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Sprawozdania
Ogólnopolska Konferencja – warsztaty
„Zastosowanie przepławek biologicznych w budowlach
hydrotechnicznych dla restytucji ryb dwuśrodowiskowych”
Kraków, 29–31 marca 2012 roku
W konferencji wzięło udział około 60 osób reprezentujących wiele instytucji naukowych,
a także regionalne zarządy gospodarki wodnej, okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego
i inne podmioty zainteresowane kwestią drożności rzek dla migracji ichtiofauny. Wyrażono
nadzieję, że konferencja stanie się pierwszym z wielu interdyscyplinarnych spotkań,
poświęconych hydraulicznym, biologicznym i technicznym aspektom konstruowania
urządzeń zapewniających możliwość migracji ryb w rzekach.
Konferencja
zorganizowała
została przez: Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
w Olsztynie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. W skład
komitetu naukowego weszli profesorowie: Wojciech Bartnik i Piotr Epler oraz
dr hab. Leszek Książek z UR w Krakowie,
dr Jerzy Grela z RZGW w Krakowie oraz
profesorowie Marian Mokwa (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) i Wiesław Wiśniewolski (IRŚ). Stroną organizacyjną konferencji zajmowali się dr
inż. Mateusz Strutyński (UR w Krakowie)

oraz dr Marek Jelonek (RZGW w Krakowie). W konferencji wzięło udział około
60 osób reprezentujących wiele instytucji naukowych, a także przedstawiciele regionalnych zarządów gospodarki
wodnej, okręgów PZW i inne osoby zainteresowane kwestią drożności rzek
dla migracji ichtiofauny.
Pierwszy dzień spotkania poświęcony był prezentacji najnowszych
kierunków w konstruowaniu biologicznych przepławek dla ryb oraz prezentacji wyników badań, związanych
zarówno z modelowaniem hydraulicznych parametrów przepławek, jak też

z monitorowaniem funkcjonowania
istniejących przejść dla ryb. Profesor
Wojciech Bartnik omówił problematykę
badań warunków hydrodynamicznych
w przepławkach. Następnie dr Piotr
Parasiewicz zaprezentował zasady konstruowania przepławek bliskich naturze
oraz dokonał szerokiego przeglądu rozwiązań tego typu urządzeń istniejących
w różnych krajach Europy i Ameryki Północnej. Dalsze referaty poświęcone były
szczegółowym zagadnieniom związanym z modelowaniem parametrów hydraulicznych w przepławkach, w tym
propozycji automatyzacji (za pomocą
programu komputerowego) procesu
wyboru i projektowania konkretnych
rozwiązań przepławek przy określonych
parametrach przepływu i wysokości piętrzenia. Z kolei przedstawiono przykład
metody monitorowania przechodzenia
ryb przez istniejącą przepławkę ryglową
oraz możliwości modyfikowania parametrów przepływu wody w celu poprawy funkcjonalności działającej przepławki. Sesja zakończyła się ożywioną
dyskusją na temat możliwości zapewnienia drożności rzek dla migracji ryb
poprzez konstruowanie technicznych i
bliskich naturze obejść i przepławek.
Drugiego dnia przewidziano wyjazd
studialny na kilka obiektów służących
zapewnieniu możliwości migracji ryb
Stopień wodny Kąclowa na rzece
Biała Tarnawska
Fot. Maciej Wyrębek

przez piętrzenia. Jako pierwszą zaprezentowano, będącą w trakcie budowy,
przepławkę na rzece Wisłok przy zbiorniku zaporowym w Rzeszowie. Dyskutowano przy tym parametry komór
przepławki, lokalizację wejścia dla ryb
od strony dolnej wody oraz konstrukcję komory do obserwacji przechodzących przez przepławkę ryb. Następnie
przedstawiono rozwiązanie przepławki przy zbiorniku Kamionka na rzece
Tuszymka, gdzie zwrócono uwagę na
zastosowane rozwiązanie, polegające
na wydłużeniu przepławki w kierunku
dolnej wody, pozwalające na zmniejszenie nachylenia oraz uzyskanie prawidłowego kąta między wejściem do
przepławki a nurtem rzeki. Po obiedzie
uczestnicy konferencji zwiedzili stopień
wodny Kąclowa na rzece Biała Tarnawska, jako przykład bliskiego naturze
rozwiązania stopnia obejmującego
całą szerokość koryta rzeki, umożliwiającego migracje ryb. Zwrócono uwagę
na trudności związane z zachodzącymi
ciągle zmianami ukształtowania koryta
rzeki wskutek silnych przyborów wód,
co powoduje konieczność częstych ingerencji technicznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
stopnia jako przejścia dla ryb. Następnie zaprezentowano zlokalizowane na
tej samej rzece w miejscowościach Grybów i Ciężkowice rozwiązania techniczne pozwalające na migrację ryb i nnych
Przepławka na Wisłoku przy zbiorniku
w Rzeszowie. Fot. Maciej Wyrębek

Uczestnicy konferencji przy wejściu do przepławki
Fot. Maciej Wyrębek
organizmów wodnych. Dyskutowano
przy tym przydatność rozwiązań czysto
technicznych dla migracji ryb. Wyjazd
zakończył się uroczystą kolacją i powrotem do Krakowa.
Ostatni dzień konferencji poświęcono dyskusji nad wizytowanymi
podczas wyjazdu studialnego urządzeniami zapewniającymi możliwości
migracji ryb. Wprowadzeniem do dyskusji było krótkie wystąpienie dr. Marka Jelonka z RZGW w Krakowie, który
scharakteryzował problemy związane
z budową i funkcjonowaniem poszczególnych obiektów. Na zakończenie profesorowie Wojciech Bartnik, Marian Mokwa i Wiesław Wiśniewolski posumowali

obrady i wyrazili nadzieję, że konferencja stanie się pierwszym z szeregu interdyscyplinarnych spotkań, poświęconych hydraulicznym, biologicznym
i technicznym aspektom konstruowania
urządzeń zapewniających możliwość
migracji ryb w rzekach.
Na zakończenie chciałbym podkreślić
doskonałą organizację spotkania, w tym
wyjazdu terenowego, który obejmował
obiekty znacznie od siebie oddalone
i trwał ponad dwanaście godzin oraz
miłą i serdeczną atmosferę, umożliwiającą swobodną wymianę poglądów.
Paweł Prus

Sprawozdania
XVIII Warsztaty Bentologiczne - galeria
fotograficzna
12–14 maja 2011 roku, Cieszyn
Sesja plenarna - dr A. Kownacki
- Historia krakowskiej szkoły
hydrobiologii
Fot. K. Ścigała

Otwarcie XVIII Ogólnopolskich
Warsztatów Bentologicznych.
Fot. P. Buczyński

Sesja plenarna - dr hab.
M. Rzętała - Pojezierze
antropohydrobiologii.
Fot. K. Ścigała

Część warsztowa. Fot. P. Buczyński

Prowadzący część warsztatową prof. U.Ł. M. Grabowski.
Fot. P. Buczyński

Część warsztatowa.
Fot. M. Przewoźny

Sesja plakatowa. Fot. K. Ścigała

Uczestnicy warsztatów
przed Wydziałem
Artystycznym UŚ
Fot. M. Przewoźny

Wycieczka do
źródeł Białej Wisełki

Wycieczka do
źródeł Białej Wisełki
Fot. K. Ścigała

Uczestnicy zdobywają
szczyt Baraniej Góry
Fot. K. Ścigała

Instytucje hydrobiologiczne
Mount Holyoke College
żeńska uczelnia z tradycjami
Badania hydrobiologiczne realizowane są w sposób typowy dla amerykańskich uczelni,
czyli tak długo dopóki zatrudniony na uczelni profesor prowadzi wykłady i badania
z danej dziedziny, a po jego odejściu na inną uczelnię lub po przejściu na emeryturę,
dziedzina, którą się zajmował może zniknąć z oferty uczelni.
Mount Holyoke College, założony w 1837 roku, jest prywatną (żeńską)
uczelnią należącą do 2% ścisłej czołówki najlepszych wyższych uczelni w USA.
W wielu dziedzinach college jest klasyfikowany w rankingach uczelni na miejscach
od jednego do trzeciego, w „najsłabszej
dziedzinie” na dwudziestym. Pośród wielu absolwentek, jedną z najbardziej znanych na świecie jest Wirginia Apgar, której
test przeprowadza się na całym świecie
dla każdego noworodka (skala Apgar).
W ciągu ostatnich kilkunastu lat uczelnia
dwukrotnie wygrała konkurs na najpiękniejszą uczelnię, raz na najlepszą bibliotekę w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
a w 2012 roku aż 14 profesorów Mount
Holyoke College znalazło się w grupie
300 najlepszych profesorów w USA,
wyselekcjonowanych spośród 42 000
profesorów zgłoszonych do konkursu
(żadna inna uczelnia amerykańska nie
uzyskała tak dużej wyróżnionej grupy).

Badania hydrobiologiczne realizowane są w sposób typowy dla amerykańskich uczelni, czyli tak długo dopóki
zatrudniony na uczelni profesor prowadzi wykłady i badania z danej dziedziny,
a po jego odejściu na inną uczelnię lub po
przejściu na emeryturę, dziedzina, którą
się zajmował może zniknąć z oferty uczelni. Zespoły badawcze powstają w ramach
porozumień między badaczami z jednej,
a najczęściej z rożnych uczelni, oparte
o wspólne granty. W amerykańskich uczelniach, oferta dydaktyczna jest najczęściej
modyfikowana w sposób ciągły, uwzględniając najnowsze odkrycia naukowe,
potrzeby i trendy gospodarcze. Po kilku
miesiącach od jakiegoś ważnego wydarzenia (naukowego, ekonomicznego, lub
innego) w ofercie uczelni pojawia się nowy
przedmiot obejmujący związane z nim
zagadnienia. System nauczania znacznie
odbiega od modelu znanego na polskich
uczelniach (oferujących głównie wiedzę

encyklopedyczną), i stawia na samodzielną
pracę studenta doskonalącą jego zdolności twórcze, wnioskowania i myślenia, przy
dużym dostępie do najnowszych technik
badawczych. Jest to możliwe ze względu
na pracę w niewielkich grupach studentów (6-25) i proporcję liczby studentów
przypadających na jednego profesora,
która nie powinna być większa od 10
(czyli na około 2000 studentów przypada 200 wykładowców). Przekłada się to
na jakość wykształcenia, jakie student
otrzymuje na uczelni i pod tym względem Mount Holyoke College wyprzedza
wszystkie amerykańskie uczelnie.
Studenci uczestniczą w badaniach, w ramach grantów uzyskanych
przez uczelnię lub przez pracowników.
Granty w wysokości 3000–6000 dolarów
amerykańskich przyznawane są studentom w drodze konkursu. Przystępując do konkursu należy złożyć wniosek
z opisem projektu badawczego, opinię
recenzenta i zapewnienie profesora
(z dowolnej uczelni), że zgadza się na
przyjęcie studenta do swojego laboratorium i prowadzenia z nim badań przez
okres 10 tygodni w miesiącach letnich.
Wnioski oceniają i przyznają dotacje
uczelniane komisje, lub profesorowie ze
swoich grantów badawczych. Badania
te mają na celu umożliwienie studentom nabycia umiejętności praktycznych
i często zebrania materiału do przygotowywanej pracy dyplomowej. Większość
studentów po napisaniu pracy dyplomowej publikuje wyniki badań wspólnie
z profesorem (lub i z innymi członkami
zespołu badawczego) często w renomowanych czasopismach z Listy Filadelfijskiej (Global Change Biology, Ecosystems,
Oikos i in.). Studenci często uzyskują za
Mount Holyoke College
- Rektorat i główna brama

swoje prace i publikacje prestiżowe nagrody naukowe (Fulbright, Goldwater,
Lindbergh i wiele innych), prezentują
wyniki badań na profesjonalnych zjazdach, sympozjach, konferencjach i kongresach naukowych, odbywających się
w USA lub w innych rejonach świata. Studenci po czteroletnich studiach uzyskują
stopień bakałarza (Bachelor degree, niemającego obecnie odpowiednika w Polsce, chociaż był on w Polsce realizowany
w czasach Kopernika, stopień ten umożliwia rozpoczęcie doktoratu bez uzyskania stopnia magistra), lub magistra (Master degree). Nasza uczelnia nie prowadzi
studiów licencjackich – Associate degree,
oraz rzadko przeprowadza przewody
doktorskie, których nie powinno być
więcej niż 15 w ciągu roku, aby nie stracić statusu „undergraduate”, czyli uczelni
kształcącej głównie na poziomie bakałarza. Status „graduate” oznacza głównie
kształcenie na poziomie magisterskim i
doktorskim.
Hydrobiologiczna tematyka badawcza realizowana jest przez naukowców pracujących w trzech katedrach:
Biologii, Badań Środowiska i Geologii.
Obejmuje zagadnienia związane z hydrologią, paleolimnologią, ekofizjologią
krabów żyjących w wodach estuariowych, rekultywacją terenów podmokłych i torfowiskami (na których prowadzi się badania zogniskowane wokół
krążenia węgla, azotu, w tym wpływu
depozytu zwiększonych dawek azotu na
torfowiska na podstawie kilkunastoletnich eksperymentów terenowych).
Przykładowe obecnie realizowane lub zakończone tematy badawcze:
Biologia: Wpływ zasolenia na
fizjologię i metamorfozę krabów Uca
minax. Stres wywierany na larwy kraba przez wody słodkie po inwazji do
słodkowodnych środowisk. Osmoregulacja i zawartość lipidów u kraba
Uca minax.
Geologia: Zmiany klimatu,
procesy powierzchniowe, paleolimnologia czwartorzędu na Alasce, w
Kanadyjskiej części Arktyki i na Spitzbergenie, zmiany klimatu arktycznego w środowisku glacjalno-jeziornym.
Badania środowiska:

Autor ze studentkami na torfowisku

Mer Bleue Canada Experiment Field
- Długoterminowe badania ekosystemów, pożytki ze zrekultywowanych
i sztucznych ekosystemów. Gleba
i rozwój roślin na rekultywowanych
wetlandach, mechanizmy związane
z jakością wody i zmianami klimatu,
wpływ różnorodności warunków środowiska na te procesy.
- Reakcja ekosystemów na zwiększony
dopływ azotu na torfowiskach i zmiany klimatyczne. Ponad piętnastoletni
eksperyment prowadzony na torfowisku Mer Bleue Bog koło Ottawy,
Ontario, Kanada, obejmujący: sprzężenie zwrotne pomiędzy roślinnością

i mikroklimatem (wilgotność, temperatura, promieniowanie słoneczne)
prowadzące do akumulacji lub uwolnienia węgla; zmiany chemiczne w liściach, fenologia i fizjologia roślin powodowane przez wymianę CO2; rolę
i zmiany różnorodności i liczebności
Rotifera przy zwiększonym dopływie
azotu do torfowisk; wpływ zwiększonego dopływu azotu na globalne interakcje pomiędzy atmosferą i biosferą
i podatność ekosystemów torfowiskowych na uwalnianie węgla.
Leszek A. Błędzki

Mount Holyoke College, South Hadley, Massachusetts, USA
http://www.mtholyoke.edu

Instytucje hydrobiologiczne
Historia Stacji Hydrobiologicznej
w Mikołajkach,
do której materiały zebrała, zestawiła i opatrzyła
subiektywnym komentarzem Jolanta Ejsmont-Karabin
Do Czytelników słów parę:
Moi drodzy koledzy i przyjaciele, to opracowanie w moich zamierzeniach miało mieć
charakter interaktywny, jeśli więc bywaliście na Stacji i macie do przekazania interesujące
opowieści z życia Stacji i fotografie (zwłaszcza z lat siedemdziesiątych iosiemdziesiątych
ubiegłego wieku) przekażcie mi je, a ja włączę ten materiał do „Historii Stacji…”.
Część Pierwsza
Zamierzchłe czasy przedstacyjne
Pensjonat Bomboschów
Rudolf Bombosch prowadził
sklep w Mikołajkach (przy Placu Wolności, w budynku prowadzącym do
kładki dla pieszych). Kiedy coraz więcej wczasowiczów zaczęło przyjeżdżać
do Mikołajek własnymi samochodami
Rudolf Bombosch doszedł do wniosku, że powinien otworzyć stację benzynową. Nie poprzestał jednak na tej
inwestycji. Wielu z przyjeżdżających

do miasteczka gości pytało go, czy
może polecić jakiś
dobry hotel. Nie
mógł im pomóc,
bowiem w Mikołajkach nie było wówczas ani hoteli, ani
pensjonatów.
W tej sytuacji Rudolf Bombosch postanowił
zbudować własny
pensjonat. Zaczął
od
postawienia
w roku 1932 małego drewnianego domku (zwanego
obecnie
„zielonym
domkiem”), w którym
mieszkał podczas
budowy „dużego
domu” (głównego
budynku hotelowego). W 1933 roku
został oddany do użytku dom hotelowy – jeszcze bez przybudówki. Rudolf
przeniósł się do mieszkania na parterze
tego budynku, a zielony domek, przerobiony na domek gościnny, został nazwany „Domkiem Ślubnym”, ponieważ
ze względu na jego niezwykle romantyczne położenie upodobały go sobie
świeżo poślubione pary.
W 1936 roku zbudowany został
Rudolf Bombosch
(2.09.1897 – 29.07.1969)

Fryderyk Wilhelm z gospodarzami i
gośćmi po polowaniu
pawilon (przy obecnej stołówce), który
służył jako sala taneczna, a także pokój
dla niespodziewanych gości. Rok później oddano do użytku budynek gościnny (późniejszy „hotelik”), a w roku 1938
– przybudówkę z lewej strony dużego
domu.
Rudolf planował otwarcie pensjonatu już w roku 1933, nie mógł jednak, z powodu konfliktu z właścicielem
lokalnego browaru otrzymać koncesji

na piwo. Właściciel browaru, nazista,
był wystarczająco ustosunkowany, by
uniemożliwić mu otrzymanie koncesji
również w innych browarach. W rezultacie koncesję otrzymał dopiero w 1934
roku, po osobistej interwencji zaprzyjaźnionego z Bomboschem ostatniego
następcy tronu Prus i Niemiec, księcia
Fryderyka Wilhelma, który specjalnie
przyjechał w tym właśnie celu do pensjonatu w 1933 roku.
Pierwsza żona Rudolfa, Frieda
(z domu Bednarz, matka urodzonego
w roku 1925 Siegfrieda) zmarła w roku
1939. Jej grób można znaleźć tuż za
bramą Stacji, około 20 metrów od drogi. Już w rok po śmierci pierwszej żony
Rudolf ożenił się ponownie, z pochodzącą z Drezna i pracującą od kilku
lat w pensjonacie, Hildegard (z domu
Brückner). W 1942 roku urodził się ich
syn Bernd, w 1945, już w Lüneburg –
córka Heidrun.
Wielka pomysłowość, zdolności organizacyjne i własny styl Rudolfa Bomboscha przejawiły się również
w organizacji jego pensjonatu. Był to
bowiem ośrodek, jak na owe czasy,
niezwykle nowoczesny. Już piękna,
drewniana, okrągła weranda budziła
powszechny zachwyt i była często opisywana w przewodnikach. Goście mieli
ponadto do dyspozycji atrakcję nieczęsto spotykaną w pensjonatach - niewielki ogród zoologiczny.
Pensjonat miał też własny port,
do którego dobijały statki z turystami.
Swój pensjonat i wszystkie jego atrakcje Rudolf reklamował w folderze niemal identycznym, jak te wydawane 70
lat później. Folder składał się z trzech
części, przy czym jedna z nich, środkowa, stanowiła rodzaj karty pocztowej
z zaznaczonym miejscem na znaczek
pocztowy i adres odbiorcy.
Niestety te spokojne, szczęśliwe lata nie trwały zbyt długo. Wybuch
wojny zmniejszył zainteresowanie
wczasami, w pensjonacie pojawiły się
natomiast dzieci żołnierzy niemieckich
walczących na froncie. Zaczęto bowiem
organizować tu dla nich kolonie. Pobyt
w tym pięknym miejscu, w lesie, nad
jeziorem, z dala od okropności wojny,
wywołał na dzieciach takie wrażenie,
że nawet pół wieku później pensjonat
Frieda Bombosch
(3.04.1902 – 21.01.1939)
i Siegfried (4.03.1925 – 12.03.2009)

Następca tronu Fryderyk Wilhelm obok upolowanego przez siebie jelenia

Wnętrze sali jadalnej. Kilka widocznych na fotografii krzeseł przetrwało
do czasów współczesnych

Pensjonat – widok od strony
południowej
jawił się w ich wspomnieniach jako pełen słońca i radości raj.
W czasie wojny, już w 1944
roku, Bombosch wysłał Hildegard do
Drezna, a stąd na zachód do Lüneburgu. Siegfried i Rudolf polecieli jej śladem dopiero na początku 1945 roku.
Tuż pod koniec wojny Rudolf Bombosch
został ciężko raniony odłamkiem, tak że
dotarł do Lüneburgu po pobycie w szpitalu wojskowym w okolicy Rostoku.
W Lüneburgu Rudolf Bombosch jeszcze raz udowodnił, że jest
człowiekiem wyjątkowo kreatywnym.
Tym razem zajął się lotniczymi dostawami wyrobów pasmanteryjnych, a więc
tego wszystkiego co było potrzebne
do reperowania zniszczonej odzieży
i szycia nowej. W trudnych czasach powojennych było to zajęcie wysoce intratne. Siegfried natomiast zyskał w ten
sposób szansę na ukończenie studiów
z biologii (zoologii) w Monachium. Kilka lat później Rudolf przeniósł się z całą
rodziną do Stuttgartu, gdzie po raz drugi w swoim życiu otworzył sklep spożywczy.
Niemal pół wieku później Siegfried Bombosch w towarzystwie syna
i dwóch wnuczek, nieco przestraszony,
odwiedził Stację. Odważył się na to po
odnalezieniu grobu swojej matki i zauważeniu, że ktoś o ten grób zadbał.
Powitaliśmy go na Stacji serdecznie.
Spędził na Stacji kilka godzin, wspominając miejsca zapamiętane z dzieciństwa. Kiedy, bardzo wzruszony, żegnał
się z nami, powiedział, że nie mógłby
wyobrazić sobie, on - profesor zoologii,
lepszego losu dla dawnej ich posiadłości.
Zamierzchłe czasy przedstacyjne
Studenci na wakacjach
Powojenne
losy
posiadłości
Bomboschów udało się poznać dzięki
pewnej niezwykłej wizycie. W 1996
roku pojawił się na Stacji dawny student Akademii Nauk Politycznych, pan
Waldemar Matyjewski i opowiedział
o zupełnie nam nieznanym epizodzie
w historii Stacji.
Grób Friedy Bombosch za ogrodzeniem Stacji Hydrobiologicznej

Widokówka przestawiająca widok
pensjonatu „Nikolaiken” od strony
portu

Fragment ogrodu zoologicznego
z wolierami. Na drugim planie, po
prawej, widoczny „ślubny domek”

Fragment zoo - woliera z ptakami

Widok centralnej części posesji

Hildegard i Rudolf z Berndem

Hildegard z Rudolfem na tle
pensjonatu

Tak wyglądał według autora akwareli H. Dittricha Kiesewalda pensjonat Nikolaiken w 1941 roku

List od Siegfrieda Bomboscha do kierującej wówczas
Stacją Jolanty Ejsmont-Karabin. List został wysłany po
wspomnianej wcześniej pierwszej jego wizycie na Stacji.
Kilka lat później odwiedzili Stację młodsi członkowie
rodziny. Od córki Siegfrieda, Astrid, otrzymaliśmy wkrótce
liczne fotografie. Od niej też dowiedzieliśmy się o losach
rodziny Bomboschów.

Opis pensjonatu w jednym z przewodników

Dwie strony folderu pensjonatu „Nikolaiken”. Jak łatwo zauważyć, środkowa część folderu, po złożeniu go na trzy
części, mogła służyć jako strona adresowa pocztówki.
Zamierzchłe czasy przedstacyjne
Studenci na wakacjach
Powojenne losy posiadłości
Bomboschów udało się poznać dzięki
pewnej niezwykłej wizycie. W 1996
roku pojawił się na Stacji dawny student Akademii Nauk Politycznych, pan
Waldemar Matyjewski, i opowiedział
o zupełnie nam nieznanym epizodzie
w historii Stacji.
Akademia Nauk Politycznych
była prywatną uczelnią założoną przed
wojną przez prof. Rejmana. Wychowywała
przyszłych dyplomatów i stale zyskiwała
na popularności. O ile w roku akademickim
1928/1929 zapisanych w niej było 901
studentów, to w roku 1937/1938 ich
liczba wzrosła do 1460. Po wojnie, już w
roku 1945, Akademia wznowiła swoją
działalność, jednak rok później prof.
Rejman został aresztowany. Uczelnię
upaństwowiono i w tym charakterze
istniała do 1949 roku.
Ośrodek wczasowy w Miko-

łajkach znalazł się po wojnie we
władaniu Akademii. Nie miał wówczas
stałych mieszkańców, natomiast co roku
„Bratniak” organizował w nim obóz
sportowy dla studentów Akademii.
W posiadaniu ośrodka były trzy duże
jednomasztowe
żaglówki,
między
innymi 28-metrowa mieczówka „Sowa”
i kilówka „Barłoga”.
W okrągłej werandzie studenci
mieli stołówkę, do której potrawy
dostarczano z kuchni, która mieściła
się w budynku przylegającym do
budynku głównego. Posiłki były,
zwłaszcza jak na ówczesne warunki,
rewelacyjne.
Świeżych
owoców
dostarczał sad (w miejscu obecnych
garaży), a pozostałych produktów
UNRRA. Studenci chętnie dzielili się
nadmiarem pożywienia z niedożywioną
mazurską młodzieżą. Rodzice tych
dzieci, uważani za Niemców, rzadko
mogli znaleźć jakąkolwiek pracę,
toteż ich rodzinom często groził głód.
Jak wynikało z opowieści Haralda

Schwartza, mło-dzież ta z utęsknieniem
wyczekiwała przyjazdu sympatycznych
studentów, bo wakacje z nimi oznaczały
świetną zabawę, mnóstwo doskonałego
jedzenia i nową odzież, dostarczaną
masowo przez UNRRA.
***
Ośrodek
w
Mikołajkach
w roku 1949 został przekazany
Akademickiemu
Zrzeszeniu
Sportowemu. Niezbyt długo jednak
pozostawał włas-nością Zrzeszenia. W
1951 roku został ponownie przekazany,
tym razem instytucji naukowej –
Instytutowi Biologii Doświadczalnej im.
M. Nenckiego.
Ciąg dalszy nastąpi.
Jolanta Ejsmont-Karabin
jolanta@onet.pl

Ciekawostki hydrobiologiczne
Moja przygoda z hydrobiologią
Zaabsorbowany realizacją różnych badań, zarówno zakładowych jak i własnych nie
zauważałem upływu czasu, aż nagle okazało się, że nie jestem już tym studentem
czarującym Profesora aby zaimponować dziewczynie i wyjechać wraz z nią nad morze, że
broda całkiem posiwiała i należy przejść w stan spoczynku. Stan spoczynku - a przecież
tyle planowanych rzeczy nie zostało jeszcze zrealizowanych. Więc nadal siedzę w kąciku
Instytutu Ochrony Przyrody starając się dokończyć liczne zaległości.
Mówi się, że wszystko jest dziełem przypadku. Może. Ja jednak twierdzę, że większość naszych męskich
poczynań to chęć zabłyśnięcia przed
aktualną wybranką serca.
Rok 1959 - jestem studentem
Uniwersytetu Jagiellońskiego na trzecim roku biologii i po raz pierwszy poważnie zakochany. W drugim semestrze
coraz częściej mówi się o mających
się odbyć praktykach wakacyjnych.
Największe zainteresowanie budzi
u wszystkich praktyka w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Jednak to
ma być nagroda dla najlepszych studentów. Patrząc do indeksu widzę, że
nie mogę się do nich zaliczać i moja
szansa jest nikła. A tak bym chciał wykazać się przed moją dziewczyną i razem z nią spędzić miesiąc nad morzem.

Dowiaduję się, że właśnie powstała na
Uniwersytecie nowa Katedra Hydrobiologii, zorganizowana przez Profesora
Karola Starmacha. Hydrobiologia to
woda, a woda jest w morzu. To ostatnia
deska ratunku. Maszeruję więc do Profesora. Barwnie przedstawiam swoje
zainteresowania problematyką środowiska wodnego [?], które u mnie rozwijały się już od piaskownicy, podobnie
zresztą jak u mojej dziewczyny i jedyna
praktyka, która by mogła odpowiadać
naszym zainteresowaniom jest w MIR.
Profesor trochę się krzywi, mówiąc, że
hydrobiologia raczej nie jest dla dziewcząt, bo oprócz wysiłku intelektualnego wymaga sporej tężyzny fizycznej,
ale w końcu się zgadza i obiecuje coś
zrobić. Ku zdumieniu kolegów i moim
na liście praktyk do MIR na pierwszym
miejscu znajduję nazwiska swoje i mojej dziewczyny z dopiskiem “decyzja
Rady Naukowej Wydziału”.
W życiu jednak za wszystko
trzeba płacić. Już w kwietniu zostaję poinformowany, że wraz z dwoma
kolegami Krzysztofem Smagowiczem
i Piotrem Hańczakowskim (obecnie profesorem w Instytucie Zootechniki) będziemy prowadzić badania na zbiorniku zaporowym w Porąbce na Sole. Mam
zająć się zoobentosem. W maju spotykamy się z Profesorem i ekipą Zakładu
Biologii Wód PAN nad zbiornikiem. Tylko wtedy pływaliśmy łodzią motorową,
kolejne pobory próbek odbywały się
z wypożyczonego kajaka. Sprzęt do
badań terenowych zostawialiśmy w wypożyczalni kajaków w Międzybrodziu.
Z tym wiąże się zabawna przyOkres studiów

goda. Wówczas liny do zawieszenia
aparatury były bawełniane, bardzo
nietrwałe, wymagające starannego
suszenia. W wypożyczalni nie było takich warunków. W czasie któregoś z
kolejnych wyjazdów lina się zerwała i Ekman zatonął. Przyjechałem jak
niepyszny do Krakowa i zgłosiłem to
Profesorowi. Profesor wysłuchał wytłumaczenia i zmartwionym głosem
powiedział: “No, nie wiem co będzie,
bo ja już jestem profesorem, ale czym
ty zbierzesz materiały, aby zrobić pracę
magisterską?”. Wiedziałem, że muszę
odzyskać Ekmana. Od prof. Romana
Wojtusiaka wypożyczyłem dzwon nurkowy, który skonstruował jeszcze przed
wojną. Był piekielnie ciężki. Z trudem
wraz z kolegami dotaszczyliśmy go do
Międzybrodzia. Ale ile kajaków trzeba
wypożyczyć, aby i on nie zatonął? Jurek
Porębski (dzisiejsza gwiazda shantów)
zaproponował, aby najpierw zrobić rekonesans i nurkując (bez sprzętu nurkowego) zlokalizować miejsce zatopienia.
Wypłynęliśmy dwoma kajakami i kolejno skacząc do wody poszukiwaliśmy
zguby. W pewnym momencie Jurek wypłynął z Ekmanem w ręku. Ukończenie
pracy magisterskiej stało się możliwe.
Ale to zdarzyło się później.
W sierpniu byliśmy już w Gdyni
na praktyce. Tu spotkałem się z legendą polskiej oceanografii Profesorem
Kazimierzem Demelem, organizatorem
morskich praktyk studenckich. Jego
podręcznik „Życie morza” czytałem
już w liceum. A teraz słuchałem jego
wspaniałych wykładów, nacechowanych entuzjazmem, który zapewne był
charakterystyczny dla pokolenia budowniczych Gdyni, dumnych z uzyska-

nia dostępu do morza po odzyskaniu
niepodległości po stuletniej niewoli.
Atmosfera w Instytucie była wspaniała. Czuło się, jak wszyscy od profesora
do asystenta, starali się nam zaszczepić
miłość do polskiego Bałtyku. Pomimo
tego, że zajęcia były obowiązkowe i wymagano od nas bardzo dużo, traktowano nas jak młodszych kolegów. Prócz
wykładów i ćwiczeń były rejsy morskie,
podczas których poznawaliśmy metody poboru próbek planktonu i bentosu
oraz odłowu ryb. Liczne wycieczki piesze zapoznawały nas z najciekawszymi
przyrodniczo miejscami wybrzeża Bałtyku. Naszymi bezpośrednimi opiekunami byli dr Ludwik Żmudziński i mgr
Kazimierz Siudziński. Z zapartym tchem
słuchaliśmy ich opowieści o morskich
rejsach i prowadzonych badaniach. Po
skończeniu praktyki wiedziałem doskonale, co chcę w życiu robić. Chcę pracować naukowo i prowadzić badania
w nieznanych lub słabo poznanych obszarach naszego globu.
Po powrocie z Gdyni dostaliśmy wraz z Martą miejsce do pracy
w Katedrze Hydrobiologii mieszczącej
się wówczas w zabytkowym budynku
Collegium Juridicum przy ulicy Grodzkiej. Do Katedry wchodziło się z krużganków i jej pomieszczenia składały się
z gabinetu profesora, pokoju asystentów oraz dwu przedpokoi. W przedpokoju przy wejściu z krużganków pisał pracę doktorską Henryk Chudyba
(późniejszy profesor WSR w Olsztynie),
w drugim my pracę magisterską. Wyposażono nas w stół, dwa stołki, lupę
słupkową i mikroskop z pojedynczym
okularem. I tu w ciągu dwu lat spędzaliśmy większość czasu. Wykłady odbywały się w gabinecie Profesora Starmacha.
Siadaliśmy wokół jego biurka, a on snuł
opowieść o hydrobiologii, ilustrując
ją publikacjami zarówno polskimi, jak
i zagranicznymi, rysując ważniejsze
rzeczy w zeszycie któregoś z nas. Każdy wykład zaczynał się sprawdzianem
z postępu naszych prac magisterskich.
W razie jakiś kłopotów znajdywaliśmy
na stole karteczkę–recepturkę (pisał
zawsze na starych blankietach recept)
z wyjaśnieniem problemu lub byliśmy
wzywani na indywidualne rozmowy.
Obowiązkowe były sobotnie seminaria Krakowskiego Oddziału PolskieZ profesorem Kasymovem
Mingieczaur, 1970 rok

go Towarzystwa Hydrobiologicznego,
które odbywały się co tydzień lub dwa
tygodnie w sali konferencyjnej Zakładu Biologii Wód PAN. Oddział Krakowski powstał z inicjatywy Profesora
Starmacha 11 czerwca 1960 i już na
drugim seminarium 15 października
byliśmy obecni. Na tym zebraniu Profesor Starmach przedstawił kierunki
rozwoju i plany badawcze ZBW (w tym
czasie był również dyrektorem Zakładu), a następnie omówił najnowsze
publikacje hydrobiologiczne. Ten temat, powtarzający się w początkowym
okresie, był bardzo ważny w epoce,
gdy nie było Internetu, a biblioteka
Zakładowa dopiero powstawała. Frekwencja na seminariach była duża.
Przychodzili na nie nie tylko pracownicy ZBW, ale również osoby z innych
uczelni i placówek resortowych, zajmujący się problematyką wodną, a nawet
pracownicy administracyjni. Zebrania

prowadził Profesor Starmach. Przy stole zasiadała starszyzna hydrobiologiczna, w drugim rzędzie asystenci, a my
kłębiliśmy się przy drzwiach. Między
jednym referatem a drugim podawano
herbatę i ciastka. Muszę zaznaczyć, że
pomimo znacznego oddalenia od stołu, zawsze do nas dotarły, dbała o to
profesor Jadwiga Siemińska, ówczesny
zastępca profesora Starmacha w ZBW.
Wkrótce też zostaliśmy członkami PTH.
W Katedrze spełnialiśmy potrosze rolę
asystentów technicznych. Robienie
odbitek z mikrofilmów, przynoszenie
nowo zakupionych mebli i tym podobne rzeczy należały do naszych zadań.
Obowiązkowe były też kilkudniowe
wyjazdy na odłowy karpi w Ochabach,
akcje łososiowe na Rabie (w tym czasie
troć jeszcze płynęła na tarło) lub udział
w ekspedycjach na San w Bieszczady.
Na nasze nieśmiałe sugestie, że w tym
czasie mamy ćwiczenia lub egzaminy

Profesor brał telefon i dzwonił do odpowiedniego kolegi oświadczając, że
zabiera nas na badania terenowe. Nie
było wypadku, aby ktoś zakwestionował decyzje Profesora i abyśmy mieli
z tego tytułu kłopoty. Na uczelni mówiono o nas „to ci od Starmacha”. Często na egzaminach profesorowie najpierw pytali nas, co słychać w Katedrze.
Muszę jednak przyznać, że przykładaliśmy się do nauki, nie chcąc utracić zaufania Profesora. W indeksie pojawiły
się lepsze oceny. Prace magisterskie
obroniliśmy w terminie.

Alpiniada, na szczycie Kazbeka
We wrześniu 1961 roku w Gdyni odbywał się III Zjazd Hydrobiologów
Polskich. Dzięki Profesorowi uzyskałem stypendium z Zarządu Głównego
PTH na pokrycie kosztów uczestnictwa
w Zjeździe. I tu po raz kolejny spotkałem się z tuzami hydrobiologii polskiej.
Fascynował mnie zwłaszcza dr Zdzisław Kajak, którego artykuły o Chironomidae łachy Konfederatki cytowałem
w pracy magisterskiej. Zbiegiem okoliczności zakwaterowano nas w jednym

pokoju (pokoje były czteroosobowe
z piętrowymi łóżkami). Ten wielki naukowiec okazał się bardzo miły i koleżeński. Wieczorami opowiadał o swoich
badaniach, a także wypytywał mnie
o przebieg mojej pracy. Ta znajomość
w późniejszych latach zmieniła się w
prawdziwą przyjaźń, której nie zmąciły
nawet różne kontrowersje naukowe.
Jak wyglądał ten pierwszy
zjazd? Nie było jeszcze pokazów multimedialnych, folii, a nawet przeźroczy.
Nie było też sesji plakatowej. Natomiast
były plakaty. Każdy prelegent przyjeż-

ków naukowych i różnych pokoleń,
nawiązując znajomości i przyjaźnie,
które niejednokrotnie przetrwały lata.
Należy zaznaczyć, że dla wielu osób,
nie tylko młodych, było to pierwsze
spotkanie, w tak szerokim gronie specjalistów z różnych dziedzin hydrobiologii i rybactwa. W czasie tego zjazdu
nic jeszcze nie prezentowałem, tylko
pełen podziwu słuchałem wystąpień
uczestników, marząc aby im w przyszłości dorównać i móc zaprezentować
swoje osiągnięcia w tak szerokim gronie. Wybiegając w przyszłość, marzenie

dżał z wielkim plakatem, rysowanym
i malowanym ręcznie, który rozwieszał
na stojaku i w ten sposób ilustrował
swoje badania. Obrady odbywały się
w sekcjach. Wieczorem każdy z uczestników układał sobie plan referatów,
które chciał wysłuchać. W czasie przerw
między jednym, a drugim referatem
tłum uczestników gnał w różnych kierunkach po korytarzach pędząc do
odpowiedniej sali. Po Zjeździe była
wycieczka, o ile dobrze pamiętam, na
Kaszuby. W czasie tej wycieczki integrowali się uczestnicy z różnych ośrod-

to zrealizowałem dopiero w roku 1964
na IV Zjeździe Hydrobiologów Polskich
w Olsztynie przedstawiając wstępne wyniki moich badań tatrzańskich. Nawiązałem wtedy znajomość z dr Ewą Kamler,
która będąc w zespole profesora Mariana Geysztora opracowywała wcześniej
jętki i widelnice Tatr.
Jak już wspomniałem, koniecznie chciałem prowadzić badania naukowe. Poczyniłem już pewne starania na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach w Katedrze Biologii Sanitarnej, gdzie miałem zająć się mikrobiologią. Nie miałem

serca do prac typowo laboratoryjnych,
ale sądziłem, że to jest jedyna szansa,
aby zrealizować marzenia. Pod koniec
września poszedłem pożegnać się z Profesorem i tu niespodzianka. Profesor
zaproponował mnie i mojej dziewczynie staż w Zakładzie Biologii Wód. Co za
radość. Nie namyślałem się ani chwili.
I tak zaczęła się moja przygoda z prawdziwą hydrobiologią. I znowu
w ZBW dostaliśmy jeden stół, dwa stołki, lupę i mikroskop z jednym okularem. Pierwszym naszym zadaniem było
przygotowanie prac magisterskich do
druku oraz zapoznanie się z literaturą
hydrobiologiczną dotyczącą Tatr i wód
płynących. Zakończeniem poszukiwań
literaturowych miał być referat wygłoszony na seminarium PTH (referat
„Historia badań limnologicznych w Tatrach” wygłosiłem na 17. seminarium
24 marca 1962 roku). Jednak niecierpliwiłem się, bo już natychmiast chciałem
rozpocząć „prawdziwe” badania, które
olśnią cały świat naukowy. Próbowałem
podsuwać Profesorowi różne „genialne” pomysły, ale on niezmiennie kazał
mi zapoznawać się z literaturą. Miał jak
zwykle rację. Nieraz w swoim zawodowym życiu sięgałem do tej wiedzy zgromadzonej w tym początkowym okresie.
Równocześnie profesor Siemińska, która była zastępcą redaktora „Acta Hydrobiologica” walczyła z naszymi pracami.
Ciągle wracające korekty były czerwone
od poprawek. Była to twarda, ale skuteczna szkoła pisania prac naukowych.
Aż przyszedł kwiecień 1962
roku. Zawezwani do profesora zastaliśmy o rok młodszą koleżankę Basię
Kawecką. Wspólnie mieliśmy prowadzić
badania w Tatrach. Baśka miała się zająć algologią, my fauną. Co za radość, za
jednym zamachem łączyłem dwie pasje
- badania naukowe i turystykę wysokogórską. I ten temat stał się głównym
obiektem moich zainteresowań badawczych przez całe życie zawodowe.
Początkowo zbieraliśmy próbki
w Białce Tatrzańskiej i jej wysokogórskich dopływach, Roztoce i Rybim Potoku, w Suchej Wodzie oraz w Morskim
Oku, stawach w Dolinie Pięciu Stawów
i w Mnichowych Stawkach. Badania
terenowe wyglądały wtedy zupełnie
inaczej niż dzisiaj. Z samochodu w ZBW
mogli korzystać pracownicy co najmniej z tytułem doktora i to nie zawsze.
My korzystaliśmy z transportu publicz-

XVIII Warsztaty Bentologiczne
nego i własnych nóg. Na ciche sugestie,
że może by tak samochodem to będzie szybciej Profesor odpowiadał niezmiennie: „Panie Andrzeju, przyrodnik
musi dokładnie poznać obiekt swoich
badań, a to można zrobić tylko na piechotę”. Tak więc przez tydzień lub dłużej wędrowaliśmy wzdłuż badanych potoków i rzek, nosząc na grzbiecie sprzęt
i zebrane próby, sypiając w domach
lub stodołach podhalańskich gazdów.
Zmorą był transport próbek. Nie było
jeszcze pojemników plastikowych, tylko szklane fiolki zamykane korkiem.
Trzeba się było obchodzić z nimi bardzo
delikatnie, bo lubiły pękać i wtedy cały
wysiłek ich zbierania szedł na marne.
Wyniki tych badań stały się podstawą
naszych prac doktorskich, ale nie tylko.
W roku 1969 Oddział Krakowski PTH był organizatorem Tatrzańskiej
Sesji Naukowej w Zakopanem z okazji
10-lecia Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Powstał Komitet Organizacyjny, którego przewodniczącym
był profesor Starmach, jego zastępcą
do spraw naukowych doc. Stanisław
Wróbel i spraw organizacyjnych dyr.
Janusz Wiltowski. Z racji zajmowanego
stanowiska (od marca 1968 byłem sekretarzem Oddziału Krakowskiego PTH)
zostałem włączony do prac Komitetu
Organizacyjnego będąc pomocnikiem
J. Wiltowskiego. Organizacyjnie moja

rola była znikoma. Dumą napawał mnie
jednak fakt, że byłem autorem jednego
z plenarnych referatów, który ukazał
się również drukiem. W czasie tej Sesji
odbyły się wycieczki do Morskiego Oka,
na Babią Górę i torfowiska nowotarskie,
oraz spływ przełomem Dunajca.
Następnie niektóre wyniki badań tatrzańskich prezentowałem na
XIII Kongresie Entomologicznym w Moskwie w sierpniu 1968 roku. Brałem tam
udział w odbywającym się w ramach
kongresu III Sympozjum na temat Chironomidae. Tu miałem możność poznać
największe sławy naukowe zajmujące
się taksonomią i ekologią tej rodziny
muchówek. Okazało się, że wyniki naszych badań były w tych czasach nowatorskie i wzbudziły zainteresowanie
uczestników.
Przełomowy jednak okazał się
rok 1965. Polska była organizatorem
XVI Kongresu SIL. Ten Kongres wprowadził hydrobiologię polską w główny
nurt światowych badań hydrobiologicznych. Również dla mnie okazał się
bardzo znaczący. W materiałach kongresowych były aż trzy moje publikacje
oraz byłem przewodnikiem naukowym
na wycieczce przedkongresowej w Tatrach. To w znacznym stopniu ułatwiło
mi nawiązanie kontaktów z uczestnikami kongresu już w Warszawie w czasie obrad. Poznałem osobiście sławne

„nazwiska” hydrobiologiczne, a także
nawiązałem przyjacielskie kontakty
z grupą holenderską, w której byli młodzi naukowcy, późniejsze sławy hydrobiologiczne jak prof. S. Parma i prof.
L. Mur. Tu poznałem również jednego
z pionierów badań fauny potoków wysokogórskich prof. Henri Bertrand’a
i jego żonę. Po zakończeniu obrad byli
moimi gośćmi w Krakowie, a potem razem pojechaliśmy w Tatry. W jeziorach
tatrzańskich profesor Bertrand zbierał
próbki chrząszczy do przygotowywanej monografii. Sadziłem, że olśni nas
przywiezioną aparaturą. Ku mojemu
zdumieniu wyjął normalny kuchenny
durszlak i nim zaczął łowić chrząszcze.
Jeszcze większy podziw wywołał fakt,
że po kilku minutowych odłowach na
dnie durszlaka kłębiły się roje chrząszczy, w tych samych jeziorach gdzie znajdywałem zaledwie pojedyncze okazy.
Znajomość z Profesorem i jego żoną
przerodziła się w przyjaźń. Wizytowałem ich w Paryżu i aż do tajemniczego
zniknięcia Profesora w czasie samotnej
wędrówki w Pirenejach, prowadziłem
z nimi ożywioną korespondencję. Ta
zażyłość była znana w kręgach hydrobiologów francuskich i wizytujący nasz
Zakład naukowcy w czasie rozmów ze
mną wielokrotnie nawiązywali do niej.
Ważna okazała się również znajomość z prof. Kasymovem z Instytutu
Zoologii Azerbejdżańskiej Akademii
Nauk. To między innymi dzięki jego
nieformalnemu zaproszeniu mogłem
wyjechać na półroczne stypendium
do Azerbejdżanu i Gruzji, gdzie prowadziłem badania w wysokogórskich
potokach Kaukazu. Podobnie znajomość z prof. Valkanovem, dyrektorem
Instytutu Zoologii Bułgarskiej Akademii Nauk, nawiązana w czasie wycieczki przedkongresowej do Mnichowych
Stawków, umożliwiła mi wzięcie udziału w bułgarskiej wyprawie naukowej
w góry Bałkan i zebranie prób z tamtejszych potoków. Rezultatem tej wyprawy oprócz zebrania i opracowania
klasycznych prób hydrobiologicznych,
było znalezienie dwu nowych dla nauki
gatunków – chruścika, który został opisany przez doc. Szczęsnego i widelnicy
opisanej przez prof. Sowę.
Pracę doktorską „Ekologiczna charakterystyka fauny dennej (ze
szczególnym uwzględnieniem Chironomidae) potoków Tatr Wysokich” obroniłem 7 grudnia 1968 roku. Olbrzymia

radość. Sądziłem, że nadal będę mógł
kontynuować badania wysokogórskie.
I tu przykra niespodzianka. Dowiaduję
się, że zostałem włączony do zespołu
opracowującego Rabę przed wybudowaniem zbiornika i mam opisać pierwotne zespoły makrobezkręgowców
tej rzeki. Sprawa beznadziejna. Zdawałem sobie sprawę, że sam nie potrafię
zrobić tego porządnie. Należało stworzyć zespół specjalistów zajmujących
się poszczególnymi grupami fauny. Podzieliłem się moimi obawami i sposobem rozwiązania tego problemu z Profesorem Starmachem. Przyjął to bardzo
dobrze i dał mi wolną rękę, obiecując
pomoc w tej sprawie. Również pozytywnie ocenił ten pomysł prof. Aleksander Wróblewski, recenzent mojej pracy
doktorskiej. Dzięki ich pomocy powstał
zespół, w skład którego weszli: z Krakowa dr Ryszard Sowa, który miał się zająć
jętkami i widelnicami, mgr Bronisław
Szczęsny – chruścikami, doc. Jerzy Pawłowski – chrząszczami i z Poznania doc.
Berger - mięczakami, dr Tadeusz Sywula – małżoraczkami, mgr Eugeniusz
Biesiadka – wodopójkami i mgr Stefan
Mielewczyk – ważkami. Ja miałem opracować Chironomidae. W wyniku tych
badań powstało kilka bardzo dobrych
prac taksonomicznych, niestety, z braku doświadczenia, nie potrafiłem jeszcze zrobić odpowiedniej syntezy.
W roku 1970 wyjechałem na
półroczne stypendium do Gruzji i Azerbejdżanu, gdzie ponownie zająłem się
fauną potoków wysokogórskich. Ten
pobyt to największa przygoda mojego
życia. Wędrowałem po Kaukazie zbierając próby z potoków lodowcowych,
mieszkając w szałasach i domach pasterzy lub na odmianę po powrocie
z gór w najdroższych hotelach Baku
i Tbilisi. Przez miesiąc byłem gościem
Instytutu Zoologii Azerbejdżańskiej
Akademii Nauk i pięć miesięcy spędziłem w Instytucie Zoologii Gruzińskiej
Akademii Nauk. Przeprowadzone obserwacje i badania na Kaukazie znacznie poszerzyły moją wiedzę na temat
potoków wysokogórskich. Wyniki tych
i wcześniejszych badań przedstawiłem
na XVIII Kongresie SIL w Leningradzie
w roku 1971 w referacie „Vertical distribution of zoocenoses in the streams of
the Tatra, Caucasus and Balkans Mts”.
Praca ta okazała się jedną z najważniejszych w moim dorobku naukowym.
Po powrocie do kraju ponow-

nie kontynuowałem badania na Rabie.
Te pierwsze doświadczenia w prowadzeniu badań zespołowych okazały się
na tyle wystarczające, że zaczęto mi powierzać kierownictwo kolejnych tematów badawczych. W tamtych czasach
cykl takich badań był pięcioletni, podobnie jak wszystkich dziedzin gospodarki.
W latach 1971–1975 byłem
kierownikiem grupy tematycznej PAN
21.2.2 „Badania hydrobiologiczne nad
zanieczyszczeniami potoków górskich
dopływów Dunajca i Małej Wisły”, w
ramach której prowadziliśmy badania
wpływu zanieczyszczeń ze schroniska
w Morskim Oku na ekosystem Rybiego
Potoku.
W kolejnej pięciolatce 1976–
1980 kierowałem grupą tematyczną A2
10.2.2. “Drogi krążenia biopierwiastków w ciekach i zbiornikach zaporowych oraz ekologiczne wskaźniki ich
przemian w wyniku presji przemysłowej
i rolniczej”, opracowując wpływ gospodarki pasterskiej na ekosystemy potoków Małych Pienin. Wyniki tych badań
obejmujące geologię, gleboznawstwo,
hydrologię, chemię, mikrobiologię,
algologię, faunę denną i ryby ukazały się pod wspólnym tytułem „Stream
ecosystems in mountain grassland (West
Carpathians)” w Acta Hydrobiologica.
Przeprowadzono również eksperyment
terenowy w zamontowanych w potoku
rynnach. W badaniach tych oprócz zespołu Zakładu Biologii Wód PAN wzięli
udział pracownicy Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych oraz koledzy
z Uniwersytetu Łódzkiego: dr Alicja
Konopacka, prof. Krzysztof Jażdżewski
i dr Stefan Niesiołowski. Opracowanie
geologiczne koordynował prof. Krzysztof Birkenmajer, udostępniając mi niepublikowane mapy Małych Pienin.
W latach 1981–1985 kierowałem grupą tematyczną MRII.15.02.01.06.
„Kompleksowe badania funkcjonowania wybranych ekosystemów Górnej
Wisły i jej karpackich dopływów oraz
zbiorników zaporowych z uwzględnieniem sprawy czystości wody”. Zakres
tych badań był bardzo szeroki i obejmował zbiorniki zaporowe w Goczałkowicach, Rożnowie i Czchowie oraz Dunajec w rejonie zbiorników i Wisłę powyżej
Krakowa. Największym sukcesem w ramach tego tematu było opublikowanie
przez zespół Stacji Hydrobiologicznej
monografii „Development and structure

of the Goczałkowice reservoir ecosystem”
opartej na wynikach trzydziestoletnich
badań. Monografia ta otrzymała nagrodę Sekretarza Naukowego PAN.
W ostatniej pięciolatce 1986–
1990 kierowałem tematem CPBP
04.10.05.03.01 “Rola biocenoz wodnych
w obiegu polutantów, biogenów i materii organicznej w wybranych ekosystemach wodnych”.
Oprócz tych tematów, które
dawały finansową podstawę działania
Zakładu, prowadziłem własne badania
związane z moimi zainteresowaniami.
Opublikowałem kilka prac systematycznych opisując między innymi kilka
gatunków Chironomidae nowych dla
nauki oraz opracowywałem zebrane wcześniej i zbierane w czasie prywatnych wypraw w Tatry, Alpy i do
Szwedzkiej Laponii materiały z potoków wysokogórskich. Wyniki tych badań prezentowałem na kolejnych Kongresach SIL w Kopenhadze, Monachium
i Lyonie, Sympozjach na temat Chironomidae w Abisko, Pradze i Debreczynie,
sympozjach na temat Ephemeroptera
w Winnipeg i Budziejowicach oraz kolejnych Zjazdach Hydrobiologów Polskich. Pełniłem też wiele funkcji administracyjnych w Zakładzie. W roku 1974
zostałem kierownikiem Pracowni Hydrobiologicznej, a w latach 1981–1989
byłem zastępcą prof. Władysława Grodzińskiego, ówcześnie kierownika Zakładu.
Po roku 1989 zmienił się nie
tyko system polityczny w Polsce, ale
również sposób finansowania nauki.
Skończyły się pięciolatki i powstał system indywidualnych grantów. Skorzystałem z tego i wróciłem oficjalnie do
badań tatrzańskich.
W roku 1992 otrzymałem zespołowy grant KBN „Struktura i funkcjonowanie biocenoz w wysokogórskich
potokach w świetle teorii River Continuum Concept” a następnie w roku 1995
grant „Przyczyny wyginięcia i próba restytucji gatunku Branchinecta paludosa
O. F. Müller w Tatrzańskim Parku Narodowym”. Dzięki tym grantom ponownie
nawiązałem ściślejszą współpracę z Dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego, co zaowocowało powierzeniem mi
w roku 1996 misji stworzenia zespołu
do opracowania „Operatu ochrony zasobów wodnych Tatrzańskiego Parku
Narodowego”. Byłem też inicjatorem
Ogólnopolskiej Konferencji „Przyro-

Na emeryturze
da Tatrzańskiego Parku Narodowego
a Człowiek” oraz współorganizatorem
kolejnych konferencji. Badania tatrzańskie kontynuowałem również w ramach
międzynarodowych programów Komisji Europejskiej “AL:PE II – Acidification of mountain lakes: paleolimnology and ecology”, “MOLAR – Measuring
and modelling the dynamic response
of remote mountain lake ecosystems to
environmental change”, oraz “EMERGE
– European mountain Lake Ecosystem:
Regionalisation, Diagnostic and Socio-Economic Evaluation” w latach 1994–
2002. Celem tych programów była
ocena wpływu kwaśnych deszczy na
biocenozy wysokogórskich jezior i wykorzystanie ich jako systemu monitorowania tego zagrożenia. Wyniki tych badań prezentowałem między innymi na
międzynarodowym sympozjum „High
mountain lakes and streamas. Indicator
of a changing world” (4–8 września 2000
roku, Innsbruck, Tyrol, Austria), gdzie
wygłosiłem referat „Structure and function of high mountain stream communities in Europe”, na pierwszej (1995 rok)
i drugiej (2000 rok) Konferencji „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek” w Zakopanem oraz na
Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych.
Perspektywa wejścia Polski
do Unii Europejskiej spowodowała konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań przyrodniczych, które
pozwoliłyby na dostosowanie polskie-

go prawodawstwa do wymogów unijnych. Wraz z koleżankami z Instytutu
Ochrony Środowiska - dr Danutą Kudelską, dr Hanną Soszką, przygotowaliśmy projekt grantu „Ocena jakości
rzek w Polsce na podstawie makrobezkręgowców bentosowych – naukowe
podstawy opracowania standardowej metody”, który został zatwierdzony i finansowany przez KBN w latach
1999–2001. W grancie tym uczestniczyło wiele placówek naukowych oraz
prawie wszystkie Inspektoraty Ochrony
Środowiska. Z tą samą problematyką
był związany międzynarodowy projekt
UE „STAR – Standarisation of river classifications: Framework method for calibrating different biological survey results
against ecological quality classifications
to be developed for the Water Framework Directive” (2002–2004), w którym
uczestniczyłem jako wykonawca.
Zaabsorbowany
realizacją
różnych badań, zarówno zakładowych jak i własnych nie zauważałem
upływu czasu, aż nagle okazało się,
że nie jestem już tym studentem
czarującym Profesora, aby zaimponować dziewczynie i wyjechać wraz
z nią nad morze, że broda całkiem
posiwiała i należy przejść w stan spoczynku. Stan spoczynku - a przecież
tyle planowanych rzeczy nie zostało
jeszcze zrealizowanych. Więc nadal
siedzę w kąciku Instytutu Ochrony
Przyrody starając się dokończyć liczne zaległości.

Kończąc to wspomnienie
muszę nadmienić, że bardzo ważnym
elementem mojej działalności było
uczestnictwo w pracach Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Jak już
wspominałem w roku 1961 zostałem
członkiem PTH, a w roku 1968 sekretarzem Krakowskiego Oddziału. Tę funkcje pełniłem przez kilka kadencji do
roku 1982.
Prócz zwykłych obowiązków
sekretarza, do których należy organizacja seminariów i prowadzenie biura, starałem się znaleźć też inne formy działalności. Początkowo była to organizacja
kilkudniowych wycieczek, które były
stosunkowo tanie dzięki dotacjom Zarządu Głównego PTH. Tradycja tych wycieczek w Krakowskim Oddziale istniała
już wcześniej. Odbyły się wycieczki na
Słowację w pas konwencji i do Niemiec
gdzie odwiedziliśmy Karpfenteichwirtschaft Königswarta des Instituts für Binnenfischerei, a przy okazji Drezno, Miśnię i Budziszyn. Potem okazało się, że
z dotacji ZG PTH nie można finansować
wycieczek zagranicznych, pozostała
tylko możliwość organizacji wycieczek
krajowych. W dniach 20–22. IX.1968
roku zorganizowałem wycieczkę naukową „Zbiorniki Zaporowe w Bieszczadach”, następnie od 24–25.X.1969
roku wycieczkę „Jura Krakowska-Częstochowska”, w czasie której zwiedzaliśmy fabrykę papieru w Kluczach i jej
oczyszczalnię, oczyszczalnię ścieków
w Częstochowie (w tym czasie najnowocześniejszą w Polsce) i kopalnie
srebra w Tarnowskich Górach ze słynną Sztolnią Czarnego Pstrąga. Jako
ostatnią zorganizowałem w czerwcu
1971 roku wycieczkę nad morze w
celu zwiedzenia ośrodków hydrobiologicznych na wybrzeżu: MIR, PHIM,
stacji hydrobiologicznej Uniwersytetu
Gdańskiego nad jeziorem w Borucinie.
Ale wkrótce również dotacje
na wycieczki krajowe skończyły się.
Należało wymyślić coś nowego. Bal hydrobiologów. Dobry pomysł, ale nieco
banalny. Więc może nadzwyczajne seminarium połączone z balem. Pomysł
zaskoczył. Spotkanie to zaplanowano na 17 lutego 1973 roku. Wspólnie
z kolegami przygotowaliśmy referat
pt. „Atlas ryb polskich” ilustrowany,
wykonanymi przez Basię Kawecką karykaturami prominentnych członków
Krakowskiego Oddziału PTH. Naturalnie najważniejszą „rybą” był karp kró-

lewski, czyli Profesor Starmach. W czasie prezentacji tej pierwszej „ryby” na
sali zapanowała początkowo śmiertelna cisza, smarkateria pozwala sobie
żartować z szacownej osoby Profesora. Nagle w tej ciszy rozległ się tubalny
śmiech Profesora rozbawionego tym
pomysłem. Kolejne opisy i ilustracje
„ryb” były kwitowane już gromkim
śmiechem wszystkich uczestników. Po
„referacie” parę osób zaczęło zgłaszać
pretensje, że nie znalazły się w atlasie.
Ten typ balowych seminariów
był kontynuowany w następnych latach. Najważniejsze z nich odbyło się
w pałacu Ośrodka Konferencyjnego
w Mogilanach 28 lutego 1976 roku
z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej Profesora Starmacha. Oprócz
członków Krakowskiego Oddziału
wzięły w nim udział delegacje i naukowcy z placówek hydrobiologicznych całego kraju. Pomimo bardzo
uroczystego charakteru tego spotkania, wygłoszony referat „Historia
hydrobiologii w Polsce południowej”
był przedstawiony w tradycyjnej konwencji, ilustrowany karykaturami wykonanymi przez Basię. Referat ten został opublikowany w „Wiadomościach
Hydrobiologicznych”, szkoda jednak,
że redakcja zrezygnowała z części ilustracyjnej. Kolejny raz spotkaliśmy
się Mogilanach z okazji dwusetnego
seminarium. Zorganizowano też kilka
seminariów wyjazdowych między innymi do Pracowni Biologii Ryb i Środowiska Wodnego w Zatorze, Stacji
Hydrobiologicznej w Goczałkowicach.
W latach 1992–1995 byłem
członkiem Zarządu Głównego PTH,
a od roku 1995 brałęm udział w pracach
Głównej Komisji Rewizyjnej PTH, oraz
od 1982 jestem członkiem Rady Redakcyjnej „Fauny Słodkowodnej Polski”.
Jednak największym wyzwaniem była Sekcja Bentologiczna PTH.
Jak doszło do jej powstania? Na XV
Zjeździe Hydrobiologów Polskich
w Gdańsku w 1992 roku prof. Zdzisław
Kajak zorganizował spotkanie grupy
dyskusyjnej na temat: „Bentos pozalitoralny - co nim rządzi?”. W czasie tego
spotkania wystąpił z propozycją powołania sekcji przy Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym, skupiającym osoby zainteresowane badaniami
zoobentosu. Idea ta spotkała się z pełnym poparciem zebranych.
Powołano Zarząd, w skład któ-

rego wszedłem jako przewodniczący
oraz jako członkowie zostali wybrani
dr Ryszard Kornijów (dziś profesor)
i dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik.
Temu Zarządowi powierzono organizację i dalsze losy Sekcji. Założyliśmy,
że podstawowym celem Sekcji ma
być integracja osób zajmujących się
zoobentosem w Polsce. Początkowo
temu celowi miał służyć Biuletyn Sekcji Bentologicznej DNO. Już w pierwszym numerze z kwietnia 1993 roku
wydrukowaliśmy spis bentologów
polskich, podając zainteresowania
poszczególnych osób i ich adresy. Informowaliśmy również o mających się
odbyć kongresach i sympozjach oraz
nowych wydawnictwach. W kolejnych
numerach ukazywały się również krótkie artykuły naukowe. Chcieliśmy przy
pomocy tego biuletynu przyspieszyć
obieg informacji z zakresu naszych zainteresowań. Początkowo ten sposób
zdawał w pełni egzamin, wkrótce jednak rozwój Internetu, a także system
punktacji oceny dorobku pracowników naukowych doprowadził do tego,
że Biuletyn przestał spełniać założone
cele i po opublikowaniu dziesiątego
numeru popadł w stan uśpienia.
Natomiast w pełni udało się
zrealizować kolejny cel jakim była organizacja spotkań roboczych i szkoleniowych. Spotkania te nazwaliśmy
„warsztatami” bo zakładaliśmy, że
w czasie ich trwania będzie możliwość
swobodnej wymiany poglądów, nawiązywania kontaktów i poznania zakresu prowadzonych badań w różnych
placówkach naukowych, bez psychicznego obciążenia, które cechuje wystąpienia na dużych konferencjach.
Od pierwszego spotkania, które
odbyło się w maju 1994 roku w Zakopanem, w czasie którego uczestnicy mieli
możność poznania urody naszych Tatr do
dziś zorganizowano osiemnaście takich
warsztatów w najpiękniejszych zakątkach naszego kraju. Organizatorami byli
koledzy z różnych ośrodków naukowych
naszego kraju prezentując swoje osiągnięcia i problemy badawcze. Ogniska
i wieczorki taneczne ułatwiały nawiązywanie kontaktów, zarówno pomiędzy
osobami z różnych ośrodków jak również
wyrównywały różnice pokoleniowe. Wierzę, że dziś środowisko bentologów jest
najbardziej zintegrowane w społeczności
hydrobiologów polskich.
Andrzej Kownacki

Od Zarządu Głównego PTH
Sprawozdanie z działalności
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w 2011 roku
1. Władze Towarzystwa.
Zarząd Główny: prof. M. Pliński
(prezes), dr Iwona Jasser (wiceprezes), dr
J. I. Rybak (sekretarz), dr hab. J. Wolnicki
(skarbnik), członkowie Zarządu Głównego: prof. W. Dobicki, dr J. Dunalska,
dr hab. Joanna Galas, prof. A. Górniak,
dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń.
Główna Komisja Rewizyjna: prof. A. Prejs
(przewodniczący), prof.
Jolanta
Ejsmont-Karabin, dr A. Kownacki,
prof. R. Polechoński.
Sąd Koleżeński: prof. R.
Gołdyn, prof. M. Kraska,
prof. W. Kowalik. Komisja Nagród: prof. J. Włodek (przewodniczący),
dr hab. J. Wolnicki (sekretarz), prof. B. Kawecka, prof. B. Zdanowski.
2. Działalność organizacyjna i naukowa
Przy
współudziale Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu
Warszawskiego
zorganizowano w maju
2011 roku w Warszawie
Sympozjum z okazji
50-lecia Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego „Biornanipulacja:
osiągnięcia,
porażki, perspektywy”.
Kolejne (XVIII)
Ogólnopolskie Warsztaty
Bentologiczne
Sekcji Bentologicznej PTH odbyły się w
Cieszynie (sprawozdanie patrz „Wiadomości Hydrobiologiczne” nr 195, 2011 r.).
Zorganizowano I Ogólnopolskie Warsztaty Zooplanktonowe w Mikołajkach
(sprawozdanie patrz „Wiadomości Hydrobiologiczne” nr 196, 2011 rok).
W serii wydawniczej „Fauna
Słodkowodna Polski” opublikowano tom
34A poświęcony przywrom (Trematoda)

autorstwa Katarzyny Niewiadomskiej.
Trwały prace redakcyjne nad przygotowaniem tomu 32 C poświęconego wrotkom (Bdelloidea). Faunę Słodkowodną
Polski redagują prof. A. Piechocki (redaktor naczelny), dr J. I. Rybak (zastępca
redaktora naczelnego) i prof. W. Jurasz
(sekretarz redakcji).

Komisja Nagród PTH, po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im.
prof. M. Gieysztora 12 prac magisterskich przyznała za 2011 rok: pierwszą
nagrodę w postaci dyplomu i 500 zł
panu mgr. Maciejowi Jażdżewskiemu za
pracę pt. „Porównanie preferencji siedliskowych minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae w Pilicy i Grabi”. Praca
wykonana w Uniwersytecie Łódzkim pod

kierunkiem dr. hab. Mirosława Przybylskiego. Drugą nagrodę w postaci dyplomu i 300 zł przyznano pani mgr Barbarze
Bałdydze za pracę pt. „Meiofauna głębokiego Oceanu Arktycznego – zmiany
wieloletnie”. Praca wykonana w Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem prof.
Marcina Węsławskiego. Trzecią nagrodę
w postaci dyplomu
i 200 zł otrzymał pan
mgr Marcin Łyś za pracę pt. „Hydrochemiczna i mikrobiologiczna
odrębność i funkcja
okrajka
torfowiska
wysokiego, jako ekotonu pomiędzy mszarem i zlewnią leśną
(Poleski Park Narodowy)”. Praca wykonana
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
pod kierunkiem dr.
Tomasza Mieczana.
Wy róż n i e n i e
w postaci dyplomu
otrzymał pan mgr
Kamil Dawidowicz za
pracę pt. „Rola małej retencji w kształtowaniu
procesów
ekologicznych w niewielkich
nizinnych
rzekach”. Praca wykonana w Uniwersytecie
Łódzkim pod kierunkiem prof. Piotra Frankiewicza.
Towarzystwo
liczyło pięciu członków honorowych
i 401 zwyczajnych, zrzeszonych w 12 Oddziałach. Do Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego (SIL) należało
20 indywidualnych i 2 zbiorowych członków PTH.
Działalność naukowa prowadzona była również przez Oddziały,
które organizowały zabrania naukowe
poświęcone aktualnym problemom

prof. W. Galicka, dr M. Sitkowska, prof.
R. Ligowski (członkowie). Zebrań naukowych nie było.
Oddział w Olsztynie. Zarząd: dr
hab. inż. J. Dunalska (przewodnicząca),
dr Dorota Górniak (wiceprzewodnicząca), dr J. Tunowski (sekretarz), mgr inż.
Joanna Hutorowicz (skarbnik), dr hab. H.
Ciecierska, prof. A. Świątecki (członkowie). Jedno zebranie z 1 referatem.
Oddział w Poznaniu. Zarząd:
dr R. Piotrowicz (przewodniczący), dr inż.
M. Michałkiewicz (wiceprzewodniczący),
dr K. Kowalczewska-Madura (sekretarz),
prof. E. Szeląg-Wasielewska (skarbnik),
prof. M. Kraska, dr inż. W. Andrzejewski
(członkowie). Prof. R. Gołdyn jest przedstawicielem Oddziału w Stałej Komisji
ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Warty. Dwa seminaria z 2 referatami.
Oddział w Szczecinie. Zarząd:
prof. Andrzej Zawal (przewodniczący), dr
inż. M. Raczyńska (wiceprzewodnicząca),
dr inż. M. Biernaczyk (sekretarz), dr inż.
B. Wawrzyniak-Wydrowska (skarbnik),
dr inż. M. Wielopolska (członkini). Brak
sprawozdania.
Oddział w Toruniu. Zarząd:
dr T. Mieszczankin (przewodniczący),
dr J. Żbikowski (wiceprzewodniczący),
dr P. Napiórkowski (sekretarz), dr E. Dembowska (skarbnik). Zebrań naukowych
nie było.
Oddział w Warszawie. Zarząd:
dr Iwona Jasser (przewodnicząca), dr
A. Mikulski (wiceprzewodniczący), dr
A. Chojecka (sekretarz), mgr Anna Hankiewicz (skarbnik), mgr Katarzyna Jakubiec, dr Iwona Kostrzewska-Szlakowska,
mgr Joanna Rybak (członkinie). Cztery
zebrania z 5 referatami. Na stronie internetowej Oddziału: www.pth.home.
pl/Oddzial_wawa/index.html we współpracy ze Stacją Hydrobiologiczną PAN
w Mikołajkach prowadzony jest „Serwis
Mazurski”, w którym zamieszczane są
podstawowe dane na temat jakości wód
oraz składu planktonu Jeziora Mikołajskiego.
Oddział we Wrocławiu. Zarząd:
prof. W. Dobicki (przewodniczący), prof.
R. Polechoński (wiceprzewodniczący),
dr inż. M. Kowalska-Góralska (sekretarz),
dr inż. P. Pokorny (skarbnik), mgr inż.
Agnieszka Bartosik, dr W. Jankowski, dr
Agnieszka Klink (członkowie). Dwa zebrania z 2 referatami.
Jan Igor Rybak

Nowy Informator Hydrobiologiczny!
Obejrzyj i wpisz się pod adresem: http://www.pth.home.pl/hydro/index.php

badawczym w dziedzinie szeroko pojętej
hydrobiologii.
3. Działalność Oddziałów
Towarzystwo podzielone było
na 12 Oddziałów o następującej liczbie
członków: Oddział w Białymstoku – 16,
Oddział Morski w Gdyni – 27, Oddział w
Koszalinie – 19, w Krakowie – 33, w Lublinie – 27, w Łodzi – 45, w Olsztynie – 65,
w Poznaniu – 24, w Szczecinie – 38, w Toruniu – 12, w Warszawie – 67, we Wrocławiu – 28.
Oddział w Białymstoku. Zarząd:
do 30. 11. 2011 r. dr P. Zieliński (przewodniczący), mgr A. Cudowski (sekretarz),
mgr Joanna Bołtruszko (skarbnik), po 30.
11. 2011 r. prof. A. Górniak (przewodniczący), mgr A. Cudowski (sekretarz), mgr
Joanna Bołtruszko (skarbnik). Strona internetowa Oddziału www.pthbia.uwb.
edu.pl. Zebrań naukowych nie było.
Oddział Morski w Gdyni. Zarząd: dr P. Margoński (przewodniczący),
prof. T. Namiotko (wiceprzewodniczący), mgr K. Pawlikowski (sekretarz), dr
Barbara Wojtasik (skarbnik), dr J. Wiktor
(członek). Strona internetowa Oddziału:
www.ompth.mir.gdynia.pl oraz profil na
portalu społecznościowym Facebook.
Jedno zebranie z 1 referatem.
Oddział w Koszalinie. Zarząd:
prof. T. Hesse (przewodniczący), dr M.
Lampart-Kałużniacka (wiceprzewodnicząca), mgr K. Lewicka (sekretarz i skarbnik). Brak sprawozdania.
Oddział w Krakowie. Zarząd:
prof. J. Włodek (przewodniczący), dr hab.
E. Dumnicka (wiceprzewodnicząca), dr
hab. Joanna Galas (sekretarz), dr hab. R.
Gwiazda (skarbnik), dr I. Czerniawska-Kusza, dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń (członkinie). Cztery zebrania z 4
referatami.
Oddział w Lublinie. Zarząd:
dr W. Pęczuła (przewodniczący), prof.
K. Czernaś (wiceprzewodniczący), dr
M. Tarkowska-Kukuryk (sekretarz), dr
J. Rechulicz (skarbnik), dr R. Stryjecki,
dr M. Solis (członkowie). Oddział był organizatorem III Balu Hydrobiologa oraz
współorganizatorem dwóch wystaw
fotografii przyrodniczej z cyklu „Natura
Bornholmu. Glony pro- i eukariotyczne
ekosystemów wodnych”. Strona internetowa Oddziału (nieaktualna) www.
pthlub.up.lublin.pl. Jedno zebranie z 1
referatem.
Oddział w Łodzi. Zarząd: prof. W.
Jurasz (przewodniczący), dr G. Tończyk
(sekretarz), dr E. Janowska (skarbnik),

Wspomnienia o zmarłych
Dr Marta Margreiter-Kownacka (1939–2012)
Urodziła się 14 września 1939
roku w Krakowie w rodzinie wybitnego polskiego archeologa prof.
Stanisława Buratyńskiego. Po zdaniu
matury w liceum im. Joteyki w roku
1956 została przyjęta na biologię
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Na trzecim roku wybrała
zoologię, a na czwartym rozpoczęła
zbieranie materiałów do pracy magisterskiej w nowo powstałej Katedrze Hydrobiologii, kierowanej przez
prof. Karola Starmacha. Należała do
pierwszego rocznika studentów, którzy wybrali ten kierunek. W czerwcu
1961 roku obroniła pracę magisterską „Ślimaki w stawach gospodarstw
doświadczalnych Zakładu Biologii
Wód PAN”. Wyniki tych pierwszych
samodzielnych badań zostały opublikowane w piątym zeszycie „Acta
Hydrobiologica”.
W październiku tego samego
roku została zatrudniona w Zakładzie
Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk
i weszła w skład zespołu prowadzącego kompleksowe badania potoków,
jezior i drobnych zbiorników wysokogórskich, głównie w Tatrach i porównawczo w innych masywach górskich
Europy. Wraz z pierwszym mężem
Andrzejem Kownackim opublikowała szereg prac z tego zakresu. Wyniki
te były prezentowane na kongresach
i sympozjach, zarówno krajowych jak
i zagranicznych. Najważniejszą publikacją z tego okresu była ich wspólna
praca „Vertical distribution of zoocenoses in the streams of the Tatra, Caucasus and Balkans Mts” prezentowana
na XVIII Kongresie SIL w Leningradzie w roku 1971. Publikacja ta była
wielokrotnie cytowana w literaturze
światowej. W roku 1968 na podstawie

obrony pracy „Fauna denna potoku
Sucha Woda (Tatry Wysokie) w cyklu
rocznym” uzyskała tytuł doktora i została adiunktem w ZBW PAN.
W roku 1972 wyjechała na
stypendium Uniwersytetu w Innsbrucku. W czasie pobytu uległa wypadkowi na nartach, co spowodowało długotrwałe leczenie w Austrii.
W latach 1973–1986 była kontraktowym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Innsbrucku, a w roku
1986 Austriackiej Akademii Nauk w
Wiedniu. Po wygaśnięciu kontraktów
założyła własny Institut für Ökometrie w Wiedniu, w którym prowadziła na zlecenie Landów i dużych firm
ekspertyzy związane z wpływem hydrotechnicznej zabudowy potoków
alpejskich. Największym naukowym
osiągnięciem z tego okresu było
opracowanie i opublikowanie wyników badań makrofauny rzeki Alz w
Bawarii. W Austrii poznała też swojego drugiego męża Gerharda Margreitera, pracownika WHO w Wiedniu.
Po ślubie przyjęła obywatelstwo austriackie i mieszkała w iedniu i Innsbrucku.
Zmarła 7 marca 2012 roku
w Wiedniu.
Jej dorobek to ponad 50 prac
naukowych i ekspertyz. Uczestniczyła też w wielu konferencjach naukowych przedstawiając na nich wyniki
swoich badań. Działalność w zakresie
badań Chironomidae (Diptera, Insecta) została uhonorowana nazwaniem
jednego gatunku jej imieniem – Diamesa (Diamesa) martae. Ma również
swój biogram w „Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej” (Paryska, Paryski
1995).
Andrzej Kownacki
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Fotografie na pierwszej i ostatniej stronie - Jezioro Majcz Wielki, Pojezierze Mazurskie . Fot Joanna Rybak

