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TOM LVII 2011 ZESZYT 3 WIADOMOSCI EKOLOGICZNE 

WIADOMOSCI 
HYDRO
BIOLOGICZNE* 


o badaniach Instytutu Biologii Morza 
wMurmansku 

Murmansk jest najwiykszym miastem na swiecie polozonym za p6lnocnym ko

lem podbiegunowym. W trakcie podr6iy do tego miasta p6lnocy liczqcego ponad 

300 tysiycy mieszkanc6w mijamy r6wnoleznik 0 szerokosci geograficznej 66°33'N 

wyznaczajqcy kolo podbiegunowe i znajdujemy siy na wysokosci 68 r6wnoleznika 

w niepowtarzalnym i niezmienionym krajobrazie las6w, jezior i tundry, co W}'\Voluje 

duzq radosc biologa z odwiedzin w takim miejscu, szczeg6lnie latem w czasie dnia 

polarnego. Murmansk polozony jest na P6h~'Yspie Kolskim, jest to przede wszystkim 

miasto portowe, kt6re odegralo duzq roly w okresie II wojny swiatowej. Obecnie 

w Murmansku znajdujq siy bazy wojskowe Rosyjskiej Floty P6lnocnej, ale takie zna

ny Instytut Biologii Morza Rosyjskiej Akademii Nauk (MMBI RAN), kt6ry skupia 

siy na badaniach arktyczno-borealnych gatunk6w £lory i fauny Zalewu Kolskiego, 

Morza Barentsa, Morza Bialego, a od 1996 roku takie organizm6w zyjqcych w polu

dniowym Morzu Azowskim. 

Instytut ma swojq bogatq historiy. Jest jednym z najstarszych i najbardziej "''Ysu

niytych na p6lnoc instytut6w Rosyjskiej Akademii Nauk. Jego najstarsza historia 

siyga 1881 roku, kiedy to zostala zalozona pierwsza rosyjska morska stacja badaw

cza nad Morzem Bialym. Pod koniec XIX wieku stacja ta zostala przeniesiona blizej 

Arktyki, do Aleksandrowska (obecnie Poliarny) na P6~spie Kolskim nad Morzem 

Barentsa i istniala tam do 1929 roku. W 1934 roku ekspedycja naukowa kierowana 

przez prof. E.M. Krepsa wybrala nowe miejsce usytuowania morskiej stacji badawczej 

- Dalnie Zelentsy. W 1935 roku z dekretu Stalina w miejsce poprzedniej stacji zosta

la zalozona Murmanska Stacja Badawcza Dalnie Zelentsy usytuowana na p6lnocny 

wsch6d od Murmanska, nad samym wybrzezem Morza Barentsa w otoczeniu 
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tundry. W 1958 roku zostala ona przemianowana na Instytut Biologii Morza, kt6ry 

w 1989 roku zostal przeniesiony do Murmanska. Obecnie Instytut rna stacj~ tereno

WC} Dalnie Zelentsy, a takie stacje badawcze na Ziemi Franciszka J6zefa i norweskim 

Archipelagu Svalbard. W 1990 roku z inicjatywy MMBI wybudowano w Murmansku 

Centrum Badal) i Tresury Ssak6w Morskich. W latach 90. XX wieku pracownicy 

Instytutu Biologii Morza w kooperacji z wladzami Murmanskiego Uniwersytetu 

Technicznego oraz Murmanskiego Uniwersytetu Pedagogicznego zalozyli Wydzialy 

Biologii i Geografii i umozliwili praktyki studenckie w stacjach terenowych nalezC}

cych do Instytutu. 

Instytut Biologii Morza zajmuje si~ przede wszystkim badaniami naukowymi 

zwiC}zanymi ze srodowiskiem morskim: biologiC}, ekologiC}, oceanografiC} i geolo

giC}. Co roku organizowane sC} wyprawy badawcze, m.in. w okolice Spitzbergenu. 

W okresie letnim pracownicy prowadzC} badania w stacji terenowej Dalnie Zelentsy. 

Szczeg6lnie pr~znC} grup~ badawczC} stanowiC} algolodzy. Wieloletnie i kompleksowe 

badania brunatnic (rodzaje: Laminaria i Fucus) zasiedlajC}cych litoral Morza Barentsa 

majC} na celu zrozumienie mechanizm6w pozwalajC}cych glonom na przezycie nocy 

polarnej, czyli kilkumiesi~cznego braku swiatlaslonecznego. 

W zatokach otaczajC}cych stacj~ terenowC} Dalnie Zelentsy prowadzone SC} bada

nia populacji introdukowanego w polowie XX w. kraba kamczackiego Paralithodes 
camtschaticus. Krab ten jest jednym z najwi~kszych dziesi~cionog6w, osiC}ga rozmia

ry karapaksu dochodzC}ce do 22 cm i ci~zar nawet 10 kg. Pierwotne siedlisko tego 

gatunku obejmuje Morze Ochockie, Morze Japonskie, Morze Beringa oraz P6lnocny 

Pacyfik. Poniewaz krab kamczacki jest gatunkiem jadalnym 0 duzych walorach 

kulinarnych, zostal w latach 1961-1969 introdukowany do w6d Morza Barentsa 

w rejonie P61wyspu Kolskiego w celu wzbogacenia polow6w na tym obszarze. Do 

Morza Barentsa wpuszczono ok. 1,5 miliona larw pierwszego stadium, 1 0 tysi~cy 

juwenilnych osobnik6w oraz ponad 2 tysiC}ce doroslych krab6w. Gatunek przyjC}l si~ 

na nowym terenie i zaczC}l rozprzestrzeniac si~ wzdiuz rosyjskich wybrzezy Morza 

Barentsa. W latach 90. XX wieku pojawil si~ u wybrzezy Norwegii, a w roku 2002 

zanotowano jego obecnosc w Morzu Biaiym. Krab kamczacki rozprzestrzenia si~ 

przede wszystkim na zach6d od P6hvyspu Kolskiego, wschodni zasi~g rozprzestrze

niania si~ tego gatunku powstrzymuje niesprzyjajC}ca temperatura i zasolenie wody. 

Obecnie nowy zasi~g P camtschaticus obejmuje wybrzeze Rosji i Norwegii i jest on 

tam bardzo liczny. Szacuje si~, ze w Morzu Barentsa zyje ponad 20 milion6w osobni

k6w. Na p61noc w wodach Archipelagu Svalbard oraz na poludnie w wodach Szwecji 

i Danii nie jest notowany. Dorosfe kraby kamczackie w miejscu introdukcji nie majC} 

naturalnych wrog6w i stanowi<) konkurencj~ dla rodzimych gatunk6w Arthropoda 

oraz ryb bentosozernych, wplywajC} r6wniez destrukcyjnie na populacje licznych 
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bezkrygowcow stanowi,)cych jego bazy pokarmow,). Zaobserwowano szczegolnie 

spadek liczebnosci zwierz')t takich jak rozgwiazdy, jezowce i wieloszczety, zyj')cych 

na piaszczystym i mulistym dnie preferowanym przez dorosle kraby ja:ko miejsce 

zerowania. W zatokach granicz,)cych ze stacj,) terenow,) Dalnie Zelentsy zaobserwo

wano wyparcie przez kraba kamczack.iego w wyniku zerowania i konkurencji 0 po

karm strzykw z gatunku Cucumaria frondosa oraz krabow Iithodes maja. Obecnosc 

kraba kamczack.iego w wodach Morza Barentsa moze przyczynic siy do spadku 

bior6Znorodnosci ekosystemow przybrzeznych. Z tego powodu krab ten jest inten

sywnie badany, a jego biologia zostala bardzo dobrze poznana. Larwy tego gatun

ku osiedlaj,) siy w plytkich wodach w miejscach stalego podloza, tak.iego jak glazy 

i skaly, ktorych nie brakuje u wybrzezy Morza Barentsa. Dla pomyslnego rozwo

ju krabow kamczack.ich wody przybrzezne musz') obfitowac w fito- i zooplankton, 

a temperatura optymalna to ok. 6°C. W nizszej temperaturze, ok. I-3°C, rozwoj larw 

przebiega znacznie gorzej. Wybrzeze Morza Barentsa omywane przez cieply Pr')d 

Zatokowy (Golfstrom) stanowi doskonale miejsce rozwoju larw. Po osi')gniyciu wie

ku dwoch lat kraby migruj') do glybszych wod (20-50 m) i tam tworz,) charaktery

styczne, zbite grupy wielu osobnikow zaleznie od rozmiaru, historii zycia czy pki . 

Zgrupowania osobnikow obu pki obserwowane s') tylko wiosn') w okresie rozrod

czym. Naukowcy sugeruj,), aby stabilizowac i ograniczac populacjy kraba kamcza

ck.iego w Morzu Barentsa poprzez polowy. Poniewaz gatunek ten jest poszuk.iwany 

na rynku kulinarnym i nie rna naturalnych wrogow na terenie introdukcji, jest to 

obecnie najlepsze rozwi')zanie. 

Badania prowadzone przez pracownikow MMBI obejmuj,) rowniez inne gru

py bezkrygowc6w morsk.ich, zarowno gatunki planktonowe, jak i bentosowe. 

Wsrod zooplanktonu Morza Barentsa dominuj') widlonogi z rodzajow Calanus, 

Pseudocalanus, Oithona i Metridia. Obecne s') rowniez stadia larwalne slimakow, 

wyzowidel oraz wieloszczetow. Badania bezkrygowc6w bentosowych w Morzu 

Barentsa wykazaly dominacjy wieloszczetow, obecne s') rowniez skorupiak.i, slimak.i 

i malle, oslonice, strzykwy, mszywioly oraz parzydelkowce: stulbioplawy i ukwia

ly. Wsrod tych ostatnich dominuj') rodzaje Aulactinia, Urticina i Cribrinopsis, za

mieszkuj,)ce strefy plywow i maj')ce ciekawe strategie rozrodcze. Ot6i gatunk.i z tych 

rodzajow inkubuj,) potomstwo wewn')trz jamy gastralnej i uwalniaj,) w pelni wy

ksztakone mlode ukwialy, ktore czysto przytwierdzaj,) siy blisko osobnik6w macie

rzystych, tworz,)c agregacje zlozone z roznowiekowych osobnikow 0 tym samym 

deseniu kolorystycznym. 

Badania populacji ryb w Morzu Barentsa ujawnily dominacjy gatunkow zy

jC).cych w lawicach: gromadnika (Mallotus villosus) z rodziny ryb stynkowatych 

i sajki (Boreogadus saida), ryby dorszoksztaltnej. Obecne s') rowniei inne gatunki 



118 WIADOMOSCI HYDROBIOLOGICZNE 

o znaczeniu konsumpcyjnym, np. niegladzica f1<)droksztahna (Hipoglossoides pla
tessoides). W Morzu Barentsa spotkae mozemy jedynego przedstawiciela plaszczek: 

plaszczk~ promienist<) (Raja radiata). W tych wodach wyst~puje. r6wniez tasza 

(Cyclopterus lumpus) 0 interesuj<)cej biologii. Mianowicie, posiada ona przyssawk~ 

powstal<) ze zrosni~cia si~ pletw brzusznych, za pomoc<) kt6rej silnie przytwierdza 

si~ do kamieni i glon6w w plytkich wodach. Samiec w okresie godovvym przybiera 

czerwone ubarwienie i strzeze zloionej ikry. 

Badania prowadzone w Instytucie Biologii Morza w Murmansku, z kt6rymi mia

lam okazj~ zapoznae si~ podczas kr6tkiego pobytu, obejmuj<) r6wniez wplyw presji 

czlowieka na biocenozy morskie, modelowanie proces6w ekologicznych oraz eks

pertyzy projekt6w eksploatacji ekosystem6w przybrzeznych i szelfowych Morza 

Barentsa. 

Anita Kaliszewicz 

Wiosenna sesja Klubu Przyrodnikow 

"Woda a ochrona przyrody" 

(Lagow, 8-10 kwietnia 2011 r.) 


Nazwa "sesja Klubu Przyrodnik6w" moze obecnie bye myl<)ca, gdyz sugeruje 

zwykle spotkanie organizacji. Tymczasem byla to jedna z wi~kszych polskich kon

ferencji poswi~conych ekologii i ochronie przyrody, a sposr6d stu kilkudziesi~ciu 

uczestnik6w sesji czlonkowie Klubu Przyrodnik6w stanowili, owszem, znaczn<) 

frakcj~, ale bye moze nawet nie wi~kszosc. Jednak 0 nazwie decyduje tradycja i orga

nizator, czyli wlasnie Klub Przyrodnik6w. Jest to jedna z najwi~kszych i najstarszych 

polskich organizacji, kt6re z racji uzusu j~zykowego przyj~lo nazywae si~ ekologicz

nymi. W tym przypadku jednak nawet purysci musz<) przyznae, ze jej dzialalnose 

to nie tylko mniej lub bardziej spektakularne akcje ochroniarskie charakterystyczne 

dla organizacji ekologicznych, ale wlasnie dzialalnose zwi<)zana z ekologi<) rozumia

n<) jako gal<)z nauki. Oczywiscie, z tej bardziej stosowanej strony nauki. 

Tegoroczna sesja tradycyjnie odbyla si~ w osrodku "Ldnik" w Lagowie, w centrum 

Lagowskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 Buczyny Lagowsko

Sul~cinskie. Wies ta polozona jest bardzo urokliwie na przesmyku mi~dzy jeziorami 

Ciecz (Trzesniowskim) i Lagowskim. Niestety, mimo calkiem przyzwoitego pol<)cze

nia komunikacj<) publiczn<), polozenie to sprawilo, ze wsr6d uczestnik6w domino

wala reprezentacja zachodniej cz~sci Polski. Sala konferencyjna byla zaj~ta na inne 
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potrzeby i \\~- t,! pienia odbywaty siy W sali klubowej, co zwaiywszy na dui'l liczby 
uczes tnjko\V sprawito, ie niektorzy zmuszeni byli wyst'lpien jedynie stuchae, przed 

oczami maiqc filar. Poza tym jednak organizacja byia sprawna. 

Zgodnie z t} tulem sesji , tematyka byla poswiycona glownie ekologii stosowanej, 

choe nie ograniczaia si~ jedynie do ekologii "ochroniarsbej': W srod wyst'lpien byly 

zarowno dotycz,!ce akcji pozarz<}dowych organizacji ochroniarsbch, jak i przykla

dow zahaczaj'lcych 0 iniynieriy srodowiskowq, ale tei dotycz'lce terenowych badan 

ekologicznych. Nie zabraklo rowniei informacji 0 regulacjach prawnych dotyczq

cych w jabs sposob ekologii wod. Wlasnie tab charakter mial referat wprowadzajq

cy wygloszony przez Pawla Pawlaczyka z Klubu Przyrodnikow "Wymogi Ramowej 

Dyrektywy Wodnej: czy zmieni'l ochrony przyrody i gospodarky wodn q w Polsce?" 

Pewn'l klamry z tym wyst<}pieniem tworzyl referat piszqcego te slowa (Uniwersytet 

Warszawsb) dotyczqcy wskaznikow biotycznych stosowanych w ocenie stanu wod, 

V\,),gloszony pod koniec drugiego dnia konferencji. 0 problemach zwiqzanych ze 

stosowaniem jednego z tych wskaznikow, czyli stanu ichtiofauny, referat wyglosHa 

Malgorzata Makomaska- Juchiewicz (Instytut Ochrony Przyrody PAN). 

Sposrod srodowisk wodnych lub mokradlowych na konferencji najwiycej miejsca 

poswiycono ciekom. Oprocz wystqpien bardziej ogolnych, dZielily siy na dwie grupy 

problemow: niedopuszczanie do degradacji ciekow i renaturyzacja ciekow jui zde

gradowanych. Szczegolne zainteresowanie wzbudzila prezentacja Barbary Utracbej

Minko (Pomorskj Zespol Parkow Krajobrazowych). Referentka bardzo skrupulat

nie wykazala zasadnosc tytulu "Mala zabudowa hydrotechniczna - duiy problem 

ekologiczny': prezentujqc wynjkj badan ichtiofauny odcinkow rzek rozdzielonych 

spiytrzeniami lub przepustami. Wed lug badan PZPK, nawet gdy inwestycj a w teorii 

umoiliwia migracjy organizmow wodnych, dotyczy to tylko najsilniejszych gatun

kow, ktore Sq w stanie pokonae bystrze, prog lub przepust wymuszajqcy wzmoienie 

nurtu, a liczba gatunkow ryb po dwoch stronach progu rOini siy kilkakrotnie, choe 

szczegoly zalei<} od wielkosci spiytrzenia. Kilka innych wystqpien mniej dotyczylo 

hydrobiologii , a wiycej proceduralnych przepychan ek lobby przyrodniczego i me

Iioracyjnego, przy czym referaty urzydniczek regionalnych dyrekcji ochrony srodo

wiska byly bardziej optymistyczne nii dziaIaczek ekologicznych. Najwiycej opty

mizmu bylo w prezentacjach dotycz<}cych renaturyzacji rzek i torfowisk. Marcin 

Miller (PZPK) przedstawil "Rozwiqzania hydrotechniczne zastosowane w proj ekcie 

renaturyzacji rzekj Kwaczej". Przy tej okazji padio bardzo wain e zdanie, bye moie 

wyjasniajqce popularnose tematyki rzecznej na tej sesji - "Renaturyzacj a rzek jest 

wdziycznym tematem, bo daje szybkie i Iatwo zauwaialne efekty" (cytujy w przy

bliieniu). W istocie, sukcesy potamologow mogq budziC zazdrose limnologow, kto

rzy poswiycili wiele pracy na biomanipulacjy, czekajqc na wyniki dluiej nii typoV\')' 
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cykl rozliczania grantu lub przeciwnie, osi~gaj~c efekty szybkie, ale krotkotrwale. 

Zwienczeniem tego cyklu referatow bylo wyst~pienie Andrzeja Rysia (Nadlesnictwo 

Strzalowo) relacjonuj~ce kilkuletnie prace renaturyzacyjne siedlisk hydrogenicz

nych w Puszczy Piskiej. Dose nietypowe jeszcze jak na srodkowoeuropejsk~ prak

tyk~ lesnicz~ dzialania doprowadzily do przeksztakenia kilku obszar6w leSnych lub 

l~kowych w obszary podmok1:e lub zgola drobne zbiorniki wodne. Skutkiem tych 

dzialan bylo m.in. przywrocenie poziomu jeziora Majcz Wielki do stanu sprzed kil

kudziesi~ciu lat. Niestety, nacisk miejscowych wlascicieli grunt6w zmusil do odwr6

cenia tego stanu. 

Przedstawiono wyniki badan lub akcji z calej Polski, przy czym najsilniej repre

zentowane bylo Pomorze i Malopolska (w szerokim uj~ciu). Charakter konferencji 

sprawil, ie wsr6d prelegent6w przewag~ mieli dzialacze organizacji przyrodniczych, 

jednak z\-vykle z solidnym wyksztakeniem naukowym, dzi~ki czemu byla to sesja 

poswi~cona nauce stosowanej, a nie jedynie akcjom ochroniarskim. W sr6d gosci 

byli przedstawiciele organizacji pozarz~dowych , srodowiska naukowego, firm zaj

muj~cych si~ szeroko rOZllmian~ iniynieri~ srodowiska. Spostrzeglem tei (0 czym 

wspomnialem) przedstawicieli kilku regionalnych dyrekcji ochrony srodowiska, 

wOjew6dzkich inspektorat6w ochrony srodowiska, lasow panstwowych itp. Szeroki 

przekr6j sprzyjal wymianie informacji i doswiadczen, wsr6d kt6rych zagadnienia 

hydrobiologiczne mialy swoje miejsce istotne, ale nie dominuj~ce. 

Opr6cz sesji referatowych przewidziano tei sesj~ plakatow~. Na ostatni zas dzien 

konferencji przewidziano wycieczk~, kt6rej centralnym punktem byla wizyta welek

trowni wodnej w Dychowie. Byla to tei okazja do uSfyszenia 0 "ekologicznej" energii 

z perspektywy przeciwnej nii podczas dw6ch poprzednich dni . B~d~c jednak gose

mi, taktownie nie wyrazilismy wprost, jakie wiykszosc przyrodnik6w zwi~zanych 

z ekologi~ w6d ma zdanie 0 tego typu obiektach. 

W ten spos6b skonczyla si~ trzydniowa sesja poswi~cona wodzie i ochronie przy

rody. Zglaszaj~c si~ na konferencj~ spodziewalem siy nieco wiycej hydrobiologii, 

niemniej nie mog~ powiedziec, zebym byl rozczarowany. Wrycz przeciwnie - jej 

rozmiar przer6s1 moje oczekiwania. Byla to solidna dawka relacji z akcji, ktore moz

na uznac za eksperymenty terenowe 0 nieraz duzej skali. Na pewno warto b~dzie 

poznac pokonferencyjny numer "Przegl~du Przyrodniczego". 

Piotr Panek 
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XVIII Og61nopolskie Warsztaty Bentologiczne 
(Katowice - Cieszyn, 12-14 maja 2011 r.) 

Bentologiczne odby!y si~ pod "R6znorodnosc 
ochrony i zachowa

przez 

Uniwersytetu 

Hydrobiologicznego. 

sci 

NIKON. 

kracza powierzchni~ miasta Katowice 

zbiornik6w 

prof. 

zbiorniki antropogeniczne, 

cennym, z punktu widzenia 

dnia 

i innych 
dofinansowany przez 

z 12 osrod

3 refe

dwa komunikaty, 
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tematycznie scisle nawi'}zuj'}ce do p6iniejszego kursu oznaczania skorupiak6w obu

nogich - mgr. Tomasza Rewicza (Uniwersytet L6dzki) "R6inorodnosc i rozmiesz

czenie kieliy (Gammaridae, Amphipoda) w wodach sr6dl'}dowych. Tunezji" oraz 

mgr. Tomasza Mamosa (Uniwersytet L6dzki) "Ukryta r6Znorodnosc Gammarus 

balcanicus Schiiferna, 1922 w Europie". Zapowiedziane po przerwie obiadowej wy

st'}pienia sponsor6w nie odbyly sit,:, natomiast osoby zainteresowane mogiy poroz

mawiac z przedstawicielami firm PRECOPTIC Co. oraz OPTA-TECH. W tym sa

mym czasie zostaio wykonane grupowe zdjt,:cie wszystkich uczestnik6w Warsztat6w. 

Nastt,:pnie odbyi sit,: wspomniany kurs oznaczania skorupiak6w obunogich 

(Crustacea, Amphipoda) w6d Polski, poprowadzony przez dr. hab. Michaia 

Grabowskiego, dr Karolint,: B,}cele, mgr. Tomasza Mamosa oraz mgr. Tomasza 

Rewicza z Katedry Zoologii Bezkrt,:gowc6w i Hydrobiologii Uniwersytetu L6dzkiego. 

Kurs rozpocz'}i sit,: od teoretycznego wprowadzenia, a nastt,:pnie uczestnicy mogli 

obejrzec wit,:kszosc slodkowodnych przedstawicieli tej grupy iyj'}cych w wodach 

Polski (zar6wno gatunki rodzime, jak i obce). Kaidy z uczestnik6w otrzymal opra

cowany przez organizator6w czt,:sci praktycznej Warsztat6w klucz do oznaczania 

skorupiak6w obunogich w6d sr6dl'}dowych Polski. Podczas kursu wykorzystywa

ne byl), mikroskopy stereoskopowe dostarczone przez sponsor6w. Czt,:sc praktycz

na zgromadzila wit,:kszosc (ok. 40 os6b) uczestnik6w konferencji. Warto zaznaczyc, 

ie kurs ten byl profesjonalnie przygotowany i bardzo ciekawie poprowadzony. Mimo 

p6inej pory i zmt,:czenia calym dniem, wszyscy odszukiwalismy wskazywane przez 

prowadz'}cych cechy diagnostyczne, umoiliwiaj,}ce rozr6inienie mit,:dzy sob'} po

szczeg6lnych gatunk6w. 

Przedostatnim punktem programu pierwszego dnia Warsztat6w Bentologicznych 

bylo zebranie Sekcji Bentologicznej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. 

Na zakonczenie dnia zaplanowana zostata uroczysta kolacja, kt6ra odbyla sit,: w re

stauracji przy czt,:sci hotelowej Centrum Konferencyjnego. Przy dobrym jedzeniu 

i piwie, do p6inych godzin wieczornych trwaly dyskusje i tw6rcze wymiany mysli. 

Drugiego dnia Warsztat6w przedstawiono 13 komunikat6w, podzielonych na trzy 

sesje. W pierwszej zaprezentowano 6 komunikat6w, po dwa dotycz'}ce waiek, pija

wek oraz chrz'}szczy wodnych. Ponadto dr Czestaw Gren (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza, Poznan) przy okazji swojego referatu "Chrz'}szcze wodne (Coleoptera 

aquatica) Beskidu Sl'}skiego" opowiedzial 0 miejscach, kt6re bt,:d'} odwiedzac uczest

niey sobotniej wycieczki do ir6del Bialej Wiselki. Opowiesc 0 celu wycieczki zajt,:la 

autorowi lwi'} czt,:sc prezentacji, pozostawiaj,}c niewiele czasu na tresc zwi'}zan'} z te

matem komunikatu. Druga sesja, kt6ra odbyta sit,: po przerwie kawowej, obejmowa

ta 3 komunikaty dotycz'}ce zagadnien zwi'}zanych z bioindykacj'} oraz jeden w for

mie pokazu przezroczy - "Wraienia z wyprawy - Arktyka 2007" dr Karoliny B,}celi, 
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i z tej okazji pod koniec maja br. odbylo siy jednodniowe sympozjum poswiycone in

tensywnie badanej w ostatnich dziesiycioleciach metodzie wykorzystywanej w pro

cesie rekultywacji wod - biomanipulacji. 

Sympozjum zostalo zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne 

i Zaklad Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nad program em czuwali prof. 

Andrzej Prejs i prof. Piotr Dawidowicz, a nad organizacjq dr Iwona Jasser i mgr Anna 

Sikora. W spotkaniu uczestniczyly 54 osoby, z ktorych potowa przyjechala do Warszawy 

z osrodkow w calej Polsce. W srod uczestnikow byli przedstawiciele osmiu uniwersyte

tow, ponadto Instytutu Ochrony Przyrody oraz Centrum Badan Ekologicznych PAN, 

Instytutu Rybactwa Srodlqdowego, a takie Morskiego Instytutu Rybactwa oraz innych 

placowek panstwowych i organizacji pozarzqdowych. W spotkaniu uczestniczylo tei 

sZeScioro czlonkow zaloiycieli Towarzystwa, dzisiaj emerytowanych pracownikow na

ukowych: dr hab. Eugenia Grygierek, prof. Ewa Kamler, prof. Ewa Pieczynska, dr hab. 

Eligiusz Pieczynski, dr Aniela Praszkiewicz i dr Jan Igor Rybak. 

Program sympozjum objql piyc wykladow. Prof. Marcin Plinski z Zakladu Biologii 

i Ekologii Morza Uniwersytetu Gdanskiego opowiedzial sluchaczom 0 burzliwych po

czqtkach Towarzystwa, przedstawil w skrocie jego 50-1etnie dzieje, dzialalnosc nauko

Wq i wydawnicZ<) oraz statystyk~ czlonkostwa. Prof. Maciej Zalewski z Europejskiego 

Regionalnego Centrum Ekohydrologii UNESCO w Lodzi zabral zas sluchaczy 

"w 80 przezroczy dookola swiata", prezentujqc prowadzone na roinych kontynentach 

mi~dzynarodowe projekty hydrobiomanipulacyjne. Dr Teresa Ozimek z Zakladu 

Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego mowila 0 roli makrofitow w zabiegach 

biomanipulacyjnych - wplywie zag~szczenia makrofitow i struktury ich zespolow 

na rMne parametry wody, 0 znaczeniu oddzialywan aIIelopatycznych na fitoplankton 

i efektach prowadzonych zabiegow manipulacyjnych. Dr Marek Jelonek z Instytutu 

Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, wspolpracujqcy z Regionalnym Zarzqdem 

Gospodarki Wodnej w tym miescie, przedstawil osiqgni~cia, problemy i perspektywy 

biomanipulacji w zbiorniku Dobczyce - zabiegow trwajqcych od 23 lat, a rozpocz~tych 

jeszcze przed zalaniem zbiornika. Podczas ostatniego wykladu prof. Piotr Dawidowicz 

z Zakladu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego tlumaczyl (w imieniu wspol

autorow: prof. Z. Macieja Gliwicza i prof. Andrzeja Prejsa z tejie placowki), dlaczego 

manipulowanie jeziornymi laI1cuchami pokarmowymi jest takie trudne, odwolujqc si~ 

do podstawowych zaleinosci biologicznych i konkludujqc, ie choc prace biomanipu

lacyjne nie doprowadzily do oczyszczenia jezior w stopniu, w jakim po nich tego ocze

kiwano, to daly klarowny obraz i wyjasnily wiele mechanizmow odpowiedzialnych 

za stan wody w jeziorach. Pod wzglydem naukowym moina wi~c powiedziec: sukces. 

Podczas dyskusji zwracano uwagy na koniecznosc wykorzystania zdobytej przez 

dziesi~ciolecia wiedzy i doswiadczen poprzez wlqczenie si~ naukowcow w procesy 
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spotkania bylo Stowarzyszenie "Czlowiek i Przyroda" oraz Wigierski Park Narodowy. 

Personalnie g16wnym organizatorem byl dr Lech Krzysztofiak, prezes Stowarzyszenia, 

a jednoczesnie kierownik Pracowni Naukowo-Edukacyjnej WPN. Sympozjum bylo 

wspolfinansowane przez Uniy Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko oraz przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Obrady odbywaly 

siy w Muzeum Wigier im. Alfreda Litynskiego w Starym Folwarku (Wigierski Park 

Narodowy), ktore miesci siy w budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej. Uczestnicy 

zostali zakwaterowani w niewielkim, sympatycznym pensjonacie, a doskonale posil

ki serwowala nam, jak zwykle na wigierskich spotkaniach, Gospoda "Pod Siej,)" 

wszystko w promieniu maksymalnie 100 m. Dodam na zakonczenie, ze uczestnicy 

zostali zaproszeni na sympozjum na koszt organizatorow. 

Sam poczqtek spotkania nie byl zbyt udany. Organizatorzy sesji z Muzeum Wigier 

wyrainie nie radzili sobie z obslugq wlasnego sprzytu. Poszczegolne prezentacje 

najpierw "nie chcialy" siy wgrae, a nastypnie otwieraly siy w dowolnej, nie dajqcej 

siy przewidziee kolejnosci. Wielokrotne proby przekonania pracownikow Muzeum 

do zamiany ich komputera (z jakims nieprofesjonalnym oprogramowaniem) na lap

topa jednego z pracownikow Parku nie daly rezultatu i sesja przedpoludniowa, pro

wadzona przez prof. Andrzeja Gorniaka (Uniwersytet w Bialymstoku), rozpoczyla 

siy ostatecznie z godzinnym chyba opOinieniem. 

Sympozjum otworzyl dyrektor Parku, dr Jacek Lozinski, a nastyp

nie 1. Krzysztofiak przedstawil w swoim referacie zalozenia i cele programu. 

A. Osadczuk i K. Osadczuk z Uniwersytetu Szczecinskiego zaprezentowali bardzo 

interesuj'tcy referat "Morfologia dna jeziora Wigry oraz zroznicowanie osadow 

i roslinnosci podwodnej w swietle analizy danych pomiarowych uzyskanych dziyki 

akustycznemu systemowi RoxAnn Groundmaster". Pokazuj'tc wyniki gigantycznych 

wrycz badan terenowych jasno przyznali, ze ta nowoczesna metoda rna jednak nadal 

liczne braki. W miary precyzyjnie pozwala okresliC nierownosci dna i jego twar

dose, posrednio struktury i sklad osadow dennych, natomiast badania makrofitow 

t't metod't obarczone Sq licznymi blydami, tym wiykszymi, ze system ten ogolnie nie 

sprawdza siy w wodach bardzo plytkich. Kolejny referat "Roslinnose jeziora Wigry" 

J. Urbaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrodawiu mial charakter fitoso

cjologiczny. J. Dudzinska-Nowak z Uniwersytetu Szczecinskiego za pomoc,) dose 

finezyjnej metody porownawczej zaprezentowala zmiany roslinnosci wynurzonej 

jeziora Wigry w latach 1996-2009. Nastypnie B. Wawrzyniak-Wydrowska z tego 

samego Uniwersytetu przedstawila dane dotycz'tce wystypowania miyczakow w je

ziorze Wigry. Z pelnego dygresji wyst'tpienia az czterech autorow (A. Martyniak, 

B. Wziqtek i K. Stanczak z Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 
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do badan wspokzesnych i paleogeograficznych" PM. Owsiannego (Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W swoi m wlasnym wystqpieniu "Wieloletnie 

zmiany wystypowania... - jakich informacji dostarczaj q nam tego typu badania?" 

zwrocitem uwagy na roinego typu problemy, jakie pojawiajq siy przy probie porow
nywania wynikow badan prowadzonych w roinych okresach i na trudnosci w ich 

interpretacji. Kolejny referat "Jeziora dystroficzne polnocno-wschodniej Polski" 

(A. Gorniak, A. Cudowski i E. Pomian z Uniwersytetu w Bialymstoku), wygloszony 

przez pierwszego autora, dostarczyl sluchaczom bardzo podstawowych, "podryczni

kowych" informacji 0 tych srodowiskach. 

Nie wspomnialem wczesniej, ie Organizatorzy nie zaiqdali od uczestnikow 

przystania streszczen swoich wystqpien. W efekcie kolejny, przedostatni jui referat 

okazal siy swoistym kuriozum. Sam tytul prezentacji "Moiliwosci zastosowania in

nowacyjnych technik submolekularnych w ochronie jakosci srodowiska i biocenoz 

wodnych", zgloszonej przez trzyosobowy zespol w skfadzie: J.L. Krawczyk (Hotra, 

Warszawa), W. Puchalski i A. Dziala (Hotra, Warszawa), nie zapowiadat jeszcze ni

czego szczegolnego. Oczekiwalem malo dla siebie zrozumialej prezentacji dotyczqcej 
technik molekularnych, ale rzeczywistose przerosla wszelkie oczekiwania. Trudno 

mi tu przedstawiC dokfadnie liczne poruszone w V\rystqpieniu wqtki. Kluczowym 

byla moiliwose oczyszczania wod poprzez wrzucenie do nich tajemniczych kul z ja

kiegos sztucznego tworzywa, w ktorych tkwi kilka rownie tajemniczych kryszta16w. 

Do obejrzenia dostalismy takie "plytki czasoprzestrzenne - kolor roiowy", ktorych 

"zadaniem jest utrzymae organizm w rownowadze fizyczno-emocjonalnej". Byla tei 

mowa 0 zachowaniu przez wody pamiyci jej struktury, ale niestety (lub moie raczej 

na szczyscie), nie bylem w stanie nawet czysci tych rewelacji zapamiytae, nie mowiqc 

jui 0 ich uloieniu w jakqs sensownq (?) calose. Prezentowane ilustracje ukaz)"vaty 

tei Autorow w chwili wrzucania tych tajemniczych kul do wody wraz z informacjq, 

ie oglqdamy wlasnie przyklady ich wsp6lpracy z roinymi Parkami NarodoV\rymi. 

Oczywiscie uczestnicy sympozjum z zapalem oglqdali (i komentowali) wszystkie 

te cuda, a prowadzqcej sesjy E. Bajkiewicz-Grabowskiej do konca wyj<ttkowo dlu

giego wystqpienia udalo siy zachowae niezmqcony spokoj. Niestety, ostatnie jui 

i bardzo ciekawe wystqpienie M. Sobockiego i P Mizancewa ze Slowinski ego Parku 

Narodowego na temat ochrony siedlisk wodnych na tym terenie zostalo praktycznie 

"spalone" przez poprzedniq prezentacjy, ktora ai za bardzo skupila na sobie uwagy 

sluchaczy. 
Sesja plakatowa nie byla, niestety, zbyt udana; wlasciwie moina powiedziee, 

ie praktycznie siy nie odbyla, gdyi wobec braku czasu spowodowanego opisanymi 

jui problemami technicznymi na poczqtku sympozjum, pobieinie tylko obejrze

lismy plakaty podczas krotkiej przerwy kawowej, a i z ich oglqdaniem, czy raczej 
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wobec trwajqcego remontu nie moglismy obejrzec stacji terenowej Wigierskiego 

Parku Narodowego, kt6ra moze stanowic bazy dla przysziych badan na tym obszarze. 

Kolejne juz sym pozjum w Wigierskim Parku Narodowym, w kt6rym uczestniczy

tern, nie tylko pokazalo stan wiedzy na temat tego obszaru i aktualnie prowadzone 

tam badania, ale pozwolilo zn6w na spotkanie siy przedstawicieli r6znych dyscyplin , 

w tym - z hydrologami, skupionymi w Polskim Towarzystwie Limnologicznym. 

W szystko zas w milej atmosferze, kt6rq zapewnili, jak zwykle, Organizatorzy. Mam 

nadziejy, ze uda im siy ich kolejny plan - przystosowanie czysci Muzeum do dzialal

nosci badawczej, co stanowiloby czysciowq przynajmniej kontynuacjy przedwojen

nej Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach. 

Andrzej Kolodziejczyk 

Sprawozdanie z dzialalnosci 
Polski ego Towarzystwa Hydrobiologicznego 
w 2010 roku 

1. Wladze Towarzystwa. Prezydium Zarzqdu G16wnego: prof. M. Plinski (pre

zes), dr 1wona Jasser (wiceprezes), dr J.I. Rybak (sekretarz), dr hab. J. Wolnicki 

(skarbnik); czlonkowie Zarzqdu Gt6wnego: prof. W. Dobicki, dr J. Dunalska, 

dr hab. Joanna Galas, prof. A. G6rniak, dr hab. Grazyna Mazurkiewicz-Boron. 

G16wna Komisja Rewizyjna: prof. A. Prejs (przewodniczqcy), prof. Jolanta Ejsmont

Karabin, dr A. Kownacki, prof. R. Polechonski. Sqd KoJeienski: prof. R. Goidyn, 

prof. W. Kowalik, prof. M. Kraska. Komisja Nagr6d: prof. J. Wlodek (przewod

niczqcy), dr hab. J. Wolnicki (sekretarz) , prof. B. Kawecka, prof. B. Zdanowski 

(czIonkowie) . 

2. Dzialalnosc organizacyjna i naukowa. Kolejne (XVII) Og6lnopolskie 

Warsztaty Bentologiczne Sekcji Bentologicznej PTH odbyly siy w Tucznie (woj. za

chodniopomorskie) (sprawozdanie patrz "Wiadomosci Hydrobiologiczne" nr 191). 

PTH bylo wsp610rganizatorem Og6lnopolskiej Konferencji Naukowej: Ochrona 

i ksztahowanie srodowiska przyrodniczego na terenach wiejskich (Lublin-Urszulin). 

Zakonczono prace wydawnicze nad tomem 34A poswiyconym przywrom 

(Trematoda) autorstwa Katarzyny Niewiadomskiej w serii wydawniczej "Fauna 

Slodkowodna Polski", kt6rq redagujq prof. A. Piechocki (redaktor naczelny) , 

dr 1.1. Rybak (zastypca redaktora naczelnego) i prof. W. Jurasz (sekretarz redakcji). 
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3. Dzialalnosc OddzialOw. Towarzystwo byio na 12 Oddzia16w 0 na

liczbie w 12, Oddzial Morski w Gdyni 
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Oddzial w prof. T. Hesse (przewodniczC!cy), dr M. Lampart

mgr K. Lewicka i skarbnik). 
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Wspolorganizowano dwa seminaria oraz spotkanie wyjazdowe w Poznaniu z 5 re

feratami. 

Oddzialw Krakowie. Zarzqd: prof. J. Wiodek (przewodniczqcy), dr hab. E. Dumnicka 

(wiceprzewodniczqca), dr hab. Joanna Galas (sekretarz), dr hab. R. Gwiazda (skarb

nik), dr 1. Czerniawska-Kulesza, dr hab. Grazyna Mazurkiewicz-Boron (czionkinie). 

4 zebrania z 4 referatami. 

Oddzial w Lublinie. Zarzqd: dr W. P~czula (przewodniczqcy), prof. K. Czernas 

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

(skarbnik), dr M. Solis, dr R. Stryjecki (czionkowie). 1 zebranie z 1 referatem. 

Oddziai w Lodzi. Zarzqd: prof. W. Jurasz (przewodniczqcy), dr G. Tonczyk (sekre

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

(czionkowie). Zebran naukowych nie byio. 

Oddziai w Olsztynie. Zarzqd: dr inz. J. Dunalska (przewodniczqca), dr Dorota 

Gorniak (wiceprzewodniczqca), dr J. Tunowski (sekretarz), mgr inz. Joanna Hutorowicz 

(skarbnik) , dr hab. H. Ciecierska, prof. A. Swiqtecki (czionkowie). 4 zebrania z 4 refera

tami. Z okazji 50. rocznicy utworzenia Oddziaiu zorganizowano uroczyste spotkanie, 

w czasie ktorego odsioni~to tablic~ pamiqtkowq i posadzono dqb, a diugoletnich czion

kow Oddziaiu - prof. B. Zdanowskiego, dr. J. Tunowskiego i mgr Joann~ Hutorowicz 

- nagrodzono dyplomami i albumami. Ponadto zorganizowano kulig i wernisaz zdj~c 

lotniczych Wielkich Jezior Mazurskich (autor mgr Jerzy Waluga). 

Oddzial w Poznaniu . Zarzqd: dr R. Piotrowicz (przewodniczqcy), dr inz. 

M . Michaikiewicz (wiceprzewodniczqcy), dr K. Kowalczewska-Madura (sekretarz) , 

prof. E. Szelqg-Wasielewska (skarbnik), dr inz. W. Andrzejewski, prof. M. Kraska 

(czion kowie). 1 seminarium z 5 referatami. 

Oddzial w Szczecinie. Zarzqd: prof. A. Zawal (przewodniczqcy), dr inz. 

M . Raczynska (wiceprzewodniczqca), dr inz. M. Biernaczyk (sekretarz), dr inZ. 

B. Wawrzyniak-Wydrowska (skarbnik), dr inz. M. Wielopolska (czlonkini). 1 ze

branie z 1 referatem. 

Oddziai w Toruniu. Zarzqd: dr T. Mieszczankin (przewodniczqcy), dr J. Zbikowski 

(wiceprzewodniczqcy), dr P. Napiorkowski (sekretarz), dr E. Dembowska (skarb

nik), mgr J. Polak, mgr K. Slebioda (czlonkowie). Zebran naukowych nie byio. 

Oddziai w Warszawie. Zarzqd: dr Iwona Jasser (przewodnicz'}ca), prof. 

K. Lewandowski (wiceprzewodniczqcy), mgr Joanna Rybak (sekretarz), mgr Anna 

Hankiewicz (skarbnik), dr 1. Kostrzewska-Szlakowska (czlonkini). 3 zebran ia z 3 re

feratami. Na stronie internetowej Oddzialu (WW\\T.pth.home.pllOddziaLwawa/ in

dex.html) we wspoipracy ze Stacjq HydrobiologicZl1q PAN w Mikolajkach prowa

d zony jest "Serwis Mazurski': w ktorym zamieszczane Sq podstawowe dane na temat 

jakosci wod oraz skladu planktonu Jeziora Mikolajskiego. 
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