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Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne

Zakopane, 9-11 maja 2013 roku

Jubileuszowe, XX Warsztaty Bentologiczne odbyły się w Zakopanem, czyli dokładnie tam,
gdzie 20 lat temu. Może nie całkiem dokładnie, gdyż willa „Śmigło”, należąca do Instytutu
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w której odbyły się I Warsztaty, nie byłaby dziś w stanie
pomieścić wszystkich uczestników.
Miejsce pozostało prawie to
samo: bo i najwyższe polskie góry, i Antałówka (miejsce zakwaterowania), i budynek Tatrzańskiego Parku Narodowego
(miejsce obrad). Warsztaty zorganizował
Zarząd Sekcji Bentologicznej PTH, a niewątpliwie głównym organizatorem był
dr Grzegorz Tończyk z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, któremu dzielnie
pomagali studenci tegoż Uniwersytetu.
Współorganizatorami byli ponadto Tatrzański Park Narodowy oraz Instytut
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Jak
zwykle warsztaty trwały trzy dni, jednak sporo osób przyjechało już 8 maja
(szczególnie te, które jechały do Zakopanego przez pół Polski).
Warsztaty tegoroczne nawiązywały do idei spotkań, która je zapoczątkowała: nie jest to kolejna konferencja
naukowa, a spotkanie ludzi z branży,
którzy mają o czym rozmawiać i chcą się
czegoś nowego nauczyć. Nie przyjeżdża
się dla kolejnych punktów do kariery, ale

dla możliwości wzajemnego corocznego spotkania i ciekawości świata przyrody. I tak wykłady ograniczono tylko
do kilku, które miały zapoznać uczestników ze specyfiką wód tatrzańskich
i tego, co w nich żyje. Warsztaty odbywały się w budynku Tatrzańskiego Parku Narodowego, który nie tylko udzielił
nam pomieszczeń, ale również służył
wszelaką pomocą swoich pracowników.
Pierwszego dnia, po nadzwyczaj krótkim otwarciu XX Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych przez przewodniczącego sekcji bentologicznej,
dr. Andrzeja Kownackiego i powitaniu
uczestników przez Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, dr. Zbigniewa Krzana, wygłoszono kolejno cztery
referaty. Dwa z nich dotyczyły właściwości wód w Tatrach: prof. dr hab. Joanna
Pociask–Karteczka mówiła o „Specyfice
obiegu wody w Tatrach”, zaś dr Mirosław Żelazny o „Czynnikach warunkujących czasowo-przestrzenną zmienność
składu chemicznego wód źródlanych

i potoków w Tatrach Polskich” (oboje z Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ, Kraków). Kolejne dwa
wystąpienia dotyczyły życia w wodach
Tatr: dr Marek Kot (Tatrzański PN) barwnie opowiadał o „Rozpoznaniu i specyfice zespołów ryb w wodach Tatrzańskiego Parku Narodowego”, a dr Małgorzata
Kłonowska-Olejnik zapoznała słuchaczy
z „Makrobezkręgowcami bentosowymi
wód Tatr”. I tyle w zupełności wystarczyło, żeby poznać teoretycznie ekosystemy wodne Tatr.
Zajęcia popołudniowe rozpoczęła sesja posterowa, rozdzielona (chyba niefortunnie) na dwie części. Zgłoszono 35 posterów, ale mam wrażenie,
że zaprezentowano ich mniej, i wszyscy
chętni mogli je z powodzeniem obejrzeć
w czasie jednej sesji. Tematyka jak zwykle była bardzo zróżnicowana: od badań
nad systematyką skorupiaków (również
egzotycznych), badań faunistyczno-ekologicznych, eksperymentalnych, po
badania stosowane (monitoring środowisk wodnych). Prawdę mówiąc, wiele
z nich przedstawiało tematykę prezentowaną już wielokrotnie na warsztatach, i moje subiektywne odczucie
było takie, że niektórzy robią poster dla
samego posteru (streszczenia w komunikatach, rozliczenia z udziału w warsztatach), a tak naprawdę to nie mają nic
nowego do pokazania. Wprawdzie, jak
mawiał śp. prof. Zdzisław Kajak „na posterach wszystko wolno”, ale czy to ma
sens? Po prezentacji sprzętu pomiarowego do badań wybranych parametrów

hydrochemicznych i hydrologicznych
(prezentacja sponsorów) nadszedł czas
na wzbudzającą chyba najwięcej pozytywnych emocji prezentację dr hab. Joanny Galas (Instytut Ochrony Przyrody
PAN, Kraków) pod tytułem „O fenomenie jakim są Warsztaty Bentologiczne
przez 20 lat bez przerwy”. Ponieważ
była ona uczestniczką aż dziewiętnastu
spotkań warsztatowych (chyba tylko
dr Andrzej Kownacki był na wszystkich
Warsztatach), mogła podzielić się ze
starszymi i młodszymi bentologami historią Warsztatów. Przedstawiła ją niezwykle interesująco, ubarwiając swoje
wystąpienie wspominkowymi zdjęciami, skanami materiałów warsztatowych
i cytatami-anegdotami, tak z przebiegu samych Warsztatów, jak i barwnych
sprawozdań pióra dr. Andrzeja Kołodziejczyka i śp. dr. Mirosława Grużewskiego (dennego malkontenta, jak sam
siebie nazwał w jednym z warsztatowych sprawozdań). Szkoda, że te wspominki były tak krótkie, z przyjemnością
wracaliśmy do minionych chwil, zapisanych w kadrze obrazów: koniecznie
trzeba takie wspominkowe wystąpienia
organizować częściej!
Pierwszy dzień zakończyło
ognisko, rozpalone tuż obok budynku
dyrekcji Tatrzańskiego PN. Wprawdzie
obyło się bez śpiewów, ale pieczone
kiełbaski, kapusta z mięsem i piwo
wprawiły wszystkich w dobry nastrój.
Pierwszym punktem programu
drugiego dnia była „zbiórka i odbiór suchego prowiantu” na zajęcia terenowe,
które zaplanowano do obiadu. Zaopatrzeni w pakunki z jedzeniem, wszyscy
chętni do wyjścia w teren karnie podzielili się na dwie grupy. Pierwsza (hydrobiologiczna) przeszła kilka metrów do
Potoku Bystra, gdzie dr Grzegorz Tończyk pokazywał, jak pobierać próby makrofauny dennej z cieku górskiego (powinno się im odebrać suchy prowiant!).
Druga mniej liczna (hydrochemiczna)
udała się do Doliny Chochołowskiej. Po
perturbacjach transportowych (nie ma
to jak podróż w bagażniku) dotarliśmy
do źródła - Wywierzyska Chochołowskiego, gdzie zaczęła się przygoda z hydrochemią. Dr Mirosław Żelazny wraz ze
wspomagającymi go osobami bardzo
sugestywnie opowiadał i pokazywał,

jak i co mierzyć w wodzie. Po tych zajęciach każdy chyba nabrał przekonania,
że „źródlana woda może zatężać wodę
potoku”. Po przerwie obiadowej rozpoczęły się zajęcia laboratoryjne. I znów
uczestnicy podzielili się na dwie grupy.
Pierwsza (tzw. mniej zaawansowana)
mogła oznaczyć to, co zebrała przed południem w potoku Bystra, pod okiem dr.
Grzegorza Tończyka. Druga (tzw. bardziej zaawansowana) mogła zaznajomić
się z oznaczaniem jętek (Ephemeroptera). Zajęcia prowadzone przez dr Małgorzatę Kłonowską-Olejnik zakładały
wprawdzie pokazywanie cech różnicujących w lupie binokularnej sprzężonej
z kamerą, ale rozmaite techniczne problemy i wielokrotne podłączanie i instalowanie kolejnych rzutników niestety
nie przyniosło zakładanego rezultatu i

ostatecznie uczestnicy wysłuchali prezentacji bogato ilustrowanej rycinami,
które pomagają oznaczyć Ephemeroptera na poziomie rodzin i rodzajów. Co
wytrwalsi (których nie powaliły opary
alkoholu użytego do konserwacji okazów) po zajęciach samodzielnie oglądali poszczególne cechy różniące na
zakonserwownych okazach. Na pewno
tę część zajęć możnaby zorganizować
lepiej, ale wymagałoby to niestety dużej ilości sprzętu optycznego i najlepiej
osobnej sali dydaktycznej (a tym niestety Park nie dysponuje). Po zakończeniu
części laboratoryjnej odbyło się (wyjątkowo krótkie) walne zebranie Sekcji
Bentologicznej PTH. Dotychczasowy
przewodniczący stwierdził, że pora już
oddać przewodniczenie sekcji młodszym kolegom. Wybory wyłoniły nowy

obrady były niewątpliwie spowodowane zapowiedzianą na wieczór „uroczystą kolacją” w karczmie „Przy Młynie”.
Niektórzy wprawdzie byli zaniepokojeni i pytali organizatora o stroje wieczorowe, ale starsi bywalcy warsztatowi
wiedzą, ze strój jest tu naprawdę dowolny i luźny, a chodzi o to, żeby razem pobiesiadować, często przy regionalnych
potrawach. W drewnianej karczmie powitały nas ubrane po góralsku kelnerki
(zresztą też chyba góralki) góralską herbatką (jak się okazało później, ze sporą
ilością śliwowicy). Serwowano dania regionalne: żur z kiełbasą, gorące półmiski wypełnione rozmaitym mięsiwem,
pierogami, pieczonymi ziemniakami
i kaszanką, a na deser ciasta podane
na deseczce, które jadło się rękami. Co
ciekawe, nie podano ciepłych napojów
(herbatę można było dostać na specjal-

zarząd Sekcji: przewodniczącym został
dr Grzegorz Tończyk, z dr Izabelą Czerniawską-Kuszą i dr Elizą Szczerkowską-Majchrzak jako Zarządem Sekcji.
Wyjątkowo sprawne i krótkie

ne życzenie), tylko
wodę w karafkach
(czyżby źródlaną?).
Na stołach stały też
kiszone ogórki, smalec, chleb, chrzan.
Trochę mało było
napojów
wysokoprocentowych, więc
wszyscy siedzieli trochę sztywni. Może
dlatego nikt nie spieszył w tany w takt góralskich melodii granych przez kapelę;
tylko dr Andrzej Kownacki uratował honor męskiej części, wycinając hołubce z
dr Agatą Rychter (jedną z organizatorek
przyszłorocznych Warsztatów). Nie śpiewano, a przyczyną może być zarówno

nieobecność dr. Andrzeja Kołodziejczyka (z jego niezapomnianą piosenką „Na
zielonej gance”), jak też gra kapeli góralskiej, która zagłuszała wszystko i wszystkich, a przerwy w graniu były istnym balsamem dla co wrażliwszych uszu.
Ostatni dzień to tradycyjnie
wycieczki terenowe. Zapowiedziano
dwie trasy: łatwiejszą i trudniejszą,
z przewodnikami – pracownikami TPN.
Niestety, ze względów zdrowotnych nie
mogłam w nich uczestniczyć, tak więc
muszę polegać na zdaniu tych, którzy na wycieczki się udali. Oto relacja
uczestniczek wycieczki w wersji „trudnej”, dr Izabeli Czerniawskiej-Kuszy i dr
Anny Jażdżewskiej: „Wycieczka rozpoczęła się przed budynkiem dyrekcji TPN,
skąd z przewodnikiem, mgr. inż. Łukaszem Pęksą, szybkim krokiem udaliśmy
się do Kuźnic. Na trasę wyruszyła dość
liczna grupa, w większości „młode wilki”.
Przewodnik rzetelnie podszedł do zadania i przy każdym ciekawym obiekcie
zatrzymywał się na chwilę, aby udzielić
informacji, co też skwapliwie wykorzystywaliśmy na złapanie oddechu; zadanie dodatkowego pytania przynosiło
podwójną korzyść: (1) więcej informacji
i (2) dłuższa przerwa... Celem wycieczki była Hala Gąsienicowa i ewentualnie
dalej Kasprowy Wierch. Po przejściu Doliny Jaworzynki i krótkim postoju, już
w nieco uszczuplonym gronie, kamiennymi schodami wspinaliśmy się wciąż
w górę i wciąż w słusznym tempie... na
podziwianie widoków nie było zbyt wiele czasu. Trawersując stoki Małej Kopy
Królowej wydostaliśmy się na Przełęcz
Miedzy Kopami. Tu przewodnik podjął
decyzję, że z uwagi na czas przejścia
nie idziemy dalej na Halę Gąsienicową:
schodzimy, ale nie szlakiem turystycznym. Ścieżkami znanymi tylko dzikim
zwierzętom i pracownikom Parku dotarliśmy do Polany Kopieniec. Stare szałasy, polana usłana kaczeńcami i potok:
dla takiego malowniczego widoku warto było ponieść trud galopady po stokach (tylko liczebność grupy była coraz
mniejsza...). Wróciliśmy znów na ogólnodostępny szlak prowadzący do Polany Olczyskiej i dalej na Przełęcz Nosalową, gdzie przewodnik zaproponował
wejście (bieg) na sam szczyt (tu kolejne
osoby rezygnują...). Drogę na Nosal pokonała garstka najbardziej wytrwałych

i zaciętych uczestników wycieczki. Potem już tylko zejście do Zakopanego. Z
początkowych 17 uczestników wycieczki całą trasę przeszło tylko dziewięcioro.
Wycieczka rzeczywiście była wyczerpująca, lecz chyba nikt nie żałował czasu i
energii: daliśmy radę! „
A oto relacja uczestniczek wersji „łatwej”, dr hab. Elżbiety Dumnickiej
i dr hab. Marioli Krodkiewskiej: „Grupa
mniej zaawansowanych w turystyce
górskiej (lub bardziej zmęczonych życiem), uczestniczek Warsztatów wybrała krótszą trasę wycieczki: przez Dolinę
Białego Potoku na Czerwoną Przełęcz,
z której kilkuminutowa wspinaczka pozwoliła zdobyć Sarnią Skałę. Na powrót
tej siedmioosobowej grupy przewodnik wybrał bardziej wymagającą drogę „kamiennymi schodami” na Polanę
Strążyską z podejściem pod wodospad
Siklawica, a dalej Doliną Strążyską
i Drogą pod Reglami do Zakopanego.
Prowadzący wycieczkę dr inż. Tomasz
Skrzydłowski, zajmujący się botaniką i

ekologią lasu, bardzo interesująco opowiadał o zwierzętach i roślinach Tatr. Nie
brakowało też elementów ściśle wodnych: dystroficzne Stawki pod Capkami, potoki Tatr Zachodnich, wodospad
Siklawica oraz stawek z platformą widokową w Dolinie Strążyskiej (miejsce
rozrodu salamandry, traszek i żab). Wycieczka była bardzo udana, bo pogoda
dopisała, a przyroda prezentowała wiosenne uroki. Widok ze szczytu Sarniej
Skały był wspaniały...”.
Warto również wspomnieć
o dniu edukacyjnym poprzedzającym
Warsztaty, zorganizowanym przez TPN
wspólnie z organizatorami Warsztatów.
Ich program podano wcześniej między
inymi w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym „Watra”. Zajęcia odbywały się
w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN
i obejmowały sześć bloków tematycznych, z których główny poświęcony był
makrobezkręgowcom wodnym. Zajęcia
z ponad 800 (!) dziećmi i ich opiekunami prowadzili dr Grzegorz Tończyk i dr

Anna Jażdżewska oraz liczna grupa studentów Uniwersytetu Łódzkiego: Olga
Antczak, Daria Baradyn, Piotr Gadawski, Dorota Gusta, Kamil Hupało, Joanna Ilska, Bartłomiej Król, mgr Dagmara
Rachalewska i Michał Rachalewski. Były
również pokazy filmów o nurkowaniu
pod lodem, gra ruchowo-strategiczna
z życia podwodnych mieszkańców Tatr
rozgrywana w ogrodzie, mokre ćwiczenia, opowieści o rybach wód tatrzańskich i konkurs na najlepszy rysunek
chruścika lub widelnicy (prowadzone
głównie przez pracowników TPN). Odbył
się również wykład popularno-naukowy
dr Małgorzaty Kłonowskiej-Olejnik „Makrobezkręgowce bentosowe wód Tatr”,
w którym uczestniczyli głównie przewodnicy tatrzańscy. Może warto byłoby
włączyć takie zajęcia do stałego programu Warsztatów? Te tatrzańskie cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem! A dla
nas jest okazja prowadzenia prawdziwej
edukacji przyrodniczej dla ludzi autentycznie ciekawych życia w wodzie!

Warsztaty podobały mi się głównie dlatego, że tegoroczny organizator
trzymał się konsekwentnie idei warsztatowej właśnie, bez prób zorganizowania
kolejnej konferencji z wielogodzinnymi
nasiadówkami i wieloma referatami.
Zresztą to nie pierwsze Warsztaty organizowane przez dr. Grzegorza Tończyka
w takiej właśnie formie.
Szkoda, że tak mało czasu było na zajęcia
w terenie; w końcu nie każdy bywa często w Tatrach. Myślę, że ciekawe byłyby
takie zajęcia, które pokazałyby rozmaite
ekosystemy wodne tych gór; możnaby w
nich pobrać próby makrofauny i obejrzeć
je przeżyciowo (albo nawet zakonserwować za zgodą TPN), a uczestnicy mogliby

dostać mały terenowy przewodnik po
miejscach, które odwiedzili. Wydaje mi
się również, że interesujące byłoby pokazanie wód zmienionych antropogenicznie. Może to dobra propozycja na zajęcia
terenowe dla kolejnych organizatorów?
Czego i kogo na tych warsztatach zabrakło? Przedstawicieli wielu
ośrodków, gdzie jest uprawiana hydrobiologia, z których nie przyjechał
nikt (lub pojedyncze osoby): Gdańsk,
Szczecin, Białystok, Poznań, Warszawa,
Lublin. Na pewno weteranów warsztatów: wiele osób z „grupy założycielskiej”
Sekcji Bentologicznej i pierwszych bywalców Warsztatów nie dojechało: ci,
którzy ze względów zdrowotnych, są

usprawiedliwieni, ale reszta? Czyżby
codzienna naukowa rutyna tak ich
pochłonęła, że nie znajdują już czasu
(jeśli nie dla znajomych i przyjaciół),
to nawet na naukowe spotkania, które
wprawdzie punktów nie przyniosą, ale
może nauczą czegoś przydatnego, zainspirują, wzbudzą refleksje? Bo po co
jeździmy na konferencje? Zawsze mi
się wydawało, że jest to dobra okazja
do spotkania innych osób, mających
podobne zainteresowania naukowe.
Można ich poznać, podyskutować,
posprzeczać się. Można też zobaczyć
rozmaite ekosystemy wodne, charakterystyczne dla danego obszaru
Polski, zebrać materiały makrobezkręgowców wodnych, zrobić fotografie. W końcu można zawrzeć ciekawe
(niekoniecznie naukowo) znajomości, a nawet przyjaźnie. Organizując
pierwsze bentologiczne spotkanie
przed dwudziestu laty, takie właśnie
mieliśmy oczekiwania. Niestety z biegiem lat ta idea się zmieniała, nie powiem, że na lepsze. Koszmarem dla
mnie były spotkania warsztatowe,
w których czas spędzaliśmy głównie
w dusznych salach, wysłuchując kolejnych prelegentów (wśród których byli
też tacy, którzy z roku na rok mówili
prawie to samo). Wyjścia w teren, bez
pośpiechu, tak, aby w spokoju przyjrzeć się unikalnym dla odwiedzanego
terenu organizmom wodnym, zrobić
ciekawe fotografie, bez ciągłego poganiania przez organizatorów, należały
do rzadkości. Marzy mi się powrót do
takich warsztatów na stałe... i mam nadzieję, że mimo wszelkich przeciwności starczy nam wszystkim entuzjazmu
na następne 20 lat! Że wciąż aktualne
zostanie warsztatowe motto: „Uczyć
i bawić”. I że nigdy nie osiągniemy
stanu, o którym pisał Tadeusz Boy-Żeleński (a co zacytował dr Mirosław Grużewski pisząc o III Warsztatach):
staje rzędem człek niektóry,
Kogo tam zaswędzi ozór,
I wygłasza srogie bzdury,
W uroczysty dmąc je pozór”
Do spotkania na XXI Warsztatach Bentologicznych, tym razem
na Mierzei Wiślanej (tam jeszcze nie
byliśmy...).
Małgorzata Kłonowska-Olejnik
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Sprawozdania
32nd International Conference of Polish Phycologists
“Do thermophilic species invasion threaten us?”

Mikorzyn, 20-23 maja 2013 roku

Zjazd miał miejsce w Mikorzynie, nad Jeziorem Wąsowsko-Mikorzyńskim, niedaleko Konina. Tematem przewodnim konferencji było pytanie: „Czy zagraża nam inwazja gatunków
termofilnych?”. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była prof. dr hab. Lubomira
Burchardt z Zakładu Hydrobiologii (Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Patronat Honorowy nad zjazdem objęli Rektor Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza prof. dr hab. Jacek
Witkoś, Dziekan Wydziału Biologii prof.
dr hab. Bogdan Jackowiak oraz Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki. Gośćmi honorowymi byli światowej sławy
specjaliści: prof. dr František Hindák (od
zielenic), prof. dr Jiří Komárek (od sinic),
prof. dr Horst Lange-Bertalot (od okrzemek) oraz prof. em. Perti Eloranta (od
krasnorostów). Zjazd uświetniła obecność 150 fykologów z Polski i zagranicy.
Pierwszego dnia konferencji wszystkich uczestników powitano
w Urzędzie Miejskim Miasta Konina.
Swoje referaty wygłaszali kolejno: prof.
dr Jiří Komárek na temat współczesnych kierunków badań w taksonomii
sinic, prof. dr František Hindák, o sinicach i zielenicach na Słowacji oraz prof.
dr hab. Lubomira Burchardt, o hydrobiologicznych zmianach w podgrzanych jeziorach konińskich. Po plenarnej
sesji udano się do pobliskiej Elektrowni
Konin, gdzie dokładnie zapoznano się
z technicznymi systemami chłodzącymi jej podzespoły. Dyrekcja zapewniła
kompetentnych przewodników, za co
należą się szczególne podziękowania.
Po wycieczce do elektrowni wszystkich
gości odwieziono do ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Wityng, który
mieści się w Mikorzynie. Tam nastąpiła

rejestracja i zakwaterowanie uczestników. Podczas wieczornego wykładu
prof. dr hab. Barbara Rakowska zaprezentowała szereg fotografii sprzed lat,
co wyraźnie pobudziło wszystkich do
wspomnień, a także do odnajdywania
siebie na kolejnych zdjęciach.
Wtorek rozpoczął się od wycieczki do muzeum w Gosławicach. Profesjonalni piloci wycieczek zagwarantowali
ciekawy program zwiedzania. Następnie
uczestnicy zjazdu udali się do
Bazyliki w Licheniu oraz na
pobór fitoplanktonu z toni
wodnej Jeziora Licheńskiego.
Po powrocie do
ośrodka odbyły się dwie sesje referatów („Taksonomia
gatunków inwazyjnych i obcych” oraz „Ekologia gatunków inwazyjnych i obcych”),
które zdominowali goście z
zagranicy. Mówiono między
innymi o termofilnych gatunkach sinic ze Słowacji (F.
Hindák), o tym, czy naprawdę można mówić o inwazji
gatunków obcych w Morzu
Bałtyckim (A. Zgrund), porównano zmienność genotypową oraz fenotypową
wybranych polskich gatunków z rodzaju Pediastrum (J.
Sesja plakatowa

Lenarczyk) oraz przedstawiono temat
jeziora Atitlán w Gwatemali (A. Witkowski). Po aktywnym naukowo dniu zorganizowano ognisko, podczas którego
symbolicznie przekazano zapałki następnym organizatorom zjazdu fykologów z Uniwersytetu Gdańskiego.
Trzeci dzień konferencji rozpoczęto sesją „Planktonowe i bentosowe
glony w zbiornikach wodnych antropogenicznie zmienionych”, podczas której

mówiono jak ważna jest temperatura
wody w słonych basenach skalnych
(K. Häggqvist), o wpływie czynników
środowiskowych na okrzemki (B. Rakowska), o skutkach inżynierii bobrów
w ekosystemach wodnych (W. Pęczuła)
czy też na temat zachowania Hildenbrandia w rzekach nizinnych (E. Jakubas). Po sesji zaproszono uczestników
na wycieczkę statkiem po jeziorach konińskich. W trakcie rejsu pobrano wodę
z jezior: Pątnowskiego oraz Wąsowsko-Mikorzyńskiego, zaprezentowano
także sondę pomiarową parametrów
fizyczno-chemicznych.
Po wycieczce odbyła się sesja
plakatowa. Tematyka plakatów, których
było 54, obejmowała zagadnienia, które
powiązane były z sesjami referatowymi.
Równolegle trwały warsztaty sinicowe, zielenicowe i okrzemkowe przy
mikroskopach z profesorami: Komarkiem, Hindakiem i Lange-Bertalotem.
Profesorowie pomagali w oznaczaniu
prób pobranych z Jeziora Pątnowskiego i Wąsowsko-Mikorzyńskiego, jak
również udzielali konsultacji taksonomicznych innych próbek przywiezionych przez fykologów.
Następnie
miała
miejsce
czwarta sesja („Reakcja organizmów na
poziomie komórkowym i populacji na
czynniki środowiskowe w przekształconych ekosystemach wodnych”), w trakcie której zaprezentowano pierwszy
raport o produkcji saksitoksyny przez
Alexandrium ostenfeldii Zatoce Puckiej
(A. Błaszczyk), o producentach cylindrospermopsyny w jeziorach w zachodniej
Polsce (M. Kokociński), różnorodności
genetycznej społeczności okrzemek
ze strumieni górskich lasów tropikalnych Ekwadoru (F. Pniewski). Po zakończeniu referatów odbyła się uroczysta
kolacja oraz bankiet, podczas którego
uczestnicy konferencji podziękowali organizatorom za wykonaną pracę,
odśpiewano „Hymn Fykologów” oraz
„Córkę Rybaka”. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Burmistrz Miasta
i Gminy Ślesin, Mariusz Zaborowski.
Ostatni dzień był zwieńczeniem oraz podsumowaniem całego
zjazdu. Podczas finalnego wykładu,
którego prowadzącymi byli goście

Pobieranie wody z Jeziora Licheńskiego

Warsztaty przy mikroskopach

honorowi - prof. dr František Hindák,
prof. dr Jiří Komárek oraz prof. dr Horst
Lange-Bertalot zaprezentowano poszczególne gatunki glonów pobranych
w trakcie rejsu z jezior konińskich.
Po analizie jakościowej fitoplanktonu, pobranego 21 maja 2013
roku z jezior Pątnowskiego i Wąsowsko-Mikorzyńskiego stwierdzono jednoznacznie, że nie znaleziono żadnego
niezwykle termofilnego i inwazyjnego
gatunku. Szczegółowe materiały fykologiczne z tego okresu są w przygotowaniu do druku. Lokalizacja ośrodka

wyraźnie sprzyjała hydrobiologicznemu klimatowi.
Dziękujemy
Organizatorom
oraz wszystkim uczestnikom konferencji za wspaniale spędzony czas oraz niezwykle miłą atmosferę, do której przyczynił się również gospodarz Ośrodka
Wypoczynkowo–Szkoleniowego Wityng
w Mikorzynie.
Łukasz Lenarczyk

Sprawozdania
I Warsztaty Sekcji Makrofitowej
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
„Monitoring makrofitowy”

Jeziory k. Poznania, 20-21 czerwca 2013 roku

Idea warsztatów założycielskich sekcji makrofitowej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego sięga początków tej idei. Pomysł powołania sekcji powstał na konferencji łączącej 13. EWRS International Symposium on Aquatic Plants i 2. SIL International Workshop of
Working Group on Macrophytes, którą w sierpniu 2012 roku zorganizował poznański ośrodek akademicki. Kilka tygodni później idea ta została przedstawiona na XXII Zjeździe Hydrobiologów Polskich w Krakowie, gdzie Walne Zgromadzenie PTH przyjęło tę propozycję.
Ponieważ środowisko poznańskich hydrobotaników (z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu
Przyrodniczego) było główną siłą napędową nowej inicjatywy, ustalono, że ciężar i przywilej organizacji pierwszego
spotkania sekcji makrofitowej spadnie
na nie, a osobiście przede wszystkim na
Ryszarda Piotrowicza. Ponieważ najkorzystniejszy dla obserwacji makrofitów,
a jednocześnie wolny od obowiązków (i
przyjemności) wakacyjnych wyjazdów
terenowych miesiąc to czerwiec, ustalono, że właśnie wtedy odbędzie się spotkanie łączące część referatową z częścią
terenową. Za temat przewodni przyjęto
monitoring makrofitowy. Na miejsce wybrano należący do Wielkopolskiego Parku Narodowego, ale związany też z UAM
ośrodek w Jeziorach. Ostatecznie termin
ustalono na 20-21 czerwca 2013 roku.
Wśród uczestników najsilniej
reprezentowany był ośrodek poznański.
Nieco słabiej krakowski i warszawski.
Zabrakło przedstawicieli ośrodka olsztyńskiego, w dużej mierze ze względu
na to, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kilka dni później miał gościć zjazd
Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Ostatecznie zebrało się około 20 osób.
Pierwszy dzień warsztatów miał
Makrofitowa Metoda Oceny Rzek –
zajęcia prowadzi Marta Szwabińska

charakter kameralny. Rozpoczęły go
trzy referaty plenarne dotyczące tematu przewodniego. Dwa pierwsze dotyczyły monitoringu jakości wód zgodnego z Ramową Dyrektywą Wodną na
podstawie makrofitów. O monitoringu
rzek powiedział Krzysztof Szoszkiewicz
(UP w Poznaniu), o monitoringu jezior
Agnieszka Kolada (Instytut Ochrony
Środowiska). Serię tę zaś zakończyła
Elżbieta Wilk-Woźniak (Instytut Ochrony Przyrody PAN) mówiąc o opartych na
makrofitach wskaźnikach monitoringu

stanu siedlisk przyrodniczych, zgodnego z Dyrektywą Siedliskową. Referenci
ci są związani z zespołami badawczymi,
które opracowywały zgodne z regulacjami prawnymi metodyki i biorą udział
w weryfikacji wyników Państwowego
Monitoringu Środowiska.
Po obiedzie odbyła się druga
część konferencji, na której referenci
przedstawili wyniki swoich ostatnich
badań nad makrofitami. Ponieważ
wśród nich znalazł się znany ze swoich humanistycznych ciągot Wojciech

Puchalski, część dyskusji podryfowała
w strony filozoficzne. Dyskusja ta trochę przyćmiła sesję plakatową, a jak
można było się spodziewać, nasiliła się
w trakcie rozmów kuluarowych z kulminacją przy wieczornym ognisku.
Główną osią sporu stał się problem,
czy kryteria wyznaczania chronionych siedlisk przyrodniczych powinny
być zgodne z literą przepisów, czy też
z – łatwiej bądź trudniej określonym –
duchem. W skrócie zaś, czy do wyznaczania rzek włosienicznikowych, czyli
jednego z tzw. siedlisk przyrodniczych
chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej, należy podchodzić z fitosocjologiczną precyzją, czy też z pewnym
luzem, korzystając z okazji do ochrony
cennych przyrodniczo rzek, nawet,
gdy nie spełniają pełnej listy ustalonych administracyjnie kryteriów.
Zanim jednak doszło do luźniejszych dyskusji, odbyło się walne
zgromadzenie nowo powstałej sekcji.
Ustalono na nim, że sekcja będzie powtarzać spotkania corocznie na przełomie wiosny i lata. Najważniejszym
jednak ustaleniem była kwestia zarządu sekcji. Ze względu na nieobecność
kilku osób, które wcześniej deklarowały chęć członkostwa, w tym potencjalnych kandydatów do zarządu,
ustalono, że wybory odbędą się korespondencyjnie, pocztą elektroniczną, a funkcję jednoosobowej komisji
skrutacyjnej powierzono piszącemu
te słowa. (Wybiegając w przyszłość od
samego spotkania: korespondencyjne
wybory odbyły się w sierpniu i wrześniu 2013 r. Zgłoszono trzy kandydatury: Hanny Ciecierskiej (Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski), Ryszarda Piotrowicza (UAM) i Krzysztofa Szoszkiewicza, wszyscy zaś kandydaci otrzymali odpowiednią liczbę głosów, by
wejść do zarządu sekcji.)
Drugi dzień spotkania poświęcony był warsztatom we właściwym tego słowa znaczeniu, czyli nie
tylko referatom, ale pracy własnej
uczestników podczas wyjazdowej sesji terenowej. Nie była to po prostu typowa dla konferencji przyrodniczych
wycieczka, ale prezentacja rzeczywistej terenowej oceny jakości wód stosowanej w Państwowym Monitoringu
Środowiska. Część jeziorna w rzeczywistości nie była w pełni zgodna z metodyką oceny monitoringowej, gdyż

Chara tomentosa i Chara hispida (Jezioro Wielkowiejskie)

Wojciech Puchalski wyłowił krynicznicę tępą (Jezioro Wielkowiejskie)
nie przeprowadzono wcześniejszego
typowania transektów. Przepłynięto
demonstracyjnie jednym transektem
przez Jezioro Wielkowiejskie, notując
mijane zbiorowiska roślinne. Natomiast zgodnie
z wdrożoną w
inspekcji ochrony środowiska
Makrofitową
Metodą Oceny
Rzek
przebyto stumetrowe
odcinki Samicy,
notując napotkane makrofity
i ich pokrycie.
Na tym zakończyła się część

terenowo-warsztatowa
spotkania,
a uczestnicy rozjechali się do domów.
Piotr Panek

Wspomnienia
Z historii
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
część pierwsza
Zamysł utworzenia towarzystwa naukowego zrzeszającego hydrobiologów polskich.
W broszurze wydanej w czerwcu 1962 roku przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, a zatytułowanej „Powstanie Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego oraz jego działalność w latach 1960-1961” ówczesny mgr inż. Zdzisław Mikulski pisał:
„Polscy limnolodzy i oceanolodzy już od
dawna odczuwali potrzebę zrzeszenia
się w jednym towarzystwie naukowym,
które mogłoby reprezentować żywotne
interesy tej – stale rozwijającej się dziedziny nauki. Wyrazem tego były organizowane co kilka lat zjazdy naukowe…”.
Pierwszy taki zjazd odbył się w dniach
3 i 4 czerwca 1948 roku we Wrocławiu. Organizatorem i gospodarzem
tego zjazdu był prof. dr Marian Stangenberg, kierownik Katedry Limnologii i Rybactwa Uniwersytetu we Wrocławiu. W zjeździe tym brało udział 36
osób według listy obecności. Z listy tej
można się zorientować, kto wówczas
odgrywał już znaczącą rolę wśród polskich hydrobiologów. Niektórzy z nich
dopiero zaczynali swoją karierę naukową. Bardzo cenną informacją zawartą
w tym dokumencie są adresy; są to adresy instytucji, w których dane osoby

pracowały, czyli miejsca gdzie wtedy
te instytucje się mieściły. W oparciu
o „wyciąg z protokółu Zjazdu Limnologów Polskich odbytego we Wrocławiu w dniach 3 i 4 czerwca 1948 roku
w Zakładzie Limnologii i Rybactwa
Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Bartla 6”, sporządzonego przez dr. Franciszka Krasnodębskiego dowiadujemy
się, że spotkanie to zostało określone
przez uczestników, jako Zjazd Limnologów Polskich, i że prof. dr Mieczysław
Bogucki był wybrany na przewodniczącego obrad, a jego zastępcą został
prof. dr Franciszek Staff. Głównym dezyderatem tego zjazdu był wniosek
o utworzenie Polskiego Towarzystwa
Limnologicznego, postawiony przez
profesorów Boguckiego i Staffa. Wniosek ten został uchwalony jednomyślnie. Odczytano także tekst statutu i
przyjęto w zaproponowanym brzmieniu. Postanowiono ponadto upoważnić profesorów Gieysztora i Staffa „do
podjęcia kroków u właściwych władz w
celu uzyskania zatwierdzenia statutu
Polskiego Towarzystwa Limnologicznego z siedzibą w Warszawie”.
Interesujące są reminiscencje
z tego zjazdu zawarte w notatce profesora Stangenberga, który pisze, że
celem Zjazdu „było stworzenie pierwszych podstaw organizacji życia limnologicznego w Polsce i platformy do
wspólnej wymiany myśli na ten temat”. Już wtedy w programie obrad figurowały tak aktualne sprawy, jak:
sprawozdanie tymczasowego Komitetu Redakcyjnego Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa, wybory redaktora tego czasopisma, sprawa Polskiego
Towarzystwa Limnologicznego i sprawa limnologicznych stacji terenowych,
Prof. dr Marian Stangenberg

łącznie z zagadnieniami organizacji całokształtu badań limnologicznych w
Polsce. W notatce tej również przytoczone są interesujące fragmenty listu
prof. Gieysztora, skierowanego do prof.
Stangenberga: „wszyscy wspominają
zjazd limnologiczny bardzo dobrze”. W
innym miejscu tej notatki mowa o tym,
że prof. Gieysztor zastanawiał się, chyba podczas Zjazdu: „osobiście mam
wątpliwości, czy należy tworzyć powiedzmy: Polski Związek Limnologów i
Oceanografów”, zaś prof. Pliszka sugerował: „Chciałbym też, żeby Związek ten
jednoczył ludzi, którzy zajmują się danymi łączącymi się z hydrobiologią i żeby
było to zawarte w nazwie”. Jednakże na
razie usiłowano zarejestrować Polskie
Towarzystwo Limnologiczne.
5 października 1948 roku zostało złożone stosowne pismo do Starostwa Grodzkiego Warszawa–Południe, podpisane przez profesorów
Franciszka Staffa i Mariana Gieysztora:
„Upoważnieni przez Zjazd Limnologów
Polskich, który odbył się w czerwcu 1948
roku we Wrocławiu i uchwalił jednomyślnie utworzenie Polskiego Towarzystwa
Limnologicznego – wnosimy o zatwierdzenie statutu Polskiego Towarzystwa
Limnologicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 8, SGGW, Zakład
Limnologii i Zakład Ichtiologii.
Limnologiczny kierunek badań,
pomimo strat osobowych spowodowanych wojną i okupacją niemiecką, jest
w Polsce silnie reprezentowany, co uzasadnia potrzebę utworzenia Polskiego
Towarzystwa Limnologicznego.
W bieżącym roku ukazał się
w druku tom czasopisma p.t. „Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa”, które
w myśl uchwały Zjazdu we Wrocławiu
będzie organem Polskiego Towarzystwa
Limnologicznego.”

Lista obecności, Wrocław 1948 rok
Z danych archiwalnych naszego Towarzystwa wynika, że po roku
czekania, czyli pod koniec 1949 roku,
Starostwo Grodzkie Południowo-Warszawskie zażądało uzupełnienia dokumentacji o życiorysy każdego z założycieli, a przypominam, według listy
było ich aż 36 osób. Tak więc profesor
Gieysztor wysłał do każdego z nich list
następującej treści: „Sprawa zatwierdzenia Polskiego Towarzystwa Limnologicznego dotychczas nie została załatwiona. Należy dopełnić jeszcze jedną
formalność, a mianowicie członkowie
założyciele obowiązani są złożyć swój
życiorys. Wobec tego uprzejmie prosimy
o jak najrychlejsze przesłanie życiorysu pod adresem Zakł. Limnologii SGGW.

Sprawa jest pilna m. in. i z tego powodu,
że „Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa”
zacznie się ukazywać dopiero wówczas,
gdy P. Tow. Limnologiczne zostanie zatwierdzone. Posiadamy wiadomości, że
po złożeniu życiorysów członków założycieli sprawa ma wszelkie szanse szybkiego i pomyślnego załatwienia.”
W listopadzie 1949 roku do
prof. Gieysztora pisał w liście prof. Bogucki: „Szanowny Panie, zgodnie z wezwaniem przysyłam Panu życiorys swój
i p. Demela…”. Dalej w tym samym liście nawiązuje do problemów finansowych z publikowaniem pierwszego
zeszytu tomu XIV „Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa”. W odpowiedzi z
17 listopada 1949 roku prof. Gieysztor

pisze: „Wydaje mi się, że Tow. Limnologiczne zostanie zatwierdzone, należy jedynie cierpliwie przetrwać, dostarczając
biurokracji żądanych materiałów. Sądzę,
że i sprawa „Archiwum” wówczas radykalnie się ożywi. Widzę też tutaj na terenie Warszawy, że i o zdobycie środków
na „Archiwum” nie byłoby trudne, jedynie mogą się zdarzyć zahaczenia w postaci chwilowego braku papieru, czy też
konieczności odczekania kolejki w drukarni.” Problem czasopisma, ale nie już
w aspekcie konieczności zapewnienia
środków finansowych na jego wydawanie, pojawia się w liście prof. Gieysztora z 27 maja 1950 roku skierowanym do
prof. Boguckiego, w którym informuje,
że „Wczoraj odbyło się zebranie Wydz.

Nauk Biologicznych T.N.W. (Towarzystwa Naukowego Warszawskiego), na
którym odczytano pismo Pana Profesora (z tego wynika, że prof. Bogucki pisał
w nim o problemach finansowych związanych z publikowaniem „Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa”). Sprawę z góry
całe zebranie przyjęło przychylnie i należy traktować ustosunkowanie Wydziału,
jako bezwarunkowo życzliwe w tej sprawie. Prof. Jaczewski wysunął jednak zastrzeżenia, z których wynikało, że ówczesny zjazd limnologów we Wrocławiu nic
jeszcze zorganizowanego nie reprezentując uchwalił kontynuowanie wydawania „Archiwum Hydr.” i uznanie „Archiwum”, jako organu mającego powstać
Tow. Limnologicznego – tymczasem,
gdy przed wojną „Archiwum” było organem Inst. im. Nenckiego, Instytut zaś ten
nie był zlikwidowany wówczas, a i obecnie istnieje i w osobie Prof. Dembowskiego interesuje się wskrzeszeniem Stacji
Hydrobiologicznej na Wigrach, której
to Stacji „Archiwum” było obok innych
stacyj badawczych – organem. Zapewne „kontra”, jaką zastosował Inst. im.
Nenckiego wg wypowiedzi prof. Jaczewskiego spowodowała odmówienie zasiłku przez Prez. Rady Ministrów i przez
inne finansujące instytucje…. Nie mogę
sobie teraz przypomnieć, jak to było na
zjeździe limnologów we Wrocławiu? Czy

działał wówczas Inst. Nenckiego? Czy też
może nie wyraził zainteresowania „Archiwum”? Jakaś przyczyna chyba była,
która spowodowała powzięcie w tym
ówczesnym gronie decyzji w sprawie
„Archiwum”? W każdym razie wydaje mi
się, że w tej całej sprawie tkwi przyczyna niepowodzeń ostatnich lat „Archiwum”…” W kolejnym liście do prof. Boguckiego z 10 czerwca 1950 roku prof.
Gieysztor dzieli się wiadomością zdawałoby się optymistyczną: „Mam dane
twierdzić, że P. Tow. Limnologiczne zostało zatwierdzone, gdyż otrzymałem
pismo z URZĘDU SKARBOWEGO, abym
zapłacił podatek należny z dochodów
Towarzystwa Limnologicznego. Okazało się, że URZĄD otrzymał zawiadomienie o „zaistnieniu” Towarzystwa, gdy my
jeszcze o tym nic nie wiemy. W każdym
razie należy liczyć się z ruszeniem całej
sprawy (w poniedziałek będę w Starostwie), zmontowaniem zjazdu-zebrania
ukonstytowującego Towarzystwo i zdobyciem stałego źródła gotówki na czasopismo w dogodnej koniunkturze okresu
przedkongresowego.”
W sierpniu 1950 roku prof.
Gieysztor otrzymał informację na piśmie, że Prezydium Rady Narodowej
Warszawy: „...na zasadzie podania
z 1948 roku w przedmiocie zarejestrowania, mając na uwadze, ze na terenie

Warszawy istnieją juz organizacje realizujące cele statutowe wymienionego
Towarzystwa, założenia statutowe nie
odpowiadają względom pożytku społecznego - pozostawić bez uwzględnienia” (tekst oryginalny). Tak więc po
dwóch latach oczekiwań ówczesna społeczność hydrobiologiczna została poinformowana, że jej działalność naukowa jest nieprzydatna. Nie zrażając się
tą odmową zarejestrowania Towarzystwa zorganizowano drugi zjazd środowiska hydrobiologicznego w styczniu 1953 roku w Giżycku. Niestety nie
mamy w Zarządzie Głównym PTH żadnych danych archiwalnych z tego zjazdu. Również brak danych szczegółowych z kolejnego, trzeciego Zjazdu,
który odbył się w dniach 2–4 kwietnia
1955 roku, z wyjątkiem informacji, iż
podjęto rezolucję o ponownym staraniu się o powołanie Polskiego Towarzystwa Limnologicznego.
Niestety nie ma żadnych informacji o realizacji tej inicjatywy. Dopiero przełomowym w historii naszego
środowiska okazał się czwarty zjazd,
który odbył się w dniach 24–27 września 1958 roku w Krakowie. Podjęto
wówczas uchwałę o powołaniu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.
Marcin Pliński
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Instytucje hydrobiologiczne
20 lat Zakładu Ekologii Morza
Instytutu Oceanologii PAN
Lata 1993–2012
Obecnie tematyka badań Zakładu, tak jak na początku, koncentruje się na zagadnieniach
różnorodności biologicznej w morzach szelfowych i jej związku ze zmianami klimatu.
Historia
Ekologia i badania ekologiczne
były obecne w działalności naukowej
Instytutu Oceanologii PAN od momentu jego powołania w 1983 roku. Od roku
1985 istniała w strukturach Instytutu
samodzielna Pracownia Ekosystemów
Arktyki (później Pracownia Ekosystemów Morskich). W 1993 roku Dyrektor
IOPAN powołał Zakład Ekologii Morza,
który powstał początkowo z połączenia
Samodzielnej Pracowni Zanieczyszczeń
Morza i Pracowni Ekosystemów, po
dwóch latach Pracownia Zanieczyszczeń odłączyła się, a Zakład Ekologii
rozwinął badania planktonu i bentosu
obszarów polarnych – głównie europejskiej Arktyki, ale rozpoczął też badania
morskich osadów przepuszczalnych w
różnych rejonach świata. Zakład liczył

początkowo pięciu pracowników (docent, doktor i trzech magistrów), po 20
latach liczy 20 pracowników (1 profesor, 4 profesorów instytutu PAN, 7 adiunktów, 6 asystentów i 2 pracowników
technicznych), z tej liczby 9 osób na
etatach z projektów.
Specyfika
Każdy spośród etatowych pracowników Zakładu Ekologii ma swoją
specjalność taksonomiczną–weryfikowaną międzynarodowo – co pozwala
na prowadzenie badań ekologicznych
nie tylko w odniesieniu do wybranych
gatunków czy grup gatunków, ale również na poziomie biocenoz. Zespoły
badawcze dysponują potencjałem do
identyfikowania składu gatunkowego mikroplanktonu, zooplanktonu, a
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spośród bentosu, do oznaczania na
poziomie gatunku takich ważnych
grup systematycznych jak otwornice,
mszywioły, skorupiaki wieloszczety,
szkarłupnie, mięczaki, stułbiopławy i
nicienie. Taksonomiczna wiedza traktowana jest jako podstawowe narzędzie,
przy pomocy którego podejmowane
są projekty badawcze z zakresu ekologii ewolucyjnej, dynamicznej i populacyjnej. Zespół od początku swego istnienia działa aktywnie w Europejskiej
Sieci Doskonałości ds. Różnorodności
Biologicznej Morza (kolejne jej wcielenia w programach Unii Europejskiej:
BIOMARE, MARBEN i MARBEF) oraz
we współpracy międzynarodowej w
projektach norweskich, niemieckich
i kanadyjskich. Zakład brał aktywny
udział w wielkim globalnym projekcie
Census of Marine Life, a ostatnio włączył się w podobną inicjatywę - projekt
Badania plaż

Encyklopedia of Life.
Pomiar aktywności
Pracownicy Zakładu (średnia
wieku 40 lat, 60% kobiet) co roku składają co najmniej 10 wniosków grantowych do krajowych i międzynarodowych funduszy, średni poziom sukcesu
to 40%. Dorobek zespołu przez ostatnie
20 lat (co daje 173 lata pracy) to 313
publikacji filadelfijskich (średnio 1,7
publikacji na osobę rocznie), mediana cytowań na członka zespołu to 120
(dwie osoby mają ponad 1000), a średni indeks H=7, dane po odrzuceniu
autocytowań. Zakład wypromował 15
doktorów, a we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim prowadził opiekę nad
36 pracami magisterskimi.
Nauka
Obecnie tematyka badań Zakładu, tak jak na początku, koncentruje się na zagadnieniach różnorodności
biologicznej w morzach szelfowych
i jej związku ze zmianami klimatu.
Nowe kierunki badań rozwijane w Zakładzie to paleooceanografia, analizy
sieci troficznych, ekologia chemiczna
(związana z badaniem zakwaszenia
oceanu) i socjoekonomia dóbr i usług
świadczonych przez ekosystemy morskie. Do ważnych osiągnięć naukowych
można zaliczyć między innymi:
- opisanie kilkunastu nowych dla nauki
gatunków zwierząt morskich;
- pierwsze dane o bogatym zasiedleniu litoralu w wysokiej Arktyce i opracowanie systemu oceny wrażliwości
wybrzeży Arktycznych na rozlewy ropy
naftowej;
- odkrycie, że bentos zatok przylodowcowych, podlega reakcji na stres środowiskowy według modelu znanego ze
środowisk zanieczyszczonych (Pearsona-Rosenberga);
- przedstawienie konsekwencji napływu
wód atlantyckich w rejon Spitsbergenu
dla żerowania drapieżników i zmian w
sieci troficznej;
- wykazanie roli mejofauny w funkcjonowaniu ekosystemów plaż piaszczystych;
- wykazanie roli otwornic jako wskaźnika lokalnych zmian położenia frontu
polarnego;
- przedstawienie metody waloryzacji
Ziemia Ellesmer’a, Kanada

RV Oceania
biologicznej i opublikowanie pierwszego Atlasu Siedlisk Dna dla Polskich Obszarów Morskich.
Popularyzacja nauki
Zakład był współinicjatorem
Pikniku Naukowego w Gdyni (1999 r.),
który przeobraził się w Bałtycki Festiwal
Nauki. W Trójmieście organizujemy zawody w identyfikacji fauny i flory BioBlitz, prowadzimy wykłady w Sopockim
Towarzystwie Naukowym, prezentacje
dla szkół i organizacji pozarządowych.
Zakład brał udział w realizacji kilkunastu filmów przyrodniczych różnych

zespołów realizatorskich z TV. Co roku
przyjmujemy uczniów i studentów na
praktyki i opiekujemy się pracami na
olimpiady przedmiotowe.
Strona internetowa http://
www.iopan.gda.pl/ekologia/strona1.
html prezentuje między innymi spis
publikacji, mapy i tabele z informacjami o zbieranych materiałach naukowych i wiele raportów z wykonanych
projektów.
Jan Marcin Węsławski

Instytucje hydrobiologiczne
Katedra Ekologii Stosowanej,
Wydział Nauk o Środowisku
Uniwersytet Warmińsko–Mazurski
Katedra jest miejscem aktywności naukowej i dydaktycznej szeregu cenionych polskich ekologów i biologów wód. Pracowali w niej i brali czynny udział w budowaniu potencjału naukowego znani w kraju hydrobiolodzy, profesorowie Bohdan Draganik i Bogusław Zdanowski.
Inspiracją do napisania tego
artykułu jest pokój, w którym pracuję. Wiąże się to bezpośrednio z przedmiotami znajdującymi się w nim. Po
pierwsze, biurko profesora Przemysława Olszewskiego oraz jego wskaźnik za 70 kopiejek. Po drugie, część
segmentu odziedziczona po profesor
Zofii Różańskiej. Po śmierci profesora
„majątek” ten odziedziczyła profesor
Aleksandra Sikorowa, która następnie
przechodząc na emeryturę przekazała
go mnie. Ten symboliczny proces dziedziczenia obrazuje niejako historię
powstania i rozwoju Katedry Ekologii
Stosowanej. To, co niewątpliwie ma
związek z przedmiotami, to dusza jaką
w nich zostawili poprzedni użytkownicy. Stworzyli oni niepowtarzalny klimat, dając świadectwo, że praca może
być największą pasją życia.
Zacznijmy jednak od początku. Korzenie Katedry Ekologii Stosowanej nierozerwalnie związane są z

powstaniem w 1951 roku Wydziału Rybackiego w Wyższej Szkole Rolniczej w
Olsztynie. Jednym z głównych jej założycieli był profesor Przemysław Olszewski,
który jednocześnie został kierownikiem
Zakładu Hydrochemii, przekształconego
później w Katedrę Limnologii.
Najbardziej donośnym osiągnięciem profesora Olszewskiego było
opracowanie metody oczyszczenia Jeziora Kortowskiego, polegającej na zamknięciu odpływu wód powierzchniowych i odprowadzeniu, przez ułożony
na osadach rurociąg, wód naddennych.
Metoda ta uważana jest powszechnie
za pierwszą metodę rekultywacji zbiorników wodnych. Profesor był autorem
wielu prac naukowych z zakresu limnologii, hydrochemii i ochrony wód.
W 1952 roku pracę zawodową
nauczyciela akademickiego w Katedrze
Limnologii Wydziału Rybackiego rozpoczęła profesor A. Sikorowa, a rok później profesor Z. Różańska. Obie Panie

profesorki miały duży wpływ na rozwój
badań biologicznych w Katedrze.
W latach 1966–1968 nastąpił
podział Wydziału Rybackiego. Katedry
specjalizujące się w problematyce morskiej przeniesiono do Wyższej Szkoły
Rolniczej w Szczecinie, a część śródlądowa Wydziału znalazła się w strukturach
Wydziału Zootechniki, jako Oddział Rybactwa Śródlądowego, w tym Katedra
Limnologii.
W reorganizowanej Uczelni,
rok 1970 przyniósł kolejne, bardzo ważne zmiany. Został powołany Wydział
Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego. Zgodnie z obowiązującą wówczas
strukturą instytutową na Uczelni, utworzono Instytut Hydrobiologii i Ochrony Wód. W latach siedemdziesiątych
w Instytucie rozpoczął pracę profesor
Lesław Turoboyski. Był wybitnym specjalistą w zakresie biologii sanitarnej,
poszerzający wiedzę o środowiskach
wodnych, szczególnie tych pozostających pod wpływem gospodarczej
działalności człowieka. Bardzo cenne
okazały się prace nad przystosowaniem
systemu saprobowości do warunków
naszego kraju i doskonaleniem metod
analizy biologicznej wód na użytek monitoringu biologicznego.
W ramach kolejnej restrukturyzacji Wydziału, w 1983 roku powołano
Katedrę Biologii Wody i Ścieków, której
kierownictwo objęła profesor A. Sikorowa. Działalność badawczą rozpoczęła
od prac nad fauną denną Jeziora Kortowskiego. W swojej pracy naukowej
Zajęcia terenowe

Profesor M. Kruk – w trakcie wykładu
skoncentrowała się na faunie dennej
zbiorników wodnych, rekultywacji jezior przeżyźnionych oraz biologii i ekologii organizmów słodkowodnych. Pani
profesor Sikorowa cieszyła się wielkim
zaufaniem i szacunkiem współpracowników i młodzieży akademickiej.
W 1994 roku profesor A. Sikorowa przeszła na emeryturę.
Kierownictwo po niej objęła
Pani profesor Zofia Różańska. Koniecznością zmieniającej się struktury organizacyjnej Wydziału oraz dostosowania
do stale modernizowanego programu
nauczania i prowadzonych badań była
zmiana w 1997 roku nazwy Wydziału na
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa. Równocześnie nastąpiła zmiana
nazwy Katedry na Katedrę Ekologii, której kierownictwo objęła profesor Różańska. Działalność naukowa Pani profesor
od początku ukierunkowana była na
Pracownicy Katedry Ekologii Stosowanej (czerwiec 2011 rok). Stoją:
prof. Janusz Terlecki, dr Mirosław
Grzybowski, prof. Marek Kruk, dr
Joanna Duriasz, dr Julita Kalinowska,
dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, dr
inż. Magdalena Bowszys, dr inż. Anna
Goździejewska, dr Jacek Koszałka;
siedzą: mgr inż. Agnieszka Gutkowska, prof. Ewa Paturej, mgr inż.
Barbara Jaroszewska, dr inż. Lucyna
Koprowska, mgr inż. Ewa Kowalska,
dr inż. Adam Drzewicki

zagadnienia związane z przybrzeżnymi
wodami słonawymi i Morzem Bałtyckim. Kompleksowe ujęcie tematów badawczych zapewniło profesor pozycję
wybitnego specjalisty w zakresie hydrobiologii wód słonawych.
Już rok po przejściu Pani profesor na emeryturę nastąpiła kolejna
zmiana nazwy Katedry na Katedrę Ekologii Ewolucyjnej, a jej Kierownikiem
został profesor Zbigniew Endler, który
pięć lat później pokierował nowo powstałą Katedrą Ekologii Stosowanej.
Zasługą Profesora jest rozwój badań
związanych z ekologią roślin i ochroną
przyrody, której był i pozostaje wielkim
pasjonatem. Zajmuje się również popularyzowaniem nauki. W okresie kierownictwa profesora znacznie powiększyła

się liczba młodych pracowników naukowych, w większości Jego doktorantów.
Od 2010 roku kierownikiem
Katedry Ekologii Stosowanej jest profesor Marek Kruk. Profesor wniósł do
rozwoju Katedry tematykę związaną
z biogeochemią ekosystemów, w tym
szczególnie mu bliskich, bagiennych
i torfowiskowych, a w ostatnim okresie przywrócił w Katedrze zainteresowania Zalewem Wiślanym. W latach
2008–2011 był koordynatorem wielodyscyplinarnego projektu polsko–norweskiego ”System informacji środowiskowo–przestrzennej jako podstawa
do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego”
o akronimie VISLA. W ramach projektu
pracownicy Katedry przeprowadzili
badania hydrobiologiczne i hydrochemiczne, które stanowiły podstawę do
systemu monitoringu i analiz przestrzennych Zalewu.
Trzon naukowy Katedry Ekologii Stosowanej w ostatnich latach tworzą oprócz wymienionych wyżej profesorów Z. Endlera i M. Kruka, profesor
Janusz Terlecki zajmujący się badaniami ichtiologicznymi i zastosowaniami
w nich statystyki oraz profesor Ewa Paturej, specjalizująca się w ekologii zooplanktonu wód słonawych.
Aktualne kierunki badań realizowane w Katedrze to zagadnienia
związane ogólnie z ekologicznymi podstawami zrównoważonego gospodarowania wodami i obszarami chronionymi:
• zależności pomiędzy czynnikami biogeochemicznymi, hydrodynamicznymi i meteorologicznymi a zespołami fitoplanktonu, zooplanktonu, fauny dennej;

• struktura fitoplanktonu estuariów i jezior rekultywowanych;
• struktura zooplanktonu płytkich wód słonawych, jezior i zbiorników zaporowych;
• dynamika i struktura zoobentosu jezior, estuariów oraz rzek i strumieni;
• badania organizmów wodnych na poziomie cytogenetycznym, fizjologicznym, osobniczym , populacyjnym i ekosystemowym;
• zastosowania organizmów wodnych
w inżynierii środowiska i biomonitoringu;
• badania biocenoz wód silnie zanieczyszczonych i osadu czynnego;
• badania roślinnych zespołów ruderalnych i zbiorowisk mszaków;
• badania z zakresu ekologii storczyków;
• dokumentacja inwentaryzacyjna w ramach inicjatywy UE NATURA 2000;
• hydro-morfometryczna ocena cieków
wodnych.
Na przestrzeni kilkudziesięciu
ostatnich lat, główne kierunki badań
naukowych były i są związane z pracami badawczymi liderów naukowych

pracujących dla Katedry.
Przedstawione tu tylko wybrane postacie oraz przywołane nazwy Katedr wskazują, że na obecny kształt Katedry wpływ miało szereg reorganizacji
Wydziału, jak i całej Uczelni.
Katedra, łącznie z poprzedzającymi ją jednostkami, jest miejscem
aktywności naukowej i dydaktycznej
szeregu cenionych polskich ekologów
i biologów wód. Pracowali w niej i brali
czynny udział w budowaniu potencjału
naukowego znani w kraju hydrobiolodzy, profesorowie Bohdan Draganik
i Bogusław Zdanowski.
Funkcjonują w niej dwie wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny i terenowy pracownie: Biologii
Wód oraz Biogeochemii Ekosystemów.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą zajęcia na wielu kierunkach:
ochrona środowiska, inżynieria środowiska, rybactwo, turystyka i rekreacja.
Ważnym ogniwem funkcjonowania
Katedry są studenci oraz pracownicy

niebędący nauczycielami akademickimi. Prowadzona działalność naukowo-badawcza ma bezpośredni związek
z procesem dydaktycznym. Następuje
przenoszenie nowoczesnej wiedzy nauczycieli akademickich na treści przekazywane studentom na wykładach
i w trakcie ćwiczeń. Szczególną uwagę
przywiązuje się do zajęć terenowych.
Dobrym wskaźnikiem związku działalności naukowo-badawczej
są publikacje, których współautorami
są studenci oraz aktywność studentów
w Studenckim Kole Naukowym „OIKOS”,
nagradzanego wielokrotnie na Sympozjach Kół Naukowych, którego założycielem i wieloletnim opiekunem jest
doktor L. Koprowska.
Obecnie w Katedrze Ekologii
Stosowanej zatrudnionych jest 15 osób.
Lucyna Koprowska

Notatki
W tym roku w czasopiśmie Phytotaxa ukazała się publikacja , w której trzej autorzy – M. Kulikovskiy, H. Lange-Bertalot i A.
Witkowski – opisują nowy rodzaj okrzemek i dedykują go profesorowi Maciejowi Gliwiczowi z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w uznaniu Jego wybitnych zasług w dziedzinie ekologii behawioralnej.
Gatunki należące do nowego rodzaju są niewielkich rozmiarów (7-25 µm długości i 4-10 µm szerokości) i mają na pancerzyku
charakterystyczne wklęśnięcie w kształcie podkowy. Obecnie w rodzaju Gliwiczia klasyfikuje się pięć gatunków (Gliwiczia latarea, G.
tenuis, G. skvortzowii, G. vixcalcar i Gliwiczia calcar), z których cztery (wymienione jako pierwsze) zostały opisane z oligotroficznego
jeziora Bajkał i są nowe dla nauki. Piąty gatunek reklasyfikowany z rodzaju Achnanthes (Gliwiczia calcar comb. nov. = Achnanthes calcar
Cleve 1891) znany jest od dawna nauce i często notowany na obszarze Euroazji.
Bożena Zakryś

Pancerzyk Gliwiczia
tenuis Kulikovskiy,
Lange-Bertalot &
Witkowski widziany w elektronowym
mikroskopie skaningowym (SEM) z charakterystyczną podkową
widoczną na zdjęciu
od strony wewnętrznej
okrywy.

Wspomnienia
Moja hydrobiologiczna ścieżka
część druga
Jakąkolwiek definicję hydrobiologii chcielibyśmy przyjąć – i tak zawsze chodzi po prostu
o badanie żywych organizmów zamieszkujących środowisko wodne oraz ich relacji
z tym środowiskiem. Zatem wspomnienia i refleksje każdego hydrobiologa muszą
coś powiedzieć o tym, jak zainteresował się tymi organizmami i owym szczególnym
ekosystemem, jakim jest woda w swych jakże rozmaitych zbiornikach.
Jeszcze przed habilitacją, na
VI Zjeździe Hydrobiologów Polskich
w Olsztynie poznałem hydrobiologa-polarnika, Stanisława Rakusa-Suszczewskiego, pracującego wówczas w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN.
Staszek zaproponował mi udział w III
Wyprawie Polskich Biologów na Antarktydę (III PABE – Polish Antarctic Biological
Exp. 1973/74). Niewielka polska grupa
(Stanisław Rakusa-Suszczewski. Hubert
Szaniawski, Andrzej Lipkowski, Krzysztof Jażdżewski), w ramach ogromnej, 19.
Radzieckiej Wyprawy Antarktycznej (19
SAE) spędziła trzy miesiące na radzieckiej stacji antarktycznej „Mołodiożnaja” na Ziemi Enderby. Długa, ciekawa
droga w obie strony na trzech różnych
statkach, z postojami w tak egzotycznych miejscach, jak Montevideo, wyspa King George, Las Palmas czy Ceuta,
wreszcie stacja polarna, „Mołodiożnaja” – ludzkie osiedle na lodowej pustyni,
a przede wszystkim zbieranie i oznaczanie ciekawych, morskich organizmów,

zapoczątkowało mój nowy szlak naukowy. Zbieraliśmy bentos z płytkiego
sublitoralu przy pomocy dragi rzucanej
z chałupniczo skonstruowanej tratwy
(kilka desek na 2 pustych, metalowych
beczkach), która do brzegu była przymocowana pięćdziesięciometrową liną.
Krótko po habilitacji, w 1975 roku, dostałem kolejną propozycję udziału w polarnej wyprawie, zorganizowanej przez
Morski Instytut Rybacki i Polską Akademię Nauk – Polskiej Antarktycznej Morskiej Wyprawie Badawczej (I PAMRE
– I Polish Antarctic Marine Research Expedition 1975/76). Na sympatycznym statku „Profesor Siedlecki” wyruszyliśmy na
pięciomiesięczny rejs na wody Antarktyki Zachodniej (przede wszystkim Morze Scotia i Cieśnina Bransfielda). Celem
wyprawy były wielostronne badania
biologii i zasobów makroplanktonowego skorupiaka – kryla (Euphausia superba). Jest to jeden z najliczniejszych
gatunków bezkręgowców Wszechoceanu. Jego zasoby są szacowane na setki

milionów ton, a możliwość wykorzystania tych zasobów, jako źródła białka,
a także chitozanu, budziło i budzi nadal zainteresowanie wielu krajów. Nasi
rybacy uczyli się jak lokalizować ławice
i jak łowić kryla, jak masowo łuskać mięso z jego odwłoka i jak przyrządzać jako
pokarm. Natomiast część hydrobiologiczna wyprawy studiowała jakość środowiska życia kryla, biologię i ekologię
tego niezwykłego gatunku oraz skład
gatunkowy antarktycznego planktonu
i nektonu. Wyniki naszych badań (20
prac) były opublikowane po angielsku
w 25 tomie Polskiego Archiwum Hydrobiologii w 1978 roku. Uważam, że był
to ważny krok w dołączaniu się polskiej
oceanobiologii do światowego nurtu badań Wszechoceanu. W drodze powrotnej naszej wyprawy, krótko po wypłynięciu z Las Palmas (28 kwietnia 1976
r.) przeżyłem znaczącą przygodę. W śrubę napędową „Profesora Siedleckiego”
wplątała się spora sieć unieruchamiając statek. Na prośbę kapitana podjąłem się nurkowej interwencji (kostium,
pas z ołowiem, maska, fajka, płetwy).
Udało mi się odplątać tę sieć ze śruby
na około 5 m głębokości za drugim zanurkowaniem (fot. 1). Zyskałem wielkie uznanie załogi i oficjalne podziękowanie kapitana. A tak wyglądał zapis w
dzienniku okrętowym: „17.00/93,0 pozycja zliczona z RSN-2 φ = 31°47,3’N,
Fot. 1. Na pokładzie r/v „Profesor Siedlecki”, Atlantyk, na północ od Wysp
Kanaryjskich, kwiecień 1976 roku. Od
lewej: Krzysztof Jazdżewski i Krzysztof Opaliński (Instytut Ekologii PAN),
z siecią odplątaną ze śruby statku

Fot. 2. Zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego, Wyspa King George, Szetlandy Płd. Od lewej:
Krzysztof Jażdżewski, śp. Wojciech Kittel, Jacek Siciński, Jerzy Żychliński;
grudzień 1993 roku
λ = 013°56,2’W. 17.35/5300,5 Nastąpił samoczynny spadek obrotów śruby
do 118 obr/min. 17.40/00,8 zmniejszono obroty silnika śruby. Istnieje podejrzenie, że na śrubę został nawinięty nieznany przedmiot pływający przy
powierzchni. Położono statek w dryf.
Podwieszono dwie czarne bule. 18.10
odstawiono G-2 z pętli. 18.30 Opuszczono lewą szalupę na wodę, d-ca IV-of.
18.35 Odstawiono G-1 i G-3. Załączono
G-4. 18.40 Do wody w stroju płetwonurka zszedł p. Jażdżewski. 19.00 Odczepiono nawiniętą sieć z polipropylenu
i wciągnięto ją na pokład. Śruba czysta. 19.05 Załączono G-1 i G-3. Odstawiono G-4. 19.10 Podniesiono szalupę
na pokład. Pozycja zliczona z RSN-2 φ
= 31°47,1’N, λ = 013°56,6’W. 19.10 Rozpoczęto obciążanie silników. Opuszczono dwie czarne bule. 19.14/5302,0 załączono G-2. Kurs bez zmian. 19.34/05,0
C/N Zapalono światła statku w drodze.
20.00/10,4 pozycja zliczona z RSN-2 φ =
31°53,9’N, λ = 013°53,6’W. Wachtę zdałem III oficerowi – I oficer J. Sokołowski.”
Polskie badania biologii Oceanu Południowego znakomicie wspomogło otwarcie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na wyspie
King George w lutym 1977 roku. Profesorowi
S.
Rakusa-Suszczewskiemu, głównemu promotorowi tego

wydarzenia, należy się „chapeau bas”!
W budowie stacji i pierwszym zimowaniu wziął udział mój doktorant, Piotr
Presler, który w 1981 roku obronił pracę doktorską o bezkręgowcach nekrofagicznych Zatoki Admiralicji. W kolejnych
wyprawach do Stacji H. Arctowskiego
uczestniczyli moi następni
współpracownicy – Jacek
Siciński, śp. Wojciech Kittel,
Ryszard Ligowski i śp. Dariusz Zieliński. Ten zespół,
ukierunkowany na badania planktonu i bentosu
antarktycznego, był zaczątkiem powołanej w 1983 r.
w Uniwersytecie Łódzkim
Pracowni Biologii Polarnej, która z czasem przekształciła się w kierowany
przeze mnie do emerytury, a teraz przez prof. J. Sicińskiego Zakład Biologii
Polarnej i Oceanobiologii.
Zakład ten liczy obecnie 8
pracowników naukowych i
3 doktorantów.
Kolejne wyprawy
antarktyczne, w których
uczestniczyłem, to polska
część wielonarodowego cyklu ekspedycji – BIOMASS
(Biological Investigations of

Fot. 3. Na pokładzie r/v „Oceania” w Kongsfjorden, Spitsbergen,
lato 1997 roku. Od lewej: Krzysztof Jażdżewski, Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN, Sopot) i Claude De Broyer
(Inst. Roy. Sci. Nat. Belg., Bruksela)

Marine Antarctic Systems and Stocks) rozpoczętych wyprawą FIBEX (First International Biological Experiment) w 1981 roku
(moja pierwsza wizyta w Polskiej Stacji).
Potem był udział w letniej grupie XII Polskiej Wyprawy Antarktycznej do Stacji
Arctowskiego, którą kierował mój uczeń
P. Presler (1988 rok), następnie udział
w podobnej grupie XVII Polskiej Wyprawy Antarktycznej, dowodzonej przez
W. Kittela (1994 rok, fot. 2).
W 1997 i 2003 roku, dzięki zaproszeniu prof. Jana Marcina Węsławskiego, wziąłem udział w dwu arktycznych rejsach na statku „Oceania” do
fiordów Spitsbergenu. Zebrane wówczas materiały Amphipoda jeszcze czekają na opracowanie (fot. 3). Nota bene
z kierowanym przez prof. Węsławskiego Zakładem Ekologii Morza z Instytutu
Oceanologii PAN w Sopocie od ponad
20 lat nasz łódzki zespół hydrobiologiczny wiążą silne, przyjazne węzły – naukowe i prywatne.
Wreszcie, w 2007 roku – miała
miejsce moja szósta wyprawa na wody
Oceanu Południowego. Była to Polska
Wyprawa Antarktyczna w ramach IV International Polar Year. W tej wyprawie
grupa biologów była dowodzona przez

Fot. 4 Zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego na Polskiej Stacji Antarktycznej. Od lewej: Krzysztof Jażdżewski, Jacek Siciński, Magdalena Błażewicz-Paszkowycz, Karolina Bącela-Spychalska, śp. Anna Kostecka, Anna Jażdżewska, Krzysztof Pabis; kwiecień 2007 roku

Fot. 5 Pobór prób planktonowych z pokładu m/v „Polar Pioneer”, Zatoka Admiralicji, Wyspa King George, kwiecień 2007 roku. Od lewej: Anna Jażdżewska, Jacek Siciński, Evgenij Levakov – kapitan statku

mojego następcę, prof. J. Sicińskiego.
Była to dla mnie szczególna ekspedycja
(fot. 4). Uczestniczyły w niej moje dwie
uczennice, specjalistki w zakresie znajomości skorupiaków, które się doktoryzowały pod moim kierunkiem: Magdalena
Błażewicz-Paszkowycz oraz Karolina Bącela-Spychalska, dalej doktorantka prof.
Ligowskiego, śp. Anna Kostecka oraz
dwójka doktorantów prof. Sicińskiego
zajmujących się polarnym bentosem
– Krzysztof Pabis i Anna Jażdżewska –
moja córka (fot. 5). Ta ostatnia wyprawa miała na celu szczegółowe badania
ilościowe dna Zatoki Admiralicji, przede
wszystkim w dwu różniących się hydrologicznie stanowiskach Fiordu Ezcurra
(fot. 6) oraz pobór licznych próbek jakościowych z różnych głębokości w całej Zatoce Admiralicji. Zebrane wówczas
obfite materiały bentosu antarktycznego są przedmiotem dalszych badań naszego zespołu (fot. 7).
Te liczne, polarne ekspedycje i opracowanie bogatych, egzotycznych materiałów bardzo poszerzyły
moją wiedzę o skorupiakach morskich,
przede wszystkim o obunogach. Badanie tej ogromnej różnorodności kształtów, barw i struktur ich chitynowej
powłoki ciała było i jest niezwykłą satysfakcją. Moja ponad trzydziestoletnia
naukowa „produkcja” w zakresie znajomości antarktycznego planktonu i bentosu, głównie skorupiaków, to 25 oryginalnych publikacji, kilka rozdziałów
w monografiach oraz dwie współautorskie monografie – katalogi Amphipoda Oceanu Południowego wydane
przez Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique w Brukseli. Katalogi te, których pierwszym autorem jest dr Claude De Broyer, są i długo będą zasadniczym fundamentem wszelkich badań
biogeograficznych i filogeograficznych
skorupiaków obunogich całej półkuli
południowej.
W 1978 roku, w czasie obrad IV International Colloquium on Gammarus and Niphargus, zorganizowanego na uniwersytecie w Blacksburgu
(USA), wygłosiłem referat o drastycznych zmianach zasięgów występowania
Fot. 7 „Młodzież polarna” z Katedry
Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ z plechą antarktycznej brunatnicy Himantothallus grandifolius na
pokładzie m/v „Polar Pioneer”, Zatoka
Admiralicji, Wyspa King George,

słodkowodnych i słonawowodnych
obunogów w wodach Europy, zmianach
spowodowanych działalnością człowieka. Ten bardzo dobrze przyjęty referat,
opublikowany w 1980 roku w Crustaceana, do dziś należy do moich najlepiej
cytowanych publikacji. Wspomniana
praca zapoczątkowała ważny nurt zainteresowań naszego zespołu – badań
inwazji geograficznie obcych gatunków skorupiaków w europejskich wodach. Do tej pory ukazało się już około
30 naszych oryginalnych prac i rozdziałów w monografiach – publikacji przedstawiających zmiany zasięgu różnych
gatunków i ekologiczny efekt tych inwazji. Ten biogeograficzny nurt badań
hydrobiologicznych realizowany jest z
dobrymi efektami naukowymi (publikacje w dobrych czasopismach, granty)
przez zespół Zakładu Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców, kierowany obecnie przez mego ucznia, dr hab. Michała
Grabowskiego.
Krzysztof Jażdżewski
Dalszy ciąg nastąpi

Fot. 6 Na pokładzie m/v „Polar Pioneer”, w tle lodowce fiordu Ezcurra, Wyspa King George, kwiecień 2007 roku. Od lewej: Anna Jażdżewska, Magdalena Błażewicz-Paszkowycz, Agata Weydmann (Inst. Ocenanol. PAN,
Sopot), Jacek Siciński

Prace licencjackie w WH
Redakcja kwartalnika Wiadomości Hydrobiologiczne wydawanego od stycznia 2012 roku w
formie elektronicznej (przedtem,
od blisko półwiecza, w formie papierowej, jako część Wiadomości
Ekologicznych) chciałaby umożliwić studentom trzeciego roku studiów biologicznych i pokrewnych,
wykonujących prace licencjackie z
dziedziny szeroko pojętej hydrobiologii, publikowanie w naszym
kwartalniku obszernych streszczeń
lub nawet całych opracowań prac
materiałowych. Naszym celem jest
popularyzacja studenckich badań
naukowych. Dla wielu studentów
byłaby to pierwsza naukowa publikacja ich pracy badawczej, byłoby
to również dla nich dodatkową zachętą do starannego przygotowania tekstu i materiału ilustracyjnego
ich pierwszych w życiu naukowych

badań. Znaczna część takich badań
jest deponowana w archiwum zakładu lub wydziału i nie ma szansy
rozpowszechnienia. Publikacja tych
materiałów będzie możliwa jedynie za zgodą opiekuna naukowego,
który może również wystąpić jako
współautor.
Oprócz streszczeń i opracowań dopuszczamy również druk artykułów przeglądowych na wybrany, konkretny temat. Jeśli praca była
publikowana w części lub w całości,
to w streszczeniu prosimy o wskazanie danych bibliograficznych, koniecznych dla uniknięcia oskarżeń o
autoplagiat.
Po przyjęciu przez redakcję
Wiadomości
Hydrobiologicznych
nadesłanego materiału do publikacji i ewentualnych poprawkach
redakcyjnych tekst zostanie zwrócony do akceptacji przez autora/

opiekuna. Konieczna jest pisemna
zgoda autora na publikację.
Publikacje wyników prac
laboratoryjnych lub terenowych,
przygotowane zgodnie z powszechnie przyjętymi w publikacjach naukowych zasadami (tekst w formacie rtf, czcionka Times New Roman,
rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5, do 10 stron standardowego maszynopisu wraz z materiałami
dokumentacyjnymi) wraz z wykresami (Excel lub Corel) i zdjęciami
(jpg) prosimy wysyłać wyłącznie
w formie elektronicznej pod adresem i.rybak@uw.edu.pl lub/i sekretarz@pth.home.pl
Redakcja
Wiadomości Hydrobiologicznych

Instytucje hydrobiologiczne
Historia Stacji Hydrobiologicznej
w Mikołajkach,

do której materiały zebrała, zestawiła i opatrzyła
subiektywnym komentarzem Jolanta Ejsmont-Karabin

Część Piąta
To idzie młodość
czyli „Jak Kufel Stacją kierował”
Śmierć Profesora Szczepańskiego, tak nieoczekiwana i nagła, spowodowała spore zamieszanie. Profesor
żadnego ze swych licznych uczniów nie
przygotował na przejęcie kierownictwa Stacji po nim. Nikt z tego grona nie
chciał też tej schedy przejąć. Przerażał
ich ogrom zadań do wykonania i odpowiedzialność, jaką musieli wziąć na
swe barki. Sprawa dotyczyła przecież
kilkudziesięciu osób zatrudnionych na
Stacji. W tej sytuacji dyrekcja Instytutu Ekologii zobowiązała profesor Zofię
Fischer-Malanowską do rozwiązania
problemu. Po dłuższych negocjacjach
kierownikiem Stacji zgodził się zostać
dr Lech Kufel, 34letni chemik.
Stacja była wówczas w bardzo
złym stanie. Jej pomieszczenia, od wielu
lat nie remontowane, wyglądały bardzo
źle. Przestarzały tabor pływający i pożerający straszliwe ilości paliwa samochód

terenowy (UAZ), pustki w kasie i brak
programu naukowego dla stosunkowo liczebnej kadry naukowej to tylko
część problemów, z którymi musiał sobie poradzić nowy kierownik Stacji. Na
Stacji pracowało wówczas w zespole
naukowym 13 osób, w tym 4 adiunktów: oprócz Lecha Kufla, Joanna Królikowska, Wanda Szczepańska i Franciszek Szajnowski. Dr Janusz Kornatowski
wkrótce zdecydował się porzucić pracę
naukową i zostać kierownikiem działu
administracyjno–technicznego.
W początkowym okresie „nowych rządów” kończono dotychczas
prowadzone badania. Jednocześnie
Lech Kufel przygotowywał program na
następne lata. Nie przeszkadzano mu
w tym zbytnio, bowiem hydrobiolodzy
„dziekanowscy” zajęci byli badaniami
na Zbiorniku Zegrzyńskim, „poligonem
suwalskim” i „jeziorami konińskimi”.
Rok 1984 był więc okresem
względnego spokoju. Dopiero we
wrześniu pojawili się na niej uczestnicy sympozjum na temat „Eutrofizacja zbiorników wodnych i praktyczne

Dr A. Szczepański – chwila odpoczynku przy utworzonym niedawno „skalniaku” (1965 rok)

metody rekultywacji”. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach tematu
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
koordynowanego przez Instytut Ekologii. Wymieniano się w jego trakcie informacjami o stanie czystości wód w poszczególnych krajach, jak też omawiano
stosowane w nich metody rekultywacji. O stanie wód Polski mówiła Hania
Soszka. Jej zdaniem proces eutrofizacji
i degradacji wód w naszym kraju uległ
takiemu przyspieszeniu, że wkrótce
w Polsce w ogóle nie będzie wód pierwszej klasy czystości. Wśród przedstawionych uczestnikom sympozjum obiecujących metod rekultywacji szczególne
zainteresowanie wzbudziła technologia
produkcji urządzenia LIMNOX do napowietrzania wód hypolimnionu.
W roku 1985 Lech Kufel miał
już sprecyzowany plan dalszych działań. Nieoczekiwanie jego zespół został
wzmocniony dzięki transferowi dwójki
zooplanktonologów. Za zgodą dyrekcji
Instytutu na Stację przenieśli się Jola
i Andrzej Karabinowie. Oboje pracowali wcześniej w Zakładzie Hydrobiologii,
Jola zajmowała się ekologią wrotków,
Andrzej – ekologią skorupiaków. Często wcześniej bywali na Stacji, więc nie
potrzebowali zbyt dużo czasu na przystosowanie się do nowych warunków.
Natychmiast też włączyli się w projekty
zaproponowane przez Leszka Kufla.
Zakres badań prowadzonych
w placówkach naukowych stanowi
często po prostu odbicie specjalności
reprezentowanych przez poszczególnych pracowników. W badaniach zespołowych, a ekologia często wymusza ten typ badań, ten problem jest
Port stacyjny w pierwszej połowie lat
osiemdziesiątych XX wieku

Na Krutyni; steruje łodzią (na pych) Franek Szajnowski
niesłychanie istotny i implikuje zwykle
konieczność nawiązania współpracy z innymi placówkami naukowymi
w przypadku, gdy dla zbadania jakichś
zagadnień nie wystarczy zaangażowanie własnego zespołu naukowego.
Zespół naukowy Stacji składający się na początku pięciolatki
1986-1990 z siedmiu, a pod jej koniec,
z sześciu pracowników naukowo-badawczych, był po pierwsze, raczej mały,
po drugie zaś – reprezentował tylko trzy
specjalności: chemizm wód, makrofity
i zooplankton. Dlatego też główne swe
zainteresowania skierował na ten typ
badań, w którym możliwa jest współpraca z kolegami innych specjalności.
Jednocześnie jednak podjęto starania
w kierunku zróżnicowania specjalności
reprezentowanych przez ten sam, a nawet liczebnie mniejszy zespół pracowników. Oznacza to, że niektórzy z pracowników musieli zmienić profil swoich
zainteresowań. Dotyczyło to przede
wszystkim dwóch pań, Czesławy Bryndy
i Rozwity Kornatowskiej, które po latach
zmagań z makrofitami, musiały zająć
się fitoplanktonem. Pierwsza z nich zajęła się kulturami glonów, druga natomiast, zespołami naturalnymi. Również
pozostali pracownicy, nie zrywając ze
swymi pierwotnymi zainteresowaniami,
próbowali rozszerzyć ich zakres. Taka
polityka personalna miała w przyszłości
Badania krutyńskie – Zakład Hydrobiologii przy śniadaniu

umożliwić większą elastyczność zespołu
przy podejmowaniu nowych zadań badawczych.
W latach 1986–1990 Stacja prowadziła badania objęte trzema programami. Program pierwszy zatytułowany
„Zależność składu chemicznego wód jezior i wód zasilania od charakteru zlewni i strefy litoralnej” obejmował badania
13 jezior systemu Wielkich Jezior Mazurskich w ramach, których analizowano widzialność krążka Secchego, termikę wód, koncentracje tlenu, wszystkich
form fosforu i azotu, chlorków i chlorofilu a. Dokładnie też badano zagęszczenie i strukturę gatunkową wrotków
i skorupiaków, makrofitów.
To samo zadanie badawcze

obejmowało badania prowadzone we
współpracy z Zakładem Hydrobiologii
IE w systemie jezior zlewni Krutyni. Analizowano wielkość przepływu i skład
wód niesionych 16 ciekami zasilającymi
Krutynię. Wyniki tych analiz powiązano z rodzajem pokrycia i zagospodarowania zlewni poszczególnych cieków.
Dla oceny zasilania jezior ze źródeł
zewnętrznych analizowano także opady atmosferyczne na zawartość azotu
i fosforu. W wybranych stanowiskach
litoralowych na dopływie i odpływie
Krutyni do czterech jezior analizowano
strukturę i biomasę wyższej roślinności
zanurzonej. W strefach kontaktowych
rzeka-jezioro i jezioro-rzeka, jak też
w jeziorach połączonych Krutynią badano także obfitość i strukturę taksonomiczną zooplanktonu.
O badaniach monitoringowych
trochę obszerniej i bardzo dowcipnie
opowiada Hania Królikowska:

„M

onitoring - praca i życie na łonie
natury wodnej

Włóczęgi monitoringowe po jeziorach
od Przystani aż po Nidzkie i Śniardwy
z satelitami rozpoczęły się w 1984 roku
od wyznaczenia stanowisk badawczych
w litoralu jezior. W tym też roku, jako
że pierwszy rejs odbywał się w sierpniu,
wzięto pierwsze próby trzciny, sztandarowej rośliny wynurzonej. Kuter „badawczy” to wypożyczony kuter rybacki „Peluga” (Stacja Hydrobiologiczna powołana
do badania jezior – bez jednostki pływającej!). Rejsy tym kutrem przyprawiały o
ból głowy (hałas silnika). Franio Szajnowski – stermotorzysta, dzielnie sobie radził

z jednostką, skrzętnie notując godziny
pracy silnika (zużycie paliwa).
Lata pływania „Pelugą” obfitowały nie tylko w plonie zebranych prób,
ale i pewnych stratach, wynikających ze
złośliwości rzeczy martwych. I tak, Tyrkło
wzbogaciło się o aparat Bernatowicza do
pobierania zanurzonych roślin wodnych,
Tałty o kotwicę, która nie wiedzieć czemu
nie była przywiązana do linki, Tałtowisko
o fartuch dziwnie szybko tonący. Utopionych drobnych przedmiotów codziennego użytku było więcej (typu sztućce,
szczoteczki do zębów itp.). Odzyskano
natomiast utopione okulary, bardzo ważne, kierownicze.
Kuter „Peluga” miał to do siebie,
że czasem odmawiał posłuszeństwa – zaplanowany 7-dniowy rejs monitoringowy na jeziora północne zakończył się na
Tałtach, i już tego roku się nie odbył (latem – jesienna wyprawa była samochodem). Po zmianie stermotorzysty z Frania na Wróbla (człowiek, nie ptaszek),

rejsy przebiegały bez większych zakłóceń,
z wyjątkiem płatania figli studentom –
praktykantom przez rzeczy martwe – jednej osobie udało się zamiast na pomost
wysiąść z kutra do wody, innej – zrobić
z siebie pomost miedzy łódką a kutrem,
co oczywiście skończyło się także kąpielą.
Wyciąganie niemal stukilogramowej delikwentki dla delikatnego Tadzia, szczupłego Ziutka i chudej Królikowskiej było nie
lada trudnym zadaniem.
Wreszcie Stacja ma kuter z prawdziwego zdarzenia i milej się żyje na tym
pływającym domu – zakładzie pracy. Niekiedy jednak zbyt wysoka fala w czasie
sztormowej pogody utrudnia zarówno
życie, jak i pracę (przebieranie, sortowanie prób roślinnych). Ale najgorsze jest
wtedy gotowanie posiłków – garnek lub
czajnik uciekają z maszynki – trzeba zaudać się wówczas na ląd (oczywiście z butlą gazową i garnkiem lub czajnikiem). Ma
to też swoje dobre (a nawet konieczne)
strony związane z fizjologią człowieka.

Znakomite obiado-kolacje przygotowuje
kok – Wróbel (tenże sam stermotorzysta),
w czasie kiedy inni męczą się pobieraniem
prób. I to wcale nie jest przesada. Nie jest
to takie proste, szczególnie gdy jest duża
fala, kotwica nie trzyma, ucieka wysondowana głębokość, a jest co pobierać wagowo (patrz zdjęcie z jeziora Przystań).
Niekiedy trzeba przyspieszać
tempo pracy, lub wręcz ją przerywać gdy,
jak to miało miejsce na Śniardwach, zbliża się nawałnica (patrz zdjęcia wykonane
przez monitoringowego fotografa, Andrzeja Karabina).
Odrębną historię mają noce monitoringowe, chodzi oczywiście o spanie.
Na „Peludze” były trzy miejsca do spania,
ciasne, smrodliwe, ale nie kapało na głowę. Był również namiot, ale gdy praca
trwała do późna, nie było, jak go rozbić.
Były także miejsca sypialne na pokładzie,
pod chmurką (niekiedy deszczem), lub
pod folią, z której woda spływała na usiłujących spać rejsowców. Na „Conradzie”
warunki były nieco odmienne – nad pokładem jest zadaszenie, a w sterówce dwa
miejsca sypialne.
Poprawa warunków jest jednak
pozorna – w sterówce miejsce do spania
mogące przyprawić (i przyprawiające)
o guza, na pokładzie czasem zimno, z boków zacina deszcz, trzeba się nie rozebrać, ale dobrze ubrać do spania. Załoga
monitoringowa ma też różne upodobania pogodowe – gdy jest upał, słońce praży, Królikowska jak przystało na doktórkę ubrana jest od stóp do głów na biało
(włącznie z białymi rękawicami!), reszta
rozebrana ile się da zażywa kąpieli słonecznych. W efekcie ta pierwsza zmienia
fartuchy, pozostali skórę.			
Tych kilka lat włóczęgi monitoringowej po jeziorach pozostawiło po
sobie wiele śladów – zarówno na ciele
(ślady po działalności słońca na skórze,
zimna i wody w stawach), jak i na duchu
– dożywotni uraz do komarów po jednym
z noclegów. Tysiące komarów koniecznie chciały nas skonsumować żywcem.
Na następny nocleg wystraszony Wróbel
uciekł autostopem do domu, a komary…
chyba za nim, bo nie dokuczało nam tej
nocy nawet ich brzęczenie nad wodą.”
W badaniach nad oczyszczaniem ścieków w basenach eksperymentalnych analizowano funkcjonowanie różnych populacji roślin i zwierząt
w warunkach silnego dopływu materii
organicznej oraz wydajność redukcji
biogenów. Nie bez znaczenia było też

wzmocnienie systemu oczyszczania
ścieków pracującego na Stacji.
Osiem basenów eksperymentalnych napełniano do połowy wodą
jeziorną. Baseny były połączone syfonami, tak że tworzyły wydłużony system. Do pierwszego z nich pompowano
ścieki w tempie około 2 metrów sześcienych na dobę. System ten pracował od
początku maja do końca października.
W tym okresie w basenach dokonywano szeregu pomiarów chemizmu wody
oraz obfitości i struktury taksonomicznej zooplanktonu.
Wyniki eksperymentu były
widoczne gołym okiem. Z wielką przyjemnością część personelu naukowego
Stacji demonstrowała gościom szklankę z gęstą i brunatną wodą zaczerpniętą z basenu pierwszego, a potem
z kolejnych basenów, coraz bardziej
przezroczystą, by demonstrując wodę
z ostatniego basenu pochwalić się wodą
czystą, jak kryształ. Oczywiście na pozór
– w istocie były w niej stosunkowo wysokie jeszcze koncentracje fosforu mineralnego, natomiast jeśli chodzi o zawiesinę organiczną, pozostawały w niej
niewidoczne gołym okiem resztki. To
jasne, że nikt z nas nigdy nie dał się namówić do skosztowania tej wody.
Baseny te po zakończeniu eksperymentu napełniały się same wodą
deszczową. Ktoś wrzucił do części z nich
kilka gatunków makrofitów. Te rozwinęły się w nieprawdopodobnie obfity
gąszcz, który został wkrótce zasiedlony
przez niezwykle zróżnicowane gatunkowo zespoły fauny śród- i naroślinnej.

W przyszłości jeśli ktoś potrzebował
materiału do eksperymentów lub dla
celów dydaktycznych, baseny dostarczały go niezawodnie.
Pod koniec lat osiemdziesiątych
XX wieku Lech Kufel wpadł na pomysł,
który podkreślił rolę i osiągnięcia Stacji, jako zakładu naukowego. Z jego to
bowiem inicjatywy, począwszy od 1988
roku, Stacja zaczęła wydawać Progress
Report Stacji Hydrobiologicznej. W kolejnych zeszytach umieszczano opis wyników badań prowadzonych na Stacji oraz
innych przejawów aktywności naukowej
pracowników (udział w konferencjach,
wyjazdy zagraniczne). Czasopismo, wydawane w świetnej szacie graficznej, na
bardzo dobrym papierze, w wersji wyłącznie anglojęzycznej, cieszyło się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w Europie. Ukazało się sześć wydań Reportu,
każde z nich obejmowało dwa lata z życia Stacji. Ich wydawanie zakończyło się,
kiedy Instytut Ekologii popadł w kłopoty finansowe i odmówiono dalszego
finansowania tego pisma. Przez wiele
następnych lat przychodziły z różnych
instytucji z całego świata pytania o losy
Progress Reportu.
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku dr
Janusz Kornatowski, kierownik działu
administracyjno-technicznego, został
naczelnikiem, a po wyborach, burmistrzem miasta Mikołajki. Został oddelegowany na to stanowisko, a jego obowiązki przejął Jarek Sawicki, który po
Okładka pierwszego zeszytu Progress
Report

Główny budynek w roku 1990
powrocie z USA rozglądał się właśnie za
dobrą pracą. Nowy kierownik z wielkim
zapałem, wspierany przez cały zespół,
zabrał się za modernizację Stacji. Nie
musiał tylko walczyć o dobrą asfaltową
drogę do Stacji, bo tę już Stacja miała
dzięki Januszowi Kornatowskiemu.
Nowemu „kierownikowi administracyjnemu” przyszło się zmierzyć
z licznymi problemami, z którymi wówczas borykała się Stacja, a zwłaszcza
z alkoholizmem wśród personelu technicznego. Jarek Sawicki wybrał strategię „kolegowania się” z pracownikami,
co nie najlepiej podziałało na ich zapał
do ciężkiej pracy. Nie skłoniło ich też do
zaniechania wysyłania donosów na kierownictwo Stacji do dyrekcji Instytutu.
Mimo tych kłopotów, zabrano się wówczas do porządkowania terenu Stacji.
Posadzono wiele drzew, uporządkowano trawniki i skalniak, a przede wszystkim usunięto stary, rozpadający się
i kompromitujący Stację baraczek z sanitariatami. Sali kominkowej przywrócona została jej pierwotna funkcja, powstał też w niej uroczy barek. Ze Stanów
Zjednoczonych wyniósł Jarosław Sawicki wizję uporządkowanego, nowoczesnego i pięknego obiektu. Większą więc
niż dotychczas zwracał uwagę na walory nie tylko użytkowe, ale i estetyczne.
Pragnąc zrealizować tę wizję rozpoczął
walkę o jej sfinansowanie, walkę, która
zakończyła się sukcesem.
Tymczasem, jednak, nadarzyła
się okazja do sprawdzenia organizacyjnych zdolności nowego kierownictwa.
Profesor Anna Hillbricht-Ilkowska, po
długim namyśle, zdecydowała się zorganizować na Stacji międzynarodowe

Panowie prowadzący jedną z sesji: L. Kufel, K. Dobrowolski, E. Pattee

Sesja plakatowa; pospieszna narada organizatorów: Lecha Kufla, Anny Hillbricht-Ilkowskiej i Teresy Węgleńskiej
sympozjum MAB/ UNESCO/IHP na temat „Dynamika i retencja fosforu i azotu
w ekotonach nizinnych jezior i rzek strefy umiarkowanej”. Poprzedzona licznymi naradami organizatorów konferencja

odbyła się w maju 1991 roku. Na Stację
zjechało 70 osób z 23 krajów. Przedstawili oni 55 doniesień, w większości
o strefach przejściowych woda–ląd
w umiarkowanej strefie klimatycznej.

Program obrad był stosunkowo
napięty, ale też i urozmaicony. Odbyły
się bowiem cztery sesje tematyczne, sesja plakatowa i dyskusja przy okrągłym
stole. Ta ostatnia obejmowała trzy bloki tematyczne: metody hydrologiczne
w badaniach ekotonów, użytkowanie
zlewni jeziornej i strefy brzegowej jezior
w oparciu o koncepcję plamy krajobrazowej i jej ekotonów oraz modelowanie przepływu pierwiastków biofilnych
przez ekotony woda–ląd.
Ogromną uwagę gospodarze
konferencji poświęcili zapewnieniu jak
najlepszej atmosfery obrad, dyskusji, ale
też i spotkań wieczornych. Co wieczór
bowiem uczestnicy spotykali się w Sali
kominkowej, gdzie śpiewom, tańcom
i rozmowom przy piwie nie było końca.
Wyjątkowo dobrą zabawę zorganizowano ponadto na pożegnanie uczestników.
Było to spotkanie przy ognisku z tańcami
i piosenkami w stylu country.
Innym atrakcyjnym urozmaiceniem konferencji były wycieczki. Odwiedzono bowiem rezerwat biosfery nad
jeziorem Łuknajno, Mazurski Park Krajobrazowy z rzeką Krutynią, jak też stacje
terenowe Uniwersytetu Warszawskiego
w Urwitałcie i Pilchach. Nie zabrakło też
rejsu kutrem po okolicznych jeziorach.
W pamięci wszystkich uczestników konferencji pozostała niezwykle
radosna i serdeczna atmosfera, spontanicznie organizowane śpiewy i tańce,
i długie dyskusje przy kominku. Żegnaliśmy się wszyscy z ogromnym żalem
i nadzieją na kolejne spotkania.
Jeszcze w tym samym roku, we
wrześniu, personel Stacji stanął przed
kolejnym wyzwaniem. Mijało otóż 40
lat od utworzenia Stacji Hydrobiologicznej i należało ten fakt jakoś uczcić.
Postanowiono zorganizować uroczyste

Uczestnicy międzynarodowego sympozjum MAB/UNESCO/IHP

obchody, na które składać się miały zarówno wystąpienia gości i gospodarzy,
jak i imprezy towarzyskie.
Na część oficjalną obchodów
składały się wystąpienia gości: odczytane przez prof. Zofię Fischer-Malanowską wspomnienia prof. Kuźnickiego z lat
pięćdziesiątych XX wieku, opowieść dr
Wandy Szczepańskiej o trudnych pionierskich latach na Stacji, referat prof. Z. Kajaka o badaniach Zakładu Hydrobiologii
IE. Sesję tę zakończył referat Leszka Kufla
o badaniach środowisk podmokłych, którymi to pracownicy Stacji zajmowali się
od lat sześćdziesiątych XX wieku.
W następnej sesji dominowały referaty podsumowujące badania
prowadzone aktualnie na Stacji przez
jej gości. Prof. Anna Hillbricht-Ilkowska
opowiedziała o badaniach prowadzonych w zlewni rzeki Krutyni, zaś badania
mikrobiologów warszawskich omówił
doc. Ryszard Chróst. Doc. Gabriela Bujalska z werwą i wielkim zaangażowaniem opowiadała o badaniach nad populacją nornic z Wyspy Dzikiej Jabłoni.
Doc. Eliza Dąbrowska-Prot relacjonowała badania roli entomofauny w ekosystemach leśnych, natomiast dr Andrzej
Tatur badania nad krążeniem pierwiastków w krajobrazie.
Nie zabrakło, oczywiście, wystąpienia prezentującego aktualne
badania zespołu pracowników samej
Stacji-Jubilatki. Dr Jolanta Ejsmont-Karabin opowiedziała o realizowanej na
Stacji Strategii Badawczej Zespołu Niekompletnego, który to m. in. prowadzi
badania monitoringowe na Wielkich Jeziorach Mazurskich.
Po południu uczestnicy obchodów spotkali się na seminarium,
w trakcie którego dyskutowano o współczesnych kierunkach badań hydrobiologicznych. Zgodnie z wieloletnią tradycją
starli się w tej dyskusji prof. Anna Hillbricht-Ilkowska, która próbowała przekonać kolegów do badań poświęconych
zmianom globalnym, bioróżnorodności
i odnawialnym układom ekologicznym,
z prof. Z. M. Gliwiczem, który namawiał
do badań eksperymentalnych o redukcjonistycznym charakterze.
Następnego dnia wysłuchano
jeszcze kilku referatów o bardzo zróżnicowanej treści. W istocie jednak, ważniejsze od niewątpliwie interesujących
wystąpień oficjalnych były nieoficjalne
imprezy, które pozwoliły na spotkanie dawno nie widzianych przyjaciół

Z ciemności wyłaniają się (od lewej): J. Kornatowski, T. Prus, L. Kufel,
J. Pijanowska, R. Chróst, T. Ozimek, I. Kufel, W. Kaczmarek,
I. Sawicka, A. Karabin, K. Dobrowolski

Zawsze młodzi i przystojni: Ryszard Halba, Kazimierz Dobrowolski, Tadeusz
Półtorak i (ach, jaki piękny) Andrzej Kowalczewski. Kogoś tu jednak brakuje…

...Jest!!! Znalazł się!!! Oto i On – Z. Maciej Gliwicz
i kolegów i wspólne snucie wspomnień
z dawnych lat.
Mimo iż imprezy rocznicowe
zaplanowane były na 5 września, już
dzień wcześniej wieczorem rozpoczęła

się całkowicie spontanicznie kameralna
impreza, czyli wspominkowy drink na
parkingu. Niektórzy z gości wysiadali
z samochodów już z butelczyną „wspomnieniówki” w ręku. Który ze zmysłów

przywiódł większość z obecnych na Stacji gości w to jedno miejsce, doprawdy
nie wiadomo, ale musiało być coś, co
sprawiło, że nagle wszyscy znaleźliśmy
się w okolicach stacyjnego parkingu
z kieliszkami w dłoniach? I skąd nagle
wzięło się tyle aż kieliszków? A potem –
uściski, powitania, wspomnienia, „a pamiętasz…” i „nic się nie zmieniłaś” i tak
do końca tego wieczoru i dnia następnego i w piątek…
Następną okazją do wspomnień i wspólnej zabawy był bankiet.
Trwał on do rana, a że do tańca przygrywał lokalny zespół, tańcowano całą
noc, od czasu do czasu czyniąc przerwę
na próbowanie smakowitych potraw
przygotowanych przez wspominaną
przez wszystkich uczestników ze wzruszeniem, nie tylko dla smakowitości jej
kuchni, ale i dla jej „soczystego języka”
panią Helenkę Stefanowicz. Na chwilę tylko przerwano tańce i „konsumpcję”, aby obejrzeć film nakręcony przez
Krzyśka Dusoge w latach sześćdziesiątych. Z rozrzewnieniem oglądaliśmy
sceny z życia na Stacji, żałując tylko, że
tak mało ich uwieczniono.
Wycieczka statkiem na Śniardwy i Bełdany dostarczyła kolejnych
wrażeń. Pogoda była… powiedzmy sobie – niezbyt dobra. Nie padało wprawdzie, ale ten zimny, przejmujący wiatr…
brrr… Na szczęście były na statku pomieszczenia suche i ciepłe, gdzie można było miło spędzić czas w wesołym
towarzystwie starych i nowych kumpli.
Raz się tylko część z nas dała wyciągnąć
na pokład. Zrobiliśmy to na prośbę Marzenny Krupki, która zawzięcie dokumentowała wydarzenia (czasem zastępował ją Tadeusz Półtorak).
Kolejną imprezą było ognisko
w porcie, na brzegu Jeziora Mikołajskiego. Atmosfera była tak rozgrzana („puste kalorie” napojów wyskokowych też
się do tego przyczyniły), że nawet ulewa
nas nie rozegnała – zabawa trwała dalej.
Niektórzy z nas nawet lepiej się bawili
w strugach deszczu… a byli i tacy, co
w ogóle nie zauważyli, że się rozpadało.
Duszą towarzystwa był Krzysiek Dusoge – kopalnia anegdot
z dawnych lat Stacji. Słuchając przy
ognisku niezliczonych opowieści
z życia hydrobiologów, wspominając
liczne przygody poczuliśmy i urodę
tamtych lat i więź łączącą nas dzięki
Stacji, i radość ze wspólnej zabawy i

Niektórzy bankietują na siedząco: (od lewej) Krystyna Szwarc, Irena Kufel,
Kazimierz Dobrowolski i Teresa Ozimek

A oto „wyspa”: Hania Plewka, Dorota Mieszkowska i Krzysztof Banach w
towarzystwie Ireny Sawickiej

Zmarznięci, lecz próbujemy (z trudem) się uśmiechać (od lewej: „młody
Wróbel”, Jola Karabin, Alik Ostapenija, Irena i Leszek Kuflowie,
Teresa Ozimek, Tadeusz Półtorak i W.A. Godlewska-Lipowa)
nadzieje na wspólną, równie interesującą przyszłość.
W roku 1991 zetknęliśmy się
po raz pierwszy z grantem Komitetu Badań Naukowych. Prof. Anna Hillbricht-Ilkowska otrzymała bowiem grant
na przeprowadzenie badań małego,

śródleśnego, humusowego jeziora Flosek. Jezioro to było niemal 20 lat wcześniej wapnowane i cały ekosystem uległ
daleko idącym i trwałym zmianom. Projekt zatytułowany „Wieloletnie zmiany
ekologiczne w jeziorze dystroficznym
w wyniku wapnowania” wykonywany

był na Stacji, a wśród dziewięciu pracowników naukowych biorących udział
w tych badaniach dwoje było pracownikami Stacji: Jola Karabin badała wrotki,
zaś Irena Kufel chemizm wód jeziora.
Obsługiwane przez pierwszą z nich oraz
Tadzia Krache wyjazdy na jezioro odbywały się w roku 1992 co tydzień, zaś
w roku 1993 - co miesiąc. Oba lata były
dość „grzybne”, toteż dziesięciominutowy trucht przy brzegu potrafił przynieść całkiem niezłe plony. Była to dodatkowa atrakcja tych wyjazdów. Inną
atrakcję stanowił przepiękny widok od
strony głęboczka. Ogólnie wyjazdy te
nie zaowocowały żadnym niezwykłym
wydarzeniem.
Czasem do ekipy pelagicznej
dołączała jednoosobowa ekipa litoralowa w postaci Teresy Ozimek. Wyprawy
w tej wzmocnionej obsadzie były jeszcze przyjemniejsze, a echo niosło nad
wodą słowa znanej pieśni: „Ore, ore,
szaba daba da amore…”.
W roku 1993 również Leszek
Kufel otrzymuje grant KBN i jest to
pierwszy grant, którym kieruje któryś
z pracowników Stacji. Taka możliwość
finansowania badań została stworzona niewiele wcześniej i nie bardzo się
orientujemy, jak badania zaplanować
i na ile można sobie pozwolić. W rezultacie pierwszy grant stacyjny zaplanowany został od strony finansowej niezwykle skromnie. Tym niemniej uczestnicy
grantu otrzymali honoraria, co wywołało szok u naszych kolegów warszawskich, przekonanych, że badania powinno się prowadzić gratis.
Grant obejmował badania procesu eutrofizacji w płytkim, pokrytym
makrofitami jeziorze Łuknajno. Próby
z tego jeziora pobierane były co tydzień. Kilkakrotnie zdenerwowaliśmy
„Zielonych”, młodych ludzi interesowało dlaczego spuszczamy łódź na jezioro,
które jest rezerwatem biosfery. Ekipa
była zawsze zaopatrzona w specjalne
pozwolenie, ale i ono było traktowane
raczej nieufnie. Mimo skromnych środków, badania przeprowadzone zostały
sprawnie i owocowały kilkoma publikacjami w dobrych czasopismach.
Cztery
Ciąg dalszy nastąpi.
Jolanta Ejsmont-Karabin
jolanta@onet.pl

Toast przy ognisku. Od lewej Michael Swift, Anna Hillbricht-Ilkowska, Lech
Kufel, Jola Ejsmont-Karabin, Teresa Ozimek

Jest to zdjęcie wyjątkowe – fantastyczny dowód na to, że Gali Gałkowskiej
też się zdarza śmiać z całego serca; z całą pewnością przyczyniły się do
tego historycznego wydarzenia Teresa Ozimek (z prawej) i Marzenna Krupka

Od lewej: Teresa Ozimek, Jola Karabin, Tadzio Krache i Ziutek Wróbel

Sprawozdania
Sprawozdanie z działalności
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

w 2012 roku

1. Władze Towarzystwa
Zarząd Główny: prof. M. Pliński
(prezes), dr Iwona Jasser (wiceprezes),
dr J. I. Rybak (sekretarz), prof. J. Wolnicki
(skarbnik), członkowie Zarządu Głównego: prof. W. Dobicki, dr J. Dunalska, prof.
Joanna Galas, prof. A. Górniak, prof. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń. Główna Komisja Rewizyjna: prof. A. Prejs (przewodniczący), prof. Jolanta Ejsmont-Karabin,
dr A. Kownacki, prof. R. Polechoński. Sąd
Koleżeński: prof. R. Gołdyn, prof. M. Kraska, prof. W. Kowalik. Komisja Nagród:
prof. J. Wolnicki (przewodniczący) dr J.
Sikorska (sekretarz), prof. B. Kawecka,
prof. B. Zdanowski.
2. Działalność organizacyjna
i naukowa
W Krakowie w dniach 19–22
września 2012 roku odbył się XXII Zjazd
Hydrobiologów Polskich (sprawozdanie
patrz Wiadomości Hydrobiologiczne nr
200 (4), 2012 r.).
Z początkiem 2012 roku rozpoczęto publikowanie kwartalnika „Wiadomości Hydrobiologiczne” w wersji
elektronicznej, będącego kontynuacją
wersji papierowej tego biuletynu.
Kolejne (XIX) Ogólnopolskie
Warsztaty Bentologiczne Sekcji Bentologicznej PTH „Zoobentos Zbiorników Zaporowych” odbyły się w Toruniu
w dniach 17–19 maja 2012 roku.
W serii wydawniczej „Fauna
Słodkowodna Polski” trwały prace redakcyjne nad przygotowaniem tomu 32
C poświęconego wrotkom (Bdelloidea).
Faunę Słodkowodną Polski redagują
prof. A. Piechocki (redaktor naczelny),
prof. Jacek Wolnicki (zastępca redaktora
naczelnego) i prof. W. Jurasz (sekretarz
redakcji).
Komisja Nagród PTH, po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. prof.
M. Gieysztora 16 prac magisterskich

przyznała za 2012 rok: pierwszą nagrodę w postaci dyplomu i 500 zł panu
mgr Mateuszowi Jerzakowi za pracę pt.
„Wpływ zakwaszania wody morskiej
dwutlenkiem węgla na przeżywalność,
aktywność lokomotoryczną i procesy
fizjologiczne podwoja wielkiego Saduria entomon (Linnaeus 1758)”. Praca
wykonana w Uniwersytecie Gdańskim
pod kierunkiem prof. Moniki Normant.
Drugą nagrodę w postaci dyplomu i 300
zł przyznano pani mgr Katarzynie Dałek
za pracę pt. „Wielopoziomowa analiza
współwystępowania blisko spokrewnionych gatunków chruścików należących do rodziny wodosówkowatych
(Hydropsichidae, Trichoptera)”. Praca wykonana w Uniwersytecie Łódzkim pod
kierunkiem prof. Wandy Galickiej. Trzecią nagrodę w postaci dyplomu i 200 zł
otrzymała pani mgr Dagmara Błońska
za pracę pt. „Wpływ babki łysej, Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) na
zachowanie głowacza białopłetwego,
Cottus gobio (Linnaeus, 1758)”. Praca
wykonana w Uniwersytecie Łódzkim
pod kierunkiem prof. Joanny Grabowskiej. Wyróżnień nie przyznano.
Towarzystwo liczyło 5 członków honorowych i 411 zwyczajnych,
zrzeszonych w 12 Oddziałach. Do Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego (SIL) należało 20 indywidualnych i 2 zbiorowych członków PTH.
Działalność naukowa prowadzona była również przez Oddziały,
które organizowały zebrania naukowe
poświęcone aktualnym problemom badawczym w dziedzinie szeroko pojętej
hydrobiologii.
3. Działalność Oddziałów
Towarzystwo podzielone było
na 12 Oddziałów o następującej liczbie
członków: Oddział w Białymstoku – 15,
Oddział Morski w Gdyni – 29, Oddział w

Koszalinie – 19, w Krakowie – 27, w Lublinie – 27, w Łodzi – 47, w Olsztynie –
68, w Poznaniu – 26, w Szczecinie – 38,
w Toruniu – 13, w Warszawie – 72, we
Wrocławiu – 30.
Oddział w Białymstoku. Zarząd:
prof. A. Górniak (przewodniczący), mgr
A. Cudowski (sekretarz), mgr Joanna
Bołtruszko (skarbnik). Trzy zebrania naukowe, z 4 referatami: Katarzyna Koprek
– „MikroUHPLC – wydajna analiza w jednej kropli”, Marek Komorowski – „Pomiar biogazu za pomocą titranta”, prof.
F. Hindák i dr A. Hindáková – „Diversity
of Cyanobacteria/Cyanophyta of the peat
– bag Klin, Orava, Slovakia”, Marcin Szelewicki – „Nowoczesne techniki pomiarów w technikach mikropłytkowych na
przykładzie hybrydyzacji czytnika Sygergy H1 firmy BioTek Instruments, Inc”.
Strona internetowa Oddziału (nieaktualna) www.pthbia.uwb.edu.pl
Oddział Morski w Gdyni. Zarząd: dr J. Wiktor (przewodniczący), dr
P. Margoński (wiceprzewodniczący),
mgr K. Pawlikowski (sekretarz), mgr
Agnieszka Tatarek (skarbnik). Strona
internetowa Oddziału: www.ompth.mir.
gdynia.pl oraz profil na portalu społecznościowym Facebook. Jedno zebranie
z 1 referatem.
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. E. Dumnicka (pełniąca obowiązki
przewodniczącej), (wiceprzewodniczący
– vacat), prof. Joanna Galas (sekretarz),
prof. R. Gwiazda (skarbnik), prof. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, dr I. Czerniawska-Kusza (członkowie). Dwa zebrania
naukowe z 2 referatami: dr Alicja Miszta
– „Projekt monitorowania południowych
gatunków ważek w Polsce”, dr J. Siwek

–„Wybrane problemy ochrony jakości
wód źródlanych na Wyżynie Śląskiej i Małopolskiej”. Oddział był współorganizatorem XXII Zjazdu Hydrobiologów Polskich.
Oddział w Lublinie. Zarząd: dr
W. Pęczuła (przewodniczący), prof. K.
Czernaś (wiceprzewodniczący), dr M.
Tarkowska-Kukuryk (sekretarz), dr J. Rechulicz (skarbnik), dr R. Stryjecki, dr M.
Solis (członkowie). Strona internetowa
Oddziału (nieaktualna) www.pthlub.
up.lublin.pl . Brak sprawozdania.
Oddział w Łodzi. Zarząd: prof.
W. Jurasz (przewodniczący), dr G. Tończyk (sekretarz), dr E. Janowska (skarbnik), prof. W. Galicka, dr M. Sitkowska,
prof. R. Ligowski (członkowie). Dwa zebrania naukowe z 2 referatami: prof. A.
Bielecki – „Metodologiczna koncepcja
programu badawczego pijawek Hirudinea Profesora Leszka Kazimierza Pawłowskiego”, prof. John Mors z Clemson
University (USA) – „Underwater Architects: Evolution of Trichoptera”.
Oddział w Olsztynie. Zarząd:
prof. J. Dunalska (przewodnicząca), dr
Dorota Górniak (wiceprzewodnicząca),
dr J. Tunowski (sekretarz), mgr inż. Joanna Hutorowicz (skarbnik), prof. H. Ciecierska, prof. A. Świątecki (członkowie).
Jedno zebranie naukowe z 1 referatem:
dr Dorota Górniak – „Warunki środowiskowe oraz skład zespołów mikrobialnych w polodowcowym lotyczno-lenitycznym systemie arktycznej doliny
Bratteggalen (Zach. Spitsbergen)”.
Oddział w Poznaniu. Zarząd:
dr R. Piotrowicz (przewodniczący), dr
inż. M. Michałkiewicz (wiceprzewodniczący), dr K. Kowalczewska-Madura
(sekretarz), prof. E. Szeląg-Wasielewska
(skarbnik), prof. M. Kraska, dr inż. W. Andrzejewski (członkowie). Prof. R. Gołdyn
jest przedstawicielem Oddziału w Stałej
Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy
Radzie Gospodarki Wodnej Regionu
Wodnego Warty. Jedno zebranie naukowe z 2 referatami: prof. E Wilk-Woźniak
– „Monitoring siedlisk wód stojących”,
prof. K. Szoszkiewicz i in. – Rozmieszczenie i ochrona siedlisk ze zbiorowiskami
włosieniczników w rzekach Polski.
Oddział w Szczecinie. Zarząd:
prof. A. Zawal (przewodniczący), dr inż.
M. Raczyńska (wiceprzewodnicząca),
dr inż. M. Biernaczyk (sekretarz), dr inż.
B. Wawrzyniak-Wydrowska (skarbnik),
dr inż. M. Wielopolska (członkini). Brak
sprawozdania.

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). Dwa zebrania
naukowe z 2 referatami: dr Olivier Miler Leibniz Institute of Freshwater and
Inland Fisheries w Berlinie – „Hydromorphological alternations of lake shores – multimetric tools for an ecological
assessment using benthic invertebrate”,
dr Beata Messyasz – „Charakterystyka
jezior wulkanicznych typu maar rejonu
West Eifel (Niemcy)”.
Oddział w Warszawie. Zarząd:
dr Iwona Jasser (przewodnicząca), dr
A. Mikulski (wiceprzewodniczący), dr
A. Chojecka (sekretarz), mgr Anna Hankiewicz (skarbnik), mgr Katarzyna Jakubiec, dr I. Kostrzewska-Szlakowska,
mgr Joanna Rybak (członkinie). Czteryzebrania naukowe z 4 referatami: prof.
K. Opaliński – „Woda, piasek, energia,
czyli samooczyszczaniu się Wisły”, prof.
T. Mikołajczyk – „Stan obecny i zagrożenia dla ichtiofauny rzek Amazonii –
doświadczenia i refleksje z podróży”, dr
hab. P. Hliwa – „Inwazje ichtiologiczne
w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”,
prof. Ewa Krogulec, M. Piątkowska, dr A.
Czyżewski – „Gaz łupkowy, technologia,
ekonomia i środowisko”. Na stronie internetowej Oddziału: www.pth.home.pl/Oddzial_wawa/index.html we współpracy ze
Stacją Hydrobiologiczną PAN w Mikołajkach prowadzony jest „Serwis Mazurski”,
w którym zamieszczane są podstawowe
dane na temat jakości wód oraz składu
planktonu Jeziora Mikołajskiego.
Oddział we Wrocławiu. Zarząd:
prof. W. Dobicki (przewodniczący), prof.
R. Polechoński (wiceprzewodniczący),
dr inż. M. Kowalska-Góralska (sekretarz), dr inż. P. Pokorny (skarbnik), mgr
inż. Agnieszka Bartosik, dr W. Jankowski, dr Agnieszka Klink (członkowie).
Pięć zebrań naukowych z 5 referatami:
prof. R. Polechoński – „Hydrobiologia
i jej znaczenie w Polsce”, prof. W. Dobicki – „Wędkarstwo i jego znaczenie na
terenie Dolnego Śląska”, dr Magdalena
Senze – „Zbiorniki zaporowe i ich wpływ
na środowisko”, dr P. Pokorny – „Problemy przy oznaczaniu arsenu w materiale
roślinnym”, dr M. Kowalska-Góralska –
„Akwakultura w Polsce”.
Jan Igor Rybak
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