami”. Zorganizowane
naprędce spotkanie organizatorów zakończyło się ustaleniem, że w żadnym
wypadku nie wolno Annie wtrącać się
do nienaukowej części konferencji. Ma
całkowicie zaufać personelowi Stacji.
Uczestnicy konferencji znali się
już z poprzednich spotkań i stanowili
zgrane, wesołe i pracowite towarzystwo, chętne zarówno do wspólnych
działań, jak i radośnie spędzające czas
wolny od pracy. Pracowali przy tym
bardzo ciężko, spora ich grupa potrafiła całą noc dyskutować w akwarialni,

Bankiet w Sali konferencyjnej
a jej członkowie rano byli znów gotowi
do dalszej pracy. Przyjemnie było organizować dla tych ludzi różne imprezy
wieczorne i wycieczki, bo wszystko to
przyjmowano z entuzjazmem.
Zachwycone atmosferą konferencji Irena i Jola postanowiły zorganizować dla jej uczestników wieczorną wyprawę w nieznane. Uczestnicy wyprawy
byli nieco zdenerwowani, kiedy zorientowali się że są wywożeni w nieznanym
kierunku w kompletnych ciemnościach,
a po drodze mijają tylko ciemny straszny las i żadnych miejscowości. Toteż
poczuli ogromną ulgę kiedy autokar
zatrzymał się w miejscu, co prawda dziwacznym, ale cywilizowanym. Znaleźli
się
bowiem
w „Galindii” –
pensjonacie
z
tysiącami
drewnianych
rzeźb i licznymi sztucznymi grotami
w
podziemiach. Kiedy
towarz ystwo
weszło do tych
grot, powitała ich wesoła
muzyka. Zamówiony specjalnie na tę
okazję zespół
przygrywał,
a uczestnicy
imprezy
po
w ysłuchaniu
przydługiego
Krzysztof

przemówienia „Wodza Galindów” i wypiciu kilku piw zaczęli swoje, niezwykle
udane, występy wokalne. Zabawa była
świetna.
Pod koniec marca 1998 roku
dotarła do nas wiadomość, która nami
wstrząsnęła. Długo nie mogliśmy uwierzyć, że w wieku 60 lat zmarł nasz przyjaciel, mądry i dobry człowiek, niezrównany gawędziarz i wielki przyjaciel Stacji
– Krzysiek Dusoge. Wspominaliśmy ze
łzami w oczach jego anegdoty opowiadane przy ognisku. Trudno było sobie
wyobrazić, że będziemy w przyszłości
pozbawieni obecności tego przesympatycznego kolegi i że już nie zatańczy
z nami na żadnym bankiecie.
W czerwcu wybuchł na Stacji
ostatni bunt personelu. Stało się to, kiedy na fali porządków, kierownictwo zdecydowało, że trzeba wreszcie rozebrać
ruderę, która była kiedyś hotelem, a od
wielu już lat straszyła w samym centrum

Stacji rozpadającymi się ścianami. Budynek został już „spisany” ze stanu, ale protesty dr. Janusza Kornatowskiego były
tak gorące, że kierownictwo zdecydowało się zamówić jeszcze jedną ekspertyzę
w NOT. Ekspertyza wykazała, że hotel
nie tylko nadaje się do natychmiastowej
rozbiórki, ale wręcz należy jak najszybciej go rozebrać, bo grozi zawaleniem.
Tak więc w sobotę 6 czerwca
hotelik przestał istnieć. Akcja rozbiórki prowadzona przez ekipę stacyjną
wzmocnioną o dwóch żeglarzy i kierowana przez Grzegorza Franczyka była
bardzo emocjonująca, a osobom w niej
uczestniczącym oraz obserwatorom dostarczyła niezwykłych wrażeń. Wkrótce
zniknął wszelki ślad po hoteliku, a miejsce po nim porosła bujna trawa.
W tym bogatym w wydarzenia
roku czekała pracowników Stacji jeszcze jedna impreza. Otóż w piękny, słoneczny dzień na Stacji zebrali się licznie
goście, przyjaciele i sympatycy Stacji,
by razem z gospodarzami oraz wykonawcami oczyszczalni świętować oddanie jej do użytku. Były przemówienia,
przecinanie wstęgi, odsłonięcie tablicy,
liczne lampki szampana i uroczysty wystawny obiad. Było więc wszystko co
niezbędne dla pomyślności tej cennej
inwestycji.
Oczyszczalnię wykonała spółka
Wodpol. Na ogół prace przy budowie
postępowały w dobrym tempie, a uwagi kierownictwa nie były lekceważone.
Jednak doszło też do bitwy, wygranej
przez kierowniczki, o czerwony dach.
Dowiedziały się bowiem one pewnego
dnia, że już jedzie na Stację przepiękna
zielona papa. Rozzłościło je i to, że nie

Pracownicy Stacji rozbierają poddasze i dach

Budynek oczyszczalni gotowy do odbioru. Tablica Sponsorów jeszcze zasłonięta,
a w bramie widać nietknięte nożyczkami wstęgi.
konsultowano z nimi koloru dachu, jak
i to, że będzie to jedyny dach na Stacji
w kolorze innym niż czerwony. Zażądały zmiany koloru papy i uparły się przy
tym tak bardzo, że po długiej awanturze
wykonawca inwestycji z bólem skapitulował, a w kolejnych dniach konsultował
z nimi niemal wszystko, co dotyczyło
budynku oczyszczalni.
Dwie osoby otrzymały przy
okazji uroczystości otwarcia oczyszczalni stacyjne „odznaczenia”. Panom Kazimierzowi Potrzebowskiemu i Leszkowi
Kuflowi wręczono Order Schodzonego
Buta, za wychodzenie przez tego pierwszego funduszy, a przez tego drugiego
– dokumentów niezbędnych przy budowie oczyszczalni ścieków.
W przyszłości, a zwłaszcza
w okresie zimowym, odkryliśmy, że
ilości ścieków produkowane na Stacji
zostały bardzo przeszacowane i w rezultacie osad czynny z tej w pełni zautomatyzowanej oczyszczalni przez większą
część roku głoduje.
Byliśmy też aktywni w sferze
naukowej. Spora część naszego zespołu
(Jola Ejsmont-Karabin, Krysia Kalinowska, Hania Królikowska i Joasia Wróbel)
wzięła udział w badaniach zorganizowanych przez Macieja Gromadzkiego
i Rajmunda Wiśniewskiego na jeziorze
Kurs z zakresu znajomości
taksonomii glonów

Oświn. Badania te, sponsorowane przez
rząd Holandii ze środków Międzynarodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
miały na celu przygotowanie materiału
niezbędnego do opracowania operatu
ochrony ekosystemów wodnych w rezerwacie przyrody „Siedem Wysp”.
Dzięki tym badaniom mogliśmy
poznać niezwykłych ludzi – pana Jana
Płońskiego i jego rodzinę. Mogliśmy też
zaprzyjaźnić się ze zwierzętami pana Jana,
tarpanami i niezwykle przyjacielskim
psem. Pan Płoński zawsze ciekaw nowych
informacji o jego ukochanym jeziorze,
chętnie angażował się w nasze badania
spiesząc z nieocenioną w nich pomocą.
Do ogromnych i bardzo przez
nas docenionych walorów tych badań

należała niewątpliwie niezwykła gościnność pani Płońskiej, która częstowała nas przy każdej okazji stosami
wspaniałych naleśników, placków ziemniaczanych lub placków z jabłkami.
Gdybyż tylko dojazd do leśniczówki nie
był tak trudny! Nawet nasz samochód
terenowy grzązł w głębokich koleinach
pełnych błota. Gdyby nie mistrzostwo
Ziutka Wróbla, chyba nie udało by się
nam dotrzeć do stanowisk badawczych.
Inny rodzaj badań rozpoczęty w
tym roku to badania dla celów ekspertyzy zamówionej przez urząd Miasta Ełk.
Władze miasta postanowiły zrealizować
obietnicę złożoną swoim wyborcom i
oczyścić Jezioro Ełckie. Ekofloxy zainstalowano w plosie północnym tego
jeziora dopiero w roku 1999, ale nasza
ekipa rozpoczęła badania rok wcześniej,
chcąc zarejestrować stan ekosystemu
w roku kontrolnym, co miało umożliwić dokonanie oceny skali i przebiegu
zmian wywołanych zabiegami rekultywacyjnymi. Nie zdawaliśmy sobie
wówczas sprawy, że badania kontrolne
będziemy prowadzić przez kolejne 11
lat, co roku przekazując władzom Ełku
smutną wiadomość o braku poprawy
stanu jeziora.
Rok 1998 zapoczątkował ponadto bardzo ważne dla Stacji imprezy.
We wrześniu zorganizowaliśmy pierwszy, z cyklu ośmiu, kurs hydrobiologiczny. Kursy były organizowane przez
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
i Stację, a osobami, które wzięły na siebie
ciężar organizacji od strony szkoleniowej byli Joasia i Igor Rybakowie. Zapał,
pomysłowość i poczucie humoru Joasi
zagwarantowały niezwykle przyjazną,
wręcz radosną, atmosferę tych kursów.
Natomiast ogromne doświadczenie i

wyprawa z kotem do Zielonej Góry.
Zabawny happening zorganizowano w czasie kolejnego kursu, który
odbył się w czerwcu 1999 roku. Oto, jak
miały się sprawy według organizatorów
happeningu (jest to fragment przygotowanego przez nich opracowania):
trakcie zajęć z paniami prof. W.
Wojciechowską, dr M. Luścińską
i mgr R. Kornatowską postanowiono pobrać nowe próby glonów, aby wzbogacić
materiał poglądowy. Grupa badawcza
udała się w teren, gdzie niezawodny instynkt zaprowadził ich na południowy
stok ogródka skalnego. Tu znaleziono
stawek – oczko wodne, skąd pobrano
próby w sposób metodyczny i staranny.
Już wstępne badania mikroskopowe zaświadczyły o trafności wyboru, a dalsze
badania szczegółowe zaowocowały serią
niespodzianek i nieoczekiwanych odkryć
naukowych. Kumulacja faktów doprowadziła do powstania idei rezerwatu, który
pomógłby zachować osobliwie ukształtowany ekosystem.
W czasie burzliwej dyskusji
o planowanym rezerwacie p. dr Jolanta Ejsmont-Karabin zaproponowała, by
planowanemu rezerwatowi nadać nazwę
„O!krzemowa Dolina”. Nazwę tę wszyscy

„W

Uczestniczki kursu przy pracy z mikroskopem
drobiazgowość Igora wpłynęła na bardzo wysoki poziom organizacji kursów.
Za warunki bytowe, w tym posiłki, odpowiadała Irena Sawicka. Kursanci czuli
się pod jej opieką doskonale, o czym dawali często znać.
Pomysł zorganizowania takich kursów
zrodził się dzięki paniom ze służb ochrony środowiska, które co trzy lata, w ramach dyskusji na forum Zjazdu Hydrobiologów, występowały z pretensjami,
że fachowcy, czyli uczeni, nie dzielą się

Kotek przybłęda
z nimi swoją wiedzą, której oni – praktycy – tak bardzo potrzebują. Organizatorzy kursów zaprosili więc do współpracy
najlepszych specjalistów z całego kraju.
Ci zaś, zdając sobie sprawę z wagi zadania jakie przed nimi stanęło dołożyli
wszelkich starań, by w ramach prowadzonych przez nich zajęć jak najwięcej
wiedzy przekazać kursantom. Szkolenie odbywało się więc indywidualnie.
Każdy z uczestników poznawał kolejne
zagadnienia i grupy organizmów zarówno teoretycznie, jak i praktycznie
– samodzielnie prowadząc obserwacje, pod okiem specjalisty. Każdy też ze

specjalistów przygotowywał komplet
materiałów pomocniczych, które to kursanci otrzymywali na własność
Przebieg wszystkich kursów
był stosunkowo podobny – przeplatały
się w nich indywidualne zajęcia laboratoryjne z wieczornymi wykładami.
W trakcie każdego z kursów zdarzały się
też różne przygody lub zabawne wydarzenia. W czasie pierwszego kursu takim
nieoczekiwanym wydarzeniem było pojawienie się małego kotka.
Kotek pojawił się przed salą
kominkową w porze obiadu, minął spokojnie śpiącego przed salą psa Igora
Rybaka, wspaniałego, wielkiego i poczciwego Oskara, po chwili namysłu
powrócił, sprał Oskara po pysku (Oskar
zamarł ze zdumienia, ale wychowany
wśród kotów – nie zareagował) i wkroczył do stołówki. Przeparadował przed
zdumionymi stołownikami, wkroczył do
sali kominkowej, wskoczył na fotel i tam
spokojnie zasnął. W czasie kolejnych dni
kotek prowadził heroiczną walkę o swój
własny dom. Przymilał się do każdego z
uczestników i nie można się było przed
nim opędzić. Ta strategia przyniosła kotkowi sukces. Znalazł się uczestnik kursu,
który postanowił go zaadoptować.
Uczestnicy kursu przygotowali
wobec tego stosowny certyfikat, który
uroczyście wręczono Andrzejowi Wąsickiemu, świeżo upieczonemu właścicielowi kota. Czekała go jeszcze niełatwa
Uroczyste otwarcie
rezerwatu „O!krzemowa Dolina”
– przemawia J. Igor Rybak,
a prof. Stanisław Radwan,
przewodniczący PTH przecina wstęgę

zaakceptowali i przyjęli z entuzjazmem.
Tym bardziej, że doskonale nawiązuje
ona do składu gatunkowego organizmów występujących w badanym obiekcie. Najbardziej różnorodną i oryginalną
grupę stanowią tu okrzemki (Baccillariophyceae). Znalezione gatunki, co prawda nie endemiczne, są jednakże na tyle
ciekawe, że planuje się nadanie rezerwatowi „O!krzemowa Dolina” statusu ostoi
Neidium ampliatum (Ehr.) Krammer oraz
matecznika rzadkiej zielenicy Westellopsis linearis (Smith) Jao. Ostatni gatunek
stwierdzony został po raz pierwszy w Polsce, a po raz drugi na świecie.
W związku z niezaprzeczalną
wartością naukową i dydaktyczną opisywanego obiektu nazywanego dalej
„O!krzemową Doliną”, występujemy do
odpowiednich władz samorządowych
i państwowych o ustanowienie i uznanie
nowego rezerwatu. W załączniku podajemy dokumentację obejmującą listę organizmów stwierdzonych w „O!krzemowej
Dolinie” oraz wyniki badań przeprowadzonych in situ, in vitro, in statu nascendi
a nawet ex cathedra. Na przyszłość planujemy starania o uznanie „O!krzemowej
Doliny” enklawą Rezerwatu Biosfery „Jezioro Łuknajno”.
Otwarcie rezerwatu nastąpiło niezwykle uroczyście, w obecności
takich sław naukowych, jak przewodniczący Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, prof. Stanisław Radwan
oraz późniejszy laureat tzw. „polskiego
Nobla” prof. Z. Maciej Gliwicz (który to
dość długo nie mógł się zorientować,
czy jest to naprawdę żart wymyślony
przez uczestników kursu), jak też liczne
grono pozostałych profesorów i doktorów. Przecięto więc wstęgę, umieszczono tablicę informacyjną i udostępniono
ścieżkę dydaktyczną. Imprezę zakończył stosowny bankiet.
We wrześniu 1999 roku zorganizowaliśmy kolejny kurs. Tym razem
jego temat brzmiał „Hydrobiologia. Wybrane organizmy peryfitonowe, bentosowe i przydenne”, a wykładowcy przyjechali na Stację z całej niemal Polski.
Zapoznawali oni w sposób niezwykle
zaangażowany kursantów z najnowszymi osiągnięciami w reprezentowanych przez nich dziedzinach, uczyli jak
oznaczać gatunki i udzielali wszelakich
konsultacji. Zajęcia te trwały aż do wieczora, kiedy to wszyscy spotykali się na
wykładach i dyskusji po nich. Ciężko

wytrzymać taki tryb pracy, toteż w trakcie kursu zorganizowano dwie imprezy
rozrywkowe.
Oto fragment sprawozdania dr
Marty Luścińskiej:
by całkiem nie zamęczyć słuchaczy
dniami wypełnionymi po brzegi
zdobywaniem wiedzy, a prowadzących
zajęcia nieco zrelaksować, jak również w
ramach „Bliskich spotkań nauczyciela z
uczniem”, odbyły się dwie imprezy o całkiem odmiennym ciężarze gatunkowym.
Pierwsza z nich zaczęła się późnym wieczorem i była ogromnie tajemnicza. Pojechaliśmy daleko w głąb Puszczy Piskiej,
mijając po drodze drzewa rosnące do góry
korzeniami, do czarodziejskiego domu
w sąsiedztwie jeziora, gdzie pełno było
różnorodnych „tambylczych” strachów i

„A

duchów. Gdyby nie piwo i odstraszające
co muzykalniejsze duchy śpiewy, nikt by
chyba przy zdrowych zmysłach z Galindii
nie wrócił.
W połowie kursu odbyliśmy, tym
razem całkiem serio, wycieczkę historyczno-krajoznawczą w najbardziej interesujące miejsca w okolicy. Wycieczka
była piękna – byliśmy w Gierłoży, Świętej
Lipce, Reszlu, oglądaliśmy zabytki, zobaczyliśmy kawałek Mazur i Warmii i chyba
w tym natłoku wydarzeń i zajęć niewielu
uczestników widziało całkiem podobno
niedalekie Mikołajki.”
Ciąg dalszy nastąpi.
Jolanta Ejsmont-Karabin
jolanta@onet.pl

Archiwalia
Szokalski W. - Chodowanie pijawek
lekarskich
Nakładem Henryka Natansona, Warszawa 1857
Chciałbym podzielić się z Czytelnikami refleksjami po lekturze niezwykłej dość książki, której pełny tytuł
brzmi: „Chodowanie pijawek lekarskich
pod względem utrzymania, sztucznego
rozmnażania, połowu, przewozu, przechowania zapasów i najoszczędniejszego ich użytku - zwłaszcza w szpitalach
i dobroczynnych zakładach” co jasno
pokazuje, że to pozycja archiwalna. Faktycznie, dzieło to, autorstwa, jak głosi
strona tytułowa: „Doktora W. Szokalskiego, Naczelnego Lekarza Instytutu
Oftalmicznego Imienia Książąt Lubomirskich w Warszawie, Członka wielu
Stowarzyszeń Naukowych” wydane zostało w Warszawie, nakładem Henryka
Natansona 156 lat temu.
Książka ta, licząca 160 stron,
podzielona jest na 9 rozdziałów, opatrzonych Wstępem i Zakończeniem,
które traktują, mniej lub bardziej szczegółowo, o różnych aspektach hodowli pijawek lekarskich, ich karmienia,
transportu, rozmnażania i rozmaitych
niebezpieczeństw na nie czyhających.
W początkowych fragmentach Autor
przybliża dostępną w jego czasach wiedzę na temat systematyki pijawki lekarskiej na tle innych grup zwierząt oraz
podstawy biologii i fizjologii tego gatunku. Książka pełna jest cennych informacji przyrodniczych dotyczących wymagań pijawek względem środowiska,
ich chorób, ofiar i drapieżników. Nawet
dla dzisiejszych naukowców – specjalistów od ekologii jezior i drapieżnictwa
cenna może być lektura fragmentów takich jak na przykład:
iele zwierząt używa pijawek za
pokarm i czycha z chciwością na
nie. Są to więc niebezpieczni nieprzyjaciele, z któremi dobrze nam się obeznać
należy, ażeby pijawczane sadzawki i bagno starannie od nich ustrzegać. Między
ssącemi obawiać się należy wydry (lutra),
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szczura wodnego (mus decumanus),
a zwłaszcza ślepurzonki (sorex). Ostatnia
niesłychanie szkodzi pijawkom. Żyje ona
na suchych równie jak i na wilgotnych
miejscach, zdradza się łatwo piżmowym
zapachem, który na około siebie wydaje, jest bardzo mała i choć się kształtem
do myszy zbliża, różni się bardzo od niéj.
(...) W pijawczarniach łatwo domyśleć się
można jéj bytności przez zrządzone szkody, rozgryza ona pijawki na części i znosi je w swe nory. B o r n e polując na nią
troskliwie, odkrywał nieraz jéj legowiska
i znajdował w nich całe magazyny pijawczanych szczątków. W zakładach wypada
więc jak najusilniéj ją wyniszczać (...)”.
Poniższy z kolei fragment może
dać do myślenia między innymi tym,
którzy aktywnie działają na rzecz ochrony mokradeł i ich mieszkańców:
iędzy ptastwem nader dla pijawek szkodliwą jest kaczka - Nie
ma stu lat jeszcze, jak we Francyi systematycznie wytrzebiano pijawki, sądząc, że
są szkodliwe kaczkom i że włażąc koniom
i bydłu w nozdrza, ciężkie im zrządzają
choroby. Buffon wspomina że w celu wyniszczenia pijawek rzucano sól w bagna
i błota. (...) Cyranki (anas crecca), Nurki
(colimbus) i Łyski (fulica) równie są niebezpieczne należy je troskliwie w pobliżu zakładów wypleniać. (...) Wąż wodny
(coluber natrix) zjada wprawdzie pijawki,
ale dopiero wtedy, jak jest przymuszony
głodem. Cóżkolwiek bądź, cierpieć go
w sadzawkach pijawczanych nie można.
Jest on mniej sam przez się szkodliwym,
jak prze to, że wyplenia żaby i salamandry, które pijawkom za pożywienie służą.
Ropucha wodna (Bufo aquatica) w stanie
niewoli nic złego pijawkom nie robi”.
Warto przytoczyć jeszcze jeden
fragment, który może niejakie światło
rzucić na kwestie początków działań
biomanipulacyjnych w Polsce:
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a się rozumieć, że komu o pijawki
chodzi, ten przeciwnie węgorze
wypleniać powinien — szczupaki, liny,
karpie, leszcze i płocie, albo zupełnie nie
łykają pijawek, albo je li tylko pożerają w
braku innej żywności. Kto wié, czyby nie
dobrze było idąc za radą E b r a r d a utrzymywać je w sadzawkach pijawczanych
i wyniszczać przez nie ośliki, gąsiennice
ważki i pływacze, które pijawkom szkodzą, a które rybom za pokarm służą”.
Omawianą książkę z pewnością
określić można jako ciekawą i godną
przeczytania, choć już przed użyciem
słowa „pożyteczna” nieco bym się zawahał. Autor jest głęboko przekonany
o wielkich korzyściach płynących ze
stosowania pijawek w medycynie, czemu zapewne gorąco przyklasnęliby
współcześni, coraz liczniejsi zwolennicy i adepci hirudoterapii, praktykujący
w powstających jak grzyby po deszczu
zakładach „medycyny naturalnej”. Autor nie prezentuje żadnych naukowych
ani nawet popularnych argumentów na
rzecz takiej domniemanej skuteczności – jest po prostu, mimo że to znany
i ceniony lekarz, przekonany, że skoro
metodę taką stosuje się od lat na masową skalę to pewnie musi być skuteczna. Z drugiej strony, w odróżnieniu
od współczesnych szarlatanów nie prezentuje żadnych spreparowanych argumentów za tezą, że przystawiając pijawki wyleczyć można pacjenta z większości
z najróżniejszych chorób o rozmaitej
etiologii. Współczesne nauki medyczne mówią wszak jasno – stosowanie
pijawek skuteczne może być jedynie
w pewnych bardzo określonych i rzadkich przypadkach problemów zdrowotnych – na przykład przy przeszczepach
lub uporczywych owrzodzeniach. Stąd
mój niepokój, że na książkę dr. Szokalskiego powoływać się będą rozmaici
sprytni uzdrawiacze – hirudoterapeuci,
za pieniądze wmawiający naiwnym, że

stosują metody mogące leczyć także
z cukrzycy, nowotworów i schizofrenii, bo i takie rewelacje znaleźć można
wśród internetowych reklam.
Książka doktora Szokalskiego to prawdziwa uczta dla miłośników
pięknej, starej polszczyzny, a w niektórych zdaniach można się długo rozsmakowywać, choć prezentowane w niej
pomysły wydać się mogą dzisiejszym
czytelnikom cokolwiek dyskusyjne, na
przykład:
orąca i czysta krew z żył zwierzęcia bezpośrednio wyssana i zaraz
w bagnie strawiona, jest bezwątpienia
najlepszém i najnaturalniejszéin dla pijawki pożywieniem. Chcąc go zakładowi
dostarczyć, potrzeba jest koniecznie bydło wganiać do bagien.
Przeciw takiemu postępowaniu
podnosi się wprawdzie wiele bardzo głosów, nazywając je okrutnem i barbarzyńskiem, zdaje się jednak, że ten zarzut nie
samemu czynowi ale jego sposobowi wykonania głównie się należy.(...) Ludzkość
wymaga tylko, ażeby odciągnięcie to odbywało się bez męki, interes zaś, ażeby
zwierzęciu nie przynosiło szkody i żadnej
nie sprawiało choroby. Jeżeli tak postępować będziemy, jak to często nad brzegami Garonny się zdarza, że na przykład:
biedny zestarzały koń, pijawkom zostawiony na pastwę, z bagna już wydostać
się nie może, upada, topi się, a potem na
moczarach gnije , albo że chmara wycieńczonych bydląt, straciwszy ostatnie krwi
krople, tuła się samopas wśród sitowia
i trzciny, nie mogąc żadnego znaleść dla
siebie pokarmu, to pewnie postępowanie
takie zgrozą każdego przejmować będzie.
Ale jeżeli bydło małą ilość krwi traci, a potem na dobrej paszy się odgryza, i przez
dobre utrzymanie w dwójnasób stratę
odzyskuje, to istotnie nie ma się o co tak
bardzo zżymać. Mniej jest pewnie barbarzyństwa we wganianiu bydła do bagien,
jak we wrzucaniu do niego żab, którym
się poprzednio łapy połamało; chociaż
pewno niejeden tego nie widzi”.
Ciekawym, zapewne mimowolnym zabiegiem redakcyjnym jest równoległe stosowanie w poszczególnych fragmentach tekstu odmiennych pisowni słów
„chodowanie”, „chodownictwo”, „chodownik” (ten co hoduje pijawki) i, znacznie
rzadziej „hodowanie” i „hodować”, a także
zamiennie „czycha” i „czyha”, co jasno pokazuje, że ortografia jest dziedziną zmienną i nie należy się do jej aktualnych wersji
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zanadto przyzwyczajać.
Co ważne i ciekawe, wyraźnie
zaakcentowany jest przez Autora w całej książce wątek ekonomiczny – ówczesne terytorium Polski (pod zaborem
rosyjskim) mogłoby w jego opinii stać
się prawdziwym rezerwuarem pijawek,
wykorzystywanych leczniczo i eksportowanych na całą Europę. Widoczna
jest troska Autora o to, aby Polska i prywatni polscy przedsiębiorcy wzorem
Francji i jej przedsiębiorców inwestowali i pomnażali zyski z nowocześnie
prowadzonych i właściwie eksploatowanych i zarządzanych „pijawczarni”.
Jak pisze Autor:
d czasu, jak na moczarach francuzkich zaczęto pijawczarnie
zakładać, zmieniło się zupełnie ich wejrzenie. Zamiast bagien, widać tam zielone łąki, na których bydło swobodnie się
pasie, na lichych pastwiskach porasta
koniczyna, a dostatek i na ludzkich daje
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się widzieć twarzach, albowiem znikła
z nich owa woskowa bladość i obrzmiała
wprzód spostrzegana cera, a na jéj miejscu zdrowszy zajaśniał rumieniec. Rozplenienie i chodowanie pijawek mogło by
w naszym kraju przeważne także oddać
usługi (...). Skoro przyroda hojnie błota
nasze pijawkami obdarzyła, a myśmy je
tylko przez nierząd w połowie przetrzebili, łatwo więc byłoby przez sztuczne
chodowanie nietylko krajowym zadość
uczynić potrzebom, a nawet zyskać dla
handlu artykuł, mogący ściągnąć do nas
obce kapitały. Rzecz jest nader do zrobienia łatwą, wymaga tylko cierpliwości
i skrzętnej pracy (...)”.
Książka to zpewnością warta
przeczytania nie tylko przez badaczy
pijawek i fauny mokradeł, ale także miłośników historii i dawnych obyczajów –
tym bardziej, że książka jest w wolnym
dostępie na stronach internetowych Biblioteki Narodowej.
Paweł Koperski
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