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Sprawozdania
Dwadzieścia lat
Narwiańskiego Parku Narodowego
Jeżewo Stare, 24–26 sierpnia 2016 roku

Narwiański Park Narodowy obejmuje obszar doliny Narwi pomiędzy Surażem a Rzędzianami, zaś w ujęciu geograficznym położony jest w mezoregionie Dolina Górnej Narwi należącym do Niziny Północnopodlaskiej. Granice Parku poprowadzono tak, aby obejmowały
tylko dolinę rzeki. W efekcie 98% Parku to grunty silnie uwilgotnione, stale lub okresowo
podtapiane a większość powierzchni to nieużytki, łąki, pastwiska oraz oczywiście wody.
Konferencję „Narwiański Park
Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek” zorganizowano z okazji dwudziestolecia NPN. Sesję poprowadził ze
swadą prof. Piotr Banaszuk - przewodniczący Rady Naukowej Narwiańskiego
Parku Narodowego. Jubileusz zaszczycił i laudację wygłosił pan Wojciech
Hurkała z Ministerstwa Środowiska. On
też w imieniu Ministra Środowiska wręczył pracownikom Narwiańskiego Parku Narodowego odznaki honorowe „Za
zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Wyróżnieni zostali:
Jerzy Kostrzewski – zastępca dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego,
Agnieszka Szlaga – główna księgowa
Narwiańskiego Parku Narodowego,
Iwona Laskowska – główny specjalista
do spraw ochrony przyrody, Marzenna Bielonko – główny specjalista do
spraw udostępniania Parku, Antoni

Walentynowicz – konserwator obwodu
ochronnego Łapy, Bazyli Piliczuk – konserwator obwodu ochronnego Kurowo,
Marek Sielicki – starszy specjalista do
spraw edukacji i nauki.
Po wręczeniu medali i krótkiej
sesji dla fotoreporterów głos zabrali
kolejni goście: Bohdan Paszkowski –
Wojewoda Podlaski, Jerzy Leszczyński
– Marszałek Województwa Podlaskiego, Leszek Gruchała – wicestarosta
wysokomazowiecki, Lech Kołakowski
- poseł na Sejm RP, prof. Wiesław Wiśniewolski – Instytut Rybactwa Śródlądowego, Andrzej Raj – dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, delegaci
z 22 polskich parków narodowych w
osobach dyrektorów i księgowych,
Wojciech Mojkowski - wójt gminy Kobylin Borzymy, ks. kanonik Jan Kukowski – proboszcz Parafii Waniewo, Józef
Zajkowski – wójt gminy Sokoły, Jerzy

Łucki z Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku. Oprócz dobrych
słów i życzeń dyrektor NPN Ryszard
Modzelewski odbierał również drobne
upominki i pamiątkowe formy artystyczne.
Konferencja odbyła się w hotelu Atlanta (Jeżewo Stare) – całe
szczęście, że jak większość tego typu
obiektów był klimatyzowany, albowiem dopisała upalna pogoda. Po
części oficjalnej i krótkiej przerwie
herbacianej zaczęła się naukowa część
konferencji. Z NPN współpracuje wiele
jednostek naukowych korzystających
z unikalnych możliwości przyrodniczych jakimi charakteryzuje się Park.
Jego obszar obejmuje dolinę Narwi
pomiędzy Surażem a Rzędzianami, zaś
w ujęciu geograficznym położony jest
w mezoregionie Dolina Górnej Narwi
należącym do Niziny Północnopodlaskiej. Granice poprowadzono tak, aby
obejmowały tylko dolinę rzeki. W efekcie 98% Parku to grunty silnie uwilgotnione, stale lub okresowo podtapiane
a większość powierzchni to nieużytki,
łąki, wody i pastwiska.
Na początku obrad prof.
Henryk Banaszuk z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska,
Wręczenie odznak honorowych
„Za zasługi dla ochrony
środowiska i gospodarki wodnej”
pracownikom Narwiańskiego
Parku Narodowego

Spływ po dużej pętli Kurówki

Politechnika Białostocka, w krótkim
wykładzie „Historia Narwiańskiego Parku Narodowego” przedstawił
dzieje Parku utworzonego na mocy
Rozporządzeni Rady Ministrów 1 lipca 1996 r. W dalszej części prelekcji
zatytułowanej „Główne uwarunkowania i problemy ochrony” wspomniał o nieudanej, na szczęście, próbie melioracji całej doliny w latach
1965-68. W ostatnich latach negatywne przekształcenia siedliskowe są
spowodowane zmianami warunków
wodnych, które są skutkiem dawnej
regulacji głównego koryta Narwi,
zmianami klimatycznymi, i niestety
także regulacjami poziomu wody na
zbiorniku Siemianówka.
W kolejnym referacie pt.
„Narew – rzeka anastomozująca”
prof. Waldemar Mioduszewski z Instytutu Technologiczno–Przyrodniczego przedstawił charakterystykę
warunków wodnych doliny Narwi w
granicach Narwiańskiego Parku Narodowego. Rzeka Narew zachowała
na tym odcinku swój naturalny charakter i płynie wieloma przecinającymi się korytami, często na długich
odcinkach, równoległymi do koryta
głównego. Narew jest jedyną rzeką
w Polsce posiadającą tak wyraźny
i naturalny anastomozujący układ
koryt rzecznych. Jest on wynikiem
naturalnych procesów hydrologicznych zachodzących w szerokich

płaskich dolinach. W przypadku Narwi
naturalne procesy wspomagane były
działaniami człowieka, który budował
niewielkie progi kierujące wodę w obniżenia terenowe. W wyniku naturalnych procesów hydrologicznych i oddziaływań antropogenicznych obecnie
następuje zarastanie i zamulanie bocznych koryt rzecznych. Obserwuje się
coraz większą koncentrację przepływu
w głównym korycie Narwi. Zachowanie anastomozującego charakteru rzeki wymaga interwencji człowieka np.
poprzez wdrożenie różnego typu działań powodujących zwiększenie dopływu wody do zanikających bocznych
koryt.
Prof. Adam Dobroński (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku) w wykładzie
„Dzieje mieszkańców doliny Narwi”
zwrócił uwagę, że przez dolinę Narwi
przebiegał szlak ekspansji etnicznej
Mazowszan na wschód implementując na te tereny polskie i zachodnie
wpływy kulturowe. Z drugiej strony
dolina była naturalna granicą osadnictwa wschodniosłowiańskiego i bałtyckiego oraz była granicą Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Do dziś ślady tej
dualnej przeszłości można zobaczyć w
kulturze materialnej, zwyczajach, nazewnictwie czy tradycjach.
Dr Dan Wołkowycki (Katedra
Ochrony i Kształtowania Środowiska,
Politechnika Białostocka) wygłosił

wykład pt. „Turzycowiska, łąki, grądziki – zróżnicowanie i ochrona szaty
roślinnej”. Wspomniane w tytule turzycowiska to tylko jeden z elementów
szuwarów, które tworzy 195 roślin naczyniowych. Bogactwo flor łąkowych
waha się od 30 do 159 gatunków. Grądziki to wyniesienia mineralne skupiające jedną z bogatszych flor w obrębie
NPN (425 gatunków). Doktor podsumował, że obecnie flora NPN jest dość
stabilna ale zagraża jej bogactwu zarzucanie gospodarki łąkarskiej.
Jacek Szlakowski z Zakładu
Rybactwa Rzecznego IRŚ w referacie
„Ichtiofauna Narwiańskiego Parku Narodowego” podkreślił, że występuje
tu właściwa temu ekosystemowi ichtiofauna, niezbyt bogata gatunkowo,
ale o mocno zróżnicowanych wymaganiach środowiskowych. Właśnie ze
względu na specyfikę rzeki anastomozującej można wyróżnić obszary w
których dominują różne gatunki ryb:
strefa nurtu, starorzecza otwarte, starorzecza zamknięte i oczka wodne.
Dr hab. Marcin Sielezniew (Zakład Zoologii Bezkręgowców, Instytut
biologii, Uniwersytet w Białymstoku)
w swoim wystąpieniu „Bezkręgowce
Narwiańskiego Parku Narodowego”
skupił się na dwóch grupach owadów,
których przedstawiciele odgrywają
ważną rolę, a mianowicie ważkach
i motylach. Wśród ważek na uwagę
zasługują gatunki „naturowe” trzepla
zielona, która rozwija się w Narwi oraz
zalotka większa związana z wodami
stojącymi obfitującymi w roślinność
wynurzoną. Jeśli chodzi o motyle, to
najcenniejszymi gatunkami w NPN są
strzępotek edypus znany tylko z kilku
stanowisk w Polsce oraz będący pasożytem społecznym mrówek wścieklic
modraszek alkon, którego niewielka
populacja zasiedla jeden z grądzików.
Po wspólnym obiedzie uczestnicy zostali zabrani na krótką wycieczkę autokarową do Tykocina. Historia
Tykocina zaczyna się w latach istnienia Księstwa Mazowieckiego, a prawa
miejskie nabył on w 1425 roku. Duży
wkład w historię Tykocina wnieśli Żydzi, których osadnictwo datuje się na
początek XVI wieku, a przed II Wojną
Światową stanowili przeszło połowę mieszkańców miasta. Dlatego też

Rzeka Kurówka (dopływ Narwi) sfotografowana z „pomostu widokowego”
kładki przyrodniczej przy dyrekcji NPN

zwiedzanie zaczęliśmy od wybudowanej w 1642 roku murowanej synagogi (na miejscu wcześniejszej,
drewnianej). W jej wnętrzu przyciągają uwagę ogromne XIX wieczne
tablice ścienne z napisami po hebrajsku i aramejsku. Są to cytaty biblijne
i teksty modlitw. Główna sala modlitewna ma aż dziewięć metrów wysokości, a jej środek zajmuje bima. Z synagogi przeszliśmy na rynek miejski,
który istnieje od początku powstania
Tykocina. Obecny wygląd zachował
się od XVIII wieku. Środek trapezowatego rynku zdobi dwumetrowy
pomnik Stefana Czarnieckiego. Rynek otaczają zabytkowe kamieniczki, a na jednej z pierzei stoi kościół
p. w. Trójcy Świętej, do którego zostaliśmy zaproszeni przez naszego
przewodnika – w cywilu nauczyciela historii. Następnie zwiedziliśmy
jeden z restaurowanych zgodnie ze
sztuką konserwatorską budynków
mieszkalnych – ale tu zapraszam na
ciekawa stronę www.placczarnieckiego10.net
Wieczór zakończyliśmy elegancką kolacją w hotelu, do której
przygrywało nam trio w składzie
akordeonista, kontrabasista i skrzypek. Kelnerzy bezszelestnie pilnowali, aby nam niczego nie zabrakło, a ja
tam byłam, jadłam i piłam…

Kiedy część ekipy - skoro świt
- została zabrana na spływ kajakowy,
dyrektorzy i księgowe wszystkich polskich parków ciężko obradowali nad
ważnymi sprawami. Spływ kajakowy
w NPN to jest wyzwanie, albowiem
w naturze można się przekonać na
własnych rękach co to znaczy rzeka
anastomozująca. Dobrze, że był z nami
Tadeusz Gregorczuk i torował rzeczną
drogę motorówką. Zrobiliśmy dużą pętlę, (8,5 km) zahaczając o Koziołek, czyli otoczony bagnami ziemny szaniec.
Są to pozostałości po reducie obronnej zbudowanej – i tu historycy nie są
pewni – przez wojska litewskie, bądź
szwedzkie w trakcie najazdu szwedzkiego w 1656 roku.
Poobiednią wycieczkę przyrodniczą przez narwiańskie mokradła
po drewnianej kładce łączącej miejscowości Waniewo i Śliwno poprowadził
Mikołaj Pruszyński. A wieczorem na
terenie dyrekcji parku w Kurowie odbywało się ognisko, którego głównym
punktem programu były wspólne śpiewy z wcześniej odznaczonym Antonim
Walentynowiczem, nie tylko Konserwatorem Obwodu Ochronnego Łapy,
ale także wspaniałym śpiewakiem
i akordeonistą. A że „duch bagien” dodawał animuszu…
Zostaliśmy jeszcze na jedną noc, aby móc uczestniczyć w już

XVII Biesiadzie Miodowej w Kurowie.
Organizatorem Biesiady byli Starosta Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem, Wójt Gminy Kobylin Borzymy,
Narwiański Park Narodowy oraz Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska. Gościom biesiady podlascy
pszczelarze zaoferowali najlepsze miody pochodzące z najczystszego obszaru Zielonych Płuc Polski. Licznie przybyli odwiedzający mogli zaopatrzyć
się również w inne lokalne przysmaki:
ogórki, kapustę, wyborne wędliny,
sery i pieczywo oraz smaczne wypieki,
a także tłoczone na zimno oleje z naszych roślin oleistych. Obejrzeć było
można wystawę okolicznościową zdjęć
„20 lat Narwiańskiego Parku Narodowego”, posłuchać muzyki, skorzystać z
wycieczek po Parku, ale przede wszystkim degustować różne rodzaje miodów. No i tu okazało się, że przez pracowników parku zostałam zaproszona
do jury oceniającego miody albowiem
co roku w trakcie biesiady wyróżniane
są miody, a na stoiskach wyróżnieni
dumnie prezentują zdobyte puchary.
Wyobraźcie sobie, mili czytelnicy, dwa
papierowe talerzyki, z numerkami od 1
do 28, przy których mienią się kolorami od blado żółtego do „humusowego”
krople miodu, które należy ocenić...
Obchody dwudziestolecia Narodowego Parku Narwi dobiegły końca.
Mieliśmy okazję poznać nieco okolice,
skomplikowaną historię tych ziem, posłuchać ciekawych prelekcji naukowców od lat współpracujących z Parkiem,
popróbować smaków Podlasia w trakcie Biesiady Miodowej. Mimo, że była
to moja pierwsza wizyta w Parku zostałam przyjęta bardzo ciepło i serdecznie.
Warto zwiedzić park, bo park nie tylko
rzeka anastomozująca, ale i ciekawe
miejscowości, do których można dotrzeć rozbudowywaną siecią ścieżek
rowerowych będących częścią Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.
A na terenie dyrekcji parku można rozbić namiot na polu namiotowym i skorzystać z ciepłej wody podgrzewanej
panelami solarnymi, kajaków czy pychówek. Czysta ekologia…
Iwona Kostrzewska-Szlakowska
Jerzy Kostrzewski

Sprawozdania
Science for sustainable freshwater use XXXIII Kongres SIL
Turyn, 31 lipca - 5 sierpnia 2016 roku
Motto obrad stanowił cytat Thomasa Fullera „We never know the worth of water till the
well is dry”. W komentarzu do niego Roberto Bertoni (przewodniczący komitetu organizacyjnego), Luigi Naselli Flores i Cristiana Callieri napisali, że w kontekście zmniejszających
Kongres okazał się bogaty
w liczbę sesji i olbrzymią liczbę referatów, których nie jestem w stanie streścić. Chciałbym jednak wyróżnić te,
które dotyczyły bardziej ogólnych zagadnień naukowych. Mam na myśli
jedną z ciekawszych, moim zdaniem sesji „Predictive Limnology Revisited: Rob
Peters’ Legacy After 20 Years”, podczas
której prelegenci podejmowali próbę syntezy kierunków współczesnych
badań limnologicznych i wskazywali
na przyczyny porażek w próbach odpowiedzi na kluczowe pytania. Szczególnie 2 referaty w tej sesji wywołały
ożywioną i interesującą dyskusję. John
Downing z Uniwersytetu Minnesoty Duluth udowadniał, że współczesne
badania limnologiczne w niewielkim
stopniu przyczyniają się do rozwiązania najpilniejszych globalnych problemów związanych z wodą. Z kolei David J. Currie z Uniwersytetu w Ottawie
wskazywał na powszechne błędne rozumienie celówi metod nauki (poparte przykładami z renomowanych czasopism), co powoduje, że w większym
stopniu kolekcjonujemy fakty niż falsyfikujemy hipotezy i tworzymy nowe
teorie.
Każdego dnia można było wysłuchać interesujących referatów plenarnych. Ich tematyka była szeroka, od zarządzania zasobami wody w
starożytnym Egipcie, poprzez mikrobiologię, ewolucję, na zmianach klimatycznych kończąc. Jednak moją
szczególną uwagę przykuł referat pani
Kendry Spence Cheruvelil (Uniwersytet Stanowy Michigan, USA) o otwartej

nauce, dzieleniu się danymi i tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów naukowych, aby poradzić sobie ze współczesnymi problemami w wielkiej skali.
Upraszczając, chodzi o to aby współpracować, dzielić się danymi i wiedzą.
Polecam artykuł prelegentki na ten temat z 2014 roku, nota bene w formule
Open Access.
Należy też wyróżnić referat
zwycięzcy International SIL Student
Competition, Jeremiego (Jay) Piqotta
(Uniwersytet Otago, Nowa Zelandia),
pt. „Climate change and multiple stressors in agricultural streams”. Laureat
przedstawił wyniki swoich badań nad
nieaddytywnym (synergicznym i antagonistycznym) wpływem wielu stresorów na bioróżnorodność na różnych
poziomach organizacji, od genetycznego do całego ekosystemu.
W trakcie kongresu odbyło
się spotkanie Plankton Ecology Group, jednej z najstarszych i najbardziej
zasłużonych grup w SIL, której obecnie przewodniczą Lisette de Senerpont
Domis z Netherlands Institute of Ecology (przewodnicząca) i Miquel Lürling
z Wageningen University and Research
(vice-przewodniczący). Na początku
przewodnicząca przedstawiła krótkie
sprawozdanie z ostatniej sesji naukowej grupy w Chinach. Następnie każdy
z uczestników spotkania miał sposobność przedstawić swoje zainteresowania naukowe. Lisette de Senerpont
Domis i Miquel Lürling chcą rewitalizować działalność PEG i oczekują na zgłoszenia nowych członków oraz pomysły. Więcej informacji na stronie PEG:

Pamiątkowe zdjęcie przed
budynkiem Lingotto Convention
http://limnology.org/plankton-ecology-group-peg .
W kongresie wzięło udział 820
delegatów z 58 krajów. Około jedną
trzecią uczestników stanowili studenci i młodzi naukowcy. Z Polski przyjechało 26 osób, co dało nam 9 miejsce
w rankingu pod względem liczby delegatów. W ciągu czterech dni zaprezentowano łącznie 664 referaty i plakaty,
a więc ponad 80% uczestników brało
aktywny udział w kongresie. Organizatorzy zaproponowali 13 sesji tematycznych, a 25 sesji specjalnych zostało
zaproponowanych przez członków SIL.
Obrady odbywały się w Lingotto Convention Centre, które jest
zaadoptowanym dawnym budynkiem fabryki Fiata. Budynek imponuje

Sesje specjalne

Lago Maggiore
rozmiarami ale już nie architekturą
i funkcjonalnością. Mimo nowoczesnych
udogodnień, wiele sal było nieprzystosowanych do prezentacji. Przykładowo,
w jednej z sal slajdy prezentowano na
2 ekranach, co zmuszało prelegenta do
dosyć chaotycznego ‚tańca’, a uczestnikom sesji na przeszkodzie stały 2 rzędy
słupów podporowych.

Po wyczerpujących, ale
owocnych i interesujących obradach
można było wziąć udział w szeregu
wycieczek oferowanych przez organizatorów. Autor tego tekstu wybrał
wyprawę nad jeziora Maggiore i Orta.
Wycieczkę rozpoczęła wizyta w założonej w 1938 roku stacji hydrobiologicznej Institute of Ecosystem Study

Główne sesje naukowe
1. The freshwater micro eukaryotic world: role and relevance for
the ecosystem.
2. The borderline word of inland waters: wetlands and estuaries.
3. The impact of global change on inland waters.
4. Biogeochemistry and ecology of inland waters.
5. Ecological stoichiometry in aquatic ecosystems: recent advances
and future perspectives.
6. Organic matter dynamics and microbial biodiversity in freshwaters.
7. Remote sensing of lakes: state of art and future perspectives.
8. Experimental limnology: from microcosms to inlake interactions
9. Models for the management of lakes and rivers.
10. Water level changes in lakes: abiotic and biotic effects.
11. Underwater light climate: implications for ecosystem processes.
12. Phytoplankton and zooplankton spatial and temporal heterogeneity.
13. Land use in the watersheds and its effect on lakes.

Sesje specjalne
1. Biogenic gas fluxes in reservoirs: from processes to emission of
greenhouse gases.
2. Community limnology: citizens and communities supporting
freshwater research.
3. Shallow lakes in a world of changing climate.
4. High-throughput sequencing and other molecular tools in freshwater ecology.
5. Life strategies of freshwater invertebrates: coupling life history
traits and fitness in a changing world.
6. Temperature and circulation dynamics in lakes and rivers
7. The adaptive role of phytoplankton phenotypical variability

(dawniej Italian Institute for Hydrobiology). Jej historię opowiedziała z pasją
i zilustrowała unikalnymi zdjęciami Marina Manca, obecny dyrektor Instytutu.
Niestety, ze względu na odległości, które musieliśmy pokonać autokarem, nie
starczyło czasu na dłuższe zwiedzanie
malowniczych okolic obu jezior. Pewną
rekompensatą był pyszny posiłek, składający się z 5 dań lokalnej kuchni. Było
to bardzo miłe przeciwieństwo skromnego i drogiego „social dinner”.
Podsumowując, uważam konferencję za udaną. Nie chodzi wyłącznie
o nawiązane nowe kontakty, czy odnowienie starych. Nie chodzi też o stronę
kulturalną kongresu, wspaniałe muzea,
zabytki, wyśmienite jedzenie i kawę.
Chodzi o intelektualne naładowanie
akumulatorów, nowe pomysły i to podekscytowanie, żeby jak najszybciej wrócić i je zrealizować. Nie każda konferencja zostawia takie poczucie, a moim
zdaniem włoskim organizatorom udało się stworzyć odpowiedni ku temu klimat. Mam nadzieję, że o efektach nowych pomysłów będziemy dyskutować
na następnym kongresie SIL, który odbędzie się w Chinach w 2018 roku.
Sławek Cerbin

under different environmental constraints.
8. Biogeochemical cycle of mercury: from the molecule to the ecosystem.
9. From picocyanobacteria to colonial chroococcoid cyanobacteria: ecological and phylogenetic aspects.
10. Groundwater and dependent ecosystems (GDES): from theory
to practice.
11. Effects of multiple stressors in a changing world.
12. Polar and Alpine lakes as sentinels of environmental change.
13. Alien species ecological impacts: from genomics to macroecology.
14. Dormancy in aquatic ecosystems.
15. Springs: well-known groundwater resources, disregarded biodiversity hotspots.
16. Predictive limnology revisited: Rob Peters’ legacy after 20
years.
17. Natural and anthropogenic influences on the ecology of macrophyte beds.
18. Large and deep lakes: ecological functions and resource management.
19. Restoration of lakes and reservoirs through geo-engineering
techniques: potentials and limitations.
20. Causes and consequences of ecological change in large lakes
of the world .
21. Alpine and polar palaeorecords of natural and anthropogenic
environmental change.
22. Ecosystem meanagement in aquatic environments with sustainable harvesting and effective utilization of overgrowing macrophytes.
23. Sensing, simulating, predicting algal blooms in inland waters.
24. Looking forward from the past: advances in lake ecosystem
science derived from palaeolimnology.
25. African freshwaters: state, trends, and management options.

Sprawozdania
XXIII Ogólnopolskie
Warsztaty Bentologiczne
Janów Lubelski, 19–21 maja 2016 roku
Kolejne, XXIII Warsztaty Bentologiczne odbyły się w Janowie Lubelskim, w otoczeniu majestatycznego kompleksu Lasów Janowskich. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były „Rzeki polihumusowe”.
Co oznaczają Ogólnopolskie
Warsztaty Bentologiczne wie każdy,
kto choćby jeden raz w nich uczestniczył. Idea „uczyć, bawić, poszukiwać”
przyświeca warsztatom od samego
początku, czyli od spotkania w Zakopanem w 1993 roku. Jak było tym razem?
Organizatorami XXIII Warsztatów Bentologicznych były trzy instytucje: Centrum Innowacji Badań i Nauki
(Lublin), Nadleśnictwo Janów Lubelski
i Sekcja Bentologiczna PTH. Komitet
Naukowo-Organizacyjny liczył osiem
osób. Patronatem honorowym spotkanie objęli: Marszałek Województwa
Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Burmistrz Miasta Janów Lubelski Krzysztof
Kołtyś. Tyle z oficjalnych stron materiałów konferencyjnych. W rzeczywistości
to, że warsztaty się odbyły i miały taką,

a nie inną oprawę, zawdzięczamy dwóm
Małgosiom – dr inż. Małgorzacie Gorzel
i dr Małgorzacie Kłonowskiej-Olejnik.
Jako że dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik jest jednym z inicjatorów idei warsztatowych spotkań „bentosiarzy”, można
było oczekiwać maksymalnej dawki
zajęć praktycznych i terenowych, kosztem ograniczenia do minimum czasu
sesji referatowej. Tak też było! Warsztaty miały miejsce w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej „Lasy Janowskie”. Lokalizacja okazała się nader trafna, gdyż
zapewniała zakwaterowanie wszystkim
uczestnikom w komfortowych warunkach, a jednocześnie była miejscem obrad i innych zajęć warsztatowych oraz
spotkań towarzyskich. A wszystko to
w cichym i pełnym zieleni otoczeniu.
W warsztatach wzięło udział ponad 60
uczestników.

Pierwszego dnia w oficjalnym
otwarciu warsztatów głos zabrali kolejno: dr inż. Małgorzata Gorzel (Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego XXIII OWB), dr Grzegorz
Tończyk (Przewodniczący Sekcji Bentologicznej PTH), Krzysztof Kołtyś (Burmistrz Janowa Lubelskiego) i Henryk
Rążewski (Nadleśniczy Nadleśnictwa
Lasy Janowskie). Po krótkiej i treściwej części inauguracyjnej nastąpiła
sesja referatowa ograniczona jedynie
do trzech wykładów plenarnych, które miały przybliżyć uczestnikom specyfikę najbliższego terenu oraz rzek
polihumusowych i żyjących tu organizmów. Pierwszy z prelegentów Nadleśniczy Henryk Rążewski przedstawił
walory przyrodnicze Lasów Janowskich. Pozostałe dwa wykłady były
ściśle związane z hasłem przewodnim
tegorocznych warsztatów.
Prof. dr hab. Andrzej Górniak
(Uniwersytet w Białymstoku) mówił
interesująco o rzekach dystroficznych i problemach z ich klasyfikacją.
Następnie dr hab. Stanisław Czachorowski prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i dr inż.
Robert Stryjecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) wspólnie zapoznali
uczestników z organizmami żyjącymi
w rzekach polihumusowych, odnosząc się de facto do wybranych grup
bezkręgowców, takich jak chruściki
Trichoptera, ważki Odonata i wodne
roztocze Hydrachnidia. Współautorem ostatniego wykładu był dr hab.
Paweł Buczyński (Uniwersytet Marii
Rezerwat Imielty Ług

Uczestnicy warsztatów w Janowie Lubelskim
Curie-Skłodowskiej w Lublinie), który niestety nie mógł uczestniczyć w
warsztatach.
Zajęcia popołudniowe w całości wypełniła wycieczka terenowa. Celem wyprawy były trzy rzeki: Bukowa
i Czartosowa (wody polihumusowe)
oraz Trzebensz. Ponad trzygodzinny
pobyt w terenie, po pierwsze, dostarczył niezapomnianych wrażeń – rzadko mamy okazję do obcowania z naturalnymi, nieuregulowanymi rzekami
z wodą barwy herbacianej; po drugie,
wzbogacił wiedzę o warunkach abiotycznych i funkcjonowaniu rzek polihumusowych i innych – informacji

wszystkim zainteresowanym niestrudzenie dostarczał prof. Andrzej Górniak; i po trzecie, pozwolił przyjrzeć
się i zapoznać z żyjącymi w nich bezkręgowcami – to za sprawą połowów
prowadzonych z zaangażowaniem
przez dr Małgorzatę Kłonowską-Olejnik. Brodzących i poszukujących było
zdecydowanie więcej, gdyż wiele osób
(zwłaszcza przybyłych z innych, odległych regionów kraju) miało doskonałą sposobność na zebranie ciekawego
materiału.
Pierwszy dzień zakończyła kolacja przy ognisku – stały punkt programu corocznych spotkań. Co prawda

chóralne śpiewy chyba już odeszły do
przeszłości, lecz pieczone kiełbaski i
piwo nadal sprzyjają długim rozmowom w dobrym nastroju. Na amatorów degustowania regionalnych potraw czekały też gryczaki i jaglaki.
Drugiego dnia zajęcia rozpoczęły się od warsztatów oznaczania
chruścików, profesjonalnie przygotowanych i poprowadzonych przez dr
Edytę Buczyńską (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Składały się na
nie: wykład na temat systematyki, biologii i ekologii Trichoptera oraz ćwiczenia z oznaczania (do poziomu rodzin)
chruścików występujących w Polsce.
Ćwiczenia zawsze stanowią duże wyzwanie dla organizatorów, z uwagi na
konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu optycznego oraz sali.
Po raz kolejny pomocnym rozwiązaniem było wykorzystanie mikroskopu
skorelowanego z kamerą i możliwością
projekcji obrazu (wsparcie ze strony
firmy OPTA-TECH). Tym samym każdy
mógł na bieżąco obserwować prezentowane cechy diagnostyczne organizmów, śledząc równocześnie informacje zawarte w bardzo przystępnie
opracowanym kluczu, który załączono
do pakietu materiałów warsztatowych.
Słowa uznania należą się Autorce klucza za pomysł i wykonanie. Pochłonięci
słuchaniem, obserwowaniem, tudzież
notowaniem, ani się spostrzegliśmy,
jak z zaplanowanej przerwy kawowej
pozostało zaledwie kilka minut. Dla
chętnych przewidziane były konsultacje indywidualne dotyczące Trichoptera. Skorzystała z nich dosłownie garstka osób (?). Z mojego subiektywnego
punktu widzenia szkoda, że konsultacje
pokrywały się z czasem przeznaczonym
na sesję posterową. Mogło to skutecznie utrudnić aktywny w nich udział.
Choć z drugiej strony, dla chcącego...
Sesja plakatowa zgromadziła
40 plakatów. Tematyka była jak zwykle bardzo zróżnicowana, co wynikało
z zakresu prowadzonych badań: faunistyczno-ekologicznych,
eksperymentalnych, parazytologicznych oraz
stosowanych - odnoszących się do
oceny stanu ekologicznego ekosystemów wodnych. Okazja do swobodnego dyskutowania mogła, jak sądzę,
Warsztaty oznaczania chruścików
prowadzi Edyta Buczyńska

Wieczorne ognisko
usatysfakcjonować wszystkich uczestników.
Kolejnym punktem w programie była wycieczka do leśno-florystycznego rezerwatu Szklarnia, wewnątrz którego znajduje się rozległe
bagno śródleśne zwane „Baba” z roślinnością charakterystyczną dla torfowisk. Warsztatowe zajęcia terenowe
mają tę zaletę, że czasami z przewodnikiem wędrujemy ścieżkami, których
darmo poszukiwać na mapie. Tak było
i tym razem gdy przemierzaliśmy bagno, bogato ukwiecone o tej porze
roku. Uprzedzona zawczasu przez
organizatorów, większość uczestników przygotowała stosowne obuwie
(wysokie kalosze lub wodery), ale nawet ich brak nie stanowił przeszkody.
Z entuzjazmem, mniej lub bardziej
ubłoceni i - co najważniejsze - bez strat
własnych pokonaliśmy „Babę”. Dalsza
część wędrówki wiodła utartym traktem. Był czas na pogawędkę z kompanem, przyglądanie się otoczeniu
i fotografowanie, a nawet zboczenie
z właściwego szlaku.
Wieczór tego dnia wypełniły
zorganizowane spotkania towarzyskie. Pierwszym były zajęcia twórcze

Wymaluj sobie koszulkę, czyli
warsztaty artystyczne

„Eko-art” połączone z zebraniem Sekcji
Bentologicznej PTH. Obydwie Małgorzaty znane są w środowisku ze swoich
artystycznych umiejętności, nie dziwi
zatem pomysł na tego typu zajęcia.
Chętnych nie brakowało. Wyposażeni
w koszulki typu T-shirt, pędzle, farby
do tkanin i szablony przystąpiliśmy do
malowania loga warsztatów, chruścików i innych stworzeń. Na pamiątkę
każdemu pozostała oryginalna własnoręcznie ozdobiona koszulka. Potem

miała miejsce uroczysta kolacja przy
suto zastawionych stołach, połączona
oczywiście z tańcami do późnej nocy.
Tańce – mało powiedziane. Pokaźna
grupa ochotników dała wyraz spontanicznej zabawie i zaprezentowała cały
bollywoodzki układ choreograficzny,
który wcześniej opanowała pod czujnym okiem Kamila Hupało (Uniwersytet Łódzki) w roli instruktora. Przed
przystąpieniem do ucztowania uczestników czekała jeszcze krótka prezentacja multimedialna z zagadkami hydrobiologicznymi, z których część miała
charakter wspominkowy odwołując się
do bogatej historii warsztatów. Krótko
mówiąc, dla każdego coś miłego.
Trzeci dzień warsztatów tradycyjnie
przeznaczony jest na wycieczkę terenową. Ostatnia z naszych wycieczek
łączyła walory przyrodnicze Lasów Janowskich z kulturowymi. W programie
znalazły się: rezerwat Imielty Ług o niezwykłych wartościach krajobrazowych
(bór bagienny, torfowiska wysokie,
zarastające stawy), ostoja konika biłgorajskiego w Szklarni oraz pracownia
garncarska w Łążku Garncarskim.
Dzięki pomysłowości i staraniom Organizatorek, a także sprzyjającej aurze, tegoroczne warsztaty były bardzo
udane i owocne. Do spotkania na XXIV
Warsztatach Bentologicznych, gdzieś
w zachodniopomorskim.
Izabela Czerniawska-Kusza

Sprawozdania
3th International Conference Water
Resources and Wetlands
Tulcza, Rumunia, 8–10 września 2016 roku
Organizatorzy konferencji już po raz trzeci umożliwili naukowcom, firmom prywatnym,
instytucjom lokalnym i rządowym wzajemną wymianę myśli, doświadczenia i wiedzy, co
powinno zaowocować dobrymi pomysłami i optymalnym działaniem w skali mikro i makro.
Miasto portowe Tulcza, położone w malowniczym zakolu Dunaju,
zostało wybrane na miejsce cyklicznych
spotkań wszystkich osób zainteresowanych ochroną ekosystemów wodnych z
perspektywy ich użytkowników, badaczy i administratorów. Bliskie sąsiedztwo delty Dunaju o dużej różnorodności
biologicznej i unikatowych siedliskach
chronionych w ramach Rezerwatu Biosfery, było inspiracją do integracji przedstawicieli bardzo różnych środowisk przy
wspólnych stołach obrad. Organizatorami spotkania były: Rumuńskie, Polskie i
Niemieckie Towarzystwa Limnologiczne
oraz Narodowy Instytut Delty Dunaju w
Tulczy. Myślą przewodnią konferencji
była potrzeba wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami reprezentującymi
różne podejścia i różne możliwości działań w dążeniu do zachowania dobrego
stanu wód śródlądowych, morskich, delt
i mokradeł. Poszukiwano skutecznych
sposobów rozwiązywania obecnych i
przyszłych problemów związanych ze
stałym wzrostem antropopresji na zasoby wodne. Organizatorzy konferencji już
po raz trzeci umożliwili naukowcom, fir-

mom prywatnym, instytucjom lokalnym i
rządowym wzajemną wymianę myśli, doświadczenia i wiedzy, co powinno zaowocować dobrymi pomysłami i optymalnym
działaniem w skali mikro i makro. W gronie naukowców dominowali geografowie i hydrobiolodzy, którzy przedstawili
najwięcej wyników badań w formie referatów i posterów. Uczestnicy konferencji
mieli możliwość przedstawienia wyników
swoich badań także w formie publikacji
pokonferencyjnej wydanej pod redakcją
Petre Gâstescu i Petre Bretcan’a. Przygotowany już na konferencję tom zawiera
41 ciekawych prac.
Uroczyste otwarcie konferencji i sesja plenarna odbyły się w Ratuszu
Miejskim. Kolejne sesje referatowe, sesja
posterowa, warsztaty i debaty odbywały
się w Hotelu Delta, czyli miejscu zakwaterowania większości uczestników konferencji. Jeden z 4 ciekawych referatów
plenarnych przedstawił zespół toruńskich hydrobiologów omawiając funkcjonowanie starorzeczy Wisły w warunkach ekstremalnie niskich stanów wody.
Organizatorzy zaproponowali nam szeroki wybór interesujących zagadnień.
Sesje odbywały się
jednak w równoległych panelach
i czasami trudno
było wybrać ten
najciekawszy. Takie
dylematy dotyczą
zresztą większości
dużych krajowych
i międzynarodowych konferencji.
Uczestnicy obrad
reprezentowali po-

nad 30 krajów. Najliczniejsze grono stanowili Europejczycy, ale byli też przedstawiciele z innych kontynentów m.in. z
Kanady, Brazylii, Japonii, Tajlandii, Izraela
i Egiptu.
Uroczysta kolacja odbyła się już
pierwszego dnia obrad i była okazją zarówno do rozmów przy stołach, ale też
do zabawy na parkiecie. W miły nastrój
wprowadziły nas występy zespołu ludowego, który zachwycił plejadą tańców,
śpiewów i strojów i zachęcił do wyjścia
na parkiet. Uczestnicy konferencji mieli też możliwość poznania delty Dunaju
z pokładu statku spacerowego. Niemal
całodobowa wycieczka statkiem odbyła
się w 3 dniu obrad i obejmowała zarówno
skanalizowaną, żeglowną część Dunaju
jak i jej bardziej naturalne fragmenty. Na
pewno nie był to dobry okres do podziwiania różnorodności ptactwa wodnego,
bo niezaprzeczalnie najdogodniejsze warunki do podziwiania bogactwa awifauny
przypadają na wiosnę. Myślę, że dla wielu
osób, rejs mógł być inspiracją do ponownego odwiedzenia delty Dunaju w okresie wiosennym. My zobaczyliśmy tylko
nieliczne gatunki ptaków. Zapamiętałam
jedynie czaplę białą i siwą, które można spotkać też nad wieloma rodzimymi
wodami. Moją uwagę bardziej przykuła
paproć wodna Salvinia natans, masowo
pokrywająca powierzchnię wody w niektórych odnogach Dunaju, której nie miałam okazji do tej pory widzieć w naturze.
Mam nadzieję, że cykliczność
konferencji przyczyni się do lepszego zarządzania zasobami wodnymi, a w szczególności takim cennym obszarem jak delta Dunaju.
Magdalena Grabowska

Recenzja
Polemika z (pseudo) recenzją
Andrzeja Kołodziejczyka
na temat „Przewodnika do oceny stanu
ekologicznego rzek na podstawie
makrobezkręgowców bentosowych”
(Bis, Mikulec, 2013)
Chciałabym odnieść się do
treści komentarzy zawartych w recenzji Andrzeja Kołodziejczyka (WH
209(13)/2015), które decydują o tendencyjnej i nieobiektywnej, a przede
wszystkim całkowicie niemerytorycznej
ocenie przewodnika. Recenzja nie wnosi niczego wartościowego do konstruktywnej debaty nad pracami związanymi
z wdrażaniem wytycznych RDW w Polsce, dlatego staje się tylko uproszczoną krytyką, w której największą uwagę poświęca się takim kwestiom, jak:
szczegółowe studiowanie kompozycji i
stylistyki tekstu, rozważanie definicji i
terminów, czy zabawa w wyłapywanie
schematów celowości, przydatności
i stosowności użytych środków językowych. Jest to całkowite pomylenie
podstawowych i ważnych kwestii, związanych z kompetentnym opiniowaniem
oraz wartościowaniem osiągnięć i wyników prac badawczych. Podkreślam,
Autor recenzji nie skomentował merytorycznie żadnego z najważniejszych
zagadnień, przedstawionych i wyczerpująco analizowanych w pracy (dokonania projektowe 2003-2013). Z tego
powodu, można odczuwać niedosyt, ale
i oburzenie, zwłaszcza w odniesieniu do
bardzo często przytaczanych niemerytorycznych zarzutów, do których odnoszę się w dalszej części tekstu.
Autor recenzji, na wstępnie
informuje, że: „odnosi się krytycznie
do tej nowej metody, która miała zastąpić nie wdrożoną chyba ostatecznie
w Polsce, bardzo łatwą i klarowną ocenę jakości wód w oparciu tzw. indeksy
biotyczne”. Jednak, ocena i komentarze Autora recenzji powinny dotyczyć

najważniejszych treści zawartych w
recenzowanym opracowaniu, którego przypominam głównym celem jest
wdrażanie metodyki zgodnej z wytycznymi Ramowej Dyrektywy Wodnej dla
oceny stanu ekologicznego rzek, na
podstawie bezkręgowców wodnych.
Termin „Ramowa Dyrektywa Wodna”
nie pada w recenzji ani razu. Jednocześnie warto podkreślić, że wspomniana
przez Autora recenzji „bardzo łatwa i
klarowna ocena jakości wód przeprowadzana za pomocą indeksów biotycznych” niewiele ma wspólnego z wdrażanym obecnie wielometrycznym system
oceny stanu ekologicznego rzek, ani z
dość restrykcyjnymi kryteriami interkalibracji metodycznej czy też wymaganiami, stawianymi podczas realizacji
głównych celów środowiskowych RDW.
Pozwolę sobie zatem na bardziej merytoryczne uzupełnienie. Otóż wymienione powyżej - powszechnie stosowane w
rutynowym monitoringu rzek indeksy
saprobowe, różnorodności biologicznej
i biotyczne – umieszczone w przewodniku i starannie opisane w Aneksach I
i II (str. 27–40; Tabele 3–7) – stanowiły
niewątpliwie bardzo ważny etap prac
podkreślających znaczenie biologicznej oceny jakości wód w monitoringu i
ochronie rzek. Jednak obecnie – zgodnie ze ścisłymi założeniami RDW, miary
te mogą stanowić głównie wskaźniki
składowe, stosowane w wielometrycznym systemie oceny stanu ekologicznego rzek, jednak tylko wtedy, gdy
spełniają następujące kryteria: (1) zastosowany wskaźnik wykorzystuje teoretyczne podstawy z zakresu ekologii
wód bieżących, np. idea saprobowości,

koncepcja ciągłości rzek, teoria strefowości, koncepcja niszy ekologicznej - w
przeprowadzanej ocenie jakościowej
wód; (2) wskaźnik pozwala na określenie różnych funkcji ekologicznych danej zoocenozy; (3) użyta miara biologiczna umożliwia określenie ogólnego
stopnia degradacji danej zoocenozy w
danym typie abiotycznym wód; (4) zastosowany wskaźnik pozwala na identyfikację rodzaju i stopnia antropopresji na daną zoocenozę; (5) odpowiedź
organizmów wskaźnikowych (mierzona
daną miarą) na środowiskowy stres jest
przewidywalna i wymierna do stopnia
zanieczyszczeń czy degradacji – przy
czym zależność pomiędzy wartością
miary, a presją środowiskową (stężenie
azotanów, zasolenie, etc.) musi mieć
charakter liniowy i być statystycznie
istotna. W tym miejscu, chcę podkreślić, iż całkowicie nie zgadzam się z
opinią Autora recenzji, uważającego
treść Aneksów I i II „za całkowicie zbędne”. Dodam, że wszystkie zestawienia
wskaźników z Aneksu I mogą być użyte
do aktualizacji bądź opracowania nowego metriksu wielometrycznego. Natomiast – Aneks II zawiera zestawienie
wybranych wskaźników testowanych
w projekcie STAR i w tabeli znajdziemy
informację, jak odpowiedź wskaźników
danego typu (podział wyjaśniam poniżej) koresponduje z rodzajem presji środowiskowej. Wiadomo, że stosowane
wskaźniki i miary biologiczne są niejednorodne, stąd dyrektywna konieczność
określenia typu analizowanej odpowiedzi. Dlatego, każda zastosowana miara
biologiczna należy do jednej z 4 grup
wskaźników, określanych dla ugrupo-

wań makrobentosu. Wyróżniamy zatem: (1) miary strukturalne; (2) miary
różnorodności biologicznej; (3) miary
ekologiczne, oceniające wrażliwość na
stres środowiskowy; (4) miary funkcjonalne. Aby dana miara mogła być składową wskaźnika wielometrycznego,
musi reprezentować jedną z tych 4 grup
i należy określić indywidualną wagę
tej miary (łączna suma wag wszystkich
wskaźników składowych wynosi 1.0).
Rozumiem wątpliwości Autora recenzji
odnoszące się do słowa metriks. Obecnie jest to termin powszechnie używany w bardzo szerokim znaczeniu (miara,
wskaźnik, indeks). Jego początkowe
znaczenie było związane z wielometrycznym systemem oceny wód i odnosiło się do miar składowych i docelowej
miary wielowskaźnikowej. Autor recenzji sugeruje, że: „zamiast wielometryczna ocena powinien być użyty termin:
wieloparametryczna ocena” – obawiam

się, że nie prowadzimy analiz ani ocen
parametrów środowiskowych tylko
starannie analizujemy zróżnicowane,
heterogeniczne wskaźniki/miary biologiczne. W efekcie, proponowałabym
równoprawne stosowanie terminów:
wielometryczna lub wielowskaźnikowa
ocena stanu ekologicznego rzek. Ponadto, wyjaśniam Autorowi recenzji, że
tytuł Rodziału I (str. 5-40) „Ocena stanu
ekologicznego rzek na podstawie badań zespołów makrobezkręgowców
bentosowych” jest adresowany do badań zarówno struktury taksonomicznej, jak i rozmieszczenia makrobezkręgowców bentosowych, tym samym, ich
wstępowania. W ogromnej większości
opracowań specjalistycznych, dotyczących oceny stanu ekologicznego wód,
w tytule określona jest wyłącznie grupa
organizmów stanowiących podstawę
tej oceny jakościowej i nie są definiowane parametry tej oceny, np. skład, wy-

stępowanie czy biomasa.
Wyjaśniam Autorowi recenzji,
że „Wprowadzenie” do Rozdziału II (str.
41–60) zawiera treści w zasadzie obligatoryjne, związane z wdrożeniem normy
PN–EN16150:2012E. Tekst informuje, że
rekomendowana w przewodniku metodyka została opracowana i zweryfikowana w ramach realizacji projektów
badawczych, sfinansowanych przez Komisję Europejską (AQEM, EU STAR). Ponadto, metodyka wielosiedliskowego
poboru prób bezkręgowców wodnych,
po dostosowaniu i zaadaptowaniu metody do określonych warunków krajowych (m.in.: LAWA–Project O4.02.2006;
M6119–2.2006; GIOŚ, 2006, 2009, 2010)
została wdrożona we wszystkich krajach
Unii Europejskiej (PN–EN16150:2012E).
W konsekwencji, wprowadzenie tej metodyki było warunkiem koniecznym do
udziału danego kraju w procesie europejskiej interkalibracji. Pomimo tego

(Ryc.1): Etapy typowania mikrosiedlisk rzecznych do poboru próbek zoobentosu (analizujemy procentowy udział podłoża, które
stanowi więcej niż 5% pokrycia dna w badanym odcinku rzeki; przeliczając - każde wytypowane 5% pokrycia dna oznacza 1
próbkę cząstkową do pobrania; w efekcie, cała pobrana próbka zoobentosu z danego stanowiska pomiarowego, składa się z
20 próbek cząstkowych): A – wstępne oszacowanie procentowego udziału różnych rodzajów podłoża mineralnego w badanym
odcinku rzeki; B – oszacowanie procentowego udziału różnych rodzajów podłoża organicznego na podłożu mineralnym; C –
łączna ocena procentowego udziału rodzajów podłoża mineralnego organicznego, reprezentatywnych dla stanowiska pomiarowego; określenie docelowej liczby i lokalizacji pobieranych próbek cząstkowych z danego podłoża.

faktu, Autor recenzji stwierdza, że „najpoważniejszy zarzut, stawiający wręcz
pod znakiem zapytania sens dalszej
pracy, dotyczy wyznaczenia na stanowisku liczby próbek z poszczególnych
rodzajów podłoży dennych”. Wyjaśniam
zatem, że szacowanie dominujących rodzajów podłoża dennego i typowanie
miejsc poboru próbek jest NAJPROSTSZYM etapem poboru próbek na stanowiskach pomiarowych, zlokalizowanych w rzekach do brodzenia (rzekach
płytkich z dobrze widocznym dnem).
Wielokrotnie miałam okazję weryfikowania problemów związanych z poborem próbek tą metodą m.in. w trakcie
szkoleń metodycznych dla pracowników WIOŚ, jak i w toku warsztatów metodycznych w ramach projektu STAR
(dla przedstawicieli Polski, Łotwy i Słowacji) oraz poboru próbek tą metodą w
ramach realizacji projektów unijnych:
DEMARECO, STAR, ECOTRAITS (w różnych typach rzek w kraju i za granicą).
Podkreślam, jakiekolwiek wątpliwości
czy pytania dotyczyły wyłącznie prawidłowej rejestracji czy opisu parametrów
środowiskowych w protokole terenowym. Z konieczności zatem, bardzo
skrótowo wyjaśniam Autorowi recenzji
zasady szacowania i typowania miejsc
poboru próbek zoobentosu (1) każdorazowo wykonujemy rekonesans wzdłuż
biegu rzeki (minimum 1km; staramy się
wejść do rzeki i sprawdzić dominujące
typy podłoża mineralnego i organicznego; ważne, aby pobór odbywał się wczesną wiosną, kiedy roślinność podwodna
dopiero się rozwija, substrat mineralny dna jest wtedy dobrze widoczny) –
wybieramy reprezentatywny odcinek
rzeki, tzw. stanowisko pomiarowe; (2)
oceniamy procentowy udział substratu
mineralnego (Ryc. 1A: 70% piasek, 30%
żwir) i określamy odpowiednią liczbę
próbek do pobrania z danego rodzaju podłoża, zapisując je w protokole;
(3) podczas oceniania dominujących
rodzajów mineralnego pokrycia dna,
określamy jednocześnie występujące
rodzaje podłoża organicznego i ich procentowy udział w całym pokryciu dna
stanowiska pomiarowego; określamy,
zatem na jakim podłożu mineralnym
występuje np.: zdeponowana materia
organiczna, czy podwodna łąka makrofitów (Ryc. 1B: 30% makrofitów z piasku;
20% CPOM ze żwiru); (4) liczbę próbek
z podłoża mineralnego pomniejszamy
odpowiednio o liczbę próbek podłoża organicznego, pokrywającego ten
rodzaj podłoża mineralnego (Ryc. 1C;

70%piasku–30% makrofitów z piasku
= 40% piasku; 30%żwiru–20%CPOM
ze żwiru = 10%żwiru; 30% makrofitów;
20% CPOM). Dodatkowo, osoba wypełniająca protokół starannie kontroluje i
informuje badacza pobierającego próbki o pozostałych do pobrania typach
podłoża i odpowiedniej liczbie próbek.
Podkreślam, nie ma podstaw do rozważania potencjalnych problemów dotyczących typowania miejsc poboru prób
w tzw. rzekach do brodzenia (w przeciwieństwie do trudnodostępnych i dużych rzek). Autor recenzji zwrócił uwagę, że na Rycinie 6 (str. 44) lokalizacja
naturalnych zapór drzewnych powinna
ograniczać się do podłoża piaszczystego, przy aktualizacji tekstu zostanie to
dokładniej opisane. Wyjaśniam także
Autorowi recenzji, że w Tabelach 8–10
(str. 49–53) oraz w protokole terenowym (str. 86) celowo użyłam terminu
siedliska rzeczne, z rozdzieleniem tylko
na ogólne dwa typy: mineralne i organiczne. Zgadzam się, że prowadzi to
do uproszczenia. Jednak, nie chciałam
na tym początkowym etapie wdrażania metodyki badań wprowadzać dodatkowych terminów, które nie zawsze
są poprawnie rozróżniane, mam tu na
myśli: mikrohabitat i mezohabitat.
W Tabelach 8–10 i w tekście
protokołu terenowego odpowiednim
wydaje się zastosowanie terminu: mikrohabitat (w odniesieniu do podłoża
mineralnego i organicznego). Jednak
nie do końca jest to poprawne. Chciałabym wyraźnie podkreślić, że przy typowaniu np.: roślinności wodnej z podłoża
piaszczystego lub grubocząsteczkowej
materii organicznej, zretencjowanej na
podłożu kamienistym – analizujemy już
jednostkę funkcjonalną ekosystemu
rzecznego jaką jest mezohabitat (np. w
protokołach terenowych stosowanych
do rutynowego monitoringu we Francji,
wyodrębnia się i charakteryzuje wyłącznie dominujące typy mezohabitatów).
Z punktu widzenia analiz przestrzenno-czasowych, wymaganych przez
RDW, jest to bardzo ważne i powinniśmy określić zmienne charakteryzujące
dany poziom analizy przestrzennej, ale
wtedy jednak odnosi się to do poziomu mezohabitatów. Nie chciałam tego
różnicować na tym etapie prac. Autor
recenzji krytyczne odniósł się także do
innych terminów użytych w Tabelach 9
i 10 oraz w protokole terenowym, opisujących rodzaje podłoża mineralnego
i organicznego: „nie słyszałem, a konsultowałem się ze znajomymi hydrobio-

logami, pracującymi na wodach płynących – aby tych wysoce wyrafinowanych
terminów: megalital, makrolital, mezolital, mikrolital, alkal, psammal – używał
jakiś badacz”. Odpowiadam: terminy te
zostały zastosowane w niemieckich
i austriackich opracowaniach, przygotowanych dla celów monitoringu
ekologicznego rzek (Hering i in., 2004)
i zostały zaadaptowane przez konsorcjum projektu AQEM. Konsekwentnie,
terminologia ta była dalej stosowana
przez konsorcjum projektu STAR, w
efekcie została wdrożona przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w
formie wytycznych obowiązującej teraz
normy (PN–EN16150:2012E). Dodam,
że wszystkie wymienione specjalistyczne terminy mają swoje odpowiedniki w
języku polskim, zaznaczone i dokładnie wyjaśnione w tekście przewodnika:
megalital to bloki skalne; makrolital
to głazy; mezolital to duże kamienie,
mikrolital to gruby żwir, etc. Dalsze komentarze i uwagi Autora recenzji dotyczące protokołu terenowego omówiłam
szczegółowo w sekcji dotyczącej Rozdziału V i VI.
Odpowiadam Autorowi recenzji także na pytanie dotyczące „kontroli
jakościowej czy środowiskowej” (czyli
audytu). Jest to bezpośrednio związane
z zagadnieniem wcześniej omawianej
typologii mikrohabitatów do poboru
próbek makrobentosu. Zgodnie z definicją – audyt to niezależna ocena danego procesu, systemu. Wyjaśniam, że
w czasie realizacji zadań projektowych
STAR uwzględniono konieczność obowiązkowej kontroli najważniejszych
czynników, mogących mieć wpływ na
klasyfikację stanu ekologicznego rzek,
z uwzględnieniem błędów, które mogą
wiązać się z: (1) metodyką poboru próbek, (2) analizą laboratoryjną materiału biologicznego i (3) dokładnością
oznaczeń taksonomicznych. Warto tutaj
podkreślić, że kontrola metodyki poboru próbek dotyczyła zarówno (1a) oceny
poprawności procentowego oszacowania pokrycia dna przez różne rodzaje
podłoża mineralnego i organicznego,
jak i (1b) oceny końcowego typowania mikrohabitatów do poboru próbek
oraz (1c) zgodności w typowaniu mikrohabitatów przez różnych badaczy. W
efekcie, w ramach projektu STAR, audyt
był przeprowadzany przez niezależne
instytucje badawcze (najczęściej z innego kraju, dlatego, pozostałość z każdej
pobranej próbki – po wcześniejszym
wybraniu minimum 5 podpróbek – była

przechowywana do obowiązkowej kontroli środowiskowej przez 5 lat). Należy jednak przy tej okazji podkreślić,
że choć kontrola jakościowa procedur
terenowych, laboratoryjnych i prawidłowej identyfikacji taksonomicznej
jest narzędziem obowiązkowej oceny,
prowadzonej w ramach monitoringu
ekologicznego krajów UE, to jednak w
naszym kraju wymaga ona jeszcze planowego i całkowitego wdrożenia.
Uważam, że w Rozdziale II (podrozdział 4, str. 54–57) przedstawione zostały wszystkie najważniejsze warianty i
środowiskowe uwarunkowania, z którymi mamy do czynienia podczas poboru
próbek z różnych typów abiotycznych
rzek do brodzenia. Niemniej jednak
mogę zgodzić się z twierdzeniem, że
opis techniki „kick–sampling” mógłby
być opisany dokładniej. Chciałabym
równocześnie dodać, że technika „kick–
sampling” zastosowana w ramach realizacji zadań badawczych projektu STAR
została wystandaryzowana, co oznacza,
że przyjęto konieczność ujednolicenia
tej techniki zarówno w zakresie (1) obszaru powierzchni naruszanego dna
(25x25 cm), jak i (2) czasu poboru próbek (ten warunek przyjęły tylko niektóre kraje UE).
W konsekwencji, jest to metoda
ilościowa, pozwalająca na bezpośrednie przeliczenie liczebności czy zagęszczenia bezkręgowców wodnych i tym
samym na wnioskowanie statystyczne
(Clarke i in., 2006a,b; Lorenz, Clarke,
2006). Odpowiadam na pytanie Autora recenzji, dotyczące pobrania próbki
makrobentosu z wierzchniej warstwy
substratu gruboziarnistego (do głębokości 15–20cm): podczas pobierania
próbek z cieków górskich i wyżynnych
pomocniczo używamy zawsze tyczki
geologicznej, co skutecznie zapewnia
naruszanie substratu dennego na głębokość powyżej 5cm (makrobentos
potoków górskich zasiedla wierzchnią
warstwę koryta rzecznego, zachowując
łączność ze strefą hyporeiczną). Chciałabym wyjaśnić, że opis techniczny
siatki hydrobiologicznej (str. 58), zapisy
normy PN–EN16150:2012E oraz zdjęcia
zamieszczone w przewodniku (Ryciny:
9–13 i 21) wyraźnie wskazują, że rekomendowana długość kija do siatki hydrobiologicznej wynosi ok. 1,5m, a nie
jak twierdzi Autor recenzji około 3–4m
(długość kija teleskopowego). Konserwowanie „olbrzymiej” pobranej próbki
alkoholem jest rzeczywiście procedurą
kosztowną, jak zauważa Autor recenzji,

ale należy podkreślić, że jest to wymagane obowiązującymi przepisami. Formaldehyd jest produktem sklasyfikowanym
jako niebezpieczny i karcynogenny – zatem, w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/
EC (z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem EC Nr 1272/2008 jego
stosowanie jest prawnie zabronione.
Autor recenzji zauważa że: „termin redukcja ma ściśle określone znaczenie, a
w tekście przewodnika mamy: ..redukcja pobranego materiału dennego czy
..redukcja frakcji mineralnej i organicznej osadów”. Wyjaśniam, zatem, słowo
„redukcja” jest definiowane w Słowniku
języka polskiego PWN, jako: «zmniejszenie liczby lub ilości czegoś» a zatem
jego znaczenie jest identyczne i ściśle
odpowiada znaczeniu słowa „redukcja”,
zastosowanym w przewodniku. Wydaje
mi się, także, że choć można by zaakceptować supozycję Autora recenzji,
wskazującą na konieczność zastąpienia
terminu „koncentracja” słowem „stężenie” – to jednak, w Słowniku języka
polskiego (pod red. W. Doroszewskiego) zdefiniowano równoznacznie słowo
„koncentracja” jako: „chem. in. stężenie
– „zawartość substancji rozpuszczonej
w pewnej oznaczonej objętości”. Autor recenzji wskazuje m.in. na błąd na
str. 60 Rozdziału II – jest tam napisane:
„latarka do rejestracji czynników środowiskowych”. Zgadzam się, należało albo
wpisać „latarka czołowa” albo wyjaśnić,
że podczas poboru próbek makrobentosu (szczególnie, w godzinach popołudniowych) obowiązkowo wymagane
jest posiadanie tzw. latarki czołowej,
bo tylko wtedy możliwy jest właściwy
pobór próbek, odnotowywanie wszystkich danych protokołowych oraz opisywanie etykiet na pojemnikach z próbkami. Ostatnia uwaga do komentarza
Autora recenzji, zawartego w Rozdziale
II – chciałabym dobitnie podkreślić, iż
niemerytoryczne uwagi ad personam
typu: „to może sugerować, że Autorka
nigdy nie pracowała w terenie” są niedopuszczalne w jakiejkolwiek recenzji
naukowej. W tej sytuacji, mogę tylko
dodać, że pracuję jako hydrobiolog od
ponad 30 lat (zrealizowałam 16 międzynarodowych projektów badawczych
i dydaktycznych oraz 17 krajowych projektów badawczych – w większości będąc kierownikiem badań lub głównym
wykonawcą), jestem doświadczonym
nauczycielem akademickim (w tym,
opiekunem naukowym 36 prac magisterskich, dwóch nagrodzonych przez
PTH – nagrodą im. Prof. M. Gieysztora)

oraz autorką kilkudziesięciu publikacji
naukowych. Czy zatem tego typu arogancja i manipulatywne komentarze
Autora recenzji wnoszą cokolwiek do
prawdziwej merytorycznej krytyki?
Komentarz Autora recenzji do
treści Rozdziału III (str. 61–68) ogranicza
się jedynie do przedstawienia niemerytorycznej wypowiedzi sugerującej,
że według niego: „błędne rozumienie
podstawowych pojęć z dziedziny ekologii” nie pozwala nam (zapewne) na
właściwe określenie m.in. zróżnicowania występującego w różnych typach
abiotycznych rzek trudnodostępnych
i dużych. W tej sytuacji powinniśmy założyć, że Autor recenzji po prostu nie
doczytał obszernego fragmentu zdania (wręcz całego rozdziału), w którym
starannie wyjaśniamy zróżnicowanie
morfologiczne trudnodostępnych rzek:
”mogą to być rzeki małe o wąskim, zagłębionym korycie, ciemnym ilastym
dnie i głębokości wody około 1,5 m takie, jak np. Osa powyżej ujścia do Wisły,
czy Gołdapa w środkowym biegu; rzeki średniej wielkości, jednokorytowe,
o szerokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, stosunkowo płytkie,
o ciemnym dnie i mętnej wodzie takie,
jak np. Bzura poniżej Łowicza, czy Warta w okolicach Sieradza oraz duże rzeki
wielokorytowe, jak Wisła poniżej Zakroczymia, czy jednokorytowe, jak Odra
w okolicach Połącka”. W tym to kontekście, podkreślamy konieczność dostosowania standardowych rozwiązań
metodycznych, dotyczących technik
pobierania wielosiedliskowych próbek
makrobentosu właśnie do odrębnych,
znacznie trudniejszych warunków hydromorfologicznych stanowisk pomiarowych z trudnodostępnych i dużych
rzek. Warto w tym miejscu dodać, że
autorzy opracowania, jak się wydaje,
mają wystarczającą wiedzę na temat
różnych rodzajów typologii abiotycznej
rzek, wprowadzonych przez kraje Unii
Europejskiej. Jest to wynikiem wieloletniej aktywnej współpracy z instytucjami krajowymi (GIOŚ, IMGW, RZGW)
oraz międzynarodowymi (ECOSTAT,
TAIEX), związanej z wdrażaniem zasad
RDW w Europie, w tym, m.in. pracą w
grupach eksperckich ćwiczenia interkalibracyjnego dla metodyk oceny stanu
ekologicznego małych i średniej wielkości rzek (CB GIG) oraz dla dużych rzek
europejskich (VLR XGIG) na podstawie
makrobezkręgowców
bentosowych.
Ponadto, wyjaśniam, że do pobierania
próbek wielosiedliskowych z tych ty-

pów rzek rekomendowano czerpacz
próbek dna Günthera, stąd brak opisu
techniki pracy za pomocą dragi dennej, czy chwytaczy dna. Przypuszczam
jednak, że treść tego rozdziału będzie
przyszłości uszczegółowiona i rozbudowana. Treść Rozdziału IV (str. 69–82)
przedstawiająca procedury laboratoryjne, rekomendowane przy analizie
materiału biologicznego została przeanalizowana przez Autora recenzji
zarówno od strony dokładności badawczej, jak i poprawności językowej.
Autor recenzji wykazał zatem swoistą
biegłość w stosowaniu pejoratywnych
określeń w stylu: „fatalny opis; zagmatwane zdanie; nieprecyzyjny termin”.
To kolejne sporne konstatacje. Koniecznym staje się jednoznaczne zrewidowanie tych rozbieżności w odniesieniu do
najważniejszych krytycznych komentarzy Autora recenzji. Po pierwsze, nie
zgadzam się z opinią wyrażoną przez
Autora recenzji, że: „prawidłowo piszemy fizyczno–chemiczne, a nie fizyko–
chemiczne i fizykochemiczne”. Zasady
pisowni języka polskiego, uznajemy za
obowiązujące, jeśli są opublikowane we
Wielkim słowniku ortograficznym PWN
bądź w Słowniku języka polskiego PWN
(pod red. W. Doroszewskiego) – prace
te stanowią faktyczny, choć nieformalny wzorzec w tym zakresie. W obydwu
wymienionych słownikach termin: „fizykochemiczne” jest uwzględniony jako
prawidłowy. Należy także uwzględniać
zasady tzw. „języka stosowanego, specjalistycznego dla danej dziedziny” –
cytuję zatem: (1) projekt ustawy Prawo
Wodne: ”Zakres monitoringu operacyjnego… obejmuje określenie wartości elementów fizykochemicznych”;
(2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.07.2016 r. w sprawie…
monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych,
podaje: ”Elementy fizykochemiczne,
biologiczne i hydromorfologiczne klasyfikuje się na podstawie kryteriów
wyrażonych jako wartości graniczne
wskaźników jakości wód”. Jak się wydaje, Autor recenzji ze znacznie większą
ostrożnością powinien odnosić się ortograficznego (i stylistycznego) uzusu,
bo obecnie na podstawie ogromnego
zakresu dostępnych tekstów w elektronicznych materiałach źródłowych można łatwo sprawdzić poprawność i celowość określonych zapisów. Chciałabym
skomentować także uwagę Autora recenzji, powołującego się na „mętne wyjaśnienia” zamieszczone w Rozdziale IV

na str. 73–74, odnoszące się do sytuacji,
w której w próbce nie znajdujemy wymaganego minimum 350 osobników.
Autor recenzji twierdzi, że „dokładne
sprawdzenie przyczyny niskiej liczebności organizmów – może wymagać
wieloletnich badań terenowych całego
zespołu specjalistów”. Pozwolę sobie
zostawić to zdanie bez komentarza (ale
z obszernym sprostowaniem poniżej).
Pragnę wyjaśnić, że przyjęte założenie
metodyczne zakłada, iż wszystkie próbki – w których liczba osobników jest
mniejsza niż 350 osobników, czyli nie
są spełnione wymagania metodyczne
– pobrane zarówno z naturalnych, jak
i sztucznych oraz silnie zmodyfikowanych ekosystemów rzecznych powinny
być zawsze przeanalizowane i sklasyfikowane. Klasyfikacja stanu i potencjału
ekologicznego rzek w sposób konstytutywny definiuje perspektywę realizacji
celów środowiskowych w skali zlewni.
Należy jednak podkreślić, iż na każdym
etapie prowadzenia badań terenowych
– a w szczególności, na etapie wprowadzania metodyki badawczej czy selekcji stanowisk pomiarowych dla celów
monitoringu ekologicznego – powinniśmy mieć dokładną wiedzę, czy niska
liczebność organizmów stwierdzona na
danym stanowisku pomiarowym wynika z nieprawidłowych procedur poboru
próbek, np. błędów popełnianych przez
badacza, czy bezpośrednią przyczyną
jest określony typ presji środowiskowej i jej intensywność. Chciałabym nawiązać zatem do pierwszego zdania tej
sekcji i odpowiedzieć Autorowi recenzji:
sprawdzenie przyczyn niskiej liczebności organizmów, które zostało wykonane w ramach projektu STAR, wymagało
dwukrotnego poboru próbek makrobentosu ze stanowisk pomiarowych w
jednym cyklu rocznym, przez różnych
badaczy.
Poniżej wyjaśniam wyczerpująco „nieścisłości” zawarte w Rozdziale
IV, odpowiadając na kolejne pytania
Autora recenzji: podczas przebierania
podpróbek podajemy liczbę osobników
występującą w danej podpróbce. Liczba przebranych podpróbek powinna
być równa lub większa od 5 (wartością
progową jest obecność 350 osobników
w minimum 5 podpróbkach). Następnie określamy liczebność makrobentosu, czyli sumujemy liczbę osobników
występującą w całej próbce, pobranej
z powierzchni 1,25 m2. Wyliczamy także wartość zagęszczenia, czyli określamy liczbę osobników występującą na

powierzchni 1m2. W treści przewodnika te terminy zostały jednoznacznie
i poprawnie zdefiniowane. Ponadto,
w protokole laboratoryjnym, przygotowanym dla pracowników WIOŚ
(dostępnym na stronie GIOŚ) zostały
wprowadzone formuły, pozwalające
na kalkulację liczebności i zagęszczenia pobranej próbki bezkręgowców
wodnych, po wpisaniu dokładnej liczby
przebranych podpróbek. Potwierdzam,
że przy opracowywaniu laboratoryjnym próbek makrobentosu nie liczymy organizmów w stadium poczwarki,
z wyjątkiem poczwarek należących do
dwóch rodzin: Blepharoceridae i Simuliidae. Poczwarki należące tylko
do tych dwóch rodzin były poprawnie
identyfikowane podczas realizacji zadań badawczych projektów AQEM i
STAR, a poprawność identyfikacji taksonomicznej była sprawdzana podczas
obowiązkowego audytu. Wyjaśniam
zatem, że poczwarki rodziny Chironomidae nie są wliczane do liczebności
makrobentosu danej próbki – wyszczególnienie, na które powołuje się Autor
recenzji (str. 77) dotyczy wyłącznie poczwarek Simuliidae. Wydaje się jednak,
że uwagi Autora recenzji odnoszące się
do nieścisłości językowych, zawartych
w treści Rozdziału IV, powinny zostać
skorygowane przy aktualizacji tekstu,
dotyczy to: zmiany słowa „ekstrapolacja” na „przeliczanie na powierzchnię
1m2” oraz uszczegółowienia opisów
kuwety–sita oraz losowego wyboru
podpróbek. Jednak, na kolejną listę retorycznych pytań Autora recenzji typu:
Czy „próbka”, „materiał” i „zawartość”
to odmienne byty? Czym się różni „zawartość podpróbki” od „powierzchni
podpróbki”? – odpowiadam krótko: we
wszystkich opisach są to terminy bliskoznaczne, często stosowane zamiennie w
tekście. Chciałabym także podsumować
uwagi Autora recenzji odnoszące się do
rycin zawartych w Rozdziale IV – uważam, że uzupełnienia do Ryciny 23 (str.
72) nie są potrzebne, gdyż prawidłowe
zabezpieczenie materiału biologicznego podczas selekcji podpróbek zostało
pokazane na zdjęciu oraz dokładnie
opisane w tytule ryciny i w tekście powyżej ryciny. Dotyczy to także schematów przedstawionych w Rycinie 24 (str.
73) i Rycinie 28 (str. 79), które włączono
do treści rozdziału jako pomocnicze,
dla podkreślenia możliwości zastosowania dwóch sposobów laboratoryjnej
selekcji podpróbek i są one wsparte wyczerpującymi objaśnieniami podanymi

w tekście. W efekcie uważam, że Ryciny
23, 24, 28 mogłyby zostać nawet wyłączone z tekstu, przy jego aktualizacji.
Natomiast, mam wątpliwości dotyczące supozycji Autora recenzji, wskazującej na konieczność zmiany tytułu do
Aneksu III (str. 80–81), który zawiera
ryciny i zdjęcia sprzętu laboratoryjnego, zalecanego do poboru podpróbek
makrobentosu. Sądzę, że zmiana tytułu
do Aneksu III na „Rysunek techniczny..”
nic nie da, a obecny tytuł odwołuje się
wprost do oryginalnego opracowania
metodycznego projektów AEQM i STAR
(rycina stanowiła podstawę do wykonania sprzętu laboratoryjnego przez
wszystkich wykonawców STAR).
W treści Rozdziału V (str. 83–87)
i Rozdziału VI (str. 88–96) zostało podkreślone, że prowadzenie badań monitoringowych na obszarze wybranej
zlewni wymaga zebrania i opracowania
specjalistycznych danych archiwalnych,
dotyczących badanego obszaru zlewni,
z zakresu hydrogeologii, hydrochemii
i hydrologii – począwszy od map, opracowań geograficznych i faunistycznych,
a skończywszy na archiwalnych danych
cyfrowych, udostępnionych przez IOŚ.
Robi się to w celu sprawnego wypełnienia danych środowiskowych z części I
(zlewnia), jak i wybranych danych z części II i IV protokołu terenowego, jeszcze
przed wyjazdem terenowym. W terenie
wypełniamy tylko część III protokołu (typologia mikrohabitatów i miejsc poboru próbek) i uzupełniamy, bądź aktualizujemy pozostałe dane. Autor recenzji
przedstawił mnóstwo pytań i uwag do
tych dwóch rozdziałów, m.in. stwierdził,
że: „określenie charakteru użytkowania
terenu, w zasięgu wzroku, z dokładnością do 10% to wróżenie z fusów”. Odpowiadam na ten komentarz – Autor recenzji niestety nie przeczytał wyjaśnień
umieszczonych w tekście Rozdziału VI
na str. 90 i 92, po pierwsze: „dane dotyczące procentowego udziału poszczególnych typów zagospodarowania terenu i dominującej presji środowiskowej
powinny być opracowane i przekazane
pracownikom WIOŚ przez odpowiednie jednostki inspekcji środowiskowej”;
a po drugie: sugeruję Autorowi recenzji
zapoznanie się z treścią opracowania
z zakresu oceny hydromorfologicznej
rzek (np. Raven i in., 1998; Soszkiewicz
i in., 2012) – a dokładniej z opisem dotyczącym oceny użytkowania terenu w
pasie 50m od krawędzi brzegu. Warto
tutaj dodać, że użytkowanie terenu jest
jedną z najważniejszych zmiennych,

opisujących obszar zlewni i badany
fragment dorzecza. Jest to parametr
przyjęty jako opcjonalny przy wypełnianiu protokołu terenowego, jednak w
badaniach specjalistycznych pozostaje
zawsze pierwszorzędowy (patrz: wyniki
projektów AQEM, EU STAR). Analiza tych
zmiennych daje bowiem możliwość
określenia potencjalnych zagrożeń
i presji środowiskowej, a tym samym
zdefiniowania efektywności działań naprawczych, mającym na celu usunięcie,
zmniejszenie ilości, kontrolowanie czy
ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powodujących ryzyko środowiskowe w skali zlewni, fragmentu
dorzecza, stanowiska czy siedlisk rzecznych. Częściowo, odpowiadam tutaj zatem na kolejne kuriozalne pytanie Autora recenzji: „nie wiadomo, jaki jest cel
pracowitego wypełniania trzech części
tego protokołu terenowego?”. Dodam:
tworzy się bazę ok. 60 danych środowiskowych i odpowiadających im danych
faunistycznych, hydrochemicznych i hydrologicznych, charakteryzującą każde
stanowisko pomiarowe. To pozwala na
przeprowadzenie wszelkiego typu ocen
i analiz stanu ekologicznego ekosystemów wód płynących, obecnej presji
i ryzyka środowiskowego, możliwości
efektywnego zarządzania, ochrony
oraz renaturyzacji tych ekosystemów
– zgodnie z założeniami RDW. Dalej,
Autor recenzji arbitralnie stwierdza,
że: „nie można oszacować, bez przeprowadzenia pomiaru, przybliżonej
wartości liczbowej przepływu, na podstawie tzw. cech charakterystycznych
powierzchniowej warstwy wody”. Natężenie przepływu determinuje strukturę
i organizację funkcjonalną ugrupowań
bezkręgowców wodnych, stąd dane
hydrologiczne są niezbędne do wszelkich opracowań analitycznych w różnych skalach czasowo–przestrzennych.
Jednak należy pamiętać, że bardzo
szeroki zakres prowadzonego obecnie
monitoringu ekologicznego przez hydrobiologów nie pozwala na wykonywanie dodatkowych – szczegółowych
i czasochłonnych – pomiarów hydrologicznych. Nie oznacza to jednak, że nie
możemy scharakteryzować typu przepływu bez jego pomiarów, Autor recenzji jest w błędzie. W metodyce „River
Habitat Survey” stosowanej w Wielkiej
Brytanii od 1998 roku dla celów hydromorfologicznej oceny jakości wód płynących – na podstawie szczegółowych
badań i pomiarów hydrologicznych,
hydrometrycznych oraz analiz staty-

stycznych cech przepływu takich jak:
charakterystyka powierzchni płynącej
wody, prędkość i kierunek nurtu oraz
oddziaływanie przepływu na materiał
koryta rzeki – wyodrębniono i opisano
dziewięć głównych typów przepływu
do rejestracji w terenie. Wydaje się, że
warto zapoznać się z literaturą tematu
(Raven i in., 1998; RHS in Britain and
Ireland, 2003; Soszkiewicz i in., 2012).
Dodam, że w roku 1999 miałam okazję
ukończenia kursu metodycznego „River
Habitat Survey”, organizowanego w UK
i istotnie jest to pomocne w prowadzeniu kompleksowych badań hydrobiologicznych. Autor recenzji twierdzi także,
że: „absolutnie nie da się zmierzyć średniej głębokości wody, gdyż wartość taką
oblicza się w przypadku akwenu jako
iloraz jego pojemności i powierzchni;
a dla wybranego profilu byłby to iloraz
powierzchni profilu (trzeba całkować!) i
szerokości cieku”. Autor recenzji ponownie jest w błędzie. Zakładam jednak, że
Autor recenzji wie o możliwości określenia średniej głębokości wody w rzece
na podstawie średniej arytmetycznej z
kilku pomiarów. Naturalnie, odsyłam
do opracowań dotyczących metodyki
badań hydromorfologicznych rzek (Raven i in., 1998; Soszkiewicz i in., 2012)
i cytuję: „jeśli rzeką można przejść, wykonujemy minimum 3 pomiary głębokości (w 1/3 szerokości koryta, połowie
i 2/3 szerokości koryta). Jest to metoda
najprostsza. Jeśli jednak wykonujemy
dokładne pomiary prędkości i głębokości wody za pomocą młynka hydrometrycznego w poprzecznym przekroju (z
wyznaczonymi pionami hydrometrycznymi) możemy także wyliczyć średnią
głębokość wody dla celów protokołu
terenowego. Autor recenzji – nie czytając szczegółowych wyjaśnień, zawartych na str. 95 Rozdziału VI - zadaje
kolejne „swoiste” pytanie: „jak stwierdzić w terenie zasolenie czy obecność
substancji toksycznych?” Odpowiadam
zatem: w terenie możemy wykonać tylko podstawowe pomiary wybranych
parametrów fizykochemicznych (jednak jest to opcjonalne, gdyż wszystkie
analizy parametrów hydrochemicznych powinny odbywać się warunkach
laboratoryjnych). Przed wyjazdem w
teren sprawdzamy w bazie danych hydrochemicznych, czy i z jakiego okresu zmienne hydrochemiczne z tego
stanowiska są dostępne (możemy je
wpisać bezpośrednio do przygotowanego pliku Excel, albo podajemy adres
strony internetowej, jeśli mamy do niej

stały dostęp). Podsumowując, w terenie nie analizujemy zasolenia czy substancji toksycznych – jest to wyraźnie
napisane na str. 95 i 96. Odpowiadam
na dalsze pytania Autora recenzji: (1)
uważam, że klasyfikacja cieków na stałe, okresowe i epizodyczne nie powinna
nastręczać trudności. Dotychczas tylko
w jednym przypadku – w badaniach
prowadzonych w Tatrach na obszarze
zlewni Suchej Wody – mieliśmy trudności z jednoznacznym zastosowaniem
tego podziału; (2) pogłębianie zmniejsza znacząco heterogeniczność siedlisk
rzecznych; (2) utrwalamy próbki makrobentosu środkiem konserwującym
96% alkoholem etylowym tak, aby jego
stężenie w utrwalonej próbce wynosiło
około 75% (str. 67–68); (3) informacje
dotyczące występowania starorzeczy
czy kanałów bocznych z obecnością lub
bez stałego przepływu oraz występowanie zanikającego połączenia kanału
bocznego z korytem głównym należy
zawsze odnotować lub – jeśli są trudności z właściwą typologią tych danych
– należy dokładnie je opisać (dołączyć
dokumentację fotograficzną), gdyż
są to ważne i cenne przyrodniczo elementy w ocenie stopnia naturalności/
modyfikacji ekosystemu rzecznego; (4)
nachylenie doliny rzecznej (wyrażone
w %) jest opisane na str. 91 prawidłowo
i nie jest to spadek rzeki (wyrażony w
w %o). Wartości tych pracownik WIOŚ
nie wylicza sam, jak to opisuje Autor recenzji: „bez odpowiednich umiejętności
i przyrządów” – a uzyskuje bezpośrednio z bazy danych monitoringu hydromorfologicznego (patrz st. 92).
Jak wspomniałam, kluczową
sprawą, pominiętą przez Autora recenzji – jest brak merytorycznego opiniowania najważniejszej części opracowania, zawartej w Rozdziale VII (str.
97–115). Jest to studium osiągnięć projektowych (2003–2013), a tym samym
podsumowanie wyników prac analitycznych wykonanych na zlecenie GIOŚ,
zawiązanych bezpośrednio z wdrożeniem krajowego systemu oceny i
klasyfikacji stanu ekologicznego rzek
Polski na podstawie makrobentosu. W
konsekwencji, stwierdzenie Autora recenzji: „zupełnie nie wiem, po co tego
typu tekst znalazł się w przewodniku”
wydaje się, nie tylko jak na standardy
recenzji naukowej kuriozalną. Postaram
się to wyjaśnić jednym zdaniem: po raz
pierwszy wprowadzono wystandaryzowaną metodykę poboru i analiz laboratoryjnych próbek makrozoobentosu

oraz wyznaczono granice klas według
nowatorskiej oceny stanu ekologicznego różnych typów abiotycznych rzek
Polski, zgodnie z wytycznymi RDW – z
zastosowaniem wielowskaźnikowego
metriksu MMIPL. Po raz pierwszy także, rekomendowana krajowa metodyka badań monitoringowych makrozoobentosu oraz oparty na tym, krajowy
system klasyfikacji rzek Polski zostały
starannie skalibrowane w skali paneuropejskiej (Decyzja Komisji Europejskiej
2013/480/UE). W tym kontekście, nie
dziwi kolejny pozamerytoryczny argument Autora recenzji, sugerujący, że zawartość Rozdziału VII to jakoby „bardzo
rozbudowana publikacja przeglądowa”.
To bzdura. Całość rozdziału zawiera
wszystkie wymagane składowe pracy
źródłowej, włączając: wstęp (podrozdział 1); omówienie celów pracy (sekcja: 1.1.); materiał badawczy (sekcja:
1.2.); opis przyjętej metodologii badań
i procedur analitycznych (podrozdział
2); analiza wyników badań i zależności
między nimi (podrozdziały: 2, 3, 4, 5, 6,
7); weryfikacja poprawności wyników w
ramach ćwiczenia interkalibracyjnego
(podrozdziały: 8, 9). Podkreślam, jest to
integralna część całego opracowania,
prezentująca syntezę nowatorskich dokonań projektowych. Autorowi recenzji
chciałabym także wyjaśnić, że wartość
Polskiego Wielometrycznego Wskaźnika MMIPL jest ważoną średnią arytmetyczną z wartości sześciu wskaźników
cząstkowych (ASPT, log10 (sel_EPTD +
1), 1–GOLD%, całkowita liczba rodzin,
liczba rodzin EPT, H’). Dokładne objaśnienia zostały podane w podrozdziałach 3, 4, 5 i 6 Rozdziału VII. Autor recenzji wypowiada się krytycznie o spisie
piśmiennictwa, zawierającym „aż” 123
publikacje (str. 116–121). Nie zgadzam
się z tą opinią i sądzę, że tego samego
zdania byliby autorzy monografii ramowych, opracowanych w ciągu kilku
ostatnich lat na zlecenie GIOŚ, a związanych bezpośrednio z wdrażaniem
wymagań RDW w zakresie monitoringu
ekologicznego wód. Wszystkie wspomniane opracowania muszą zawierać
zarówno wyczerpującą bibliografię
tematu (z zakresu podstaw koncepcyjnych, przeglądu dotychczasowych metod oraz wymaganych obecnie podstaw
metodycznych i zasad interkalibracji),
jak i tzw. „dokumentację techniczną”,
dotyczącą ustawodawstwa krajowego
i wspólnotowego oraz nowych standardów metodycznych, rekomendowanych w ocenie stanu ekologiczne-

go wód, według RDW. Od recenzenta
publikacji naukowej oczekiwalibyśmy
raczej uważnego sprawdzenia, czy cytowana literatura ściśle wiąże się z zaprezentowaną tematyką pracy, i czy
materiały źródłowe zostały poprawnie
(wielokrotnie) wykorzystywane.
Chciałabym
konsekwentnie
podkreślić, że nasza monografia, podobnie jak inne publikacje ramowe – na
tym przygotowawczym etapie wdrażania wytycznych RDW w Polsce – nie są
i z założenia nie mogą być jedynie „instrukcją” dla pracowników WIOŚ, tak
jak sugeruje Autor recenzji. Obecnie
przygotowywane w różnych krajach
przewodniki stają się najbardziej aktualnym kompendium wiedzy na temat
realizowanych i wdrażanych kierunków
gospodarki wodnej krajów UE w zakresie ochrony ekosystemów słodkowodnych i to oczywiste, że są dedykowane
zarówno pracownikom administracji
państwowej (WIOŚ), jak i nauczycielom
akademickim, czy studentom (ochrona
środowiska, biologia, biologia środowiskowa, biomonitoring). W tym kontekście, problematyczną i błędną jest
opinia Autora recenzji, określająca naszą pracę jako: „wyjątkowo nieudaną
hybrydę”. Można by albo pogratulować
braku kompetencji, albo zakładać jednak, że każdy recenzent pracy naukowej powinien w sposób jednoznaczny
starać się uczciwie ocenić wartość wykonanych prac badawczych i przedstawionych wieloletnich wyników badań
projektowych. W konsekwencji, chciałabym dobitnie podkreślić, iż po pierwsze, nasza publikacja jest z założenia
monografią naukową, zawierająca syntezę osiągnięć koncepcyjnych, metodycznych i badawczych, wymaganych
do wdrożenia na poziomie krajowym
i europejskim, według obowiązującego
prawa. Po drugie, jest to przede wszystkim bezprecedensowa synteza długoterminowych danych biologicznych
i środowiskowych, obejmująca wyniki
projektów krajowych GIOŚ i unijnych
prowadzonych od 2003r. które zostały
dopiero teraz, w formie naszego opracowania po raz pierwszy opublikowane
w krajowej literaturze fachowej. Dlaczego Autor recenzji w swojej skrupulatnej
recenzji nie napisał o tym nawet jednego zdania lub też nie wskazał innej, lepszej tego typu publikacji? Warto w tej
sytuacji pokreślić, że zespoły badawcze
z innych państw UE, dzięki znaczącym
nakładom finansowym przeznaczonym
na równoległe finansowanie kilkunastu

projektów unijnych i krajowych, mogły
aktywnie publikować tego typu syntetyczne wyniki swoich prac projektowych, dotyczących metodyki, typologii
i klasyfikacji stanu ekologicznego wód,
według RDW – począwszy przynajmniej
od 2004r. Nasze zespoły badawcze,
wyłącznie dzięki ich indywidualnemu
zaangażowaniu i ukierunkowanemu
wsparciu ze strony GIOŚ, mogły sfinalizować ten podstawowy etap prac,
dotyczący ekologicznej klasyfikacji
wód dopiero dziesięć lat później – w
okresie 2012–2016 (m.in.: Chybowski
i in., 2016) – stąd właśnie niezwłoczna
publikacja naszych wyników badań.
Chciałabym podkreślić, że prace zwią-

zane z wdrażaniem RDW, głównie dotyczące interkalibracji trwają, są monitorowane przez Komisję Europejską i
publikowane – często w opracowaniach
zestawiających w sposób porównawczy wyniki prac przeprowadzonych w
różnych krajach UE i to podkreśla ważność tych opracowań. Na zakończenie,
chciałabym „podziękować” Autorowi
recenzji za osobliwą sugestię dotyczącą podniesienia poziomu redakcyjnego
tekstu przewodnika poprzez włączenie
„kogoś, kto przy pomocy czerwonego
ołówka rozprawił by się zarówno ze
wszystkimi niejasnościami, jak i skrócił
tekst do 1/4 jego objętości”. Najważniejsze „nieścisłości” w naszym opraco-
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Instytucje hydrobiologiczne
Stacja Hydrobiologiczna
Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN
w Mikołajkach
Mikołajki – urokliwe miasteczko na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich kojarzone z wakacjami i żeglarstwem jest znane chyba wszystkim w
Polsce. Jego walory wypoczynkowe
doceniono już w początkach lat dwudziestych XX wieku. Mikołajki stały
się wtedy popularną, mazurską miejscowością wczasową, co zapoczątkowało ich intensywny rozwój. W czasie
ostatniej wojny na zachodnim brzegu
Jeziora Mikołajskiego prężnie działał
pensjonat „Kurhaus Nikolaiken”, prowadzony przez rodzinę Bomboschów.
Wtedy był on jednym z większych
ośrodków wypoczynkowych na całym
Pojezierzu Mazurskim.
Historia Stacji
Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1949 ośrodek trafił w ręce
Zarządu Ośrodków Akademickich
w Olsztynie, który przez kolejne kilka
lat organizował tu wakacyjne obozy

dla studentów. W 1951 roku obiekt
został przekazany Instytutowi Biologii
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, który zgodnie z decyzją
Departamentu Nauki w Ministerstwie
Szkół Wyższych i Nauki podjął się
utworzenia w Mikołajkach terenowej
Stacji Hydrobiologicznej. Misja organizacyjna została powierzona mgr.
Andrzejowi Szczepańskiemu, który od
września 1951 roku piastował funkcję
pierwszego kierownika Stacji.
Już w kolejnym roku (1952)
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
zaczęło organizować na Stacji letnie
kursy szkoleniowe dla studentów oraz
młodszych pracowników naukowych.
Rozpoczęto również pierwsze prace
badawcze, skupione głównie na tematyce bilansu energetycznego jezior,
oddziaływań zlewni na biocenozę jezior, rozpoznaniu warunków środowiskowych, składem gatunkowym oraz
liczebnością fauny i flory Pojezierza

Mazurskiego, biologią i ekologią chruścików (Trichoptera). W kolejnych
latach zintensyfikowano działania terenowe oraz hodowle makrofitów, ze
szczególnym uwzględnieniem badań
nad ustaleniem warunków środowiska, mających wpływ na rozwój różnych gatunków trzciny dla potrzeb
miejscowej wytwórni materiałów budowlanych.
W 1960 roku decyzją władz
PAN Stację Hydrobiologiczną włączono w struktury Instytutu Ekologii PAN
z Dziekanowa Leśnego. Od tego momentu stała się ona bazą dla badań terenowych, prowadzonych przez dojeżdżających tu okresowo pracowników
naukowych IE PAN, Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych ośrodków akademickich. W okresach letnich na Stacji pracowało nawet
100 naukowców z różnych instytucji
krajowych oraz zagranicznych. W tym
czasie na Stacji prowadzono również
intensywną działalność dydaktyczną
i edukacyjną. Badania prowadzone
przez personel naukowy Stacji koncentrowały się wtedy na trzech głównych zagadnieniach:
- rozpoznaniu słodkowodnych środowisk wewnątrz-ekosystemowych i
ekotonów,
- różnorodności gatunkowej biocenoz
wodnych oraz
- przemianach ekosystemów jeziornych i bagiennych.
W 2002 roku Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach stała się
placówką Centrum Badań Ekologicznych PAN, powstałego w miejsce zlikwidowanego Instytutu Ekologii PAN,
Kurhaus Nikolaiken na starych pocztówkach (lata 1933-1935)

Andrzej i Wanda Szczepańscy oraz
Janusz Kornatowski w latach 60. XX
wieku (foto. Arch. Stacji)
natomiast z dniem 1 stycznia 2014
roku, decyzją Prezesa PAN prof. Michała Kleibera wróciła do Instytutu
Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.
Istniejąca od ponad 60 lat Stacja Hydrobiologiczna odegrała i nadal
odgrywa istotną rolę w rozwoju polskich badań ekologicznych, zwłaszcza
w dziedzinie ekologii i hydrobiologii.
Od początku swego istnienia instytucja ta służyła i służy nauce krajowej,
sprzyjając również integracji środowiska naukowego. Ogromna większość
hydrobiologów polskich jest związana ze Stacją; wielu z nich rozpoczęło
tu kariery naukowe, wielu prowadziło
badania, realizowało granty, publikowało, zdobywało stopnie naukowe.
Historię ich pracy na Stacji Hydrobiologicznej opisała Jolanta Ejsmont-Karabin w artykule pt: „Historia Stacji
Hydrobiologicznej w Mikołajkach” (w
odcinkach), publikowanych w Wiadomościach Hydrobiologicznych na stronie www.pth.home.pl.
Stacja dzisiaj
Stacja jest położona w samym
centrum systemu Wielkich Jezior Mazurskich, na zachodnim brzegu Jeziora Mikołajskiego, w odległości około
3,5 km od centrum Mikołajek, pozostając w granicach administracyjnych
miasta. Stacja zajmuje teren 16 ha,
W latach 60. XXI w. prowadzono na
Stacji intensywne badania nad rozwojem różnych odmian trzciny
(foto. J. Ejsmont-Karabin)

z czego aż 13 ha to drzewostany mieszane, wchodzące w skład wielkiego
kompleksu leśnego Puszczy Piskiej, tuż
obok granicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Stacja ma ponad sześćsetmetrowwy dostęp do jeziora oraz własny mały port z betonowym nabrzeżem
oraz pływającymi pomostami.
Stacja dysponuje miejscami
noclegowymi łącznie dla 44 osób: w 8
pokojach całorocznych dla 16 osób (w
tym jeden przystosowany dla osoby
poruszającej się na wózku inwalidzkim) oraz w 5 sezonowych domkach
kempingowych dla 28 osób (działających od maja do października). Stacja
udostępnia również gościom odpowiednio przygotowane i wyposażone
(woda, prąd, drewniane wiaty, oświetlenie, WiFi, sanitariaty) niewielkie
pole namiotowe.
Okolica Stacji jest bardzo zróżnicowana i niezwykle atrakcyjna przyrodniczo. W promieniu zaledwie kilku
kilometrów spotkać można różne typy
ekosystemów wodnych: począwszy

od wielkich jezior poprzez śródleśne
jeziorka dystroficzne, drobne łąkowe
zbiorniki wodne, naturalne i sztuczne
stawy, a skończywszy na niewielkich
rzekach i strumieniach. Ze względu na
położenie oraz wyjątkowo interesujące otoczenie Stacja sprzyja prowadzeniu szerokiego zakresu badań zarówno terenowych, jak i laboratoryjnych
(akwariowych i basenowych).
Od 2014 roku Stacja przechodzi intensywną modernizację, co sprawia, że warunki pobytu oraz pracy są
tu coraz lepsze. Do dyspozycji użytkowników Stacji jest kilka nowoczesnych pomieszczeń laboratoryjnych
o łącznej powierzchni ponad 300 m2:
1. Pracownia Ekologii Molekularnej wyposażona m. in. w termocykler, termoblok, transiluminator, wizualizator
do żeli, łaźnię wodną, autoklaw, ultrawirówki z chłodzeniem.
2. Pracownia Bio-obrazowania z nowoczesnymi mikroskopami biologicznymi oraz mikroskopami stereoskopowymi z kamerami oraz 47’’

monitorami.
3. Pracownia Mikroskopowa z mikroskopami fluorescencyjnymi i mikroskopem badawczym Nikon Eclipse z
komputerem.
4. Pracownia Środowiskowa wyposażona w podstawową aparaturę do
pracy w terenie: siatki planktonowe,
batometry, czerpacze dna, czerpacz
osadów, pompy próżniowe, sondy
wieloparametrowe itd.
5. Pracownia tzw. Mokra oraz kilka
Laboratoriów Gościnnych.
W budynku głównym Stacji znajduje się klimatyzowana Sala
Konferencyjna mogąca pomieścić
do 50 osób, Sala Seminaryjna na 20
osób z nowoczesnym sprzętem audio-wizualnym, co stwarza komfortowe warunki do organizacji małych
konferencji, seminariów, wykładów,
prelekcji i pokazów filmowych.
Na wysokiej skarpie, tuż nad
portem znajduje się pochodzący z lat
trzydziestych XX wieku drewniany,
przeszklony budynek o powierzchni
około 100 m2 zwany „Akwarialnią”
służący niegdyś jako kawiarenka
i sala taneczna dla gości pensjonatu,
a obecnie jako sala ekspozycyjna, w
której organizowane są wystawy fotografii, malarstwa, sesje plakatowe,
warsztaty dla młodzieży itp. Do dyspozycji gości jest również podręczna
biblioteka z bogatym księgozbiorem
o tematyce limnologicznej. Na terenie całej Stacji jest stały dostęp do
Internetu (WiFi).
Poza działalnością naukową
Stacja wspólnie z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN organizuje
różne imprezy edukacyjne i popularyzacyjne dla społeczności lokalnej:
warsztaty doszkalające dla nauczycieli biologii, warsztaty przyrodnicze dla
uczniów szkół z regionu, Wakacyjne
Dni Mózgu, warsztaty BioCen, Festiwal Nauki, pikniki edukacyjne, lekcje
plenerowe, pokazy filmowe, wystawy
fotograficzne, spotkania z podróżnikami itd. Część imprez jest organizowana wspólnie z Mazurskim Parkiem
Krajobrazowym, z którym Instytut
Nenckiego podpisał umowę o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i
dydaktyki. Na Stacji, kilka razy w roku
odbywają się również wyjazdowe
sesje naukowe i sprawozdawcze pracowników Instytutu Nenckiego.

Panorama Stacji z lotu ptaka, 2016 r. (foto. M. Ślusarczyk)

Pracownia Ekologii Molekularnej (foto. T. Janecki)
Atrakcyjne położenie oraz
możliwość korzystania z bogatej
i nowoczesnej infrastruktury tworzy
ze Stacji Hydrobiologicznej multidyscyplinarną platformę, umożliwiającą prowadzenie badań naukowych
oraz nawiązywanie współpracy między badaczami różnych specjalności
należących do zespołów naukowych
z rozlicznych jednostek naukowych
w kraju i za granicą.
Zespoły badawcze, od wielu lat związane ze Stacją utworzyły
Konsorcjum Użytkowników Stacji Hydrobiologicznej, w którego
skład wchodzą: Wydział Biologii

Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
oraz Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach. Pracownicy instytucji
wchodzących w skład Konsorcjum
corocznie organizują na Stacji ćwiczenia dla swoich studentów wykonujących prace magisterskie. Infrastruktura Stacji jest wykorzystywana
również przez pracowników instytucji naukowych spoza Konsorcjum.
Pokaźny jest dorobek naukowy pracowników innych instytucji powstały w oparciu o badania

Zabytkowa Akwarialnia, służąca jako przestrzeń ekspozycyjna oraz miejsce imprez edukacyjnych (foto. T. Janecki)
przeprowadzone na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach. Wyniki
tych badań opublikowano w ponad
dziewięciuset artykułach. Były one
również podstawą 57 dysertacji doktorskich i kilkunastu habilitacyjnych.
Od roku 1990 na Stacji wykonano
badania w ramach 62 grantów, w
tym 5 grantów międzynarodowych.
Dla upamiętnienia Andrzeja
i Wandy Szczepańskich w czerwcu
2015 roku odbyła się uroczystość
nadania ich imienia głównej alei stacyjnej. Pamiątkowa tablica umieszczona pod nazwą alei głosi ”Profesor Andrzej Szczepański i dr Wanda
Szczepańska – organizatorzy Stacji
Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk w Mikołajkach. Oboje przybyli do Mikołajek
we wrześniu 1951 roku i całe życie
poświęcili badaniom jezior mazurskich”. W 2016 roku sadząc dąb i fundując tablicę pamiątkową uhonorowano również dr. Jana Igora Rybaka,
który kierował Stacją w latach 19651974.
Obecnie personel Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach składa się z ośmiu osób: dr Tomasz Janecki – kierownik Stacji (od września
2015 roku), Irena Sawicka – zastępca
kierownika ds. administracyjnych, dr
hab. Jolanta Ejsmont-Karabin prof.
UWB – pracownik naukowy oraz pięcioro pracowników gospodarczych.
W 2018 roku będziemy

obchodzić setną rocznicę działalności Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN, który jest
obecnie jednym z największych i najlepszych nieuniwersyteckich ośrodków badań biologicznych w Polsce,
legitymujący się kategorią A+. Jednostki wyróżnione tą kategorią to –
według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - elita i wizytówka
polskiej nauki w kraju i na świecie.
W latach 2017 i 2018 planowana jest organizacja najróżniejszych imprez zarówno naukowych,
jak i edukacyjnych, podkreślających
dorobek Instytutu Nenckiego w naukach biologicznych.
Tomasz Janecki
ul. Leśna 13
11-730 Mikołajki
tel. + 48 87 421 61 33
www.mikolajki.nencki.gov.pl
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:
https://mikolajki.nencki.gov.pl/
oraz profilu na FB: stacjamikolajki

Wieczorna panorama Mikołajek z
portu Stacji Hydrobiologicznej
(foto. T. Janecki)
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IX Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna HydroMicro

17-19 września 2017, Olsztyn

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego
Towarzystwa Fykologicznego
Masowy rozwój glonów: bioróżnorodność, ekologia
i perspektywy zarządzania
Lublin - Kazimierz Dolny 24 - 27 maja 2017 r.

