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 W dniach od 17 do 19 września 
2017r. odbyła się w Olsztynie, w hotelu 
Omega, IX Konferencja Hydromikrobio-
logiczna zatytułowana „Drobnoustroje 
- osiągnięcia i wyzwania”. Organizato-
rem konferencji była Katedra Mikrobio-
logii Środowiskowej Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Było 
to dziewiąte ogólnopolskie spotkanie 
z udziałem gości z Narodowego Instytu-
tu Politechnicznego w stolicy Meksyku 
– dr Araceli Contreras oraz dr Guadelu-
pe Aguilera. Poprzednie spotkania od-
bywały się w: Słupsku (2000 rok), To-
runiu (2002 rok), Zielonej Górze (2004 
rok), Mikołajkach (2006 rok), Warszawie 
(2008 rok), Gdańsku (2010 rok), Wro-
cławiu (2013 rok) oraz Gliwicach (2015 
rok). Program naukowy IX Konferen-
cji obejmował szeroki wachlarz zagad-
nień dotyczących mikroorganizmów 
środowisk wodnych, ich diagnostyki, 

IX Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. 
Drobnoustroje - osiągnięcia i wyzwania 

Olsztyn, 17-19 września 2017 roku

bakteriologicznych aspektów oczysz-
czania ścieków oraz drobnoustrojów 
wykorzystywanych w biotechnologii 
i inżynierii środowiskowej. 
 W pierwszym dniu rozpoczy-
nającym Konferencję bardzo ciekawy 
wykład plenarny pt. „Antarktyda – na-
ukowy raj w lodowym piekle” - wygło-
sił prof. Aleksander Świątecki z UWM 
w Olsztynie. W trakcie konferencji za-
prezentowano 32 referaty. Niezwykle 
interesujące były referaty dotyczące: 
bakteryjnej degradacji mikrocystyn – 
hepatotoksyn wytwarzanych przez cy-
janobakterie, w wielkich jeziorach ma-
zurskich dr  Aleksandry Bukowskiej 
z  Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
dotyczące sinic bałtyckich (Pseudana-
baena i  Spirulina) będących źródłem 
metabolitów o działaniu antynowotwo-
rowym mgr Karoliny Szubert oraz mgr 
Magdaleny Wiglusz z UG. Prof. Ryszard 

Chróst przedstawił natomiast założenia 
kompleksowej koncepcji bioremedia-
cji mikrobiologicznej (KOBIOMIK) oraz 
technologii CYANOXIDE do eliminacji 
zakwitów sinic. 
 Zalety i wady technik mole-
kularnych w detekcji patogenów wod-
nych omówiła prof. dr hab. Katarzyna 
Baldy-Chudzik. 
 Występowanie lekoopornych 
i  wirulentnych bakterii beztlenowych 
z  grupy Bacteroides fragilis w środowi-
sku przedstawił mgr Sebastian Niestęp-
ski z UWM. Znaczenie metagenomiki 
w  mikrobiologii środowiskowej w za-
kresie identyfikacji mikroorganizmów 
jak i  analizy potencjału genetycznego 
zbiorowisk mikroorganizmów podkre-
ślił w swoim referacie prof. Sławomir 
Ciesielski z UWM .
 Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się wykłady o tematyce związa-
nej z oczyszczaniem ścieków: „Tlenowy 
osad granulowany – czy ma przed sobą 
przyszłość”? prof. Joanny Surmacz-Gór-
skiej oraz prof. Moniki Załęskiej-Ra-
dziwiłł – „Drobnoustroje w oczyszcza-
niu ścieków – osiągnięcia i wyzwania”. 
Bardzo interesujący referat – „Niezna-
ne Chloroflexi” – walka z pęcznieniem 
osadu czynnego - wygłosiła mgr Alek-
sandra Miłobędzka z UW. Wpływ typu 
reaktora na strukturę mikrobiocenozy 
w osadzie czynnym przedstawił dr hab. 
Adam Muszyński z Politechniki War-
szawskiej, a bioróżnorodność bakterii 
przemian azotowych oraz ich aktyw-
ność w reaktorze SBR podczas wpra-
cowania procesu Anammox, dr hab. 
Aleksandra Ziembińska-Buczyńska 

Program naukowy IX Konferencji obejmował szeroki wachlarz zagadnień dotyczących 
mikroorganizmów środowisk wodnych, ich diagnostyki, bakteriologicznych aspektów 
oczyszczania ścieków oraz drobnoustrojów wykorzystywanych w biotechnologii i inżynie-
rii środowiskowej.
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z Politechniki Śląskiej.
 Krótkoterminowe testy biolo-
giczne w badaniach wybranych kom-
ponentów środowiskowych omówiła 
dr hab. Katarzyna Piekarska z Plitech-
niki Wrocławskiej. Dr hab. Aleksan-
dra Burkowska-But z UMK przedsta-
wiła zmiany mikrobiologicznej jakości 
wody podczas przechowywania i wyko-
rzystywania w warunkach domowych, 
a bioróżnorodność bakterii w solan-
kach leczniczych Kołobrzegu i Połczyna 
Zdroju dr Agnieszka Kalwasińska, rów-
nież z UMK. 
 Ciekawe pytanie – „Czym są 
ekstremofile i skąd pochodzą? Są więk-
szością tej planety czy może kolonizato-
rami z innych światów?” postawił zaś dr 
hab. Maciej Walczak z UMK.
 Na konferencji zaprezentowa-
no również 25 plakatów, które przed-
stawiały różnorodną tematykę zwią-
zaną nie tylko z występowaniem 
i  metabolizmem mikroorganizmów 
(bakterii, grzybów i bakteriofagów) 
w  wodach śródlądowych (jeziorach, 
rzekach) oraz kanałach, fontannach, 
bakteriopsammonie plaż Bałtyckich, 
akwakulturze, ale także w osadzie czyn-
nym, oraz badania dotyczące wpływu 
zanieczyszczenia środowiska na ryzyko 
rozwoju cukrzycy typu 1. 
 Drugiego dnia uczestnicy kon-
ferencji spotkali się na uroczystej ko-
lacji, gdzie była dodatkowa okazja do 
wymiany doświadczeń i twórczej dys-
kusji ale i zacieśniania więzi koleżeń-
skich oraz dobrej zabawy przy rytmach 
skocznej muzyki.
 Streszczenia referatów i PLAKA-
TÓW można znaleźć na stronie interne-
towej konferencji - Hydromicro 2017 w 
zakładce – Książka abstraktów
http://www.hydromicro.pl/pliki/ksiaz-
ka_abstraktow.pdf

Zofia Filipkowska



  

 W 1997 roku zorganizowano 
dwie konferencje krenologiczne: w Ło-
dzi (prof. dr hab. Z. Maksymiuk) i Olsz-
tynie (dr hab. Stanisław Czachorowski, 
prof. UWM). Kolejne, bardzo owocne 
spotkanie, w 2006 roku, odbyło się 
w  Łodzi (prof. dr hab. Paweł Jokiel). 
W  2017 obrady poświęcone były ak-
tualnym problemom krenologicznym 
z naciskiem na traktowanie źródeł jako 
cennych przyrodniczo siedlisk zwięk-
szających bioróżnorodność obszarów. 
Konferencję rozpoczęły obrady plenar-
ne w Instytucie Biologii Uniwersytetu 
w Białymstoku.  Georóżnorodność źró-
deł Polski omówiła dr hab. Małgorzata 
Mazurek, prof. UAM. Problem poznania 
źródeł pod kątem różnorodności bio-
logicznej przedstawił dr hab. Stanisław 
Czachorowski, prof. UWM, a prof. dr 
hab. A. Górniak nakreślił kierunki badań 
źródeł na świecie w XXI wieku. 
 Drugi dzień obrad poświęcono 
prezentacji problematyki krenologicz-
nej w różnych regionach Polski. Sesje re-
feratowe i posterowe odbyły się w Aka-
demii Supraskiej w Supraślu.
 Organizacja konferencji kre-
nologicznej w Białymstoku i Supraślu 
możliwa była dzięki prowadzonym od 
lat badaniom naturalnych wypływów 
wody podziemnej, zarówno przez pra-
cowników Uniwersytetu w Białymsto-
ku, jak i Parku Krajobrazowego Puszczy 
Knyszyńskiej w Supraślu. Na terenie Par-
ku Krajobrazowego Puszczy Knyszyń-
skiej źródliska są bardzo ważnym ele-

mentem przyrody. Z inicjatywy Parku 
w ostatnich latach zinwentaryzowano 
kilkaset źródlisk, które we współpracy 
z Instytutem Biologii zostały poddane 
badaniom laboratoryjnym. Często na-
turalne wypływy wody podziemnej na 
obszarach nizinnych są trudno dostęp-
ne, a w związku z tym trudno widoczne 
w krajobrazie. Jednak ich znaczenie dla 
zachowania bioróżnorodności jest zna-
czące i należy uwzględniać je w działa-
niach ochroniarskich zarówno w kraju, 
jak i na świecie. Naturalne wypływy 
wody podziemnej stanowią bardzo 
wrażliwy ekosystem rejestrujący wszel-
kie zmiany zachodzące w środowisku 
pod wpływem działalności człowieka. 
Jako jedne z najbardziej narażonych na 
przekształcenia ekosystemów wymaga-
ją zdecydowanej ochrony.

 Konferencja miała charakter 
interdyscyplinarny. Udział w obradach 
wzięli przedstawiciele ważnych ośrod-
ków naukowych w kraju reprezentują-
cych badania hydrogeologiczne (Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
Katedra Hydrogeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego), hydrologiczne i hy-
drochemiczne (Uniwersytet Jagielloń-
ski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 
Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej) i szeroko pojęte badania 
hydrobiologiczne (Stacja Hydrobiolo-
giczna Instytutu Biologii Doświadczal-
nej im. M. Nenckiego PAN w Mikołaj-
kach, Uniwersytet Warmińsko Mazurski 
w Olsztynie, UMCS, Uniwersytet Łódz-
ki, Instytut Ochrony Przyrody PAN im. 
W. Szafera w Krakowie). Była to okazja 
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Konferencja krenologiczna pt. Źródła Polski. 
Ostoja geo- i bioróżnorodności

Białystok – Supraśl, 18-20 września 2017 roku 

W dniach 18-20 września 2017 roku w Białymstoku i Supraślu po raz czwarty w Polsce 
odbyła się konferencja krenologiczna. Konferencja została zorganizowana przez Zakład 
Ochrony Środowiska Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu 
w Białymstoku i Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu. 



 
do oceny znaczenia hydrologicznego 
i biologicznego naturalnych wypływów 
wody podziemnej w różnych regionach 
Polski, wytypowania wypływów do pro-
wadzenia kompleksowego monitoringu 
hydrologicznego i biologicznego, wy-
konania interdyscyplinarnej mapy kre-
nologicznej kraju.
 Interdyscyplinarność badań 
źródeł została zaprezentowana przez 
organizatorów na przykładzie natural-
nych wypływów wody podziemnej w 
Puszczy Knyszyńskiej (badania hydro-
geologiczne, hydrologiczne, hydroche-
miczne, hydrobiologiczne – bakterie, 
glony, wrotki, roślinność nisz źródli-
skowych) i innych obszarach Białostoc-
czyzny (źródła święte, źródła miejskie). 
Interdyscyplinarne badania nisz źró-
dliskowych zaprezentowano również 
na przykładzie Wyżyny Lubelskiej czy 
Wyżyny Małopolskiej. Do badań pio-
nierskich prowadzonych w niszach wy-
pływów nizinnych niewątpliwie należy 
zaliczyć badania Rotifera w Puszczy 
Knyszyńskiej. 
 Trzeci dzień konferencji po-
święcony został prezentacji walorów 
krenologicznych w Puszczy Knyszyń-
skiej. Uczestnicy mieli okazję poznać 
specyfikę różnych typów wypływów 
nizinnych (reokreny, limnokreny, helo-
kreny). Ważnym punktem sesji tereno-
wej była wizyta w rozlewni wód Krynka 
sp.z o.o. wykorzystująca w procesie pro-
dukcyjnym wody artezyjskie. Ostatnim 
punktem sesji terenowej była wizyta 
w Kruszynianach.
 Konferencja krenologiczna 
została objęta patronatem JM Rektora 
Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. 
Roberta Ciborowskiego, Marszałka Wo-
jewództwa Podlaskiego Jarosława Dwo-
rzańskiego oraz Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Środowiska Mariusza 
Gajdy, Polskiego Towarzystwa Hydro-
biologicznego i Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego. Supraskie obrady kre-
nologiczne uświetniła wystawa Leona 
Tarasewicza: „Obrazy stworzone ze 
światła”.

Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Zakład Ochrony Środowiska, 

Instytut Biologii, 
Wydział Biologiczno-Chemiczny, 

Uniwersytet w Białymstoku,
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 W konferencji wzięło udział 
123 uczestników, znakomitych specjal-
istów różnych dziedzin, których łączył 
jeden obszar działania, a mianowicie 
wody płynące. Zgromadzeni uczest-
nicy konferencji reprezentowali 17 
uczelni spośród 24 jednostek uczel-
nianych (katedr i  zakładów), pięć in-
stytutów naukowych i  badawczych, 
15 instytucji administracji publicznej 
w zakresie gospodarowania wodami, 
ochrony przyrody i  środowiska, jed-
nostek samorządowych oraz centrów 
edukacyjnych, a także pięć instytucji 
pozarządowych oraz pięć podmiotów 
gospodarczych (spółek skarbu państwa, 
jak i prywatnych przedsiębiorców). 
Wydarzenie skupiało zróżnicowane 
grono uczestników, mających często 
odmienny punkt widzenia na prob-
lemy związane z  ochroną, i utrzy-
maniem wód płynących. Problem ten 
jest szczególnie istotny w odniesieniu 
do obecnie realizowanej światowej 

W dniach 27-29 września 2017 roku, w Wałczu w Centralnym Ośrodku Sportu - Centralnym 
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich odbyła się I Krajowa Konferencja Funkcjonowanie 
i Ochrona Wód Płynących – PotamON 2017. Organizatorami konferencji był: Wydział 
Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Drawieński Park Narodowy oraz Oddział Polskiego 
Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie. Konferencja została dofinansowana ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 Podczas konferencji wygłoszono 
29 referatów oraz zaprezentowano 39 
plakatów. Wszystkie streszczenia referatów 
i doniesień zostały wydane w materiałach 
konferencyjnych, a niektóre z nadesłanych 
tekstów zostały opublikowane w recen-
zowanej monografii „Funkcjonowanie 
i ochrona wód płynących”. 
 Konferencja rozpoczęła się 
27 września o godzinie 9.45. Po powi-
taniu gości przez przewodniczącego 
komitetu organizacyjnego dr. hab. 
Roberta Czerniawskiego, prof. US 
i  dyrektora Drawieńskiego Parku Nar-
odowego dr. inż. Pawła Bilskiego oraz 
po krótkiej przemowie  prof. dr. hab. 
Wiesława Wiśniewolskiego rozpoczęły 
się oficjalne obrady. Pierwszy dzień 
konferencji podzielony był na trzy sesje. 
Pierwsza była związana ze sposobami 
ograniczania zagrożeń i  ich minimal-
izacji w odniesieniu do zapewnienia mi-
gracji w ciekach organizmom wodnych, 
głównie ichtiofaunie. Podczas tej sesji, 
odbywającej się pod przewodnictwem  
prof. dr. hab. Krzysztofa Kukuły uczest-
nicy wysłuchali ciekawych referatów 
wskazujących na potrzebę udrażniania 
rzek w obliczu zaniku cennych przy-
rodniczo gatunków ryb, jak również 
w odniesieniu do uwarunkowań 
prawnych. Druga sesja prowadzona 
była przez dr. hab. Piotra Dębowskiego, 
prof. IRŚ. Sesja ta dotyczyła tematu 
wpływu zmian powodowanych przez 
człowieka w ekosystemach rzecznych na 

polityki ochrony środowiska zwracającej 
w dużym stopniu uwagę na pogłębiające 
się zmiany klimatu. Zmiany te mają szc-
zególny wpływ na środowiska wodne, 
co objawia się zmniejszeniem zasobów 
wód śródlądowych, nagłymi, trudno prze-
widywalnymi anomaliami hydrologiczny-
mi oraz pogorszeniem jakości wód. Z tego 
powodu ogromne straty ponosi sama 
przyroda, ale i  kutki tego oddziaływania 
ponosi również bezpośrednie środowisko 
życia człowieka. Dotyczy to głównie wód 
płynących, których warunki przyrodnicze 
stosunkowo szybko ulegają zmianom 
pod wpływem czynników zewnętrznych, 
zagrażając przy tym, często mieniu, zd-
rowiu i życiu człowieka. Problem ten im-
plikuje potrzebę wypracowania takich 
sposobów i metod gospodarowania 
wodami płynącymi, które umożliwią 
wysoki potencjał ekologiczny wód 
płynących, zachowanie ich różnorodności 
biologicznej przy jednoczesnym zabez-
pieczeniu potrzeb człowieka.

I Krajowa Konferencja pt. Funkcjonowanie 
i Ochrona Wód Płynących – PotamON 2017 

Wałcz 27-29 września 2017 roku



 
organizmy wodne. Trzecia sesja prow-
adzona przez dr hab. Jolantę Ejmont-
Karabin, prof. UwB odnosiła się do 
metodyk stosowanych w ocenie stanu 
hydrologicznego i fizyczno chemicz-
nego wód płynących. Pierwszy dzień 
zakończył się uroczystą kolacją.
 Drugiego dnia obrady 
rozpoczęła sesja prowadzona przez 
dr. hab. Zbigniewa Popka, prof. SGGW, 
podczas której dotykano tematów 
związanych z wpływem zmian 
klimatu na stan hydrologiczny rzek, 
jak również tematów dotyczących 
zagrożeń powodziowych. Kolejnej 
sesji referatowej przewodniczył prof. 
dr. hab. Mirosław Przybylski, który na 
początku wspomniał osobę zmarłego 
poprzedniego dnia, naszego mentora 
Profesora Andrzeja Witkowskiego. 
Pamięć po Panu Profesorze uczczono 
chwilą ciszy. Sesja ta była poświęcona 
tematyce funkcjonowania wód 
płynących będących pod silnym 
wpływem jezior i innych zbiorników 
stojących. Następnie autorzy 
plakatów mieli okazję zaprezentować 
wyniki swoich badań podczas sesji 
posterowej. Ostatnia, szósta sesja 
prowadzona była przez dr hab. 
Elżbietę Bajkiewicz-Grabowską, prof. 
UG. Referaty wygłoszone podczas tej 
sesji dotyczyły oceny wpływu zmian 
klimatycznych i zmian powodowanych 
w korycie rzecznym na struktury 
jakościowe i ilościowe ichtiofauny. 
 Po obradach, 28 września, 
odbyła się dyskusja panelowa, której 
tematykę ukierunkowali eksperci 
reprezentujący różne grupy interesów, 
z punktu widzenia nauki, gospodarki 
i administracji, a mianowicie: mgr inż. 
Edyta Gruszecka-Jurkiewicz – główny 
specjalista w Departamencie Inwesty-
cji i Nadzoru Krajowego Zarządu Gos-
podarki Wodnej, mgr inż. Krystian 
Piechowiak – kierownik Wydziału Pla-
nowania w Gospodarowaniu Wodami 
w Regionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, mgr inż. Maciej 
Humiczewski  - przedstawiciel Zachod-
niopomorskiego Zarządu Melioracji 
i  Urządzeń Wodnych, pomysłodawca 
wielu proekologicznych rozwiązań 
przy realizacji prac utrzymaniowych 
w rzekach mgr Krzysztof Gruszecki 
– prawnik ochrony środowiska,  dr 
hab. Zbigniew Popek, prof. SGGW, 



 

odpowiednich technik i mechanizmów 
nie wydaje się być trudne do osiągnięcia. 
 Po dyskusji wysnuto również 
ważny wniosek, że każde działanie, 
zabieg czy inwestycja zaplanowana 
w  rzece lub terenach zależnych od 
rzeki wymaga znacznie dokładniejszej 
ekspertyzy przyrodniczej i rozeznania 
w terenie, niż ma to miejsce obecnie. 
Pozwoli to w dużo dłuższej perspektywie 
czasowej przewidywać zagrożenia 
i  znacznie szybciej podejmować 
działania minimalizujące zagrożenie. 
Ponadto, przyznano, że każdy ciek, 
wzorem krajów skandynawskich 
należy traktować zlewniowo, nie zaś 
odnosząc się tylko do jego koryta 
i  to na określonym odcinku. Dotyczy 
to wszelkich prac i zabiegów, które 
wykonywane są zarówno w samym 
korycie rzeki, jak i w zlewni. 
 Ostatniego dnia odbyła się 
wycieczka do Drawieńskiego Parku 
Narodowego, której przewodnikami 
byli mgr inż. Aleksandra Gancarczyk 
i mgr inż. Jarosław Gancarczyk. 
 Pierwszym punktem wycieczki 
był dolny odcinek Drawy, w którym 
przed laty tarło obywał łosoś. Historia 
tego miejsca została szczegółowo 
przedstawiona przez Pana Profesora 
Piotra Dębowskiego. Na następnym 
punkcie, elektrowni wodnej 
Kamienna Pan Profesor wskazał 
na przyrodnicze konsekwencje 
przegradzania niewielkich rzek. 
Następnie uczestnicy udali się nad 
urokliwe miejsce nad rzeką Płociczną 
zwane Węgornią. Płociczna jeszcze 

przed 20 laty stanowiła doskonałe 
miejsce rozrodu łososia atlantyckiego, 
co zostało tutaj dokładnie omówione. 
Kolejnym miejscem wycieczki była 
struga Słopica, ważna z punktu widzenia 
tarła pstrąga potokowego spływającego 
tutaj z odcinków środkowej Drawy, 
jak również ze względu na znakomitą 
zdolność samooczyszczania się wód. 
Ostatni punkt wycieczki stanowiło 
miejsce znajdujące się nad Drawą w 
osadzie Drawnik, znajdujące się tuż pod 
północną granicą DPN. 
 Odnosząc się do dużego zain-
teresowania tematyką ochrony rzek, 
ale także znacznych dysproporcji wielu 
jednostek przy podejmowaniu decyzji 
prowadzących do realizacji zabiegów 
ochronnych, utrzymaniowych czy in-
westycyjnych w rzekach, a przede 
wszystkim w obliczu ciągłych zmian 
prawnych, zmian klimatycznych, uzna-
no, że konferencja powinna być organi-
zowana w cyklu dwuletnim. 

Prof. dr hab. Robert Czerniawski 
Przewodniczący 

komitetu organizacyjnego
konferencji „Funkcjonowanie 

i Ochrona Wód Płynących”
PotamON 2017

 

dr hab. Piotr Dębowski, prof. IRŚ oraz 
dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. IOP. 
Dyskusja była moderowana przez 
przewodniczącego komitetu orga-
nizacyjnego konferencji. 
 Podczas dyskusji poruszano kilka 
ważnych wątków odnoszących się do: 
- zagrożeń wód płynących, 
a  szczególnie utrudnień w migracji 
ryb dwuśrodowiskowych, 
- interpretacji prawa w związku 
z  użytkowaniem wód na obszarach 
podległych różnym aktom prawnym, 
- zasadności podejmowania poszcze-
gólnych prac utrzymaniowych w wo-
dach płynących, 
- problemów związanych z zabiegami 
mającymi na celu użeglownienie 
polskich rzek, oraz 
- problemów na szczeblu administra-
cyjnym w prowadzeniu zabiegów re-
naturyzacyjnych w rzekach. 
 Dyskusja, oczywiście nie 
doprowadziła do pełnego  rozstrzy-
gnięcia problemów, jednak 
poazała, jak ważny i potrzebny 
jest dialog różnych grup interesów 
przed podjęciem jakichkolwiek zadań 
mogących zmienić stan hydromorfo-
logiczny, fizyczno-chemiczny i biolog-
iczny rzek. Przyznano, że wiele prac 
realizowanych w korytach rzecznych 
w  celu zabezpieczenia energetycz-
nego, gospodarczego, utrzymania 
dróg wodnych jest faktem, w wielu 
przypadkach uzasadnionym. Jednak, 
ich pełna realizacja powinna się 
odbywać z poszanowaniem nie tylko 
dóbr człowieka, ale również samej 
przyrody, co obecnie przy zastosowaniu 



 

Recenzja

 Szeroko zakrojone, długoter-
minowe badania ekologiczne są coraz 
rzadsze. Cykl oceny pracownika i kate-
goryzacji uczelni wymaga licznych i czę-
stych publikacji (wysoko punktowa-
nych). Natomiast procesy przyrodnicze 
w skali krajobrazu, w tym sukcesja eko-
logiczna i skutki przekształceń antro-
pogenicznych klimatu, trwają bardzo 
długo. Potrzebne są badania trwające 
co najmniej kilka dziesięcioleci. Do tego 
potrzebna jest szeroko zakrojona mniej 
lub bardziej sformalizowana współ-
praca różnych badaczy oraz granty. To 
pierwsze jest najważniejsze. Wytrwa-
łość i konsekwencja przy zbieraniu da-
nych i obserwacji. 
 Monografia wydana w Krako-
wie w 2013 roku przez Instytut Geogra-
fii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego (łącznie 317 stron) 
pod redakcją Janusza Siwka i  Marii 

są źródła, stosunkowo dużo. Zwłaszcza 
w okresie silnych, antropogenicznych 
przekształceń krajobrazu. Poza niewąt-
pliwymi walorami dokumentacji hydro-
logicznej i krajobrazowej, omawiana 
książka jest dobrą „bazą danych” i punk-
tem wyjścia dla długoterminowych ba-
dań nad przekształceniami fauny i flory 
źródlisk. 
 W omawianej monografii wy-
korzystano także wcześniejsze badania, 
dokonując syntezy i określenia prze-
kształceń. Zespół autorski rozszerzył 
jednak zakres badawczy, w porównaniu 
do wcześniejszych analiz. Przeprowa-
dzono kompleksowe badania źródeł 
w zakresie hydrologii, hydrochemii, 
hydrobiologii wraz z uwzględnieniem 
aspektów krajobrazowych. Jako hydro-
entomolog czuję niedosyt w zakresie 
badań nad wodnymi bezkręgowcami. 
Ale wszystkiego na raz nie da się zrobić. 
Tak jak kiedyś monografia Dynowskiej 
zainspirowała do badań hydrobiolo-
gów, tak i teraz może zachęci do bar-
dziej szczegółowych badań, dotyczą-
cych wodnych bezkręgowców źródeł 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
oraz Wyżyny Miechowskiej.
 Zabrane dane pozwoliły Au-
torom na ocenę stopnia przeobrażeń 
naturalnych wypływów wód podziem-
nych, głównie w zakresie krenologicz-
nym i krajobrazowym. Dobrym rozwią-
zaniem było przyjęcie numeracji źródeł, 
zgodniej z wcześniejszymi badaniami. 
Znacząco ułatwi do porównywanie i do-
cieranie do oryginalnych danych. 
 W rozdziale „2. Charakterysty-
ka obszaru badań”, autorstwa Joanny 
Pociask-Karteczki , zawarto opis terenu 
badań na te podziałów fizjograficznych 

Baścik, stanowi podsumowanie projek-
tu badawczego, realizowanego w la-
tach 2010-2013 w Zakładzie Hydrologii 
Instytutu Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Projekt dotyczył przyrodniczych i antro-
pogenicznych przemian źródeł Wyżyny 
Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Mie-
chowskiej oraz roli źródeł w krajobrazie 
naturalnym i kulturowym. 
 Nastawienie hydrologiczne 
i geograficzne wyraźne jest w zawarto-
ści pracy. Przeprowadzone badania były 
kontynuacją innych obserwacji, zapo-
czątkowanych w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Wtedy to zespół 
pod kierunkiem profesor Ireny Dynow-
skiej badaniami objął ponad 300 źródeł 
tego samego obszaru. Podsumowująca 
monografia ukazała się w 1983 roku i 
obejmowała 246 źródeł. To właśnie tam-
ta monografia była dla nas, hydroento-
mologów i hydroakarologów z Olszty-
na, znakomitą podstawa do badań nad 
makrobezkręgowcami źródeł Wyżyny 
Miechowskiej. Jeszcze w latach osiem-
dziesiątych XX wieku kilkukrotnie wy-
bieraliśmy się na badania. Bez podanej 
lokalizacji źródłem i ich charakterystyki, 
nie bylibyśmy w stanie odszukać źródeł 
ani wybrać najbardziej interesujących. 
Część badań zespołu olsztyńskiego zo-
stała wykorzystana w monografii z 2013 
roku w rozdziale „7. Fauna bezkręgow-
ców źródeł”.
 „Przyrodnicze i antropoge-
niczne przemiany źródeł” to nie tylko 
monografia hydrologiczna, to także 
dobry opis środowiska, który może 
być wykorzystywany przez zoologów 
i botaników. 40 lat to w przyrodzie, w 
odniesieniu do małych obiektów jakimi 

Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany 
źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej 

i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie 
naturalnym i kulturowym



 
Polski, z uwzględnieniem sumy rocz-
nych opadów, zasobności hydrologicz-
nej, budowy geologicznej, warunków 
hydrogeologicznych, opisem głównych 
zbiorników wód podziemnych w bada-
nym regionie, rzeźby terenu, klimatu, 
wód, gleb itd. Rozdział 3. poświęcony 
jest wydajności źródeł (autor Janusz 
Siwek). Uwzględniono zmiany wydajno-
ści źródeł w latach 1973-2011. W niektó-
rych obszarach wydajność wypływów 
uległa zmniejszeniu, łącznie z zanikiem 
źródeł (np. zlewnia Warty, Dłubni i Ru-
dawy), w innych nie uległy zmianie (np. 
zlewnia Nidzicy i Pilicy). Kolejny rozdział 
poświęcony jest chemizmowi wód źró-
dlanych. Zróżnicowanie przestrzenne 
składu chemicznego badanych źródeł 
nawiązywało do warunków hydroge-
ologicznych i hydrogeochemicznych 
analizowanego obszaru. Interesujące 
jest porównanie składu chemicznego 
wód źródliskowych, badanych w latach 
1999-2000 i w roku 2011, co umożliwiło 
autorów wnioskowanie o wzroście lub 
osłabieniu antropogenicznych odziały-
wań w badanym regionie.
 Z elementów biotycznych do 
najlepiej zbadanych zaliczyć można 
okrzemki. Rozdział 5. autorstwa Agaty 
Wojtal, poświęcony jest okrzemkom 
jako wskaźnikowi jakości wód i stanu 
ekologicznego źródeł. Na uwagę zasłu-
guje dobra dokumentacja badanych 
źródlisk, z lokalizacją, typem zagospo-
darowania terenu, typem chemizmu 
wód itd. W badaniach z lat 1999 oraz 
2011 łącznie wykazano obecność 214 
gatunków okrzemek. Ze względu na izo-
lację w źródliskach spotyka się mniejszą 
liczbę gatunków w porównaniu do rzek 
i jezior. Lokalizację stwierdzeń ograni-
czono do najliczniejszych i najczęściej 
występujących gatunków. Gatunkom 
zagrożonym i rzadkim poświęcono 
osobny podrozdział. 
 „Roślinność źródeł” to kolej-
ny rozdział omawianej monografii 
(autorzy: Łukasz Moszkowski, Izabela 
Krzeptowska-Moszkowicz i Przemysław 
Kowalski). Inwentaryzację roślin na-
czyniowych i mszaków wykonano dla 
8. źródeł, dla których podano szczegó-
łowe wyniki składu gatunkowego oraz 
charakterystyk fitosocjologicznych. We 
wszystkich badanych źródłach zano-
towano obecność 49 taksonów roślin 

zielnych, 14 mchów, 2 gatunki wątro-
bowców, 7 gatunków krzewów oraz 10 
gatunków drzew. W zestawieniu tabela-
rycznym porównano ze źródliskami, ba-
danymi w regionie łódzkim. Omówiono 
także zagrożenia roślinność źródlisk ba-
danego obszaru.
 Ze zrozumiałych względów naj-
większe moje zainteresowanie zyskał 
rozdział „7. Fauna bezkręgowców źródeł” 
(Elżbieta Dumnicka). Autorka oparła się 
na wcześniej publikowanych pracach, 
dlatego nieco więcej informacji dotyczy 
jedynie wypławków, ślimaków, wodo-
pójek i chruścików. Omówienie fauny 
wykonano w ich powiązaniu ze źródłami 
(aczkolwiek niekonsekwentnie): kreno-
bionty właściwe, krenobionty lokalne, 
owady, pozostałe grupy, stygobionty,
 Moim subiektywnym zdaniem 
najciekawszy jest rozdział „8. Fizjogra-
ficzne przemiany źródeł” autorstwa 
Marii Baścik. Oprócz opisów i analiz za-
łączone są zdjęcia tych samych obiek-
tów z lat 1973-1974 i 2011-2012 (kilka 
przykładów). Omówione zostały natu-
ralne i  antropogeniczne przeobrażenia 
źródeł. Na tym hydrograficznym i kra-
jobrazowym tle chciałoby się wykonać 
badania i analizy fauny i flory. Niestety, 
danych jest niewiele a często szczegóło-
we wyniki ugrzęzły w szufladach bada-
czy (nie zmieściły się w publikacjach). 
Cennym uzupełnieniem tej monografii 
mogłaby być otwarta, internetowa baza 
danych ze wszelkimi, dostępnymi dany-
mi. Zasoby elektroniczne pomieszczą 
więcej informacji niż nawet największa, 
papierowa monografia. Ale też są trud-
niejsze do uruchomienia. Baza danych 
wymaga nie tylko serwera ale i stałej, 
interdyscyplinarnej współpracy. 
 Kolejny rozdział autorstwa 
Marii Baścik, stosunkowo obszerny, 
poświęcony jest ochronie źródeł (stan 
i perspektywy). Rozdział 10. Nawiązu-
je do tej tematyki i omawia źródła jako 
element krajobrazu (perspektywa ar-
chitektury krajobrazu). Monografię za-
myka kilkustronicowe podsumowanie 
i wartościowe zestawienie literatury. 
Jakkolwiek nie jest kompletne (przy-
najmniej w odniesieniu do makrobez-
kręgowców) to jest niezwykle cenne ze-
stawienie. Być może warto potraktować 
źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej 
i Miechowskiej jako swoisty poligon do 

bardziej interdyscyplinarnych badań nad 
źródliskami Polski. Sporo już zostało zro-
bione a omawiana monografia znacząco 
ułatwi włączenie się do badań z innymi 
aspektami poznawczymi oraz szczegóło-
wą dokumentacją przekształceń środo-
wiska abiotycznego i biotycznego.
 Źródła są obiektami stosunko-
wo niewielkimi, zatem relatywnie mało 
tam gatunków bakterii, glonów, grzy-
bów, roślin i zwierząt. Ale nawet tak 
małe obiekty wymagałyby szerokiego 
zespołu specjalistów by poznać pełną 
różnorodność biologiczną. A do tego 
takie obserwacje należałoby prowadzić 
co najmniej kilka dziesięcioleci. Wiele 
notatek i obserwacji, po częściowych 
wykorzystaniu w publikacjach (dotyczy 
to i moich obserwacji nad chruścikami 
źródeł) bezpowrotnie ginie w szufladach 
naukowców, rozporoszonych po róż-
nych instytucjach. Tym bardziej, że ba-
dania ekologiczne i ”faunistyczne” nie są 
modne a „surowych” danych nie bardzo 
chcą drukować w pismach naukowych, 
zwłaszcza w tych wysoko punktowanych.
 Teoretycznie, internetowe bazy 
danych, łatwe w uzupełnianiu i aktu-
alizowaniu, nieograniczone miejscem 
w publikacjach i monografiach, mogły-
by być nową formą interdyscyplinarnej 
współpracy i badań ekosystemowych. 
Nauka to przedsięwzięcie zespołowe 
i  dobrze, by obserwacje nie ginęły w 
szufladach. 

Stanisław Czachorowski

Janusz Siwek i Maria Baścik (re-
daktorzy naukowi) - Przyrodnicze 
i antropogeniczne przemiany źró-
deł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej 
i Miechowskiej oraz ich rola w kra-
jobrazie naturalnym i kulturowym.  
IGiGP UJ, Kraków, 2013, ISBN 978-
83-88424-94-6
Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej U J; ul. Gronostajowa 
7, 30-387 Kraków, Polska; tel. +48 
12 664 52 50, faks +48 12 664 53 85; 
www.geo.uj.edu.pl
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