
4. międzynarodowe warsztaty 
na temat badań drobnych zbiorników wodnych 
(Neubrandenburg, Niemcy, 30–31 III 2007 r.)

Kolejne, cykliczne spotkanie zorganizowane zostało przez Uniwersytet Nauk 
Stosowanych w Neubrandenburgu, w północno-wschodnich Niemczech. Celem 
warsztatów było przede wszystkim zebranie specjalistów zainteresowanych geomor-
fologią, parametrami fizyczno-chemicznymi oraz elementami biotycznymi natural-
nych drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. Mieli oni dzięki temu 
możliwość wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących zwłaszcza funkcjonowa-
nia tych płytkich i niewielkich ekosystemów wodnych. Neubrandenburg,  centrum 
ekonomiczne i kulturalne Pojezierza Meklemburskiego, to miasto malowniczo po-
łożone nad jeziorem Tollense.  W samym mieście natomiast zwracają uwagę: histo-
ryczny układ starówki,  wały i cztery bramy, które od czasów średniowiecznych są 
jego symbolem i wizytówką.  

Omawiane  warsztaty stanowiły kontynuację wcześniejszych spotkań w ramach 
problematyki dotyczącej drobnych zbiorników wodnych, skupiając uczestników 
z Niemiec i Polski. Pierwsze dwa zorganizowane były w latach 2003 i 2004 przez 
Uniwersytet w Rostoku, a trzecie w 2005 przez Centrum Krajobrazu i Użytkowa-
nia Rolniczego w Münchebergu. Organizatorami tegorocznego  spotkania byli prof. 
Mathias Grünwald i dr Bärbel Zander. Miejsce obrad znajdowało się w głównym 
budynku Uniwersytetu Nauk Stosowanych. 

W warsztatach uczestniczyło ok. 40 osób, z czego gospodarze stanowili oczywiście 
zdecydowaną większość. Zakwaterowani byliśmy w komfortowym hotelu w cen-
trum miasta –Radisson SAS Hotel Neubrandenburg, gdzie także odbyła się uroczysta 
kolacja, na której można było szerzej przedyskutować nurtujące problemy oraz na-
wiązać osobiste kontakty z przedstawicielami różnych ośrodków badawczych. 
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Tematyka spotkania podzielona została na sześć głównych części (sekcji): 
Dynamika wody i materii; Pedogeneza i paleolimnologia; Bioróżnorodność i bio-
indykacja; Łączność pomiędzy biotopami; Metody oceny; Koncepcja ochrony i re-
naturalizacji. Najwięcej wystąpień (spośród ogólnej liczby 20) dotyczyło zagadnień 
bioróżnorodności i bioindykacji. Omówiono  różne grupy organizmów, m.in. ma-
krofity, makrozoobentos, ryby  a także bardzo rzadko badane biegaczowate i pająki, 
żyjące w otoczeniu i na roślinach drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie rol-
niczym.

Ponadto w trakcie spotkania zaprezentowano 16 plakatów, które przedstawiono 
w ramach trzech sekcji tematycznych: Dynamika wody i materii; Bioróżnorodność 
i bioindykacja oraz Typologia i metody oceny. Plakaty eksponowane były przez cały 
czas trwania warsztatów, natomiast 10-minutowe wystąpienia przed każdym z nich 
odbyły się w drugim dniu spotkania. 

Grupa polska (licząca 7 osób) zaprezentowała ogółem 12 plakatów, które dotyczy-
ły badań koncentracji biopierwiastków, struktury zgrupowań wrotków, skorupia-
ków i ślimaków oraz struktury i przekształceń roślinności różnych typów drobnych 
zbiorników wodnych zlokalizowanych w zlewni rolniczej i leśnej.

Drugą część warsztatów – po referatach i części plakatowej –  stanowiło spotka-
nie robocze zatytułowane „Pytania i dyskusja”, dotyczące głównie bioróżnorodności, 
bioindykacji i typologii drobnych zbiorników wodnych. Prowadzący dyskusję 
dr T. Kaletka przedstawił najważniejsze pytania, które wyłoniły się z wcześniejszej 
części obrad. Zastanawiano się nad ujednoliceniem metod badawczych i wyborem 
analizowanych parametrów, by wyniki różnych autorów można było porównywać. 
Dyskutowano nad metodami klasyfikacji i oceny „oczek” wodnych w Niemczech 
i Polsce oraz nad ustaleniem cech, na podstawie których można by opracować 
ich jednolitą typologię. Próba odpowiedzi i dyskusja nad postawionymi pytania-
mi uzmysłowiła nam, jak mało wciąż wiemy na temat funkcjonowania drobnych 
zbiorników. Był także wymierny zysk spotkania. Podjęto bowiem  decyzję o zgro-
madzeniu wszystkich publikacji i prac niepublikowanych związanych z drobnymi 
zbiornikami oraz stworzeniu wspólnej listy gatunków występujących w badanych 
stawach w Niemczech i w Polsce. W ostatnim dniu warsztatów odbyła się wycieczka 
do Parku Natury Feldberger Seelandschaft.

Gospodarze, przyjmując podziękowania za bardzo dobrze przeprowadzone spo-
tkanie, zaproponowali, by następne  warsztaty zostały zorganizowane w Polsce. 
Mamy nadzieję, że problematyka drobnych zbiorników wodnych będzie kontynu-
owana i za rok przekażemy Państwu kolejne sprawozdanie. 

Natalia Kuczyńska-Kippen i Barbara Nagengast
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XIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne 
(Opole – Turawa, 10–12 V 2007 r.)

Organizatorami kolejnych, czternastych już (za rok, jak z tego wynika, będzie-
my obchodzić mały jubileusz) Warsztatów Bentologicznych były: Katedra Ochrony 
Powierzchni Ziemi, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego 
oraz Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, a personal-
nie – dr inż. Tomasz Ciesielczuk i dr Izabela Czerniawska-Kusza (Przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego) z tejże Katedry. Warsztaty zostały zorganizowane przy 
wsparciu Kierownika Katedry, prof. Czesławy Rosik-Dulewskiej, dofinansowane 
przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a druk tomu streszczeń sfinansowano 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu. Prof. J. Lis, prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju kadr oraz za-
razem Kierownik Katedry Biosystematyki  wsparł organizację Warsztatów, wypoży-
czając mikroskopy na zajęcia laboratoryjne. 

Warsztaty odbywały się w Turawie, miejscowości odległej 20 km od Opola, a wła-
ściwie w położonym nie opodal Ośrodku Wypoczynkowym „Peters” nad Jeziorem 
Turawskim, dokąd sprawnie dowieziono uczestników z dworca kolejowego. Jezioro 
Turawskie to sztuczny zbiornik wodny (o powierzchni 22 km2) porównywalny co do 
wielkości z wieloma dużymi jeziorami Mazur, a długi czas jego istnienia sprawił, że 
trudno go odróżnić od naturalnych. W dodatku jezioro to, powstałe w latach 30. XX 
wieku w wyniku spiętrzenia wód Małej Panwi jest jedną z kolebek europejskiej hy-
drobiologii – tu przed II wojną światową badania prowadził prof. A. Thienemann.

Uczestnictwo w Warsztatach zgłosiło 70 osób, nie przyjechało zaledwie 6, a więc 
stawił się prawie komplet; wraz z organizatorami było nas 69 uczestników. Sesje 
referatowe prowadzili: dr Andrzej Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski) i prof. 
Ryszard Kornijów (Akademia Rolnicza, Lublin); sesja plakatowa odbyła się bez oso-
by prowadzącej, a może szkoda.

Poza otwarciem obrad przez przewodniczącego Sekcji Bentologicznej, 
dr. Andrzeja Kownackiego (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków), nie odbyły 
się (i dobrze)  żadne oficjalne wystąpienia ani występy. Same Warsztaty odbywały się 
pod hasłem „Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych”, nawiązując w ten 
sposób do tematyki XIII Warsztatów w Ochotnicy Górnej, poświęconych zastoso-
waniu hydrologii w badaniach biologicznych wód płynących, a także mając na celu 
przybliżenie problematyki oceny hydromorfologicznej. W związku z tym zapoznano 
nas z metodą hydromorfologicznej oceny rzek –  River Habitat Survey (RHS), która 
zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną będzie niezbędnym elementem dla określe-
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nia stanu ekologicznego rzek i jezior. Poświęcony tej metodzie referat plenarny dr. 
hab. Krzysztofa Szoszkiewicza (Akademia Rolnicza, Poznań) stanowił wprowadze-
nie do części terenowej, a powiedzenie: „No to teraz zróbcie sobie Państwo formatkę” 
stało się nieomal naszym zjazdowym hasłem. 

Organizatorzy ograniczyli czas prezentacji ustnych (komunikatów) do 15 mi-
nut; wygłoszono ich 14. Wymienić chciałbym kilka, w kolejności ich wygłasza-
nia. Bardzo problemowy komunikat P. Koperskiego (Uniwersytet Warszawski) 
„Obecność i presja ryb jako czynnik decydujący o składzie bezkręgowców” wywo-
łał interesującą i długą (na tyle, na ile mogłem, jako prowadzący tę sesję, pozwo-
lić) dyskusję. Interesująco jak zwykle zaprezentowali się przedstawiciele ośrodka 
toruńskiego, M. Poznańska i J. Kobak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), przed-
stawiając komunikat „Makrozoobentos górnego litoralu (do 1 m) w limnicznej 
części Zbiornika Włocławskiego”. Ciekawa była też prezentacja kolejnej osoby z tej 
uczelni, J. Żbikowskiego – „Różne strategie rozrodcze dwóch gatunków skąposz-
czetów: Limnodrilus hoffmeisteri i Tubifex tubifex”. Dość burzliwą dyskusję (o sensie 
dyskutowania na temat koncepcji) wywołało wystąpienie G. Tończyka (Uniwersytet 
Łódzki) „Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oce-
ny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce – koncepcja opracowa-
nia”. Metodyczno-dyskusyjny, ale nawiązujący do interesującej problematyki gatun-
ków inwazyjnych był komunikat J. Kobaka i J. Żytkiewicza (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika) „Racicznica zmienna (Dreissena polymorpha) jako podłoże dla rodzi-
mych i pontokaspijskich gatunków Amphipoda”. E. Dumnicka i J. Galas (Instytut 
Ochrony Przyrody PAN, Kraków) opowiedziały zaś „Co się dzieje w źródle po jego 
renaturyzacji?”.

Odbyła się też sesja plakatowa i to pierwszego dnia obrad, co uważam za dosko-
nały pomysł – autorzy nie uciekają przed jej zakończeniem, na ogół bywają przy 
swoich plakatach i można z nimi w miarę spokojnie porozmawiać, jeśli nie w tym 
dniu, to jeszcze w następnym. Niestety, tutaj znacznie mi trudniej o ocenę wobec 
dużej liczby prac (aż 38), ale kilka wzbudziło moje zainteresowanie zarówno co do 
prezentowanych treści, jak i formy – czytelnej i eleganckiej, a przecież to właśnie 
forma plakatu, co chyba zrozumiałe, zwracała głównie moją uwagę i skłaniała do 
zapoznania się z jego treścią. Wymienię tu, w kolejności alfabetycznej autorów, ta-
kie pozycje, jak: R. Antonowicza i M. Gąbki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Poznań) „Mollusca łąk ramienicowych płytkich jezior Wielkopolski: relacje mię-
dzy strukturą gatunkową mięczaków a parametrami środowiska”, E. Buczyńskiej 
(Akademia Rolnicza, Lublin) „Wpływ podłoża na występowanie larw chruścików 
(Trichoptera) w rzece Szum (Roztocze Środkowe)”, M. Czarneckiej (Wyższa Szkoła 
Środowiska w Bydgoszczy) „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w zlewni 
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Noteci”, E. Dumnickiej (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków) „Rozmieszczenie 
skąposzczetów  w strefie litoralu zbiorników antropogenicznych”, W. Fiałkowskiego 
(Uniwersytet Jagielloński) „Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ja-
kości biomonitorów metali śladowych” (tylko te nieszczęsne „biomonitory”!), 
A. Jabłońskiej (Uniwersytet Łódzki) „Naroślinne skąposzczety (Oligochaeta) Neru 
w granicach Łodzi”, I. Jabłońskiej-Barna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
Olsztyn) „Zgrupowania makrobezkręgowców jeziora makrofitowego (jezioro 
Łuknajno, PW Polska)”, I. Jutulewicza (Akademia im. Jana Długosza w Często-
chowie) „Preferencje siedliskowe makrofauny zbiorników antropogenicznych”, 
M. Kłonowskiej-Olejnik (Uniwersytet Jagielloński), A. Radeckiego-Pawlika 
(Akademia Rolnicza, Kraków) i T. Skalskiego (Uniwersytet Jagielloński) „Wpływ 
zróżnicowania siedlisk potoku górskiego w obrębie łach żwirowych na zgrupowania 
jętek (Ephemeroptera) (potok Skawica, Beskid Makowski)” oraz W. Szczepańskiego 
i S. Czachorowskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) „Chruściki jako 
wskaźnik stanu ekologicznego krajobrazu rolniczego”.

Połowę drugiego dnia Warsztatów poświęcono na zajęcia terenowe, wspo-
mnianą wcześniej hydromorfologiczną ocenę rzek, prowadzone przez dr. hab. 
K. Szoszkiewicza wraz z dwójką magistrantów – Michałem Juszczakiem i Krystia-
nem Marganem. Wyszkoleni i wyposażeni w pisemne instrukcje oraz szablony do 
nanoszenia danych, wyruszyliśmy pod kierunkiem naszych opiekunów nad rzekę 
Małą Panew; jak się dowiedziałem przy okazji, nie istnieje „symetryczna” rzeka 
Wielka Panew. Po wykonaniu opisów terenu według podanego szablonu, omówi-
liśmy po powrocie wyniki i jesteśmy już gotowi, jeśli nie do tego, żeby stosować tę 
metodę samodzielnie, to przynajmniej rozumieć, o co w  niej chodzi.

Popołudniowy kurs oznaczania chruścików (Trichoptera), prowadzony  w tym 
samym dniu przez dr. hab. Stanisława Czachorowskiego (Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, Olsztyn), cieszył się ogromnym zainteresowaniem – tak ogromnym, że 
zjawiwszy się ściśle w porze jego rozpoczęcia musiałem go dość szybko opuścić, 
gdyż nie wystarczało po prostu mikroskopów, kluczy i wręcz fizycznie miejsca dla 
tłumu zainteresowanych. W efekcie były to raczej konsultacje i rozwiązywanie indy-
widualnych problemów, aniżeli prawdziwy kurs, ale dobre i to. Widać (co dało się 
już zauważyć rok temu w Ochotnicy), że wracamy do dawno zarzuconej formuły 
warsztatowej naszych spotkań, które przez szereg lat coraz wyraźniej ewoluowały 
w kierunku dużego sympozjum naukowego.

Z atrakcji towarzyskich odbyło się ognisko – i to pierwszego dnia obrad, co uwa-
żam za znakomity pomysł, gdyż i w pełnym składzie, w terminie pozwalającym się 
zintegrować, poznać nowych uczestników lub odnowić dawne znajomości. Zresztą 
już w dniu przyjazdu odbył się nieoficjalny, acz sympatyczny wieczorek integracyjny, 

wiadomosci 11.indd   181wiadomosci 11.indd   181 2007-09-27   11:14:412007-09-27   11:14:41



182 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

gdzie miałem okazję rozegrać w mieszanym – płciowo i instytucjonalnie – zespole 
kilka meczów (czy to się tak prawidłowo nazywa?) w bilard – ważne, bo to pierwszy 
raz w życiu i chyba nawet wygraliśmy. 

Podczas pobytu na Warsztatach mieliśmy okazję przypomnieć sobie, że 
Opolszczyzna to „krasnalowe zagłębie”. Krasnale i inne stwory (dziewice, żółwie, 
kwiaty, grzyby, łabędzie, kaczory) w ilościach przeogromnych ozdabiały fontanny 
w naszym i sąsiednich ośrodkach, prowokując błyski fleszy i radosne komentarze co 
poniektórych uczestników. Cały zresztą przesympatyczny Ośrodek Wypoczynkowy 
„Peters” był, poza budynkiem mieszkalnym, dość oryginalną, żeby nie powiedzieć 
zabawną składanką licznych wiat dla grillów i ognisk, placu zabaw dla dzieci, mini-
zoo z wolierą dla ptaków (co rano budziły nas swym krzykiem pawie), chlewiku dla 
kóz i owiec oraz stajni z wybiegiem dla koni, a także porozrzucanych w artystycz-
nym nieładzie na trawnikach starych narzędzi, głównie rolniczych. 

Ostatniego dnia odbyła się wycieczka do Krasiejowa, gdzie na początku lat 90. 
XX wieku badacze z Instytutu Paleobiologi PAN w Warszawie odkryli w nieczynnej 
kopalni iłów warstwę skalną  z licznymi szkieletami wielkich płazów i gadów sprzed 
230 mln lat. W roku 2001 odkryto tam prawdopodobnie najstarszego na świecie ro-
ślinożernego dinozaura i najstarszego dinozaura w Europie, nazwanego Silesaurus 
opolensis. Na spotkanie z naszymi opolskimi dinozaurami i innymi przedpotopowy-
mi stworami wybraliśmy się w bardzo licznym – aż 44 osoby! – gronie, podczas gdy 
często Organizatorzy zjazdów odwołują w ostatniej chwili wycieczki z powodu bra-
ku chętnych. O wykopaliskach i prehistorycznych gadach i płazach opowiadała nam 
mgr Dorota Konietzko-Meier (Uniwersytet Opolski), a co poniektórzy z nas usiło-
wali nawet, wbrew regulaminowi, wydłubać z warstw skalnych jakiegoś dinozaura. 
Wycieczkę zakończyliśmy obiadem w stylizowanym na góralski zajeździe. 

Tym razem po raz pierwszy  (na wcześniejszych Warsztatach – mimo podejmo-
wanych prób – nie udało się ich zrealizować) jest realna możliwość druku pełnych 
tekstów warsztatowych wystąpień (w Oceanological and Hydrobiological Studies) 
– zostały one złożone na ręce Głównej Organizatorki i prace redakcyjne są już toku. 

Mogliśmy nabyć koszulki z logo Warsztatów, a bardzo bogate materiały informa-
cyjne plus oryginalne turystyczne kubki, też z logo, dostaliśmy w wyjątkowo ładnych 
teczkach – aż nie będę porównywał tego z różnymi innymi zjazdami...

Warsztaty były zorganizowane niezwykle sprawnie, a przy tym nie dawało się od-
czuć żadnego napięcia ani pośpiechu. Jak widać, czasami jedna osoba może najwię-
cej... Bo hydrobiologiem–bentologiem opolskiej Uczelni jest jedynie Przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego i to Ona właśnie była kluczową (zwornikową) postacią 
tego spotkania. Więc w imieniu wszystkich uczestników – bardzo dziękuję! 

Andrzej Kołodziejczyk

wiadomosci 11.indd   182wiadomosci 11.indd   182 2007-09-27   11:14:412007-09-27   11:14:41



183WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

Sprawozdanie z działalności
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
w 2006 roku

1. Władze Towarzystwa. Do września. Prezydium Zarządu Głównego: prof. 
A. Górniak (prezes), 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 hab. Jolanta Ejsmont-
Karabin, dr T. Jażdżewska, dr A. Kownacki, dr R. Polechoński (członkowie). Sąd 
Koleżeński: prof. 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.

Od września. Prezydium Zarządu Głównego: prof. M. Pliński (prezes), dr Iwona 
Jasser (wiceprezes), dr J. I. Rybak (sekretarz i skarbnik); członkowie Zarządu 
Głównego: prof. K. Czernaś, dr hab. W. Dobicki, dr inż. J. Donalska, dr Joanna Galas, 
prof. A. Górniak, dr J. Słoń. Główna Komisja Rewizyjna: prof. A. Prejs (przewodni-
czący), dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, dr T. Jażdżewska, dr A. Kownacki, dr R. 
Polechoński (członkowie). Sąd Koleżeński: prof. W. Donderski, prof. R. Gołdyn, prof. 
S. Radwan. Komisja Nagród: prof. B. Kawecka, prof. J. Włodek, dr hab. J. Wolnicki, 
prof. B. Zdanowski.

2. Działalność organizacyjna i naukowa. Oddział PTH w Toruniu zorganizo-
wał XX Zjazd Hydrobiologów Polskich w Toruniu (sprawozdanie ze Zjazdu patrz 
„Wiadomości Hydrobiologiczne” nr 176 i witryna PTH: www.PTH.home.pl). 
W czasie Zjazdu odbyło się Walne Zebranie Członków PTH, którzy wybrali nowe wła-
dze PTH i nadali tytuł Członka Honorowego Towarzystwa Profesorowi Stanisławowi 
Radwanowi. W konkursie na najlepszy plakat prezentowany przez młodego hy-
drobiologa na Zjeździe, pierwsze miejsce uzyskał plakat mgr Małgorzaty Grzesiuk 
z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Reakcja Daphnia na zasolenie: porównanie 
zmian historii życia ze zmianami ekspresji białek szoku cieplnego”, drugie – plakat 
mgr. Jakuba Jagielskiego z Akademii Rolniczej we Wrocławiu pt. „Smukleń pryskacz 
Copella arnoldi – czego to ryby nie wymyślą by >prysnąć<”, trzecie miejsce – plakat 
mgr Ilony Zloch z Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Epifauna poroślowa dalb i pław 
nawigacyjnych na szlaku wodnym z Zatoki Pomorskiej do Zalewu Szczecińskiego 
(estuarium Odry)”. W czasie Zjazdu wręczono medale PTH im. A. Lityńskiego, 
przyznane przez Kapitułę Medalu: prof. Stanisławowi Radwanowi, prof. Annie 
Stańczykowskiej-Piotrowskiej, prof. Janowi Włodkowi i długoletniej głównej księ-
gowej Towarzystwa Pani Janinie Warpechowskiej.
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Zorganizowano w Ochotnicy kolejne (XIII) Ogólnopolskie Warsztaty 
Bentologiczne Sekcji Bentologicznej PTH (sprawozdanie patrz „Wiadomości 
Hydrobiologiczne”  nr 175 i witryna PTH).  Zarząd Główny PTH był współorgani-
zatorem w Janowie Lubelskim konferencji naukowej „Małe zbiorniki wodne – struk-
tura ekologiczna, miejsce i rola w krajobrazie” (sprawozdanie patrz „Wiadomości 
Hydrobiologiczne” nr 177 i witryna PTH).

Kontynuowano publikowanie serii wydawniczej „Fauna Słodkowodna Polski” pod 
redakcją prof. A. Piechockiego (redaktor naczelny), dr. J. I. Rybaka (zastępca redakto-
ra naczelnego) i dr. hab. W. Jurasza (sekretarz redakcji). Ukazał się zeszyt 11B: Stefan 
Niesiołowski – Muchówki (Diptera) Wujkowate (Empididae: Hemerodromiinae, 
Clinocerinae). Komisja Nagród PTH, po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. 
prof. M. Gieysztora dziewięciu prac magisterskich, na posiedzeniu 11 sierpnia 2006 
roku, przyznała za okres marzec 2004–marzec 2006: nagrodę II stopnia (I nagrody 
nie przyznano) w postaci dyplomu i 600 zł mgr. Szymonowi Jusikowi z Akademii 
Rolniczej w Poznaniu za pracę „Kalibracja systemów bioindykacyjnych wód opar-
tych na makrofitach w zróżnicowanych warunkach ekologicznych”, III nagrodę 
w postaci dyplomu i 400 zł  mgr Annie Bednarskiej z Uniwersytetu Warszawskiego 
za pracę „Plastyczność fenotypowa Daphnia z kompleksu D. longispina ujawniona 
w obecności nitkowatych cyjanobakterii”. Wyróżnień nie przyznano.

Towarzystwo liczyło jednego członka honorowego (od września dwóch) i 462 
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 – 14, Oddział Morski w Gdyni 
– 35, Oddział w Koszalinie – 21, w Krakowie – 53, w Lublinie – 38, w Łodzi – 44, 
w Olsztynie – 71, w Poznaniu – 41, w Szczecinie – 35, w Toruniu – 13, w Warszawie 
– 81, 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. Do grudnia: dr T. Namiotko (przewodniczą-
cy), dr J. Warzocha (wiceprzewodniczący), mgr J. Gostkowska (sekretarz), mgr 
A. Krajewska-Sołtys (skarbnik), mgr Grażyna Kratiuk,  dr J. Wiktor (członkowie). 
Od grudnia: dr T. Wandzel (przewodniczący), dr T. Namiotko (wiceprzewodniczą-
cy), dr P. Margoński (sekretarz), dr Barbara Wojtasik (skarbnik), dr L. Kotwicki, 
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dr J. Wiktor (członkowie); 1 zebranie z 1 referatem. Utworzono stronę internetową 
Oddziału pod adresem: www.iopan.gda.pl/%7Ewiktor/PTH/index.html 

Oddział w Koszalinie. Zarząd: prof. T. Hesse (przewodniczący), dr M. Lampart-
Kałużniacka (wiceprzewodnicząca), mgr K. Lewicka (sekretarz i skarbnik); 2 ze-
brania z 2 referatami. Oddział zorganizował w Szczecinku seminarium na temat 
„Wspomaganie rekultywacji jeziora Trzesiecko poprzez biomanipulację”. 

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); 6 zebrań z 6 refe-
ratami. 

Oddział w Lublinie. Zarząd. Do listopada: prof. K. Czernaś (przewodniczą-
cy), dr R. Stryjecki (wiceprzewodniczący), dr M. Tarkowska-Kukuryk (sekretarz), 
dr J. Rechulicz (skarbnik), dr W. Pęczuła, mgr Joanna Sender (członkowie). Od li-
stopada: dr W. Pęczuła (przewodniczący), prof. K. Czernaś (wiceprzewodniczący), 
dr M. Tarkowska-Kukuryk (sekretarz), dr J. Rechulicz (skarbnik), dr R. Stryjecki, 
dr M. Solis (członkowie); zebrań referatowych nie było. Kontynuowano działalność wi-
tryny 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); 1 zebranie z 1 referatem.

Oddział w Olsztynie. Zarząd. Do lutego: 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 (członkowie). 
Od lutego: dr inż. J. Dunalska (przewodnicząca), dr Dorota Górniak (wiceprze-
wodnicząca), mgr J. Tunowski (sekretarz), mgr inż. Joanna Hutorowicz (skarb-
nik), dr R. Brzozowska, prof. A. Świątecki (członkowie); 1 zebranie z 1 referatem. 
Zorganizowano sesję naukową z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia rekultywacji Jeziora 
Kortowskiego metodą profesora Przemysława Olszewskiego.

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); brak 
sprawozdania.

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); 1 zebranie z 1 referatem.

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. 
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Oddział w Warszawie. Zarząd: dr Iwona Jasser (przewodnicząca), dr A. Koło-
dziejczyk (wiceprzewodniczący), mgr Joanna Rybak (sekretarz), mgr Anna 
Hankiewicz (skarbnik), mgr Małgorzata Strzałek (członkini); 3 zebrania z 3 refera-
tami. Zorganizowano cztery wystawy (w Uniwersytecie Warszawskim, w Minister-
stwie Środowiska, w Toruniu na XX Zjeździe Hydrobiologów Polskich i w Warszawie 
podczas obchodów Dnia Ziemi) laureatów konkursu fotograficznego pt. „W stronę... 
wody” rozstrzygniętego w 2005 roku.

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); 7 zebrań z 7 referatami.

Jan Igor Rybak
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