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Ciekawostki hydrobiologiczne
Przyczynek do rozpoznania
sukcesu ekspansji
Gonyostomum semen w planktonie
słodkowodnych ekosystemów Europy
Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing to
najbardziej rozpowszechniony przedstawiciel glonów z klasy rafidiofitów
(Raphidiophyceae). Ten stosunkowo
duży, spłaszczony grzbietobrzusznie
wiciowiec, osiąga długość od 45 µm
do 120 µm. W letnim i jesiennym fitoplanktonie G. semen osiąga nie tylko
duże liczebności, ale często tworzy zakwity wody. Od końca XX wieku opisywany jest jako gatunek ekspansyjny,
inwazyjny i niebezpieczny, charakterystyczny przede wszystkim dla zbiorników humusowych (Rengefors i in. 2012,
Pęczuła i in. 2018), którego pierwotny
zasięg występowania obejmował kraje
skandynawskie. Wśród głównych czynników sprzyjających ekspansji gatunku wymieniany jest wzrost temperatury
zarówno powietrza, jak i wody, co spowodowało wydłużenie sezonu wegetacyjnego w jeziorach szwedzkich (Rengefors i in. 2012). Jego masowy rozwój
generuje wiele negatywnych skutków
ekonomicznych zwłaszcza w aspekcie

funkcjonowania kąpielisk i stacji uzdatniania wody. Jego obecność coraz częściej dokumentowana jest także w jeziorach o różnym typie troficznym,
stawach i starorzeczach. Obecność
dwóch wici daje mu możliwość wykonywania dobowych wędrówek pionowych i wyboru optymalnych do rozwoju warstw wody. Zdolność wytwarzania
cyst daje zaś możliwość przetrwania
w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Obie wspomniane cechy
zwiększają zapewne szansę na zwycięstwo w konkurencji z innymi gatunkami
glonów czy sinic o zasoby środowiska
i przetrwanie.
Informacje o rozmieszczeniu G.
semen i zasobach jego populacji w Polsce przedstawione zostały w pracy Hutorowicza i współpracowników (2006).
Badania te nie uwzględniały jednak innych zbiorowisk hydrobiontów. W sytuacji narastającej ekspansji tego
gatunku zespół naukowców reprezentujących Uniwersytet w Białymstoku,

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Lund University i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
w Warszawie, postawił sobie dwa główne cele badawcze. Rozpoznanie i porównanie zbiorowisk bakterioplanktonu, fitoplanktonu i zooplanktonu
towarzyszących G. semen w ekosystemach wodnych Europy oraz wskazanie
czynników gwarantujących sukces ekspansji. Wstępne badania potwierdziły
już liczną obecność gatunku w różnego typu zbiornikach wodnych z terenu
Polski, Portugalii, Holandii, Danii, Czech
i Niemiec.
Magdalena Grabowska
Zakład Hydrobiologii
Uniwersytet w Białymstoku
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Sprawozdania
III Krajowa Konferencja Zooplanktonowa
Szczecinek, 20-22 czerwca 2018 roku
Już po raz trzeci spotkaliśmy się na konferencji zooplanktonowej w Centrum Edukacji
Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku nad Jeziorem Trzesiecko. Tematem
przewodnim tegorocznego spotkania był „Zooplankton w czasie i przestrzeni”
Organizatorami III Konferencji Zooplanktonowej były cztery instytucje:
wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział
Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku i Sekcja
Zooplanktonowa PTH. Komitet Naukowy stanowili znakomici specjaliści
zooplanktonowi a mianowicie: Prof. dr
hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, dr hab.
inż. Ewa Paturej, prof. UWM, dr hab. inż.
Robert Czerniawski, prof. US i dr hab.
Maria Hołyńska. W skład komitetu organizacyjnego weszło trzech znanych
i dobrze zorganizowanych naukowców:
dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen, prof.
UAM, dr Anna Kozak i mgr Michał Rybak. Patronatem honorowym spotkanie
objął JM Prof. Andrzej Lesicki Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Konferencja miała miejsce
w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku nad jeziorem Trzesiecko. Lokalizacja okazała się
nader trafna, gdyż zapewniała zakwaterowanie wszystkim uczestnikom w komfortowych warunkach, a jednocześnie
była miejscem obrad, zajęć warsztatowych oraz spotkań towarzyskich. W konferencji wzięło udział 37 uczestników.
Pierwszego dnia w oficjalnym otwarciu
warsztatów głos zabrali kolejno: Dyrektor goszczącego nas centrum Pan Radosław Wąs oraz organizator tegorocznej
konferencji dr hab. Natalia KuczynskaCentrum Edukacji Ekologicznej
i Rewitalizacji Jezior
w Szczecinku (fot. R. Wąs).

-Kippen. Po krótkiej i treściwej części
inauguracyjnej nastąpiła sesja referatowa ograniczona jedynie do dwóch
sesji. Pierwszą sesję prowadziła dr hab.
Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ
i dr Wojciech Płaska. Sesja ta dotyczyła
zagadnień związanych z różnymi metodami rekultywacji jezior, czynnikami
które warunkują wertykalny i horyzontalny rozkład planktonu w toni wodnej,
jak również wpływu ocieplenia klimatu
na zbiorowiska Daphnia w ocenie paleolimnologicznej. Drugą sesję prowadzili: dr hab. Paweł Napiórkowski i dr
hab. Roman Żurek. Zawierała ona trzy
niezwykle interesujące referaty z czego jeden zaprezentowany przez dr hab.
Sławka Cerbina, poświęcony był nowemu zagadnieniu dotyczącemu bakterii
metanotroficznych jako bazy pokarmowej dla zooplanktonu. Po zakończonych
obradach tego dnia wszyscy uczestnicy
oczekiwali na kolację, która odbyła się
przy ognisku na przepięknej Mysiej Wyspie na jeziorze Trzesiecko.

W kolejnym dniu obrad odbyła się trzecia sesja referatowa, którą poprowadziła moja skromna osoba wraz z dr.
Maciejem Karpowiczem. Tematyka poruszanych problemów była bardzo zróżnicowana i dotyczyła m.in. roli światła
w tempie redukcji zooplanktonu w odpływach jezior, oraz wpływu trofii jezior
na morfologię Daphnia cucullata, jak
również: czy sukcesja sezonowa planktonowych wrotków w zbiorniku zaporowym może być powtarzalna i przewidywalna i czy cechy biocenotyczne
zooplanktonu mogą być wykorzystywane jako wskaźnik biogeograficzny
drobnych zbiorników wodnych. Odrębnym zagadnieniem było przedstawienie
ewolucji rodzaju Cyclops (widłonogi)
w świetle badań morfologicznych i molekularnych. Po tak interesującej sesji
referatowej odbyła się sesja plakatowa,
którą bardzo sprawnie prowadziła dr
Barbara Nagengast. W sesji plakatowej
zaprezentowano 19 plansz o bardzo
zróżnicowanej tematyce, jednym z cie-

kawszych badań, było zaprezentowanie
aż trzech plakatów poświęconych wpływie barwników spożywczych (czarnego,
niebieskiego i różowego), jak również
czerwieni koszenilowej A(E124) i żółcieni pomarańczowej FCF (E110) na przeżywalność osobników Daphnia pulex.
Po zakończonej sesji referatowej odbyły się warsztaty dotyczące
oznaczania wrotków na podstawie mastaksów, które poprowadziła dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen.
W tym dniu organizatorzy zapewnili jeszcze dwie atrakcje. Jedną z
nich była wycieczka do fabryki KRONOSPAN SZCZECINEK, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi
technologiami produkcji różnego rodzaju sklejek, paneli podłogowych,
ściennych, pokrycia dachowego z wykorzystaniem odpadów drewnianych
oraz zaproponowaniem swoistego
designu meblowego dla biur, pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.
Drugą atrakcją popołudnia,
możnaby i powiedzieć wieczoru, była
uroczysta kolacja w przepięknej małej
restauracji ”Dom Woźnego”, gdzie oddawano się upojeniu nie tylko intelek-

tualnemu w rozlicznych rozmowach,
ale również strawie kulinarnej.
W ostatnim dniu konferencji
odbyły się dwie krótkie sesje referatowe. Kolejna już czwarta prowadzona przez dr hab. Marię Hołyńską i mgr.
Marcina Dziubę, dotyczyła: zaburzeń
sukcesji ekologicznej wywołanej wprowadzeniem amura białego do zbiornika wodnego, roli dwóch czynników:
hydroperiodu i poziomu zarybienia
stawów jako czynników kształtujących
różnorodność zooplanktonu oraz antyoksydacyjnej obronie Daphnia przed
microcystynami obserwowanymi w czasie i przestrzeni. Ostatnia piąta sesja
prowadzona przez dr. hab. Sławka Cerbina i mgr. Michała Rybaka dotyczyła
różnorodności biologicznej miejskiego
powyrobiskowego stawu, wpływu hydrologicznych czynników na zmienność
zooplanktonu w starorzeczach, jak również relacji pomiędzy sposobem użytkowania zlewni, a zgrupowaniami zooplanktonu w małej górskiej rzece.
Konferencję zakończono kilkudziesięciominutową dyskusją, jak również zaproszono wszystkich uczestników
na kolejną, która odbędzie się za dwa

lata, organizowaną przez prof. dr. hab.
Tomasza Mieczana z Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Wartym odnotowania wydarzeniem konferencji była informacja,
że w dniu 21.06.2018 roku w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie nasza droga koleżanka Jolanta Ejsmont-Karabin
otrzyma tytuł Profesora. Z tego powodu bardzo się cieszymy i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Pociecha
Instytut Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk
Al. A. Mickiewicza 33
31-120 Kraków

Ławeczka dla bardzo „młodych” Panów  – fabryka Kronospan – Szczecinek (fot. A. Pociecha)

					

Sprawozdania
XXIV Ogólnopolskie Warsztaty
Bentologiczne “Bentos w sieci troficznej”
Łukęcin, 25–27 maja 2017 roku
Miejmy nadzieję, że przyszli organizatorzy wezmą sobie do serca to, że warsztaty powinny
być warsztatami (i odbywać się przede wszystkim w ścisłym związku z terenem), tak aby
stworzyć okazję do poznania nowych, ciekawych i specyficznych rejonów przyrodniczych.
I żeby mieć czas usiąść nad wodą (tu brzegiem morza) i posłuchać szumu wody...
Były to już trzecie Warsztaty Bentologiczne nad Bałtykiem, tym razem
organizowane przez
pracowników
Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział
Biologii, Wydział Nauk o Ziemi). Odbyły
się one w Łukęcinie, w ośrodku „Wielki
Błękit”, położonym tuż nad brzegiem
morza. Większość ze stałych bywalców warsztatowych z wielkim entuzjazmem podjęła trudy (często długiej
i uciążliwej) podróży, żeby na te 3 dni
spotkać się nad brzegiem morza. Warsztaty jak zwykle trwały 3 dni, chociaż we
wszelkich komunikatach (i „Zeszycie
streszczeń”) można było przeczytać, że
trwają one cztery dni, przy czym program pierwszego dnia obejmował przyjazd uczestników i kolację.
Pierwszego dnia, po otwarciu
warsztatów, wysłuchaliśmy czterech

referatów sesji plenarnej. Pierwszy,
trwający 15 minut, był bardzo krótką
prezentacją ekosystemów nieleśnych
Wolińskiego PN. Drugi, prawie godzinny, dotyczył wodopójek (Hydrachnidia)
i był solidnym akademickim wykładem
przygotowującym do warsztatów ich
oznaczania. Trzeci wykład dotyczył bentosu jako czynnika środowiskowego
decydującego o sukcesie restytucji ryb
łososiowatych. Zawierał wiele kontrowersyjnych stwierdzeń i rozważań. Niestety, organizatorzy nie przewidzieli
czasu na dyskusję, tak więc nasuwające
się pytania czy komentarze nie zostały
ostatecznie wypowiedziane. Ostatni, prawie godzinny referat plenarny
dotyczył bentosu równi abysalnych.
Niósł wiele nowych i bardzo ciekawych
treści, a jego niezwykle jasna i spójna

forma była świetnym wprowadzeniem
do warsztatów dotyczących bentosu
głębokowodnego.
Dr
Andrzej
Kownacki
przedstawił sylwetkę zmarłej niedawno
śp. dr Lucyny Koprowskiej, „duchem
wiecznie młodej”(jak napisała w wspomnieniu dołączonym do materiałów konferencyjnych Iza Jabłońska-Barna),
od początku związanej z warsztatami
bentologicznymi i tak barwnej, że nikt
nie przechodził obok Niej obojętnie.
Zdjęcia Lucyny z minionych warsztatów
były okazją do wspomnień refleksji...
Po sesji plenarnej odbyły się
dwie sesje referatowe (oddzielone obiadem), w czasie których wygłoszono 6
referatów. W następującej kolejno sesji
posterowej zaprezentowano ogółem 41
plakatów (streszczenia jednego z nich nie zamieszczono
w „Zeszycie streszczeń”). Po
krótkim i sprawnie poprowadzonym przez dr Grzgorza
Tończyka zebraniu sekcji bentologicznej była chwila czasu
do przygotowania się do uroczystej kolacji. W jej trakcie
czekały na nas różne atrakcje:
koncert „Duetu bentologicznego w 1/2”, który grał różne
utwory muzyki klasycznej na
fagot i saksofon oraz występ
naprędce
zorganizowanej
grupy śpiewaczej, która na
scenie zaśpiewała dwie pieśni
Uczestnicy (nie wszyscy!)
fot. G. Tończyk

tradycyjne. Później nastąpiły tańce,
trwające dość długo...
Kolejny dzień był zdecydowanie bardziej warsztatowy. Po
śniadaniu odbyły się warsztaty oznaczania wodopójek pod intrygującym
tytułem „Co to za czerwona kulka?”
prowadzone przez dr hab. Andrzeja
Zawala i jego zespół. Trwały 2,5 godziny i mogłyby trwać jeszcze raz tyle,
aby w stopniu zadawalającym poznać
tajniki preparatyki i oznaczania tej
grupy zwierząt. Po koniecznej do zregenerowania sił przerwie odbyły się
kolejne warsztaty, poświęcone obserwacji i identyfikacji organizmów
najgłębszych obszarów oceanu, pod
tytułem „Ręka ludzka nie dotknęła, ale
oko już widziało” prowadzone przez
dr hab. Teresę Radziejewską oraz
dr Brygidę Wawrzyniak-Wydrowską.
Uczestniczący w nich mieli okazję
nie tylko oglądnąć unikalne zdjęcia
i filmy z badań dna oceanicznego na
dużych głębokościach, ale również
nauczyć się dostrzegać, nazywać
i interpretować obiekty, które
zarejestrowały kamery. Biocenozy
głębokowodne tworzy wiele unikatowych organizmów, które często
różnią się znacznie od tych, żyjących
na mniejszych głębokościach. Warsztaty te były zdecydowanie najbardziej
interesującymi i niosącymi wiele
nowych treści zajęciami na całych
Warsztatach w Łukęcinie. Po południu

zaplanowano „Warsztaty psammofilne
na plaży”. Wielu uczestników oczekiwało
zajęć dotyczących fauny psammofilnej...
Okazało się, że będą one polegać na robieniu figur z piasku! Część uczestników
bohatersko mieszała piasek z wodą
i tworzyła piaskowe cuda, wśród których
była i syrena i różni przedstawiciele
organizmów bentosowych. Pozostała
część, korzystając ze świetnej pogody,
cieszyła się plażą i słońcem. Wieczorem
odbyła się kolacja w formie grilla, na
którą przybył zespół Bloco Pomerania, grający sambę batucadę. Niestety,
występ był tak głośny (i monotonny),
że wiele osób szybko zrezygnowało
z jego słuchania w obawie o swój
słuch. W czasie kolacji tradycyjnie już
odbyły się „Zagadki hydrobiologiczne
III”, które łączą wspominki różnych
żartobliwych zdarzeń z dawniejszych
Warsztatów i ciekawostki hydrobiologiczne, a są przygotowywane przez
weteranki warsztatowe (dr Małgorzata
Kłonowska-Olejnik, dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza).
Sobota to dzień tradycyjnie
wycieczkowy. Niestety, tym razem
wycieczka nie była chyba do końca
przemyślana i odbiegała od planu, podanego wcześniej. Po długiej podróży
autokarem zwiedzaliśmy równie długo
„Podziemne Miasto na wyspie Wolin”,
czyli schrony wojskowe z okresu XX
wieku, co raczej jest atrakcją dla dzieci/młodzieży czy fanów wojskowości.
Następnie wspięliśmy się na wzgórze

Zielonka w Lubiewie, skąd mogliśmy
oglądać wsteczną deltę Świny. Przejście
nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego od
Lubiewa do Karnocic nie doszło do skutku, gdyż po bardzo mozolnym przejściu
przez las (i dotkliwym pogryzieniu
przez komary) okazało się, że nie bardzo
da się zejść po klifie w dół, jak również
nie da się iść wzdłuż klifu zabagnionym
i zalanym brzegiem. Wróciliśmy więc do
autokaru i podjechaliśmy pod „Jezioro
Turkusowe”, a potem znów czekała nas
długa podróż powrotna do ośrodka.
Wielka szkoda, że będąc nieopodal
Wolińskiego Parku Narodowego, praktycznie go nie zobaczyliśmy. Wycieczka była dla większości jej uczestników
dużym rozczarowaniem.
Wydaje się, że Organizatorzy
nie do końca wykorzystali potencjał
samego miejsca; zdecydowanie za
mało było zajęć terenowych. Podany
temat warsztatów („Bentos w sieci troficznej”) jest tak szeroki, że właściwie
każdy referat/warsztat może mieć
taki podtytuł. Trudno było w warsztatowym programie dopatrzeć się
jakiejś myśli przewodniej. Sporo było
też niedociągnięć organizacyjnych,
czasami irytujących (przykładem niech
będzie zdjęcie zbiorowe, na którym nie
ma wielu uczestników, gdyż wcześniej
nikt nie zapowiedział, kiedy i gdzie
takie zdjęcie będzie robione). Czasami
miało się wrażenie, że Organizatorzy nie
do końca panują nad sytuacją... Miejmy nadzieję, że przyszli organizatorzy
wezmą sobie do serca to, ze warsztaty
powinny być warsztatami (i odbywać
się przede wszystkim w ścisłym związku
z terenem), tak, aby stworzyć okazję do
poznania nowych, ciekawych i specyficznych rejonów przyrodniczych. I żeby
mieć czas usiąść nad wodą (tu brzegiem
morza) i posłuchać szumu wody...
Małgorzata Kłonowska-Olejnik

Warsztaty psammofilne instrukcja fot.
M. Gorzel

Sprawozdania
XXV Ogólnopolskie
Warsztaty Bentologiczne
“Różnorodność fauny dennej
w zbiornikach antropogenicznych”
Ustroń, 16-19 maja 2018 roku
Na przyszły rok nasz przewodniczący dr Grzegorz Tończyk zapowiedział warsztaty,
które będą w 100% warsztatami, a nie kolejną konferencją (lub mieszanką warsztatowokonferencyjną). Taka formuła ma wielu entuzjastów, ale też przeciwników.
Temat warsztatów i warsztatowe logo
(szyb górniczy i hałda muszli mięczaków) od razu wskazywały na organizatorów (Uniwersytet Śląski Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra
Hydrobiologii). Warsztaty odbyły się
jednak nie na terenie Górnego Śląska
(jak można się było spodziewać), ale w
Ustroniu (Beskid Żywiecki), w ośrodku
„Gwarek”. Wzięło w nich udział 68 osób.
Wzorem ubiegłorocznych Warsztatów
trwały one 4 (?) dni, przy czym program
pierwszego dnia obejmował przyjazd i

rejestrację uczestników i kolację.
Pierwszego dnia (po oficjalnym
otwarciu Warsztatów), wysłuchaliśmy
póltoragodzinnego referatu plenarnego prof. dr hab. Małgorzaty Strzelec
(niestety w programie ramowym nie
podano jego tytułu, brak było również
jego streszczenia w materiałach warsztatowych). Dotyczył on zbiorników
antropogenicznych Górnego Śląska,
i stanowił obszerne omówienie ich genezy i właściwości. Następnie wysłuchaliśmy dwóch sesji referatowych,

przedzielonych (na szczęście!) przerwą
kawową. Zaprezentowano ogółem 12
referatów, przy czym nie wszystkie dotyczyły tematu wiodącego Warsztatów,
a kilka z nich (w zmienionej formie, ale
niosącej te same treści) było już wielokrotnie głoszone na Warsztatach...
Zdecydowanie wyróżniało się kilka wystąpień: dr. hab. Michała Grabowskiego
na temat kryptycznej różnorodności organizmów wodnych, dr. Grzegorza Tończyka o makrozoobentosie i edukacji
terenowej i dr. Andrzeja Kołodziejczyka
o makrofaunie bezkręgowej sadzawek
parkowych Warszawy.
Po obiedzie odbyły się póltoragodzinne warsztaty oznaczania mięczaków wodnych. Poprowadzili je bardzo
sprawnie dr hab. Iga Lewin i mgr Dariusz
Halabowski. Przedstawiono dwie prezentacje dotyczące systematyki i cech
morfologicznych przydatnych w oznaczaniu taksonów, dla ślimaków i dla
małży. Przygotowano również kompletny materiał poglądowy, dotyczący
omawianych gatunków. Uwagę zwracały słoje i kuwety z żywymi okazami
mięczaków. Szkoda jedynie, że tempo
tych warsztatów było trochę za szybkie,
i nie wszystko można było w ich trakcie
spokojnie obejrzeć.
Następnie odbyła się sesja posterowa, w trakcie której można było
Uczestnicy Warsztatów na tle hałdy
w Knurowie fot. K. Cebulska

zapoznać się z 29 plakatami i zagłosować na najlepszy z nich. Po tej sesji dla
chętnych odbyły się warsztaty „Mollusca artystycznie”, gdzie pod okiem dr
Małgorzaty Gorzel i dr Małgorzaty Kłonowskiej-Olejnik uczestnicy oddawali
się pasji twórczej, malując muszle Unio
pictorum (skójki malarzy).
Pierwszy dzień kończyła uroczysta kolacja, w trakcie której już
zwyczajowo dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik i dr hab. Iza Czerniawska-Kusza
przedstawiły „Zagadki Warsztatów Bentologicznych”; wręczono również nagrody za najlepszy poster. I jak zwykle
trochę tańczono...
Drugi dzień był dniem terenowym (z radością powitaliśmy przerwy
w opadach deszczu!). Po śniadaniu wyruszyliśmy autokarami do Knurowa,
aby obejrzeć jeden ze zbiorników przyhałdowych. Dr hab. Mariola Krodkiewska opowiedziała o specyfice zbiornika
i w pobranej próbce pokazała makrobezkręgowce bentosowe, które tam
żyją. Następnym punktem programu
było zwiedzanie zabytkowej kopalni
Guido w Zabrzu. W mniejszych grupach,
pod opieką przewodników, pokonywaliśmy podziemia kopalni na poziomie
wydobywczym 320 metrów pod ziemią, poznając specyfikę wydobywania
węgla w przeszłości i obecnie. Mimo
pewnych uciążliwości, trzech godzin
pod ziemią i szybkiego tempa zwiedzania było to na pewno niezapomniane
przeżycie dla uczestników warsztatów,
zakończone degustacją lokalnego piwa
Guido w podziemnym pubie. W drodze
powrotnej do Ustronia obejrzeliśmy
również zabytkowe osiedle robotnicze
dla górników z lat 1908-1918 w Nikiszowcu (Katowice). Po długiej podróży
do Ustronia, zmęczeni i głodni, z entuzjazmem pospieszyliśmy na obiadokolację, która ze względu na deszczową
pogodę odbywała się w zadaszonej wiacie. Rozgrzały nas wspaniałe potrawy z
grilla i piwo, a w następnej kolejności
kapela górali żywieckich. Na początku
przygrywała góralskie melodie do konsumpcji, a następnie wciągnąła prawie
wszystkich uczestników we wspólne
zabawy i tańce, którym oparli się tylko
nieliczni. Śmiechom i żartom nie było
końca, a pogawędki trwały jeszcze długo w nocy.
Trzeciego
dnia
tradycyjnie odbyła się wycieczka, na którą

Warsztaty oznaczania mięczaków fot. K. Cebulska
zdecydowała się część uczestników. Autokarem pojechaliśmy do Wisły, i po
wjechaniu kolejką krzesełkową na Cieńków Niżni podziwialiśmy z punktu widokowego (tym razem w bezdeszczowej
aurze) panoramę Beskidu Śląskiego.
Przeszliśmy pod opieką przewodnika
Grzbietem Cieńkowa, aby dotrzeć do
kolejnej wiślańskiej atrakcji, skoczni
narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle Malince. Po krótkim odpoczynku w
Zamku Dolnym (Rezydencja Prezydenta
RP), nieopodal zbiornika zaporowego
Wisła Czarne, pojechaliśmy do centrum
Wisły. Wycieczkę kończył spacer po Wiśle; kolejno obejrzeliśmy kościół Ewangelicko-Augsburski, Park Zdrojowy,
Dom Zdrojowy z osobliwą figurą Adama
Małysza z białej czekolady i amfiteatr.
Organizatorzy postarali się,
aby jak najlepiej zadbać o uczestników
warsztatów. Należy podkreślić sprawną
organizację i przekazywanie na bieżąco
wszelkich informacji, zapewnienie dowozu na miejsce niezmotoryzowanym,
przesłanie uczestnikom prezentacji dotyczących taksonomii mięczaków oraz
zdjęć z warsztatów, wielką życzliwość,
pomoc i dyspozycyjność wszystkich
z komitetu organizacyjnego. Drobne
wpadki organizacyjne (jak brak numeracji stron w „Zeszycie streszczeń”) nie
były bardzo uciążliwe dla uczestników.
Trochę niefortunnie jednak wybrali
Organizatorzy miejsce przeprowadzenia warsztatów w Beskidzie Żywieckim, co wiązało się przede wszystkim

z pokonywaniem wielu kilometrów autokarem i stratą czasu, który można by
inaczej wykorzystać. Dodatkowo napięty
program nie dał okazji poznania najbliższej okolicy (dobrze, że padał deszcz!). Budzi wątpliwości pierwszy dzień z wieloma
referatami, zwłaszcza tymi o tematyce nie
związanej zupełnie z motywem przewodnim warsztatów, nadających się raczej na
konferencję naukową poświęconą behawiorowi czy taksonomii. Wycieczka sobotnia była chyba za bardzo krajoznawcza,
a za mało związana z tematyką warsztatową (to właśnie efekt przeniesienia obrad
z rejonu Górnego Śląska w góry); konsekwentnie do tematu warsztatów można
by pokazać inne wody pochodzenia antropogenicznego i makrobezkręgowce
bentosowe z nimi związane.
Na przyszły rok nasz przewodniczący dr Grzegorz Tończyk zapowiedział
warsztaty, które będą w 100% warsztatami, a nie kolejną konferencją (lub mieszanką warsztatowo-konferencyjną). Taka
formuła ma wielu entuzjastów, ale też
przeciwników. Czy się sprawdzi w praktyce? Już niedługo czas pokaże...
Małgorzata Kłonowska-Olejnik

Sprawozdania
XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich
Wrocław, 4-7 września 2018 roku
Jakość wody ma ważny wymiar, nie tylko biologiczny i ekologiczny, ale także ekonomiczny.
W dobie globalnego ocieplenia badania hydrobiologiczne oraz programy ochrony i
rekultywacji ekosystemów wodnych nabierają więc jeszcze większego znaczenia. Stąd,
motto XXIV Zjazdu Hydrobiologów Polskich „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”
wydaje się być niezwykle ważne i aktualne
Organizatorami tegorocznej konferencji, w której uczestniczyło ponad 140
osób, byli: Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego we Wrocławiu, Zakład Hydrobiologii i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu oraz Zarząd Główny PTH.
Zjazd odbył się przy finansowym wsparciu Krajowego Naukowego Ośrodka
Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018
dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii oraz Wrocławskiego Centrum
Akademickiego. Miejscem obrad był
kampus Wydziału Biologii i Hodowli
Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. Na Zjeździe przedstawiono łącznie 135 doniesień, w tym 56 prezentacji i 79 plakatów, w sześciu sesjach
tematycznych.

Konferencję otworzył Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTH,
dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.
UPWr. Następnie, uczestników powitali: Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli
Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego,
dr hab. prof. nadzw. Adam Roman oraz
Prezes PTH, dr hab. Iwona Jasser. Ceremonię otwarcia uświetnił występ Chóru
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod dyrekcją prof. dr. hab. Alana Urbanka. Wykład inauguracyjny pt.
„Nowa strategia ochrony i gospodarowania wodami w kontekście globalnych
zmian klimatu” wygłosił prof. dr hab.
Maciej Zalewski. Obecne czasy to okres
silnej antropopresji, dlatego szczególnie ważne jest ograniczanie skutków
eutrofizacji ekosystemów wodnych

poprzez mniej intensywne użytkowanie
zlewni i ograniczenie emisji zanieczyszczeń obszarowych i punktowych oraz
redukcję wewnętrznych ładunków fosforu i azotu. Profesor Zalewski w swoim
wykładzie przedstawił jak można osiągnąć te cele poprzez korzystne dla środowiska zagospodarowanie zlewni rzek
i jezior z wykorzystaniem biotechnologii ekosystemowych.
Po części inauguracyjnej rozpoczęła się sesja referatowo - dyskusyjna
pt. „Zagrożenia i ochrona rzek”, której
celem było wypracowanie Uchwały Zjazdowej. Szereg uczestników sesji wyraziło swoje uwagi i obawy wobec planów
przekształcenia dużych polskich rzek w
,,wodne autostrady’’ i tworzenia kanałów łączących dorzecza, jak również wobec prostowania i pogłębiania małych
rzek, potoków i strumieni. W wyniku
owocnej dyskusji przygotowano tekst
Uchwały Zjazdowej. Następnie odbyły
się sesje plakatowe oraz panel dyskusyjny Polskiego Komitetu ds. UNESCO-IHP prowadzony przez prof. dr. hab.
Macieja Zalewskiego. Niestety, nie odbył się konkurs im. Jana Igora Rybaka
na najlepszy plakat indywidualny młodego hydrobiologa, ze względu na zbyt
małą ilość zgłoszeń zakwalifikowanych
do konkursu (regulamin wymaga minimum pięciu uczestników konkursu).
Przyczyny należy upatrywać w nieuważnym czytaniu regulaminu przez
młodych badaczy – zgłaszali oni często
plakaty współautorskie, podczas gdy
konkurs dotyczy prac indywidualnych.
W godzinach popołudniowych, na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, odbyło się Walne Zgromadzenie

Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, na którym m.in. przedstawiono
sprawozdania z działalności Towarzystwa w mijającej kadencji i wybrano
nowe władze PTH. Walne Zgromadzenie
podjęło również Uchwałę w sprawie
gospodarowania rzekami. Jednomyślnie przyjęta Uchwała Zjazdowa została
przygotowana do wysłania na ręce Premiera Rzeczpospolitej Polskiej, p. Mateusza Morawieckiego. Podczas Walnego
Zgromadzenia nadano Medal imienia
Alfreda Lityńskiego i członkostwo honorowe Towarzystwa za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i popularyzatorskie w dziedzinie hydrobiologii
Pani prof. dr hab. Elżbiecie Dumnickiej
i Panu prof. dr. hab. Maciejowi Zalewskiemu. Natomiast godność Prezesa
Honorowego nadano Panu profesorowi
Marcinowi Plińskiemu. Prezesem PTH
na kolejną kadencję ponownie została wybrana pani dr hab. Iwona Jasser.
Ustalono również, że następny Zjazd
Hydrobiologów Polskich odbędzie się
w Łodzi. Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się uroczystą kolacją, która odbyła
się w Afrykarium Wrocławskiego ZOO.
Niewątpliwą atrakcją dla wszystkich
uczestników konferencji była możliwość zwiedzania Ogrodu i Afrykarium
przed kolacją.
Drugi dzień konferencji otworzył wykład plenarny prof. dr. hab. Jana
Marcina Węsławskiego pt. „Zmiana klimatu na Bałtyku i w Oceanie - konsekwencje dla ekosystemów”. Słuchacze
dowiedzieli się w jaki sposób zjawiska,
takie jak wzrost temperatury oceanu,
rozkład prądów o różnej temperaturze,

zmniejszenie zasolenia i zmniejszenie
pokrywy lodowej wpływają na różnorodność biologiczną w morskich
wodach. Tego dnia Zjazdu odbyły się
cztery sesje referatowe. Dominującą
pod względem ilości prezentowanych
doniesień była sesja „Ekologia organizmów i zbiorników wodnych w dobie
zmian klimatu”. W tej sesji zaprezentowano 19 referatów i 24 plakaty (sesję
prowadzili: dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda i dr hab. Robert Czerniawski). W sesji
„Różnorodność biologiczna ekosystemów słodkowodnych, gatunki obce
i inwazyjne” zaprezentowano 10 referatów i 17 plakatów (sesję prowadziła dr
hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska).
W sesji „Zagrożenia, ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych i mokradłowych” zaprezentowano 6 referatów
i 8 plakatów (sesję prowadził dr hab. inż.
Ryszard Polechoński). Natomiast w sesji
„Ekotoksykologia środowisk słodkowodnych i słonawych” zaprezentowano
8 referatów i 7 plakatów (sesję prowadziła dr Agnieszka Klink).
Ostatni dzień Zjazdu rozpoczął
się wykładem plenarnym pt. „Zasoby węgla organicznego wód słodkich
a globalne zmiany klimatyczne”, wygłoszonym przez prof. dr. hab. Andrzeja Górniaka. Prelegent w interesujący
sposób przedstawił jak hydrologia
i klimat wpływają na biogeochemiczny cykl węgla, a szczególnie jego form
organicznych, jakie przynosi to konsekwencje dla funkcjonowania ekosystemów wodnych oraz efektywności gospodarki i zarządzania wodami, a także

dlaczego tak trudno ocenić ilość zasobów
węgla organicznego w polskich rzekach.
Po wykładzie odbyły się dwie części sesji
„Monitoring i ocena stanu ekosystemów
wodnych, Ramowa Dyrektywa Wodna”,
w których zaprezentowano łącznie 7 referatów i 23 plakaty (sesje prowadził mgr
Piotr Panek). Na koniec Pan dr hab. Wojciech Dobicki dokonał podsumowania
Zjazdu. Głos zabrała również dr hab. Iwona Jasser oraz przewodnicząca Oddziału
Łódzkiego PTH, dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, która zaprosiła wszystkich
uczestników konferencji na kolejny, XXV
Zjazd Hydrobiologów Polskich do Łodzi.
We wszystkich dniach konferencji, pomiędzy poszczególnymi sesjami,
uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą
producenta sprzętu optycznego Delta
Optical, który przedstawił szeroką gamę
mikroskopów wykorzystywanych do badań naukowych.
W kolejnym, pozjazdowym, dniu
nieliczne grono uczestników konferencji wzięło udział w sesji terenowej, która
poświęcona była Stawom Milickim. Korzystając ze wspaniałej pogody uczestnicy mieli okazję zobaczyć fragment ornitologicznego rezerwatu przyrody Stawy
Milickie, który znajduje się na terenie
Doliny Baryczy i wchodzi w skład Parku
Krajobrazowego Dolina Baryczy. Sesję terenową prowadził dr Wojciech Jankowski.
Na zakończenie wycieczki uczestnicy mieli możliwość spróbowania przeróżnych
przysmaków z Doliny Baryczy, a przede
wszystkim karpia milickiego.
Spędzone we Wrocławiu dni
upłynęły nie tylko na omawianiu ważnych
aspektów dotyczących badań hydrobiologicznych w dobie zmian klimatycznych,
ale były także okazją do odświeżenia starych znajomości, zawiązywania nowych
przyjaźni, snucia planów i pomysłów na
przyszłą współpracę. Dziękujemy Organizatorom oraz wszystkim uczestnikom
konferencji za ciekawe merytorycznie wydarzenie oraz niezwykle miłą atmosferę.
Do zobaczenia za trzy lata.
Adrianna Wojtal-Frankiewicz

Panel  Polskiego Komitetu Programu
Hydrologicznego UNESCO

Wspomnienia o zmarłych
Halina Bucka (1931-2017)
Panią Profesor dr hab. Halinę Bucką poznałam w 1962 r. kiedy podjęłam pracę
w Zakładzie Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kierownikiem
był wówczas Profesor Karol Starmach,
wybitny hydrobiolog i algolog, człowiek o wyjątkowych cechach, który
stwarzał w Zakładzie niepowtarzalną
atmosferę, zaszczepiając młodym pasje twórcze oraz wzajemną życzliwość.
Pracowała tam już od 1956 r.oku, a więc
jeszcze w okresie kiedy był to Zakład
Biologii Stawów PAN.
Halina Bucka studiowała w latach 1951–1956 na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalizacją w zakresie
botaniki, prowadzoną pod kierunkiem
wybitnego uczonego, Profesora Władysława. Szafera. W dziedzinę fykologii (algologii) została wprowadzona
w czasie studiów przez Profesora Karola Starmacha.
W 1956 r. uzyskała stopień magistra na podstawie pracy dyplomowej
z algologii „ Rodzaj Euglena w stawach
poregulacyjnych nad Wisłą (Pychowice)”2, opublikowanej w 1958 roku.
Z biegiem lat osiągała kolejne stopnie
naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w roku 1966 na podstawie rozprawy doktorskiej „Zbiorowiska
planktonowe w stawach rybnych Zespołu Ochaby”3 wykonanej również
pod kierunkiem Profesora Karola Starmacha. Rozprawa habilitacyjna „Ecological aspects of the mass appearance of
planktonic algae in dam reservoirs of southern Poland”4 była podstawą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego
w roku 1988, a na stanowisko docenta
została powołana w roku 1989. W roku
1994 uzyskała tytuł naukowy profesora
nauk biologicznych, aktu nadania tytułu dokonał ówczesny wówczas Prezydent – Lech Wałęsa.
Podstawowym nurtem badawczym Profesor Haliny Buckiej był
fitoplankton wód stojących, stawów
i zbiorników zaporowych, a także rzek

na których zbiorniki były
usytuowane.
Posiadała
szerokie
zainteresowania badawcze obejmujące taksonomię, biologię,
ekologię, fizjologię organizmów jak również dynamikę rozwoju zbiorowisk
glonów i produktywność
wód. Prowadziła badania
interdyscyplinarne i była
doskonale przygotowana
zarówno do badań środowiskowych, jak i laboratoryjnych. W swoich opracowaniach łączyła teorię
z praktyką. Jest autorką
lub współautorką około
200 opracowań na co składają się: dwie monografie
i liczne publikacje naukowe, w tym szereg rozdziałów w książkach i monografiach, ponadto hasła
encyklopedyczne, streszczenia ze zjazdów, artykuły popularno-naukowe
oraz ekspertyzy. Prace te
wniosły trwały wkład w
naukę polską oraz światową i zdecydowały, że Profesor Halina
Bucka jest znana i bardzo ceniona zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Obszerne opracowania monograficzne dotyczą taksonomii i ekologii
glonów planktonowych występujących
w różnych środowiskach wód stojących
(stawy, zbiorniki zaporowe, rozlewiska,
starorzecza, zbiorniki powyrobiskowe
itd.)8,9. Stanowią kompendium wiedzy
o gatunkach, a tym samym materiał
źródłowy dla każdego kto zajmuje się
taksonomią i ekologią glonów oraz problemami ochrony środowiska.
Szczególnie wartościowe badania prowadzone przez Profesor
Halinę Bucką dotyczą mechanizmów
powstawania masowych zakwitów
wody, wywołanych przez glony oraz
toksyczne Cyjanobakterie. Są one oparte na bazie wieloletnich obserwacji

dynamiki rozwoju i sukcesji organizmów w procesie postępującej eutrofizacji oraz wzajemnego oddziaływania, w szczególności bardzo istotnych
relacji fito- i zooplanktonu. Pierwsza
w Polsce dokonała syntezy wyników
dotyczących powstawania zakwitów i ich
toksycznego oddziaływania na środowisko wodne. Opracowania te posiadają unikalną wartość zarówno dla nauki,
jak i ochrony środowiska wodnego, a w
szczególności zbiorników wody pitnej4,5.
Duży wkład wniosła też w badania relacji między fito- i zooplanktonem oraz wpływem fizyczno-chemicznych parametrów na dynamikę ich
rozwoju10,11.
Również jako pierwsza w Polsce zastosowała i upowszechniła metodę testów glonowych do oceny potencjalnych możliwości produkcyjnych

		
wód stojących i płynących Polski południowej, kontroli ich żyzności, a także
do oceny stopnia oczyszczania ścieków
i eliminacji związków azotowych pochodzących z przemysłu chemicznego
oraz właściwego ich wykorzystania w
gospodarce stawowej. Badania te uzupełniły lukę w polskiej hydrobiologii w
stosunku do światowej, gdyż w Europie
zachodniej i w USA kierunek ten rozwijał się już od dłuższego czasu. Z kolei
rozwiązując problemy taksonomiczne
glonów w oparciu o kultury synchroniczne przyczyniła się do rozwoju w
Polsce badań związanych z plastycznością fenotypową organizmów.
Oprócz wód stojących badała
również fitoseston rzek, była współredaktorem kompleksowych prac dotyczących biocenoz górnego biegu rzeki
Wisły6,12. Uczestniczyła też w interdyscyplinarnych badaniach jakości wód
rzek Polski Południowej – Wisły i Raby
z dopływami położonymi na obszarze
województwa Krakowskiego. Badała
również zależności zbiornik zaporowy
– rzeka; wpływ zabudowy hydrotechnicznej na zbiorowiska glonów rzeki
Dunajec.
W czasie prowadzonych badań,
pogłębiała wiedzę na licznych stażach
zagranicznych: w USA, Anglii, Holandii,
Norwegii oraz Czechach, współpracując
z wybitnymi fykologami (prof. G.W. Prescott, dr. J.W.G Lund, dr. G.A. Chapman,
Prof. O. Skulberg ). Stale bardzo aktywna, uczestniczyła w projektach badawczych, współpracowała z Instytutami
zagranicznymi, brała też czynny udział
w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Była członkinią sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, które zostało przekształcone
w Polskie Towarzystwo Fykologiczne, w
późniejszym okresie została jego Członkiem Honorowym. Była także członkiem
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego (SIL).
Wiele czasu poświęcała szkoleniu studentów oraz młodych pracowników naukowych z różnych ośrodków
Polski. Wykłady dotyczyły systematyki,
metod badawczych zespołów glonów,
mechanizmów powstawania zakwitów
glonów i możliwości ich eliminacji, hodowli glonów i stosowania w biotestach.
Jest autorką i współautorką dwóch rozdziałów w Podręczniku dla studentów

– „Biologia Stawów Rybnych”1,7.
Była również autorką wielu
ekspertyz, a także projektów badawczych przyznawanych przez Komitet
Badań Naukowych. Prowadziła prace
doktorskie, wykonywała recenzje prac
habilitacyjnych i doktorskich, oraz
wielu artykułów krajowych i zagranicznych. Przez wiele lat była członkinią Komitetu Redakcyjnego czasopisma Acta
Hydrobiologica, gdzie pełniła funkcję
zastępcy głównego Redaktora. Była
członkinią Rady Naukowej Zakładu Biologii Wód PAN w Krakowie.
Profesor Halina Bucka należała do osób niezwykle oddanych nauce,
traktując pracę jako swoje powołanie
i powinność. Była wyjątkowo sumienna, bezinteresowna, pełna poświęceń,
kosztem nawet własnego zdrowia. Należała do ludzi ogromnie życzliwych,
tolerancyjnych, uczynnych, zarówno
w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Żyła w przyjaźni ze wszystkimi, pomagała każdemu kto tego potrzebował,
po przyjacielsku, skromnie, cicho bez
rozgłosu. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą naukową, jak również doskonałą
znajomością języka angielskiego.
Miałam szczególne szczęście,
ponieważ spędziłam z Panią Profesor
Haliną Bucką czyli Halinką co najmniej
40 lat w Zakładzie Biologii Wód PAN,
w którym razem pracowałyśmy. Droga
Halinka pozostanie w mojej pamięci
jako Osoba o ogromnej wiedzy, pracowitości i szlachetności, pełna dobra, głębokiej wiary, osobistej kultury,
wrażliwości i wyjątkowej życzliwości!!!.
Cytowane w tekście publikacje.
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Wspomnienia
Zamknięty rozdział – pół wieku
badań hydrobiologicznych
w Instytucie Ekologii PAN cz. I
Ten artykuł został napisany* przez Iwonę Kostrzewską-Szlakowską, Krzysztofa
Lewandowskiego i Joannę Rybak na podstawie opracowania pt. „Między osobnikiem
a krajobrazem, czyli 50 lat badań hydrobiologicznych w Instytucie Ekologii PAN (19522002)”. To podsumowanie napisali razem: Anna Hillbricht-Ilkowska i Zdzisław Kajak, a
ukazało się ono „własnym sumptem” we wrześniu 2002 roku. Opracowanie to zostało w
roku 2003 wydane drukiem przez zaprzyjaźniony Instytut Rybactwa Śródlądowego. Była
to ostatnia praca Profesora Zdzisława Kajaka. Praca bardzo znamienna, jako że dotyczyła
podsumowania i refleksji nad półwiecznym rozwojem hydrobiologii w Instytucie Ekologii,
której większość osiągnięć zawdzięczamy właśnie aktywności i osobowości naukowej
Profesora Zdzisława Kajaka – naszego nauczyciela, szefa i kolegi.
Motto:
W odróżnieniu od przedstawicieli
innych branż
hydrobiolog bez trudu wyłowi
w czytanej akurat powieści
francuskiego autora
to charakterystyczne porównanie
„życie jest jak woda
która wycieka”
Eligiusz Pieczyński
„Okiem hydrobiologa”

Z

amiast wstępu...
Pół wieku to jest całe dorosłe,
świadomie przeżyte życie ludzkie, a
szczególnie życie uczonego. Trudno
jest zwięźle i krótko, a przy tym zajmująco, opisać ewolucję zainteresowań i
podejścia badawczego oraz ważniejsze
osiągnięcia grupy liczącej w okresie
tego półwiecza od kilku do kilkunastu
osób uprawiających hydrobiologię w
różnych zespołach najpierw Zakładu
(od 1952 roku), a od roku 1971 Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym koło Warszawy. Będzie to przede
wszystkim podsumowanie działalności Zakładu Hydrobiologii, którym
kolejno kierowali Zdzisław Kajak i
Anna Hillbricht-Ilkowska, oraz Stacji
Hydrobiologicznej w Mikołajkach, ale

hydrobiologia rozumiana jako ekologia gatunków, zespołów i ekosystemów wodnych uprawiana była także
w innych zakładach IE PAN. Okresowo
stanowiliśmy dużą gromadę, a nawet
mocną organizację, kiedy to badania
stymulowane przez duże programy
krajowe i międzynarodowe sprzyjały
kooperacji i koncentracji badań wokół
wspólnego problemu, celu lub obszaru („poligony badawcze”) i różniły się
istotnie od późniejszej organizacji badań preferującej rozdrobnienie tematyczne i indywidualizm uczonego.
Oryginalnie opracowanie to
miało tytuł: „Między osobnikiem a krajobrazem, czyli 50 lat badań hydrobiologicznych w Instytucie Ekologii PAN
(1952-2002)”. Ze względu na charakter
i potencjalnych czytelników „Wiadomości Hydrobiologicznych” zdecydowaliśmy o zmianie tytułu na bardziej charakteryzujący treść. Nie jest to również
szczegółowa „kronika” naszych badań.
Jest to autorski przegląd wybranych
problemów, które uważamy za ważniejsze w historii pięćdziesięcioletnich
badań hydrobiologicznych w Instytucie Ekologii. Będzie to przede wszystkim wybór spraw, którymi interesował
się nasz rodzimy Zakład Hydrobiologii.

Należy jednakże mocno podkreślić, że
w wielu problemach współpracowaliśmy z innymi zespołami hydrobiologów, przede wszystkim z Instytutu
Rybactwa Śródlądowego oraz Zakładu
Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zamierzamy przedstawiać
pełnej, obiektywnej i usystematyzowanej historii naszych badań, ale chcielibyśmy pokazać – choć częściowo – ich
różnorodność.

P

race „opisowe” i rozwój badań
populacji i zgrupowań. Początki
zespołu badawczego
Zaczynamy od początków lat pięćdziesiątych XX wieku, gdy istnieje już Zakład
Ekologii Uniwersytetu Warszawskiego
kierowany przez prof. Kazimierza Tarwida i Zakład Ekologii Polskiej Akademii
Nauk kierowany przez prof. Kazimierza
Petrusewicza. Ekologia wraz z hydrobiologią powoli toruje sobie drogę do
samodzielnego bytu jako nauka oddzielna od zoologii, biologii ogólnej,
fizjologii, geografii. Coraz bardziej dostępne stają się nowoczesne podręczniki ekologii i czasopisma ekologiczne.
Staraniem prof. Mariana Gieysztora wydaje się „Podstawy Hydrobiologii” Alfreda Lityńskiego i zaczyna wychodzić

Polskie Archiwum Hydrobiologii. Od
roku 1952 zaczyna wychodzić czasopismo naukowe Ekologia Polska
(seria A, od roku 1970 bez oznakowania serii) mająca swój równoległy
biuletyn dyskusyjny – seria B (potem
przekształcona w Wiadomości Ekologiczne); wychodzą też powiązane ściśle z problematyką hydrobiologiczną
– Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D
– Rybactwo – czasopismo Instytutu
Rybactwa Śródlądowego.
Hydrobiolodzy, którzy już
wtedy tworzą zespół badawczy kierowany przez mgr. Zdzisława Kajaka,
kończą studia jako biolodzy ze specjalizacją zoolog lub botanik i zaczynają
swoją karierę ekologiczną od opanowania taksonomii, biologii i ekologii
dominujących w naszych wodach
grup taksonomicznych. Szczególny
nacisk kładziono w owym czasie na
sprawy związane z rozmieszczeniem
w siedlisku, obfitością, zagęszczeniem, wpływem czynników środowiskowych i biotycznych na występowanie organizmów itp. Głównym
celem jest opisanie prawidłowości
i zrozumienie przyczyn określonego
poziomu i dynamiki liczebności ze
szczególnym uwzględnieniem roli
drapieżników, w tym ryb.
Kierunek „ekologia gatunków i zgrupowań” dominuje w owym
zespole do początków lat sześćdziesiątych XX wieku. Z tego zakresu powstają pierwsze prace, publikowane
oczywiście po polsku i w polskich
czasopismach. Powstający zespół badawczy młodych ludzi, entuzjastów
pracy terenowej, reprezentuje różne

specjalizacje, ale też i gotowość
podjęcia wspólnych problemów.
Ten nawyk kooperacji dookoła
problemu lub celu badawczego pozostał na długie dalsze
lata; skutkował między innymi
wspólnymi publikacjami, w których każdy miał swój „rozdział”.
Na długie lata pozostał nawyk
zbierania i gromadzenia próbek ilościowych, które zawsze
są niezbędne i kiedyś mogą się
przydać! I przydały się, bowiem
tak zwane badania długoletnie
(long-term research), kiedy to
prowadzono badania przez wiele lat na jednym jeziorze lub powracano do niego po kilkunastu
latach, okazały się – 30 lat później
– bestsellerem!
ozwijamy metodykę, wprowadzamy nową...
Równolegle do pierwszych
naszych badań rozpoczynają się próby ulepszania metodyki ilościowej, jak
i różnego rodzaju eksperymentowanie. Za najbardziej charakterystyczne
dla badań prowadzonych w tamtym
okresie uważamy eksperymenty in situ
(odgrodzenia instalowane wprost w jeziorze, eksperymenty na całych ekosystemach) oraz eksperymenty laboratoryjne naśladujące warunki naturalne
(np. eksperymenty w akwariach) lub
hodowle osobnicze i populacyjne na
naturalnym pokarmie.
Już we wczesnych latach pięćdziesiątych XX wieku pokazują się nowe
przyrządy terenowe do pobierania
prób ilościowych, na przykład sławny
rurowiec Kajaka, ceniony i używany do
tej pory na całym świecie. Z inicjatywy
Z. Kajaka powstaje cała rodzina przyrządów pozwalających na ekspozycję in
situ próbek bentosu izolowanych w cylinderkach, klatkach, podwieszanych
nad dnem tacach. Dzięki temu można
było sprawdzić, jaki zooplankton ucieka, gdy zastosuje się siatki o oczkach
różnej wielkości lub czerpacze wody
różnie zamykane. Dla tych powodów
rychło zastosowano sedymentacyjny
sposób oceny fitoplanktonu, czyli bez
użycia jakiejkolwiek siatki. Sprawdzano, jak wpływa częstotliwość oraz liczba pobranych próbek ilościowych na
ocenę zagęszczenia zwierząt i ich produkcji. Opublikowane prace doczekały
się cytowania w podręczniku metod
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oceny produkcji wtórnej (1971 rok), jak
też w zagranicznych publikacjach syntetycznych.
Rozpoczęto badania drobnych
zespołów planktonu i bentosu, które
były pomijane w tradycyjnych (dla lat
pięćdziesiątych XX wieku) technikach
ilościowych. Powstają ciekawe i nowatorskie pomysły badawcze dotyczące
ruchliwości i aktywności fauny, między
innymi fauny litoralnej badanej w latach sześćdziesiątych XX wieku przez
Eligiusza Pieczyńskiego. Zmodyfikowane pułapki Pieczyńskiego 30 lat później
wykorzystali Teresa Węgleńska i Igor
Rybak do badań dobowych migracji
zooplanktonu pomiędzy pelagialem i
litoralem jako swoistej ucieczki przed
drapieżnikami. Stosując specjalną perforowaną płytkę hydrofobową, w roku
2000 rozpoczęto badania mikrowarstwy powierzchniowej w jeziorach. Po
wielu latach od pionierskich badań Jerzego Wiszniewskiego (lata dwudzieste
minionego wieku) Jolanta Ejsmont-Karabin wznowiła badania psammonu – zespołu wrotków zasiedlających
wilgotne piaski przybrzeżne. Od początków lat sześćdziesiątych XX wieku
wprowadzono do rutynowych badań
pomiary koncentracji chlorofilu a jako
miernika obfitości zielonych glonów.
Nadal prowadzono eksperymenty in situ. Są to na przykład badania w odgrodzeniach nad rolą ryb w
kształtowaniu biocenozy, nad wpływem biogenów dodawanych do polietylenowych odgrodzeń na produkcję
mierzoną C14, badania reakcji bentosu
eksponowanego w odgrodzeniach na
różny dopływ pokarmu czy dostęp drapieżników, czy też bardzo pomysłowe
badania odżywiania się małża Dreissena polymorpha w ściśle kontrolowanym
strumieniu naturalnej wody jeziornej z
pokarmową zawiesiną. Badania Teresy
Węgleńskiej z końca lat sześćdziesiątych XX wieku nad wpływem pokarmu
na wzrost i rozwój skorupiaków w osobniczej hodowli były jednymi z pierwszych wykorzystywanych w literaturze
światowej, między innymi w modelach
rozwoju populacji zooplanktonu.

W

ierni sprzymierzeńcy, czyli
co zawdzięczamy... rybom
i rybakom
Trudno w to uwierzyć, ale patrząc na pierwszych dziesięć lat rozwoju

			
naszych badań i na ostatnie nasuwa się
wrażenie, że zatoczyliśmy duże koło.
Dotyczy ono swoistego powrotu do
przyrzecznych siedlisk podmokłych
oraz do postrzegania ichtiofauny jako
podstawowego zespołu kształtującego
strukturę biocenozy i funkcje ekosystemu. Nie będzie przesadą powiedzieć, że
te dwa problemy dominują we współczesnych badaniach ekosystemalno-krajobrazowych i biocenotyczno-ewolucyjnych. Oczywiście wtedy, czyli
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku filozofia tych badań była
inna. Gospodarka rybacka na wodach
śródlądowych, kierowana naukowo
przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, była zobowiązana do zwiększenia
produkcji ryb, jako że w tamtym okresie
wody śródlądowe winny były dostarczać żywności na równi z uprawami rolnymi. Ale przy okazji powstawały dobre
programy naukowe, wielospecjalizacyjne, o jakich była wyżej mowa, a dzięki
prawdziwej przyjaźni jaka łączyła nas
z kolegami z IRŚ prowadzono wiele
wspólnych tematów na tych samych
obszarach badawczych – jeziorach, rzekach i stawach.
W latach pięćdziesiątych XX
wieku pierwszymi „poligonami” badawczymi były jezioro Tajty na terenie Wielkich Jezior Mazurskich i łacha wiślana
Konfederatka (właściwie starorzecze)
pod Wyszogrodem. To typowe siedlisko
przyrzeczne, okresowo przepływowe,
stanowi obecnie typ siedliska niezwykle cennego, chronionego, ważnego
dla różnorodności biologicznej. Wtedy
było ono traktowane jako miejsce rozrodu ryb i odchowu narybku. W latach
1952-1956 opublikowano kilkanaście
prac rozpoznających dynamikę i skład
wielu zgrupowań, ze szczególnym
uwzględnieniem ich roli w pokarmie
ryb, jak też zmian, jakie wywołuje okresowy przepływ. Ten sam typ podejścia
zdominował kilkuletnie badania prowadzone w jeziorze Tajty.

C

iąg dalszy badań „ryby a ekosystem wodny”
Badania w zakresie tej problematyki prowadzono również w latach
sześćdziesiątych XX wieku. Były one
znacznie szersze niż pierwsze rozpoznania zasobów pokarmowych ryb.
Dotyczyły bowiem zarówno strukturotwórczego wpływu ryb na zespoły

ofiar (dziś nazywa się to oddziaływaniem gatunku kluczowego, czy inaczej
zwornikowego), jakim jest drapieżnik
eliminujący selektywnie swoje ofiary,
jak i wpływu ryb na proces produkcji
i krążenia materii, a szczególnie na tempo uwalniania pierwiastków biogennych z osadów dennych drogą zarówno
mechanicznego mieszania osadów, jak
i przez eliminację roślinności wyższej.
Budowa kilkudziesięciu jednakowych, eksperymentalnych stawów
rybnych w IRŚ w Żabieńcu, zarybionych
różnymi obsadami różnych stadiów
rozwojowych karpia, stworzyło w latach 1962-67 niepowtarzalną okazję do
śledzenia tych procesów w warunkach
ściśle kontrolowanych. Rozpoznano
zatem zarówno tempo kolonizowania
poszczególnych zbiorników przez organizmy (wprowadzane z wodą rzeki jako
źródła zasilania stawów), jak też wykazano po raz pierwszy w kraju tzw. „efekt
kaskadowy”. Eugenia Grygierek wykazała, że skutki te są proporcjonalne do
wielkości obsady ryb, jak też długotrwałości ich przebywania w stawie. Podobne wyniki (również z badań w stawach
rybnych) zostały prawie dokładnie w
tym samym czasie (rok 1962) opublikowane po angielsku przez zespół Jaroslava Hrbacka z Pragi i to właśnie na nie
powołuje się każdy z późniejszych badaczy tak zwanego „efektu kaskadowego”. Badania te spowodowały jakościowy zwrot w hydrobiologii, w poglądach
na sieć zależności troficznych i łańcuchy
troficzne, na wszechwładne znaczenie

drapieżnictwa w budowie biocenoz
wodnych, w strategii gatunków i w ich
ewolucji. Bywa, że badania żabienieckie nie są uwzględniane nawet w przeglądach krajowych tej problematyki.
Badania jeziora Warniak, też w
ścisłej kooperacji z IRŚ, rozpoczęły się
w latach 1967-69. W latach siedemdziesiątych XX wieku prowadzono eksperymentalne badania w odgrodzeniach
nad wybiórczością pokarmową tołpygi
białej – ryby filtrującej, odżywiającej się
zawiesiną.
W kolejnych latach, niektórzy
z nas (np. Teresa Węgleńska) wracają do
problematyki „wpływu ryb”, prowadząc
na przykład badania wspólnie z kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego
nad dobowym przemieszczaniem się
zooplanktonu pomiędzy kępami roślin
a tonią wodną jako przystosowaniem
ograniczającym drapieżnictwo ryb. Jest
to już w pełni świadome podjęcie nowoczesnej problematyki drapieżnictwa
ryb planktonożernych jako czynnika
sterującego strategią życia i przeżycia
zooplanktonu, a w konsekwencji kształtowania stosunków w całym planktonie.
Ciąg dalszy nastąpi
Iwona Kostrzewska-Szlakowska
Krzysztof Lewandowski
Joanna Rybak
* za zgodą Autorki, prof. Anny
Hillbricht-Ilkowskiej
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