
XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Wrotków 
(Mexico City, Meksyk, 11–18 III 2006 r.)

Miejsce sympozjum powitało uczestników piękną, ciepłą i słoneczną pogodą, co 
zważywszy na długą i mroźną zimę w Europie, od razu wprawiło wszystkich w dobry 
humor, który byłby lepszy, gdyby nie smog unoszący się nad miastem. Sympozjum 
to było jedenastym z kolei, po Austrii (dwukrotnie), Szwecji, Belgii, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, USA i Tajlandii spotkaniem specjalistów zaj-
mujących się wrotkami zasiedlającymi różnorodne typy zbiorników wodnych we 
wszystkich strefach klimatycznych, a nawet siedliska glebowe. Organizatorem te-
gorocznego sympozjum był prof. S. S. S. Sarma z Laboratorium Zoologii Wodnej 
Meksykańskiego Autonomicznego Uniwersytetu Narodowego (Campus Iztacala) 
w Mexico City. Obrady i wspaniałe meksykańskie lunche serwowane przez organi-
zatorów odbywały się na terenie Uniwersytetu w Campusie Iztacala. 

Ogółem w sympozjum uczestniczyło 191 osób reprezentujących 23 państwa. 
Najliczniejszą grupę stanowili oczywiście przedstawiciele gospodarzy (63 osób), 
następnie USA (25), Niemiec (18), Hiszpanii (11) i wreszcie Chin, Indii i Japonii 
(po 8 osób). Grupa polska liczyła 4 osoby reprezentujące 4 różne ośrodki. Ogromne 
zróżnicowanie narodowościowe rotiferologów umożliwiło – poza szeroką wymianą 
myśli naukowej – także wzajemne zapoznanie się z kulturą i obyczajami uczestni-
ków sympozjum. 

Ważnym akcentem spotkania było wręczenie medali okolicznościowych związa-
nych z 30-leciem międzynarodowych spotkań rotiferologów, które to odznaczenie 
otrzymało 7 najbardziej zasłużonych osób, w tym dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin 
ze Stacji Hydrobiologicznej Centrum Badań Ekologicznych PAN w Mikołajkach. 

Minusem sympozjum była duża odległość między miejscem obrad a miejscem 
zakwaterowania uczestników w dwóch wysokiej klasy hotelach. Taka sytuacja spo-
wodowała konieczność dowożenia naukowców na miejsce obrad i z powrotem do 
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hoteli wynajmowanymi autokarami. Ze względu na wielkość miasta (ponad 25 mln 
mieszkańców) i związany z tym ruch uliczny „podróż” ta trwała niejednokrotnie go-
dzinami. Ponadto zbyt rzadko byliśmy informowani o szczegółach programu obrad 
(zmieniającego się w trakcie trwania sympozjum) czy też o atrakcjach kulturalnych, 
które proponowali nam organizatorzy. 

Tematykę spotkania podzielono na trzy główne części (sesje tematyczne): 
1. Morfologia, taksonomia, zoogeografia i ekologia terenowa; 2. Odżywianie się, za-
leżności troficzne, autekologia i ekologia populacji; 3. Biologia molekularna, ewolu-
cjonizm, genetyka i biochemia. W trakcie sympozjum zaprezentowano ogółem 44 
referaty, w tym 4 następujące wykłady plenarne:

– Osiągnięcia i możliwości zastosowania różnorodnych technik preparowania 
wrotków (Wilko H. Ahlrichs);

–   Ekologia wrotków zamieszkujących siedliska słone (Peter Starkweather);
– Indukowane mechanizmy obronne i dynamika populacji (Irene van der Stap, 

Matthijs Vos i Wolf. M. Mooij);
–  Molekularna filogenia wrotków (Martin V. Sørensen).

Rys. 1. Wycieczka „stateczkami” po jeziorze i rezerwacie Xochimilco (fot. N. Kuczyńska-
Kippen)
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Dodatkowo zaprezentowano 66 plakatów, które wystawiane były w ramach 3 sesji 
tematycznych w namiotach rozstawionych nad jeziorem Xochimilco, bezpośrednio 
przed wycieczką łodziami po tymże zbiorniku wodnym (rys. 1). Najliczniejsza grupa 
badaczy (30) przedstawiła swoje wyniki w sesji dotyczącej „Odżywiania się, zależno-
ści troficznych, autekologii i ekologii populacji”, w której 3 plakaty zaprezentowali 
też Polacy, co świadczy o kierunkach badań prowadzonych w naszym kraju. Ponadto 
dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin przedstawiła w pierwszym dniu obrad, w ramach 
sesji „Morfologia, taksonomia, zoogeografia i ekologia terenowa”, referat na temat li-
czebności i różnorodności gatunkowej wrotków w mikrosiedliskach dennych strefy 
litoralu Jeziora Mikołajskiego.

W trakcie sympozjum uczestnicy mogli też wziąć udział w trzech warsztatach te-
matycznych: 1. Identyfikacyjne sekwencje DNA: Zastosowanie do filogenii, ewolu-
cji i systematyki wrotków; 2. Wysokoliczebnościowe kultury wrotków: Osiągnięcia 
i zastosowanie; 3. Centra hodowli wrotków, co dawało możliwość zaprezentowania 
własnych spostrzeżeń oraz przedyskutowania wielu istotnych problemów.

Rys. 2. Piramida Księżyca i Aleja Zmarłych w Teotihuacan (fot. A. Pociecha)
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Program naukowy sympozjum przedzielono dwiema ciekawymi wycieczka-
mi. Pierwszą z nich była wspomniana wycieczka łodziami po jeziorze i rezerwacie 
Xochimilco, gdzie w naturze można było oglądać kolonie pelikanów, drugą – wy-
cieczka do miasta Azteków Teotihuacan, gdzie znajdują się słynne piramidy Słońca 
i Księżyca (rys. 2). Niektórzy uczestnicy sympozjum wspinali się na piramidę Słońca, 
aby w centralnym miejscu pobrać energię i tak naładowanym powrócić do twórczej 
pracy.

Organizatorzy urządzili również całodniową wycieczkę posympozjalną do kolo-
nialnego miasta Morelia, gdzie prawie wszystkie budynki w centrum zbudowane są 
z różowego kamienia. Podróż trwała aż 12 godzin, a pobyt w mieście zaledwie 2 go-
dziny, więc uzasadnione są wątpliwości, czy wycieczka była dobrze pomyślana.

Teraz pozostaje czekać na decyzję, gdzie odbędzie się kolejne, XII  sympozjum, 
które zorganizowane być powinno w 2009 roku. Na pocieszenie tych wszystkich, 
którzy nie mogli wziąć udziału w sympozjum w Mexico City, informujemy, że wy-
brane referaty i plakaty zostaną opublikowane w specjalnym zeszycie czasopisma 
„Hydrobiologia”.

Natalia Kuczyńska-Kippen i Agnieszka Pociecha

IV konferencja naukowa 
„Stan zachowania i antropogeniczne przemiany 
Jezior Raduńskich” (Kartuzy, 3 IV 2006 r.)

Na terenie powiatu kartuskiego położonego w centrum Pojezierza Kaszubskiego  
jest ponad 170 jezior. Ich użytkowanie zawsze było ważnym elementem gospodarki 
regionu. Dawniej głównym źródłem utrzymania ludności było rybołówstwo śród-
lądowe. Współcześnie, dzięki jeziorom, powiat stał się zapleczem rekreacyjnym dla 
Trójmiasta. „Jeziora są naszym skarbem i jeżeli o niego nie zadbamy, to nie możemy 
myśleć o rozwoju turystyki” – powiedziała starosta powiatu, pani Janina Kwiecień, 
rozpoczynając konferencję dotyczącą problemów ochrony tutejszych jezior.

 Podczas konferencji, która zgromadziła ok. 50 uczestników, dokonano oceny zagro-
żeń Jezior Raduńskich (Bogusław Nedoszytko) oraz podsumowano dotychczas podjęte 
działania w celu ich ochrony (Alicja Mazur). Ponadto posumowano stan poznania ro-
ślinności podwodnej Jeziora Raduńskiego Górnego i Dolnego (Katarzyna Bociąg) oraz 
toksycznych sinic w jeziorach na Pojezierzu Kaszubskim (Justyna Koboz). Prezentowano 
także plany rewitalizacji Jeziora Klasztornego Małego w Kartuzach (Ryszard Wiśniewski). 
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O jadalnych sinicach opowiedział Krzysztof Waleron, a o pompach ciepła jako bezpiecz-
nych i prośrodowiskowych źródłach energii – Mirosław Jankowski. Inicjatywę nauczycieli 
i młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Goręczynie (program GREEN) relacjonowali 
uczniowie szkoły. W drugiej części spotkania, zaaranżowanej w zabytkowym wnętrzu 
dawnego Refektarza Klasztoru Kartuzów (obecnie Galeria Refektarz), uczestnicy konfe-
rencji mieli okazję podziwiać prace plastyczne i fotograficzne nadesłane na towarzyszący 
konferencji konkurs plastyczny „Piękno i degradacja Jezior Kaszubskich” oraz obejrzeć 
oryginalne przedstawienie „Jeziora Raduńskie – raj utracony?” w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum w Goręczynie. 

Niewielka konferencja o lokalnym znaczeniu, można by podsumować. Spotkanie 
to jest jednak godne, moim zdaniem, dostrzeżenia. Jest ono bowiem przykładem 
skutecznie się rozwijającej i przynoszącej już wymierne efekty, społecznej, „oddol-
nej” można by rzec, inicjatywy. 

Pomysłodawcą i głównym inicjatorem spotkań jest dr Bogusław Niedoszytko, 
miłośnik kaszubskich jezior. W 2004 roku, z jego inicjatywy, z pomocą dyrekcji 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, zorganizowano pierwszą konferencję z cyklu. 
Podjęto wtedy tematy niekorzystnych zmian zachodzących w jeziorach tzw. Rynny 
Raduńsko-Ostrzyckiej – największych i najbardziej atrakcyjnych jezior powiatu, 
nazywanych perłami Ziemi Kaszubskiej. W tym samym roku powołano Społeczny 
Komitet Ochrony Jezior Raduńskich. W jego skład weszli, obok wójtów i burmi-
strzów gmin leżących wokół tych jezior, także przedstawiciele Parku Krajobrazowego 
i specjaliści z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Na tegorocznej konferencji prezentowano pierwsze owoce tej inicjatywy –  pro-
pozycję programu ochrony jezior, przygotowaną przez Starostwo Powiatowe, oraz 
sprawozdanie z dokonanych już prac, m.in. z oceny stopnia skanalizowania zlewni 
jezior oraz skuteczności prowadzonej w nich gospodarki ściekowej. Duża liczba prac 
prezentowanych na wystawie plastycznej była efektem zaangażowania szkół i zainte-
resowania młodzieży problemami ochrony jezior. 

Z pewnością są to początki. Nadal brakuje gruntownej oceny stanu Jezior 
Raduńskich, opartej na analizie co najmniej kilku składowych ich ekosystemów. 
Potrzebne jest opracowanie koncepcji monitoringu i podjęcie zdecydowanych dzia-
łań ograniczających dopływ zanieczyszczeń do jezior. Jednak udała się już rzecz 
trudna, a dająca realną podstawę powodzenia dalszych działań – zainteresowano 
tematem użytkowników jezior, lokalny samorząd, środowisko naukowe i placówki 
oświatowe. Konieczność ochrony Jezior Raduńskich jest w tej chwili oczywista dla 
wszystkich, a nie tylko dla wąskiej grupy specjalistów i „ochroniarzy”.

Katarzyna Bociąg
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Seminarium na temat 
„Troficzna i pozatroficzna 
rola makrofitów w jeziorach” 
(Mikołajki, 12–14 V 2006 r.)

W związku z jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Profesor Ewy Pieczyńskiej 
(rys. 1) liczne grono jej przyjaciół – kolegów – uczniów z Zakładu Hydrobiologii 
Uniwersytetu Warszawskiego postanowiło zorganizować spotkanie, które oczywi-
ście poza jubileuszowym posiadało ściśle naukowy charakter. Współorganizatorem 
był Wydział Biologii UW i Stacja Hydrobiologiczna CBE PAN w Mikołajkach. 
Pani Profesor, której karierę naukową rozpoczęła obrona magisterium na Wydziale 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1956, następnie doktoratu w 1964 
roku, habilitacji w 8 lat później oraz tytuł profesorski w 1977 roku, nadal jest ak-
tywnie związana z życiem naukowym i dydaktyką Zakładu Hydrobiologii. Naukowa 
działalność Pani Profesor wiązała się nierozłącznie ze strefą litoralu jeziornego, 
a w centrum zainteresowań znalazły się m.in. zależności między makrofitami, glo-
nami nitkowatymi i bezkręgowcami, zróżnicowanie siedlisk i organizmów w strefie 
przejściowej między lądem a wodą, a także produktywność i przemiany detrytusu 
w strefie przybrzeżnej jezior. 30 lat temu pod redakcją Prof. Ewy Pieczyńskiej wyda-
no „Selected problems of lake littoral ecology”. Jak zaznaczyła otwierająca obrady dr 
Teresa Ozimek, seminarium było próbą odpowiedzi między innymi na następujące 
pytania: na ile przez te 30 lat poszerzyła się nasza wiedza? które z hipotez zostały 
sfalsyfikowane? czy pojawiły się nowe kierunki badawcze i w jakim kierunku zdąża-
ją nowe badania?

Mikołajki powitały uczestników jubileuszowego spotkania, a przede wszystkim 
szanowną Jubilatkę, prawdziwie wiosenną pogodą. Obrady odbywały się w dosko-
nale wyposażonej sali wykładowej Stacji Hydrobiologicznej. 

Ogółem w spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób reprezentujących 21 ośrodków 
naukowych Polski oraz przedstawiciel Czeskiej Akademii Nauk. Najliczniejszą grupę 
stanowili oczywiście wychowankowie Pani Profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Ponadto w Mikołajkach pojawili się też najmłodsi, paroletni przedstawiciele pokole-
nia sympatyków, z którego mogą wyrosnąć przyszli hydrobiolodzy. 

Seminarium, które odbyło się pod hasłem „Troficzna i pozatroficzna rola ma-
krofitów w jeziorach”, podzielono na trzy sesje, prowadzone kolejno przez: prof. 
A. Hillbricht-Ilkowską, prof. B. Zdanowskiego i prof. J. Szmeję. 
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Pierwszy referat „Makrofity a eutrofizacja jezior” wygłosiła Jubilatka – Prof. Ewa 
Pieczyńska. Prelegentka w syntetycznej formie przedstawiła aktualny stan wiedzy 
dotyczący makrofitów i eutrofizacji jezior, zwracając szczególną uwagę na rolę roślin 
w tym procesie, szczególnie w płytkich zbiornikach, oraz podkreślając  rolę makro-
fitów w koncepcji alternatywnych stanów równowagi. Omówiła także czynniki sta-
bilizujące stan dominacji makrofitów bądź fitoplanktonu.

Prof. J. Szmeja zaznaczył, że nasza wiedza na temat biologii i ekologii roślin wod-
nych jest jeszcze niewystarczająca. W referacie „Historie i strategie życiowe roślin 
wodnych” przedstawił wyniki badań na wybranych hydromakrofitach, zwracając 
szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące analizy struktury, dynamiki i organi-
zacji przestrzennej populacji. Podkreślił konieczność badania i poznania mechani-
zmów wewnątrzpopulacyjnych, które mogą mieć dużo większy wpływ na dynamikę 
liczebności populacji niż czynniki środowiskowe.

Prof. S. Kłosowski przedstawił zagadnienia dotyczące „Zbiorowisk roślinności 
wodnej i szuwarowej jako wskaźników zróżnicowania siedlisk i przebiegu proce-

Rys. 1. Jubilatka – Profesor Ewa Pieczyńska (fot. E. Rygielska)
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sów sukcesyjnych w jeziorach”. W swoim wystąpieniu wskazał, jak w oparciu o zna-
jomość związków poszczególnych zbiorowisk z właściwościami podłoża opisać 
poszczególne stadia zarastania zbiornika. Natomiast dr H. Ciecierska w referacie 
„Wykorzystanie makrofitów w ocenie jakości jezior” wykazała w oparciu o analizę 
180 zbiorników przydatność polskiej metody makrofitoindykacyjnej (MFI) do oce-
ny stanu ekologicznego jezior, oraz że metoda ta uwzględnia wymagania Ramowej 
Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej.

Ponadto dwa referaty dotyczyły relacji między roślinnością wodną a fauną bezkrę-
gową. Prof. R. Kornijów omówił „Interakcje pomiędzy makrofitami a zasiedlającymi 
je bezkręgowcami w ekosystemach słodkowodnych”. Autor zwrócił uwagę na fakt, że 
skład ilościowy i jakościowy fauny naroślinnej zależy od budowy rośliny, jej bioma-
sy, wieku, stanu fizjologicznego, a także porastającego roślinę peryfitonu. Omówił 
zagadnienie żerowania poszczególnych roślinożerców bezkręgowych i reakcje fi-
zjologiczne roślin na uszkodzenia tkanek. Strategie roślin uszkodzonych to bardzo 
interesujące zagadnienie, na które zwrócił także uwagę prof. J. Szmeja. Z kolei prof. 
P. Dawidowicz w referacie „Makrofity jako refugium dla zooplanktonu pelagiczne-
go” omówił złożony problem dobowych migracji poziomych zooplanktonu między 
porośniętą makrofitami strefą litoralu a pelagialem. Wskazał, że sprzeczne donie-
sienia literaturowe oddają rzeczywistą złożoność behawioru dobowych migracji po-
ziomych zooplanktonu i dlatego też rośliny wodne mogą stanowić dla zooplanktonu 
pelagicznego w pewnych warunkach kryjówkę, a w innych miejsce o dużym zagro-
żeniu ze strony drapieżników. 

Zagadnienie zmian w występowaniu roślin wodnych w jeziorze poruszane było 
w kilku wystąpieniach. W referacie „Wodne i błotne rośliny w hipertroficznych sta-
wach rybnych” prof. J. Kvet scharakteryzował zmiany jakościowe i ilościowe wywo-
łane wzrastającą trofią, od oligo- do hipertrofii, spowodowane intensywną hodowlą 
ryb. Z kolei dr T. Ozimek w referacie „Zmiany przestrzenne i czasowe występowania 
makrofitów a ich rola w jeziorach” na tle przykładów zmian zbiorowisk makrofi-
tów w różnych skalach czasowych postawiła bardzo ważne pytanie: czy zmiany jakie 
obserwujemy – wycofywania się makrofitów do zaniku włącznie – są odwracalne, 
a jeżeli tak, to w jakich warunkach może nastąpić ich odnowa? Po zakończeniu 
ostatniego referatu odbyło się bardzo interesujące i owocne forum dyskusyjne, któ-
rego wynikiem była próba odpowiedzi na powyższe pytania oraz dyskusja nad prak-
tycznym zastosowaniem metody MFI w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii 
Europejskiej.

Seminarium zorganizowane było wyjątkowo sprawnie. Intensywnie spędzony 
dzień obrad zakończył wystawny bankiet, który rozpoczął się od składania ży-
czeń zdrowia i kolejnych sukcesów zawodowych szanownej Jubilatce. Kolejka osób 
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pragnących wręczyć Jej kwiaty nie miała końca. Bardzo miłym akcentem było 
obdarowanie Pani Profesor przez współpracowników pięknym albumem ilustru-
jącym bogactwo roślinności wodnej i szuwarowej, zarówno z naszego kraju, jak 
i z tropików, oraz dekoracyjną broszą. Dodatkowym, bardzo sympatycznym mo-
mentem wieczoru była licytacja oryginałów tychże akwarel autorstwa Kasi Ozimek-
Petersen na cele charytatywne. Zebrane pieniądze umożliwią dzieciom z biednych 
okolicznych rodzin naukę w szkołach średnich. Dalszym etapem wieczoru była de-
gustacja doskonałych specjałów kuchni „mikołajskiej”, gdzie nie zabrakło smakowi-
tych ryb zarówno z okolicznych jezior, jak i z dalszego morza, oraz niezrównanych 
wybornych mięs. Uczestnicy nie szczędzili sił, tańcząc i bawiąc się do białego rana. 

Natalia Kuczyńska-Kippen i Barbara Nagengast

XIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
(Ochotnica – Kraków, 18–20 V 2006 r.)

Trzynaste, ale przecież bynajmniej nie pechowe spotkanie bentologów odbyło się 
pod hasłem „Zastosowanie hydrologii w badaniach biologicznych wód płynących”, 
w przepięknej scenerii Gorców, gór istotnie obfitujących w rzeki, potoki i strumienie 
różnego typu. 

Na Warsztaty zaprosiła nas dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik – przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego (Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), 
wraz z dr. Wojciechem Fiałkowskim (ZH UJ), dr. inż. Janem Lochem (Gorczański 
Park Narodowy), dr Dominiką Masiarz (ZH UJ), dr. hab. Arturem Radeckim-
Pawlikiem (Katedra Inżynierii Wodnej Akademii Rolniczej, Kraków) i dr. Tomaszem 
Skalskim (Instytut Zoologii UJ). Organizatorami spotkania byli: Instytut Nauk o Śro-
dowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa 
Hydrobiologicznego, Katedra Inżynierii Wodnej Akademii Rolniczej w Krako-
wie oraz Gorczański Park Narodowy. W skład Komitetu Honorowego wchodzi-
li: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Andrzej Górniak – Prezes Polskiego 
Towarzystwa Hydrobiologicznego; dr Andrzej Kownacki – Przewodniczący Sekcji 
Bentologicznej PTH oraz mg inż. Janusz Tomasiewicz – Dyrektor Gorczańskiego 
Parku Narodowego. Warsztaty sponsorował Instytut Nauk o Środowisku UJ oraz 
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne.
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W Warsztatach uczestniczyły ogółem 62 osoby (na 68 zgłoszonych); niestety, tym 
razem nie wszyscy stali uczestnicy Warsztatów dotarli. Znaczący był brak kogokol-
wiek z tak przecież silnego i zawsze aktywnego w naszym kręgu ośrodka toruńskie-
go – czyżby w udziale przeszkodą były prace organizacyjne związane ze Zjazdem 
Hydrobiologów Polskich?

W materiałach zjazdowych uczestnicy otrzymali dwie cenne pozycje książ-
kowe: „River channels – pattern, structure and dynamics”, Prace Geograficzne, 
zeszyt 104, pod redakcją K. Krzemienia, oraz monografię „Podstawy hydroge-
omorfologii cieków górskich dla biologów” A. Radeckiego-Pawlika, pozycję nie 
do przecenienia, bogato ilustrowaną zdjęciami, rysunkami i tabelami, choć nie-
stety, z bardzo trudnymi dla biologa wzorami...     A chętni mogli jeszcze dostać 
książeczkę W. Fiałkowskiego, M. T.  Furse, I. Jonesa i M. Kłonowskiej-Olejnik 
„Wykorzystanie zespołów makrozoobentosu w ocenie stanu ekologicznego rzek 
(poradnik dla prowadzących ocenę stanu środowiska)” – stos tych książeczek 
zniknął w mgnieniu oka!

Tegoroczne Warsztaty, organizowane już po raz drugi pod kierunkiem Małgorzaty 
Kłonowskiej-Olejnik i po raz drugi w górach (pierwsze odbyły się w Zakopanem), 
zostały pomyślane właśnie jako powrót „do źródeł”, do formuły „warsztatowej”. Co 
oznacza skoncentrowanie się na zajęciach praktycznych i na wysłuchaniu refera-
tów o charakterze głównie szkoleniowym. Natomiast własne badania uczestnicy 
przedstawiali wyłącznie w formie plakatów. Sądzę, że taka formuła spotkań jest 
bardzo pożyteczna, z tym że akurat tematyka tegorocznych Warsztatów mogła 
dla wielu osób okazać się zbyt hermetyczna, a to choćby ze względu na – jak się 
okazało przy okazji niektórych z wykładów – bardzo silne zmatematyzowanie tego 
działu wiedzy. A matematyka nie zawsze jest mocną stroną biologów.

Po uroczystym otwarciu Warsztatów przez Przewodniczącego Sekcji 
Bentologicznej, A. Kownackiego, pierwszy referat plenarny „Struktura i dyna-
mika górskich i wysokogórskich systemów korytowych” wygłosił K. Krzemień. 
Kolejny, „Charakterystyka hydromorfologiczna rzek i potoków”, prof. Wojciech 
Bartnik (Katedra Inżynierii Wodnej  Akademii Rolniczej, Kraków). Następnego 
dnia referat „Wybrane zagadnienia z hydrauliki koryt otwartych” zaprezentował 
prof. Marek Madeyski (Katedra Inżynierii Wodnej AR, Kraków), a referat „Bystrza 
o zwiększonej szorstkości jako budowle regulacyjne bliskie naturze a formacje ko-
rytowe rzeki górskiej” – A. Radecki-Pawlik. Wreszcie, jako wprowadzenie do so-
botniej wycieczki, J. Loch przedstawił referat „Ogólna charakterystyka warunków 
przyrodniczych Gorczańskiego Parku Narodowego”. Poza tymi zapowiedzianymi 
w programie, odbyły się też dwa dodatkowe referaty plenarne. Prof. W. Bartnik 
opowiedział o renaturyzacji rzeki Nidy dla potrzeb ochrony przyrody w związku 
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z programem „Natura 2000”, ilustrując referat świetnymi zdjęciami i mapami, ob-
razującymi zmianę charakteru doliny rzecznej w ciągu dwóch ostatnich wieków, 
zaś A. Radecki-Pawlik przedstawił referat „Pomiary wybranych wielkości fizycz-
nych mających wpływ na kształtowanie się dolin rzecznych”.

Zajęcia „warsztatowe” były wycieczkami mikrobusami nad interesujące, naturalne 
lub przekształcone przez człowieka odcinki cieków. W czwartek obejrzeliśmy cieki 
„naturalne” – potok Duże Jaszcze i rzekę Ochotnicę, a w piątek cieki uregulowane 
– potok Młynne i potok Kudowski. Mieliśmy okazję, a przynajmniej niektórzy z nas, 
zapoznać się w praktyce z pomiarami prowadzonymi przez hydrologów (prędkość 
i natężenie przepływu). Wszyscy zaś obejrzeliśmy interesujące formy potoków na-
turalnych oraz różne formy ich przebudowy i zagospodarowania, no i na bieżąco 
mogliśmy wysłuchać informacji i komentarzy, nie zawsze pochlebnych dla pomy-
słodawców i twórców tych konstrukcji. Wiele zawdzięczamy prowadzącym te zajęcia 
– W. Krzemieniowi i A. Radeckiemu-Pawlikowi. Uważam, że taka właśnie forma 
Warsztatów, nawiązująca do naszych pierwszych  spotkań, jest bardzo pożyteczna. 
Warto tylko na przyszłość zadbać, choć zdaję sobie sprawę, że przy tak dużej liczbie 
uczestników Warsztatów jest to trudne, aby więcej osób mogło praktycznie zapoznać 
się z prezentowanymi metodami.

Sesja plakatowa tym razem trochę mnie zawiodła – poza pewnym brakiem 
dyscypliny, gdyż zabrakło części autorów przy swoich dziełach, nie najlepiej wy-
padł poziom niektórych plakatów. Nie chciałbym kłaść tu szczególnego nacisku 
na formę techniczną ich przygotowania – jak zwykle dominowały już plakaty 
przygotowane w całości na komputerze, choć było trochę zrobionych metodą tra-
dycyjną, ale nie o to tu chodzi. Bardziej przykre było to, że wielu autorów wciąż 
zapomina, że plakat jest specyficzną formą prezentacji, która ma zwracać uwagę 
stroną graficzną, a tekst odgrywa tu tylko rolę pomocniczą. Tymczasem sporo 
było plakatów, i tych merytorycznie ciekawych, i tych merytorycznie ciekawych 
mniej, które zmuszały do czytania długich elaboratów, wydrukowanych w do-
datku małą czcionką. Z kolei szkodliwą według mnie manierą jest umieszczanie 
na plakacie licznych zdjęć, np. terenu badań, które to zdjęcia nie wnoszą żadnej 
istotnej informacji. Dwa plakaty (nie chcę tu wymieniać tytułów ani nazwisk 
autorów) uważam wręcz za skandaliczne. Jeden to plakat złożony z przypiętych 
do tablicy: tytułu, mapki Polski z zaznaczonym jednym stanowiskiem, kiepskiego 
rysunku z zarysami kształtu badanych zwierząt i jednej strony A4 z tekstem napi-
sanym czcionką o wielkości 12 punktów; drugi zawierał serie ciasno ustawionych, 
barwnych rysunków bez żadnego wyjaśnienia czy komentarza, na zasadzie – „do-
myśl się, o co mi tu chodzi”. No i niektóre tytuły, te nieszczęsne,  nieśmiertelne 
„Wstępne wyniki badań nad...”. 
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Chociaż zdaję sobie sprawę, że to wybór dość arbitralny i niekompletny, po-
zwolę sobie wymienić kilka plakatów,  których zarówno treść, jak i forma zwró-
ciła w pozytywny sposób moją uwagę. W kolejności alfabetycznej był to plakat 
J. Galas (IOP PAN, Kraków) o gromadzeniu się materii alochtonicznej w potokach 
górskich, plakat A. Jabłońskiej o skąposzczetach rzeki Sokołówki (choć tu znów 
w tytule te „Wstępne dane…”),  metodyczny plakat J. Kura (IOP PAN, Kraków) 
dotyczący badania planktonu przydennego w zamkniętych przestrzeniach, plakat 
D. Masiarz i M. Kłonowskiej-Olejnik (ZH UJ) o jętkach potoku Sąspówka oraz pla-
kat A. Matolicz, A. Iglikowskiej i T. Namiotko (Uniwersytet Gdański) o małżoracz-
kach źródeł Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Tym razem nie odbyło się zebranie Sekcji Bentologicznej PTH; zabrakło kworum, 
jednak akurat w roku Zjazdu Hydrobiologów Polskich nie wydaje się to problemem – 
Zarząd Sekcji musi tylko zarezerwować w Toruniu czas i miejsce  na nasze spotkanie.

W czwartek wieczorem odbyło się ognisko – z góralską kapelą, ale i własnymi 
śpiewami oraz długimi wieczornymi rozmowami. Impreza bardzo przydatna, bo 
wobec rozdzielenia uczestników w dwóch, dość odległych domach wypoczynko-
wych i przy stosunkowo napiętym programie dnia była to jedna z nielicznych okazji 
do nieformalnych spotkań.  

Niestety, wyjątkowo nie mogłem tym razem wziąć udziału w wycieczce, wiem tyl-
ko, że prowadziła ona doliną potoku Forędówki, na Kiczorę, Jaworzynę Kamieniecką, 
przełęcz Pańską Przechybkę i doliną potoku Duże Jaszcze. Trasa długa i, jak pamię-
tam ze swoich licznych wycieczek w tym rejonie, wyjątkowo piękna. 

Następne Warsztaty, za rok, organizuje ośrodek opolski, spotkamy się jednak, 
mam nadzieję, że w licznym gronie, wcześniej, na Zjeździe Hydrobiologów Polskich 
w Toruniu. 

Andrzej Kołodziejczyk

Sprawozdanie z działalności
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
w 2005 roku

1. Władze Towarzystwa. Prezydium Zarządu Głównego: prof. A. Górniak (pre-
zes), prof. M. Pliński (wiceprezes), dr J. I. Rybak (sekretarz), dr I. Kostrzewska-
Szlakowska (skarbnik); członkowie Zarządu Głównego: prof. Alicja Boroń, 
dr W. Dobicki, prof. I. Drzycimski, dr Joanna Galas, prof. J. Terlecki. Główna 
Komisja Rewizyjna: prof. A. Prejs (przewodniczący), dr Jolanta Ejsmont-Karabin, 

wiadomosci ekologiczne 7.indd   168wiadomosci ekologiczne 7.indd   168 2006-09-12   10:22:312006-09-12   10:22:31



169WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

dr T. Jażdżewska, dr A. Kownacki, dr R. Polechoński (członkowie). Sąd Koleżeński: 
dr hab. R. Gołdyn, prof. K. Lossow, prof. S. Radwan. Komisja Nagród: prof. 
B. Kawecka, dr L. Myszkowski, prof. J. Włodek, dr J. Wolnicki, prof. B. Zdanowski.

2. Działalność organizacyjna i naukowa. Zorganizowano kolejne (XII) 
Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Sekcji Bentologicznej PTH w Giżycku 
(sprawozdanie patrz „Wiadomości Hydrobiologiczne” nr 171). 

Kontynuowano publikowanie serii wydawniczej „Fauna Słodkowodna Polski” 
pod redakcją prof. A. Piechockiego (redaktor naczelny), dr. J. I. Rybaka (zastępca 
redaktora naczelnego) i dr. hab. W. Jurasza (sekretarz redakcji). Ukazał się zeszyt 32 
część 1 i 2: J. Ejsmont-Karabin, S. Radwan, I. Bielańska-Grajner „Wrotki (Rotatoria)”. 
Przekazano do druku kolejny tom „FSP”:  S. Niesiołowskiego „Wodne wujkowate 
(Diptera: Empidiidae)”.

Komisja Nagród PTH ze względu na niewielką liczbę nadesłanych prac posta-
nowiła nie przeprowadzać konkursu. Nadesłane prace wezmą udział w konkursie 
w 2006 roku.

Towarzystwo liczyło 1 członka honorowego i 463 zwyczajnych, zrzeszonych w 12 
Oddziałach. Do Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego (SIL) należało 
33 indywidualnych i 2 zbiorowych członków PTH.

Działalność naukowa prowadzona była również przez Oddziały, które organizo-
wały zabrania naukowe poświęcone aktualnym problemom badawczym w dziedzi-
nie szeroko pojętej hydrobiologii. 

3. Działalność Oddziałów. Towarzystwo podzielone było na 12 Oddziałów o na-
stępującej liczbie członków: Oddział w Białymstoku – 13, Oddział Morski w Gdyni 
– 36, Oddział w Koszalinie – 12, Oddział w Krakowie – 53, w Lublinie – 38, w Łodzi 
– 44, w Olsztynie – 59, w Poznaniu – 40, w Szczecinie – 36, w Toruniu – 12, w War-
szawie – 103, we Wrocławiu – 18.

Oddział w Białymstoku. Zarząd: dr M. Grabowska (przewodnicząca), mgr 
P. Zieliński (sekretarz i skarbnik), prof. B. Czeczuga (członek); 2 zebrania z 2 refera-
tami. Oddział był współorganizatorem Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 

Oddział Morski w Gdyni. Zarząd: dr T. Namiotko (przewodniczący), dr 
J. Warzocha (wiceprzewodniczący), mgr J. Gostkowska (sekretarz), mgr 
A. Krajewska-Sołtys (skarbnik), mgr Grażyna Kratiuk,  dr J. Wiktor (członkowie); 
1 zebranie naukowe z 1 referatem.  

Oddział w Koszalinie. Zarząd: prof. T. Hesse (przewodniczący), dr M. Lampart-
Kałużniacka (wiceprzewodnicząca), mgr K. Lewicka (sekretarz i skarbnik); brak 
sprawozdania.
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Oddział w Krakowie. Zarząd: prof. J. Włodek (przewodniczący), dr E. Dumnicka 
(wiceprzewodnicząca), dr Joanna Galas (sekretarz), dr R. Gwiazda (skarbnik), 
prof. B. Kawecka, dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń (członkinie); 7 zebrań 
z 7 referatami. Oddział był współorganizatorem 4. Sympozjum Europejskich Nauk 
Słodkowodnych (sprawozdanie patrz „Wiadomości Hydrobiologiczne”  – nr 172). 

Oddział w Lublinie. Zarząd: dr hab. K. Czernaś (przewodniczący), dr R. Stryjecki 
(wiceprzewodniczący), dr M. Tarnowska-Kukuryk (sekretarz), dr J. Rechulicz (skarb-
nik), dr W. Pęczuła, mgr Joanna Sender (członowie); 5 zebrań z 5 referatami. Oddział 
był współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Problemy wzbo-
gacania i ochrony różnorodności biologicznej obszarów wodno-torfowiskowych 
– renaturalizacja, rekultywacja, restytucja, reintrodukcja” w Janowie Lubelskim 
(sprawozdanie patrz „Wiadomości Hydrobiologiczne” – nr 174). Kontynuowano 
działalność witryny internetowej Oddziału pod adresem http://agros.ar.lublin.pl/
users/pthlub/.

Oddział w Łodzi. Zarząd: prof. R. Ligowski (przewodniczący), mgr G. Tończyk 
(sekretarz), dr E. Janowska (skarbnik), prof. W. Galicka, dr M. Sitkowska (członki-
nie); zebrań referatowych nie było.

Oddział w Olsztynie. Zarząd: dr inż. J. Dunalska (przewodnicząca), dr Dorota 
Górniak (wiceprzewodnicząca), mgr J. Tunowski (sekretarz), mgr inż. Joanna 
Hutorowicz (skarbnik), mgr inż. S. Robak, dr G. Wiśniewski (członowie); 3 zebrania 
z 5 referatami.

Oddział w Poznaniu. Zarząd: prof. M. Kraska (przewodniczący), dr Halina Szyper 
(wiceprzewodnicząca), dr R. Piotrowicz (sekretarz), dr E. Szeląg-Wasielewska 
(skarbnik), dr inż. W. Andrzejewski, dr inż. M. Michałkiewicz (członkowie); 2 ze-
branie z 2 referatami.

Oddział w Szczecinie. Zarząd: dr inż. K. Stepanowska (przewodnicząca), dr inż. 
T. Radziejewska (wiceprzewodnicząca), mgr inż. Joanna Szulc (sekretarz), dr inż. 
B. Wawrzyniak-Wydrowska (skarbnik), dr A. Zawal (członek); zebrań referatowych 
nie było.

Oddział w Toruniu. Zarząd: dr T. Mieszczankin (przewodniczący), dr J. Żbikowski 
(wiceprzewodniczący), dr P. Napiórkowski (sekretarz), dr E. Dembowska (skarbnik), 
mgr J. Polak, mgr K. Ślebioda (członkowie); 2 zebrania z 2 referatami. 

Oddział w Warszawie. Zarząd: dr Iwona Jasser (przewodnicząca), dr 
A. Kołodziejczyk (wiceprzewodniczący), mgr Joanna Rybak (sekretarz), mgr Anna 
Hankiewicz (skarbnik), mgr Małgorzata Strzałek (członkini); 3 zebrania z 3 refe-
ratami. Zorganizowano warsztaty ekologiczne z okazji 50-lecia pracy naukowej 
Członka Honorowego PTH prof. dr hab. Anny Hillbricht-Ilkowskiej „Bez fosforu 
nie ma życia, czyli problem skali przestrzennej w badaniach dynamiki i przemian 
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fosforu w jeziorach” (sprawozdanie patrz „Wiadomości Hydrobiologiczne” – nr 
173). Zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „W stronę... wody”. 
Na konkurs nadesłano 163 prace. Laureatem Grand Prix został mgr Tomasz Janecki 
(sprawozdanie patrz „Wiadomości Hydrobiologiczne” – nr 174).

Oddział we Wrocławiu. Zarząd: dr W. Dobicki (przewodniczący), dr Janina Moskal 
(wiceprzewodnicząca), dr R. Polechoński (sekretarz), dr inż. P. Pokorny (skarbnik), 
dr Agnieszka Klink (członkini); 4 zebrania z 4 referatami.

Jan Igor Rybak
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