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Tadeusz Backiel
(24 grudnia 1922 – 18 maja 2008)

W dniu 18 maja 2008 r. zmarł prof. dr Tadeusz 

Backiel. Odszedł jeden z najznakomitszych 

uczonych polskich w dziedzinie nauk rybackich. 

Niemal całe życie zawodowe związał z Instytu-

tem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, gdzie 

pełnił funkcje: kierownika Zakładu Gospodarki 

w Rzekach i Zbiornikach Zaporowych, wicedy-

rektora do spraw naukowych i przewodniczące-

go Rady Naukowej. Dorobek naukowy Profesora 

to 65 oryginalnych prac, 2 podręczniki, 72 arty-

kuły, liczne ekspertyzy, także zagraniczne oraz 

liczne recenzje i opinie o pracach naukowych. 

Jednakże najistotniejszą częścią tego dorobku 

jest stworzenie szkoły, w której na 12 uczniów (pracowników naukowych w kiero-

wanym przez Profesora Zakładzie) uzyskano 8 stopni doktora, 2 habilitacje i 4 tytuły 

profesorskie.

Działalność Profesora Backiela znacznie wykraczała poza macierzysty Instytut, 

bowiem w latach 1967–1968 był zatrudniony w Departamencie Rybactwa FAO 

w Rzymie, a w latach 1970–1974 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiej 

Komisji Doradczej Rybactwa Śródlądowego (EIFAC). W roku akademickim 1975–

–1976 wykładał na Uniwersytecie w Tromso w Norwegii. Profesor był także człon-

kiem Rad Naukowych w Zakładzie Biologii Wód PAN w Krakowie i w Instytucie 

Ekologii PAN oraz Komitetów Hydrobiologicznego i Zootechnicznego PAN. O Jego 

pozycji naukowej świadczy wieloletnie członkostwo w Kolegiach Redakcyjnych 

takich czasopism naukowych, jak: Aquaculture, Journal of Fish Biology, Journal of 

TOM LIV 2008 ZESZYT 3

 WIADOMOŚCI 
 HYDRO
 BIOLOGICZNE*

* Biuletyn Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego – nr 183; redagują: Eligiusz Pieczyński 
i Jan Igor Rybak.

wiadomosci 15.indd   163wiadomosci 15.indd   163 2008-09-08   11:40:352008-09-08   11:40:35



164 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

Applied Ichthyology, Polskie Archiwum Hydrobiologii, Roczniki Nauk Rolniczych, 

czy Archiwum Rybactwa Polskiego.

Profesor Tadeusz Backiel należał do Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego 

(członek Zarządu w latach 1983–2000) i Polskiego Towarzystwa Rybackiego. 

W latach 1963–1973 współpracował w badaniach naukowych z międzynarodowymi 

organizacjami, w tym z Międzynarodowym Programem Biologicznym, uczestnicząc 

w trzech sympozjach oraz w przygotowaniu podręczników, a także jako korespon-

dent Polski (1964–1992) z Europejską Komisją Doradztwa Rybactwa Śródlądowego 

przy FAO, a w latach 1970–1974 pełnił funkcję wiceprezesa EIFAC.

Profesor prowadził rozległe badania dotyczące biologiczno-rybackiej charaktery-

styki Wisły oraz ryb i rybactwa w tej rzece, a w tym występowania młodych ryb, 

bilansu energetycznego ryb drapieżnych, dynamiki populacji certy oraz wpływu na 

ryby regulacji Wisły. Opublikował z tego zakresu 21 prac naukowych i ekspertyz. 

Dodatkowo zajmował się zmiennością wzrostu narybku karpia i lina, okresem two-

rzenia się pierścieni rocznych na łuskach, selektywnością narzędzi połowu, płodno-

ścią i znaczeniem zmian temperatury dla ryb.

Ważnym elementem Jego działalności była współpraca i udział w działalności 

praktycznej na polu popularyzacji i wykorzystania wiedzy na konferencjach ho-

dowców karpia i ryb łososiowatych, gdzie demonstrował przyjmowane z ogromnym 

zainteresowaniem problemy związków nowoczesnego dorobku badawczego z postę-

pem hodowlanym i ochroną środowiska.

Warto pamiętać, iż Profesor Backiel był krytycznym i wnikliwym, ale życzliwym 

recenzentem, a Jego opinie miały wyjątkową wagę. Był przeciwnikiem pustosłowia, 

„barokowego” stylu wypowiedzi, czemu nie wahał się dawać wyrazu. Cenił i wyma-

gał jasnego i oszczędnego formułowania myśli, uważał bowiem, iż „ilość przechodzi 

w nijakość”. Żegnając naszego Profesora i Mistrza zdajemy sobie sprawę, iż bezpow-

rotnie tracimy skromnego i życzliwego doradcę, który często jednym zdaniem po-

trafił wskazać właściwe rozwiązanie problemu. 

Zachowamy Go we wdzięcznej pamięci.

Krzysztof Goryczko

Fińscy naukowcy nad Wisłą?

W maju 2008 r. pierwsza autorka niniejszego tekstu odbyła tygodniową wizytę 

w Finlandii dzięki funduszom otrzymanym z Fundacji Mai i Tora Nesslingów (ang. 

Maj and Tor Nessling Foundation). Celem wizyty było nawiązanie współpracy z fiń-

skimi naukowcami w badaniach nad samooczyszczaniem się Wisły. W towarzystwie 
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165WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

drugiej autorki dr Laury Höijer, będącej pracownikiem Fundacji Nesslingów, od-

wiedziła trzy placówki naukowe: Finnish Forest Research Institute (Vantaa), Helsinki 

University, Biocenter (Viikki) i Kuopio University (Kuopio). Przedstawiła tam prezen-

tację dotyczącą badań nad aktywnością piaszczystych łach na Wiśle, jakie w ramach 

swojej pracy doktorskiej rozpoczęła pod kierunkiem prof. Krzysztofa Opalińskiego. 

Prezentacja była zatytułowana: Vistula River sand banks – organic matter utilization 

and its importance for water quality. Laura Höijer wcześniej sondowała środowi-

sko naukowe i okazało się, że te trzy ośrodki są bardzo zainteresowane współpracą 

z Polską, jak również dysponują odpowiednim doświadczeniem badawczym oraz 

technologiami, które mogą być bardzo pomocne w badaniach Wisły. Laura Höijer 

zorganizowała wszystkie spotkania, pełne ożywionej dyskusji, pomysłów i miłej at-

mosfery. Już wkrótce zaowocują one złożeniem do Fundacji Nesslingów fińsko-pol-

skiego projektu. Jeśli projekt otrzyma finansowanie, dowiemy się więcej na temat 

aktywności wiślanych piasków. 

O Fundacji Mai i Tora Nesslingów. Fundacja ta (rys. 1) jest jedną z najważniej-

szych prywatnych fińskich organizacji finansujących badania naukowe nad środo-

wiskiem naturalnym. Jak doszło do jej utworzenia? Otóż Tor Nessling (1901–1971), 

jeden z pionierów przemysłu motoryzacyjnego w Finlandii, wraz z żoną Mają 

Rys. 1. Tak przedstawia się logo Fundacji Mai i Tora Nesslingów. Jest symbolem troski Fundacji 

o stan środowiska naturalnego
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(1901–1974) pozostawili w spadku majątek z przeznaczeniem na finansowanie ba-

dań naukowych, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Maja Nessling 

podpisała dokument założycielski Fundacji w 1972 r., natomiast Fundacja rozpoczę-

ła swoją działalność cztery lata później.

W latach 1976–2007 Fundacja rozdysponowała na cele badawcze ponad 35 

milionów euro. Finansowano głównie projekty w Finlandii oraz sąsiadujących 

krajach nadbałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa i Polska). Przy okazji warto wspo-

mnieć, że Fundacja Nesslingów jest jednym z fundatorów i obserwatorów projektu 

BONUS Era-Net. Ten projekt funkcjonujący w ramach 6. programu ramowego Unii 

Europejskiej jest poświęcony badaniu i ochronie Bałtyku, a jego sekretariat mieści 

się w Helsinkach. 

Fundacja Nesslingów w znacznym stopniu koncentruje się wokół zapobiegania 

zanieczyszczaniu środowiska oraz eliminacji zanieczyszczeń ze środowiska. Jej ce-

lem jest poszukiwanie rozwiązań praktycznych, które staną się narzędziem w działa-

niach na rzecz ochrony przyrody. W związku z tym jednym z najważniejszych kry-

teriów oceny projektów badawczych przez Fundację jest możliwość praktycznego 

wykorzystania wyników do celów ochroniarskich. 

Fundacja finansuje projekty z zakresu badań atmosfery, ekosystemów wod-

nych, glebowych i wód podziemnych oraz technologii środowiska. Udziela środ-

ków na rozpowszechnianie odkryć naukowych, jak również organizuje sympozja 

dotyczące bieżących problemów związanych z ochroną i zagrożeniem środowiska 

naturalnego. 

Więcej informacji dotyczących Fundacji Nessslingów znajduje się na stronie 

www.nessling.fi.

A wszystko zaczęło się tak… Fundacja Nesslingów jest otwarta na współpracę 

międzynarodową i interesuje się problemami dotyczącymi środowiska naturalnego, 

z jakimi stykają się kraje nadbałtyckie. W ubiegłym roku zarząd Fundacji wraz na-

ukowymi ekspertami współpracującymi z Fundacją postanowili zapoznać się z sy-

tuacją w Polsce, zwłaszcza z zasadami gospodarowania środowiskiem naturalnym 

oraz z prowadzonymi w Polsce badaniami naukowymi. 

Podczas majowej wizyty w Polsce członkowie Fundacji odwiedzili Ministerstwo 

Środowiska, gdzie odbyło się również spotkanie z polskimi naukowcami. Zostali 

także zaproszeni przez dyrektora prof. Janusza Uchmańskiego do złożenia wizyty 

w Centrum Badań Ekologicznych PAN.

I tak, wizyta Fundacji w Centrum odbyła się 5 maja 2007 r. Prof. Janusz Uchmański 

zapoznał gości z organizacją CBE PAN, jego działalnością wydawniczą, a przede 

wszystkim z działalnością naukową prowadzoną przez pracowników i doktorantów, 

omawiając szczegółowo projekty międzynarodowe, w jakich biorą udział. 
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Drugim mówcą był dr Jerzy Romanowski, który przedstawił projekt VEDI (skrót 

od ang. Vistula econet: development and implementation) dotyczący oceny ekologicz-

nych skutków rozwoju doliny Wisły na obszarach Natura 2000 przy użyciu modelu 

LARCH. 

Jako trzecia wystąpiła Magdalena Puczko, wygłaszając referat pt. Vistula River – 

the Baltic Sea hot spot. Podczas prezentacji dotknęła tak ważnego dla Finów proble-

mu zanieczyszczania Morza Bałtyckiego przez Wisłę, jednocześnie ukazując drugie 

oblicze naszej rzeki – to piękne, jako unikatowej w skali europejskiej wielkiej, dzikiej 

rzeki odznaczającej się ogromną wartością przyrodniczą. Autorka zapoznała rów-

nież uczestników spotkania ze swoimi planami badawczymi nad zdolnością wiśla-

nych łach do dekompozycji zanieczyszczeń organicznych, które obejmują pomiary 

zużycia tlenu przez osad jako miarę aktywności łach w procesach rozkładu materii 

organicznej.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem członków Fundacji, którzy 

ocenili temat badań jako bardzo istotny i zaproponowali, aby doktorantka złożyła 

projekt badawczy do Fundacji. Tak też się stało. Na jesieni 2007 r. Magdalena Puczko 

otrzymała od Fundacji grant podróżny obejmujący środki finansowe na 2008 r. na 

wyjazd do Finlandii w celu nawiązania współpracy z fińskimi naukowcami. Bo 

Finowie chcą się włączyć w badania Wisły i pragną nawiązać współpracę z Polską. 

Odbyta ostatnio podróż była efektem tego właśnie grantu.

Dlaczego Wisła jest tak ważna? Finowie bardzo interesują się Wisłą, przede 

wszystkim z powodu jej roli jako głównego truciciela Bałtyku. Dlatego kwestie doty-

czące zdolności Wisły do samooczyszczania się są tak dla nich ważne. Powszechnie 

wiadomo, że Wisła jest wciąż silnie zanieczyszczona, m.in. substancjami biogenicz-

nymi i związkami organicznymi, jednocześnie podejrzewa się, że osady piaszczyste 

Wisły pełnią rolę filtra utylizującego część z tych zanieczyszczeń (Puczko 2007). 

Jak duża jest to część? Dotychczas nie wiadomo. Nie wiadomo, na ile wiślane osady 

są aktywne biologicznie i czy są wydajnymi filtrami. Gdy znajdziemy odpowiedź na 

te pytania, wówczas będzie można się zacząć zastanawiać, ile dodatkowych oczysz-

czalni będzie trzeba zbudować, jeśli łachy piaszczyste zostaną zniszczone wskutek 

planowanej regulacji Wisły. 

Dwa zasadnicze pytania, które sobie postanowiono w polskim projekcie wiśla-

nym, a więc: Czy łachy wiślane są biologicznie aktywne? Ile materii organicznej 

infiltrującej wraz z wodą powierzchniową do przestrzeni porowych osadów piasz-

czystych łach może zostać rozłożone przez organizmy psammonowe, czyli żyjące 

piasku, w wyniku procesów oddechowych? – we wszystkich wizytowanych fińskich 

ośrodkach naukowych uznano za bardzo istotne. Wiele dyskutowano na temat, jakie 

analizy i metody włączyć do przygotowywanego obecnie fińsko-polskiego projektu.
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Liczne obiecujące dyskusje odbyły się w Finnish Forest Research Institute 

(rys. 2). W spotkaniu wzięli udział: dr Aino Smolander, dr Oili Kiikkilä i dr Hannu 

Fritze (mikrobiolodzy glebowi) oraz dr Veikko Kitunen (chemik środowiskowy). 

Zaproponowano wykonanie szczegółowej analizy materii organicznej infiltrującej 

do strefy porowej łach wiślanych, uwzględniając podział na frakcje łatwo podle-

gające rozkładowi mikrobiologicznemu i oporne na ten rozkład, dzięki czemu do-

wiedzielibyśmy się, na ile „strawialna” dla mikroorganizmów jest ta materia orga-

niczna. Powstał również pomysł włączenia technik mikrobiologicznych do projek-

tu, a mianowicie analizy włączania 3H-tymidyny przez komórki bakteryjne żyjące 

w łachach, co dostarczyłoby informacji o tempie wzrostu tych bakterii i ich aktyw-

ności. Przedyskutowano również pomysł przeprowadzenia eksperymentu z mi-

krokosmami zawierającymi rdzenie osadów piaszczystych łach. W uproszczeniu, 

przez rdzenie przepuszczano by materię organiczną o znanym składzie, a następ-

nie analizowano procesy jej rozkładu, badając w ten sposób potencjalną zdolność 

łach do oczyszczania wody rzecznej z materii organicznej. 

Mimo że Finnish Forest Research Institute jest instytutem leśnym, tamtejsi naukow-

cy mają nie tylko doświadczenie leśno-glebowe, lecz również swobodnie poruszają 

się w tematyce uzdatniania wody. Zrealizowano tam m.in. bardzo ciekawy projekt 

Rys. 2. W Finnish Forest Research Institute dużo dyskutowano nad zaplanowaniem wspólnych 

eksperymentów. Od lewej: Oili Kiikkilä, Hannu Fritze, Magdalena Puczko, Aino Smolander, 

Veikko Kitunen (fot. L. Höijer)
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dotyczący opracowywania technik uzdatniania wody jeziornej do celów pitnych na 

drodze infiltrowania jej przez glebę. Celem było odzyskanie wody pitnej o jakości 

zbliżonej do wód podziemnych, a więc wody o wysokiej jakości. Warto wspomnieć, 

że obecnie w Finlandii woda uzyskiwana w ten sposób stanowi 12% wody wykorzy-

stywanej do celów pitnych. 

Na Uniwersytecie Helsińskim odbyło się spotkanie z grupą specjalistów zajmują-

cych się szerokim spektrum badań w środowisku wodnym i glebowym. Uczestniczyli 

w nim: prof. Helinä Hartikainen, dr Christina Lyra, dr Susanna Hietanen, dr Marko 

Virta oraz doktoranci: Erika Heikkinen, Hanna Sinkko i Manu Tamminen. Naukowcy 

ci również wykazali dużą chęć współpracy i zaproponowali włączenie badań gene-

tycznych, m.in. nad bioróżnorodnością zespołów psammonowych łach wiślanych, 

co prawdopodobnie zostanie uwzględnione w późniejszych projektach. Na tym spo-

tkaniu zakiełkował również pomysł wykonania analizy obecnych w Wiśle pestycy-

dów, które są związkami szkodliwymi dla zdrowia, oraz zbadania ich rozkładu przez 

organizmy łach wiślanych. 

Pomysł z pestycydami i mikrokosmami był rozwijany podczas spotkania z zespo-

łem prof. Perttiego Markkainena na Uniwersytecie w Kuopio. Wzięli w nim udział 

również dr Anne Saari oraz doktoranci: Hanna Silvennoinen, Christina Biasi i Henri 

Siljanen. Zespół ten zajmuje się przepływem gazów (CO
2
, CH

4
, N

2
O, NO) w eko-

systemach lądowych i wodnych. Hanna Silvennoinen wystąpiła z prezentacją pt. 

Denitrification in river sediments of Bothnian Bay – Application of 15N-technique in 

a laboratory microcosm. Christina Biasi miała prezentację zatytułowaną Microbial 

and carbon dynamics in cut-away peatlands cultivated with a bioenergy crop (Reed 

Canary Grass). Natomiast Henri Siljanen wygłosił referat pt. Activity and diversity of 

methanotrophs in littoral wetland.

W dyskusji dużo uwagi poświęcono emisji dwutlenku węgla i metanu oraz osta-

tecznie ustalono, że jednym z najważniejszych pomiarów w początkowej fazie ba-

dań Wisły będą pomiary emisji dwutlenku węgla przez łachy. Współpraca będzie 

dotyczyła wspólnego zaprojektowania eksperymentu terenowego i interpretacji wy-

ników. Po dyskusjach dr Hannu Koponen zapoznał gości z nowoczesną aparaturą 

i technologiami dostępnymi na Uniwersytecie w Kuopio.

Na zakończenie autorki niniejszego tekstu pragną podkreślić jeszcze raz, jak waż-

na jest ścisła współpraca międzynarodowa w działaniach na rzecz ochrony przyrody. 

W przypadku Wisły punktem stycznym dla Finlandii i Polski jest wpływ tej rzeki na 

ekosystem Bałtyku oraz troska o zachowanie bezcennych wartości przyrodniczych 

reprezentowanych przez ostatnią wielką dziką rzekę Europy.

Puczko M.  2007 – Strefa hyporeiczna – naturalny filtr w rzece – Wiad. Ekol. 53: 139–151.

Magdalena Puczko i Laura Höijer

wiadomosci 15.indd   169wiadomosci 15.indd   169 2008-09-08   11:40:362008-09-08   11:40:36



170 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

XV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne 
„Bentos źródeł i strumieni” 
(Zwierzyniec, 16–18 maja 2008 r.)

Piętnaste spotkanie polskich hydrobiologów zajmujących się bentosem (a prak-

tycznie – zoobentosem), to już mały jubileusz. Tegoroczną konferencję zorganizo-

wali hydrobiolodzy z ośrodka lubelskiego. Na Roztocze, do Zwierzyńca, zaprosił nas 

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr Paweł Buczyński (Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej). Pozostali członkowie Komitetu to, w kolejności alfabetycznej: 

mgr Edyta Buczyńska (sekretarz), prof.  Jacek Łętowski, mgr inż. Paweł Marczakowski 

(Roztoczański Park Narodowy), dr Wojciech Płaska (Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie), dr inż. Przemysław Stachyra i mgr inż. Zdzisław Strupieniuk (obaj 

z RPN) oraz  mgr inż. Magdalena Zgierska (UP w Lublinie). 

Na Warsztaty zgłosiło się 71 osób; ostatecznie udział wzięło w nich aż 67,  w tym 

6 studentów. Najliczniej reprezentowanym ośrodkiem był Uniwersytet Gdański (10 

osób), potem Lublin (UMCS i Uniwersytet Przyrodniczy) oraz Uniwersytet Łódzki 

(po 7 osób). Po 5 osób przyjechało z Krakowa (Instytut Ochrony Przyrody PAN 

i Uniwersytet Jagielloński), z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz z Aka-

demii Rolniczej w Szczecinie, po 4 z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu i z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Moją uczelnię, Uniwersytet 

Warszawski, reprezentowały tylko 3 osoby (w tym jedna studentka), podobnie jak 

Uniwersytet Śląski i Roztoczański Park Narodowy. Pozostałe siedem ośrodków re-

prezentowanych było przez zaledwie 1–2 uczestników. 

Obrady odbywały się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN; idąc doń, mija-

liśmy prześlicznie położony kościół na wysepce na stawie (tzw. „kościół na wodzie” 

pod wezwaniem św. Jana Nepomucena), a potem browar założony przez Zamoyskich 

w 1806 r., czynny i serwujący doskonałe piwo „Zwierzynieckie” w ogródku piwnym. 

Cały program merytoryczny Warsztatów skomasowano w jednym dniu, co było 

z jednej strony wygodne (pozostałe półtora dnia było zdecydowanie „luźniejsze”), 

z drugiej jednak – bardzo męczące, zwłaszcza że w sali obrad zabrakło klimatyzacji. 

Konferencję otworzył przewodniczący Sekcji Bentologicznej PTH, dr Andrzej 

Kownacki (IOP PAN), po czym głos zabrał dyrektor Roztoczańskiego Parku 

Narodowego, mgr inż. Zdzisław Strupieniuk.  Pierwszy merytoryczny (choć w ma-

łym stopniu dotyczący organizmów wodnych) referat (P. Stachyra i P. Marczakowski, 

RPN: „Fauna bezkręgowców Roztoczańskiego Parku Narodowego – diagnoza stanu 

aktualnego oraz potrzeba badań i ochrony”) zachęcał nas do podjęcia badań na tym 

obszarze. Badań głównie o charakterze inwentaryzacyjnym oraz monitoringowym, 
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ale bardzo przydatnych dla Parku. Następnie rozpoczęła się już właściwa część ob-

rad, z której, spośród dwunastu wygłoszonych, wymienię tylko niektóre wystąpienia, 

w kolejności ich prezentacji. S. Czachorowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

Olsztyn) w referacie „Co wiemy, a co wiedzieć chcemy o faunie źródeł Polski” przed-

stawił stan wiedzy na ten temat oraz potrzebę i sens dalszych badań. Poprowadzony 

przez M. Kłonowską-Olejnik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) panel dyskusyj-

ny „Traktowanie bezkręgowców podczas badań eksperymentalnych” przerodził 

się w burzliwą dyskusję, w czasie której, jak zwykle zresztą, wraz z P. Koperskim 

(Uniwersytet Warszawski) zaprezentowaliśmy sprzeczne poglądy na potrzebę i sens 

ochrony części gatunków wodnych bezkręgowców. Zupełnym novum w tym gro-

nie było wystąpienie J. Ejsmont-Karabin (Centrum Badań Ekologicznych PAN) 

– „Rola organizmów psammonowych w cyklu fosforowym w piaszczystych osadach 

strefy litoralnej jezior” (wraz z  Zoyą Gorelyshevą, Centrum Kontroli i Monitoro-

wania Promieniowania, Mińsk, Białoruś, K. Kalinowską, CBE PAN i J.I. Rybakiem, 

UW). Dotyczyło ono bowiem grupy organizmów, którą jak dotąd nikt z nas się nie 

zajmował i wygłoszone zostało przez osobę, kojarzoną dotychczas z zooplankto-

nem. Miejmy nadzieję, że nie była to tylko jednorazowa akcja, a nasze spotkania 

wzbogacą się na trwałe o kolejnych uczestników. R. Kornijów i A. Halkiewicz (UP, 

Lublin) zaproponowali nowy sposób oceny zasobności zbiorników wodnych w po-

karm dla ryb na podstawie analizy subfosylnych szczątków larw Chironomidae. 

K. Lewandowski (Akademia Podlaska, Siedlce) i A. Kołodziejczyk (UW) zwrócili 

uwagę, że, wbrew panującym poglądom, na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich zróż-

nicowanie gatunkowe oraz liczebność Unionidae nie wydają się być związane z trofią.

M. Poznańska (UMK, Toruń) przedstawiła wyniki badań terenowych i eksperymen-

tów laboratoryjnych nad przeżywalnością fauny dennej przy przesuszeniu podłoża 

– problem istotny w zbiornikach o zmiennym poziomie wody. Bardzo oryginalny te-

mat badań oraz ich wstępne wyniki zaprezentował G. Tończyk (Uniwersytet Łódzki) 

wraz z P. Buczyńskim (UMCS), G. Grzywaczewskim (Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie), I. Kitowskim i R. Krawczykiem (obaj z UMCS) – „Gniazda ptaków 

wodno-błotnych jako siedlisko makrofauny bezkręgowców wodnych”. P. Koperski 

(UW), podając przykład pijawek, zwrócił uwagę, że słodkowodna fauna środowisk 

miejskich nie zawsze musi być uboga i mało zróżnicowana, a niektóre zbiorniki 

mogą stanowić wręcz rezerwuar różnorodności biologicznej bentosu. Dyskusję ter-

minologiczną (co jest, a co nie jest mejobentosem) wywołało wystąpienie B. Wojtasik 

(Uniwersytet Gdański), a sesję zakończyło świetne jak zwykle wystąpienie J. Kobaka 

(i T. Kakareko, obaj z UMK, Toruń) o reakcji racicznicy zmiennej (Dreissena poly-

morpha) w warunkach laboratoryjnych na obecność w środowisku potencjalnego 

drapieżnika. Te bezgłowe zwierzęta potrafią, jak się okazuje, aktywnie zmieniać 
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miejsce pobytu w obrębie kolonii, utrudniając w ten sposób dotarcie do nich mię-

czakożernej rybie.

Sesja plakatowa, jak na znaczną liczbę prezentacji (35), była zdecydowanie za 

krótka, zwłaszcza że byliśmy już trochę zmęczeni obradami, a deszcz zmusił organi-

zatorów do przeniesienia jej z otwartej przestrzeni pod dach. No i nie wszyscy auto-

rzy dyżurowali przy swoich plakatach. W efekcie, po zapoznaniu się tylko z częścią 

z nich, nie chciałbym wymieniać poszczególnych pozycji. Pragnę jedynie zauważyć, 

że –  prawdopodobnie w rezultacie „wyśrubowania” poziomu merytorycznego –  za-

tarciu uległ „plakatowy” charakter części prezentacji. Zawierają one coraz więcej 

i coraz bardziej rozbudowanych tabel, rysunków i, co najgorsze, tekstu. Wszystko to 

sprawia, że taki plakat już nie „przemawia” do widza, tylko zmusza go do długotrwa-

łego wczytywania się w jego treść, czyli staje się, de facto, przeniesioną nań publika-

cją. A chyba nie o to chodzi. No i niestety, tylko nieliczni autorzy plakatów pomyśleli 

o ich zminiaturyzowanych wersjach dla osób zainteresowanych. 

W drugim dniu Warsztatów, zgodnie z tegorocznym ich hasłem, wyruszyliśmy 

autokarem na wycieczkę naukową „Szlakiem źródeł Roztocza”. S. Chmiel (UMCS, 

Lublin) pokazał nam kilka ciekawych z punktu widzenia hydrobiologicznego, wy-

jątkowo dużych, o obfitym wypływie, a także po prostu ładnych źródeł, w tym ostat-

nie, w Krasnobrodzie, z rzekomo leczniczą wodą, co zaowocowało wybudowaniem 

na  nim, na palach, „Kaplicy na wodzie”. Krótki spacer wzdłuż rzeki Sopot (dopływ 

Tanwi) w Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej pozwolił nam na własne oczy zo-

baczyć tzw. szumy (szypoty), a w Rezerwacie Czartowe Pole – ruiny starej papierni 

Zamoyskich, której maszyny napędzała ta burzliwie płynąca rzeka. Dla kogoś z pła-

skiej Niziny Mazowieckiej takie widoki są nie do przecenienia. 

Aby stało się zadość utrwalonej już nazwie naszej konferencji, odbyła się także 

część „warsztatowa”, poświęcona oznaczaniu wodnych chrząszczy. Wziąłem udział 

tylko w jej fragmencie – odniosłem wrażenie, że prowadzący ją Marek Przewoźny 

(UAM, Poznań) jest nie tylko wybitnym specjalistą, ale i człowiekiem  wręcz „za-

kochanym” w tej grupie zwierząt. Nie wziął jednak pod uwagę realiów – czasu prze-

znaczonego na tę część konferencji oraz poziomu wiedzy (czy raczej niewiedzy) 

słuchaczy. No i obiektywnego poziomu trudności w oznaczaniu tej grupy owadów. 

W takiej sytuacji bardziej korzystne byłoby przygotowanie dla uczestników jakiegoś 

uproszczonego klucza i skupienie się na  nauczeniu rozróżniania co najwyżej do po-

ziomu rodzaju, a nawet rodziny.  

Tomik streszczeń wydany został skromnie, ale zredagowany starannie, z podzia-

łem na referaty planarne i materiały szkoleniowe, referaty i komunikaty oraz plakaty, 

a także z indeksem autorów oraz listą uczestników z ich pełnymi adresami. A prace 

pokonferencyjne mogą się, po zrecenzowaniu, ukazać w Annales UMCS, Sectio 
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C (Biologia) (w wykazie czasopism punktowanych MNiSW 4 pkt.). Jeśli uda się to 

zrealizować, będzie to dopiero po raz drugi w całej historii Warsztatów. 

Ostatnie pół dnia to już zupełny relaks, choć niekoniecznie fizyczny. Odbyły się 

dwie wycieczki: jedna autokarowo-piesza o charakterze przyrodniczym, pod opieką 

pracowników RPN i druga kajakowa. Wziąłem udział w tej drugiej – przy pięknej, 

słonecznej pogodzie spłynęliśmy, z jedną „przenoską”, Wieprzem z Obroczy przez 

Zwierzyniec do Żurawicy. Rzeka jest tam bardzo malownicza, kręta, chwilami o bar-

dzo szybkim nurcie, choć jej odcinek poniżej Zwierzyńca jest już mocno zaśmieco-

ny. Niewątpliwą atrakcją tego spływu była przymusowa kąpiel  Ryszarda Kornijowa, 

który, zafrapowany jakimś widokiem, stanął na równe nogi w kajaku-jedynce. Ale 

jesteśmy naprawdę dobrzy – zamiast planowanych 4–5 godzin, pokonaliśmy trasę 

w jakieś 2,5 godziny. 

Co do organizacyjnej strony Warsztatów, to rozpoczęła się ona od pewnego 

„zgrzytu”. Na skutek błędów w rezerwacji powstały problemy z zakwaterowaniem 

uczestników; nawet w ostatniej chwili, już po przyjeździe niektórych z nich. Nie 

obyło się zresztą bez sytuacji zabawnych – recepcja otrzymała listę osób z inicja-

łami zamiast pełnych imion, no i bez zaznaczenia płci uczestników, w efekcie na 

bieżąco trzeba było dokonywać koniecznych korekt. Ostatecznie mieszkaliśmy 

w aż pięciu różnych miejscach, ale na szczęście Zwierzyniec nie jest metropolią, 

a na posiłkach spotykaliśmy się i tak wszyscy w Karczmie Młyn (niektóre inne na-

zwy były jeszcze bardziej egzotyczne i pełne uroku, jak np. Kwatera Przedpole czy 

Pensjonat Czar Roztocza). Karczma, w której akurat ja i kilka innych osób miesz-

kaliśmy, była sympatycznym miejscem z wygodnymi pokojami, jadalniami w stylu 

„myśliwskim” (rogi,  strzelby i pistolety na ścianach) i jadalnią-werandą z prze-

pięknym widokiem na staw i kościół na wyspie. Jedzenie było smaczne, miejscowe 

piwo z beczki „Zwierzynieckie” naprawdę doskonałe, obsługa sprawna i życzliwa. 

Zorganizowanie zaplanowanego ogniska uniemożliwił deszcz, więc degustacja 

pieczonej świni, która „wkroczyła” na stół przyozdobiona w sztuczne ognie, od-

była się już pod dachem. Nie spodziewałem się, przyznam, że upieczone w ca-

łości ogromne zwierzę może mieć tak delikatne i smaczne mięso. Sympatyczna 

atmosfera tej uroczystej kolacji zachęciła szereg osób do tańca, jednak bentolodzy 

płci męskiej nie wypadli w tym momencie najlepiej. Urokowi muzyki (i koleża-

nek-bentolożek oczywiście) poddali się tylko R. Kornijów oraz niżej podpisany, 

podczas gdy trzeci z uczestników, którego nazwiska tu nie wymienię (wspomnę 

tylko, że jest moim Kolegą z Zakładu), dzielnie bronił się przed porywającymi Go 

na parkiet dwiema jednocześnie potencjalnymi partnerkami, trzymając się obu-

rącz filaru podtrzymującego strop. Niczym Samson; szczęście, że nie dysponował 

w tym momencie jego siłą. 
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Reasumując, była to dobrze zorganizowana konferencja z niezłym poziomem 

naukowym, żywymi dyskusjami niemal po każdym wystąpieniu, niezwykle miłą 

atmosferą i w przepięknym otoczeniu. Warto jeszcze wspomnieć, że otrzymaliśmy 

wyjątkowo bogate materiały informacyjne o przyrodzie Roztoczańskiego Parku 

Narodowego. Należałoby je wykorzystać i przyjechać tu jeszcze raz, już tylko po to, 

aby oddać się podziwianiu jego uroków.

Na kolejne Warsztaty zaprosił nas, w imieniu ośrodka łódzkiego, dr Grzegorz 

Tończyk. Mają one zostać zorganizowane w Borach Tucholskich, więc jeśli dopisze 

pogoda, można znów liczyć nie tylko na naukowe, ale i na krajobrazowe oraz tury-

styczne atrakcje. A więc do miłego zobaczenia!

Andrzej Kołodziejczyk

Sprawozdanie z działalności
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
w 2007 roku

1. Władze Towarzystwa. 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 Joanna Galas, prof. A. Górniak, dr J. Słoń. 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. W. Donderski, prof. R. Gołdyn, prof. S. Radwan. Komisja Nagród: prof. 

J. Włodek (przewodniczący), dr hab. J. Wolnicki (sekretarz), prof. B. Kawecka, prof. 

B. Zdanowski.

2. Działalność organizacyjna i naukowa. Zorganizowano w Opolu – Turawie 

kolejne (XIV) Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Sekcji Bentologicznej PTH 

(sprawozdanie patrz „Wiadomości Hydrobiologiczne” nr 179). Zarząd Główny PTH 

był współorganizatorem w Janowie Lubelskim konferencji naukowej „Problemy re-

tencji wodnej w Polsce. Zbiorniki wodne – struktura ekologiczna, funkcje hydrolo-

giczne i gospodarcze oraz miejsce w krajobrazie ” (sprawozdanie patrz „Wiadomości 

Hydrobiologiczne” nr 181).

Trwały prace nad przygotowaniem tomu poświęconego wrotkom (Rotifera) do 

druku w wersji angielskiej (wydanie planowane w 2008 roku przy współpracy prof. 

Henri Dumonta z Belgii) w serii wydawniczej „Fauna Słodkowodna Polski” pod re-

dakcją prof. A. Piechockiego (redaktor naczelny), dr. J.I. Rybaka (zastępca redaktora 

naczelnego) i prof. W. Jurasza (sekretarz redakcji).
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 Komisja Nagród PTH, po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. prof. 

M. Gieysztora 8 prac magisterskich, na posiedzeniu 29 lutego 2008 roku przyzna-

ła za 2007 rok:  nagrodę I stopnia w postaci dyplomu i 600 zł mgr Kindze Gabriel 

z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt. „Jednoczesny wpływ kilku drapieżników 

na liczebność ofiary – orzęska Colpidium colpoda”;  nagrodę II stopnia w postaci dy-

plomu i 300 zł mgr Justynie Lipionodze z Akademii Podlaskiej w Siedlcach za pracę 

pt. „Wpływ miedzi na parametry hematologiczne i morfologiczne krwinek u kar-

pia Cyprinus carpio L.”; nagrodę III stopnia w postaci dyplomu i 200 zł mgr Monice 

Drwal z Akademii Rolniczej w Lublinie za pracę pt. „Struktura faunistyczno-eko-

logiczna orzęsków planktonowych w zbiornikach wodnych antropogenicznego po-

chodzenia”. Wyróżnień nie przyznano.

Towarzystwo liczyło dwóch członków honorowych i 444 zwyczajnych, zrzeszo-

nych w 12 Oddziałach. Do Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego (SIL) 

należało 24 indywidualnych i dwóch 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 

– 35, Oddział w Koszalinie – 21, w Krakowie – 39, w Lublinie – 37, w Łodzi – 45, 

w Olsztynie – 66, w Poznaniu – 29, w Szczecinie – 35, w Toruniu – 13, w Warszawie 

– 81, we Wrocławiu – 30.

Oddział w Białymstoku. Zarząd. Do grudnia: dr M. Grabowska (przewodniczą-

ca), mgr P. Zieliński (sekretarz i skarbnik), prof. B. Czeczuga (członek). Od grudnia: 

dr P. Zieliński (przewodniczący), mgr A. Cudowski (sekretarz), mgr T. Suchowolec 

(skarbnik). 2 zebrania z 2 referatami. 

Oddział Morski w Gdyni. Zarząd: dr T. Wandzel (przewodniczący), dr T. Namiotko 

(wiceprzewodniczący), dr P. Margoński (sekretarz), dr Barbara Wojtasik (skarbnik), 

dr L. Kotwicki, dr J. Wiktor (członkowie). Zebrań naukowych nie zorganizowano.

Oddział w Koszalinie. Zarząd: prof. T. Hesse (przewodniczący), dr M. Lampart-

Kałużniacka (wiceprzewodnicząca), mgr K. Lewicka (sekretarz i skarbnik). Brak 

sprawozdania.

Oddział w Krakowie. Zarząd: prof. J. Włodek (przewodniczący), dr E. Dumnicka 

(wiceprzewodnicząca), dr Joanna Galas (sekretarz), dr R. Gwiazda (skarbnik), prof. 

B. Kawecka, dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń (członkinie). 6 zebrań z 6 referatami. 

Oddział w Lublinie. Zarząd: dr W. Pęczuła (przewodniczący), prof. K. Czernaś 

(wiceprzewodniczący), dr M. Tarkowska-Kukuryk (sekretarz), dr J. Rechulicz 

(skarbnik), dr  M. Solis, dr R. Stryjecki (członkowie). Strona internetowa Oddziału: 

http://agros.ar.lublin.pl/users/pthlub/. 2 zebrania z 2 referatami.
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Oddział w Łodzi. Zarząd: prof. W. Jurasz (przewodniczący), dr G. Tończyk (sekre-

tarz), dr E. Janowska (skarbnik), prof. W. Galicka, prof. R. Ligowski, dr M. Sitkowska 

(członkowie). 2 zebrania z 3 referatami.

Oddział w Olsztynie. Zarząd: dr inż. J. Dunalska (przewodnicząca), dr Dorota 

Górniak (wiceprzewodnicząca), dr J. Tunowski (sekretarz), mgr inż. Joanna 

Hutorowicz (skarbnik), dr R. Brzozowska, prof. A. Świątecki (członkowie). 4 zebra-

nia z 4 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-

brania z 4 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 naukowych 

nie zorganizowano.

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). Zorganizowano 

drugą edycję konkursu fotograficznego na temat związków człowieka z wodą. 

Nadesłano 52 fotografie. Wyłoniono laureatów i zorganizowano otwartą wystawę 

nagrodzonych fotografii. Ponadto zorganizowano 2 zebrania z 2 referatami. Strona 

internetowa Oddziału: www.pth.home.pl/oddzial_wawa/index.html.

Oddział we Wrocławiu. Zarząd: prof. W. Dobicki (przewodniczący), dr Janina 

Moskal (wiceprzewodnicząca), prof. R. Polechoński (sekretarz), dr inż. P. Pokorny 

(skarbnik), dr Agnieszka Klink (członkini). 6 zebrań z 6 referatami.

Jan Igor Rybak
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