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Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich
10 Symposium for European Freshwater Sciences
„Fauna słodkowodna Polski” – po osiemdziesięciu latach…
Recenzja “Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny”
Krystyna Elżbieta Gromadka (1953−2017)

Sprawozdania
Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych
na terenach wiejskich
Warszawa, 28 lutego 2017 roku
28 lutego 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich” organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Miała ona miejsce w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej.
Konferencja, czego można się
było spodziewać po temacie i organizatorze była skupiona głównie na problemach współczesnego rolnictwa w
kontekście jego wpływu na środowisko wodne. Nie zabrakło jednak wątków hydrobiologicznych, zwłaszcza z
zakresu hydrobiologii stosowanej. Jest
to konsekwencją między innymi obecnych uwarunkowań prawnych dotyczących monitoringu stanu wód. Ramowa dyrektywa wodna nakazuje oceniać
nie tylko tradycyjnie rozumianą czystość wód jako zasobu gospodarczego, ale przede wszystkim ich przydatność dla organizmów wodnych. Stąd
monitoring jakości wód powierzchniowych obecnie musi uwzględniać nie
tylko kwestie hydrochemiczne, ale też
hydrobiologiczne. Stąd też Inspekcja
Ochrony Środowiska za ten monitoring
odpowiedzialna obecnie ma laboratoria hydrobiologiczne i hydrochemiczne. Wraz z dopływem środków unijnych

laboratoria te stają się obecnie coraz
lepiej wyposażone, co zauważył Ryszard Chróst, moderując jeden z paneli.
W tej wypowiedzi można było wyczuć
nutę zawodowej zazdrości, zrozumiałej o tyle, o ile zdobycie środków na badania hydrobiologiczne przez naukowców dziś nie jest łatwe.
Właśnie informacje na temat
monitoringu wód przedstawione przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Marka Haliniaka, były treścią
jednego z pierwszych referatów. Swoją drogą, wystąpienie to było wygłoszone w zamian za planowane wystąpienie
wiceministra środowiska odpowiedzialnego za gospodarkę wodną - Mariusza
Gajdy, który, jak to często bywa w przypadku wysokich urzędników, nie mógł
pojawić się na konferencji.
Konferencja ta była również
okazją dla Macieja Zalewskiego do zaprezentowania swojej wizji, w której
hydrobiologię czy ekologię wód należy
zastąpić ekohydrologią, czyli nauką
stosowaną
będącą stykiem biotechnologii i hydrologii.
Zaprezentował on
zalety ekohydrologii w tworzeniu biologicznych oczyszczalni ścieków.
Również o hydrobiologię stosowaną ocierało się kilka innych referatów
dotyczących oczyszczania ścieków rolniczych i bytowych

przygotowanych przez Krzysztofa Jóźwiakowskiego, Magdalenę Gajewską
i Jacka Pijanowskiego, naukowców reprezentujących kierunki rolnicze i techniczne. Referenci przedstawili trochę
statystyk dotyczących rozwoju tego
typu instalacji w Polsce i kilka przykładowych zastosowań, między innymi
w parkach narodowych. Stosowanie
oczyszczalni makrofitowych w Polsce
już można liczyć w dziesiątkach, choć
niedużych, lat. Zmiany prawne wymuszają stosowanie prostych instalacji
oczyszczających ścieki bytowe i rolnicze, do czego oczyszczalnie makrofitowe wydają się być najlepsze.
W 2015 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 200 tysięcy
przydomowych oczyszczalni, co stanowi około jednej piątej zapotrzebowania. Przy analizie statystyk należy jednak pamiętać, że zdecydowana
większość oczyszczalni gruntowych
działa właściwie na zasadzie wylania
ścieków na grunt i przesiąkania, więc
niespecjalnie różni się od tradycyjnego
wylewania gnojówki na pola i łąki. Jakakolwiek sztuczna ingerencja biologiczna w ten proces (osad czynny, złoże biologiczne) dotyczy mniejszości.
Wzmocnienie ich działania przez nasadzenie roślin szuwarowych mimo że nie
ma większego wpływu na oczyszczenie
z substancji toksycznych, przynajmniej
nieco zmniejsza obciążenie gleb, a ostatecznie wód substancjami biogennymi.
Tyle że takie oczyszczalnie stanowią tylko margines.
Ściśle hydrobiologiczny, a jednocześnie mikrobiologiczny, charakter
miało wystąpienie Waldemara Siudy,

który zaprezentował różne metody rekultywacji hipertroficznych zbiorników
wodnych, ze wskazaniem na bioremediację mikrobiologiczną. W ten sposób
połączył wykład akademicki z reklamą
swoich usług. Może to budzić kontrowersje wśród tradycyjnych naukowców
spod znaku wieży z kości słoniowej, ale
moim zdaniem skoro świat i tak używa
różnych produktów i korzysta z różnych
usług, to lepiej, żeby miało to solidne
podstawy biologiczne, a nikt za biologów odpowiedniej pracy marketingowej nie wykona.
Oprócz referatów, na konferencji przewidziano dyskusje panelowe. Prowadzący mieli zadawać pytania,
a zaproszeni dyskutanci krótko odpowiadać. Dyskusja miała się ewentualnie
wywiązać. Od razu jednak okazało się,
że pytań jest dużo, a czasu mało, więc
skrócono to tak, jak się dało. Niemniej,
każdy zaproszony panelista miał okazję odpowiedzieć na pytanie, skądinąd
wiem, że pytania nie tylko nie były dla
panelistów zaskakujące, ale nawet mieli oni okazję je nieco sprofilować w razie, gdyby były zbyt niewygodne.
Co do czasu, to główna organizatorka niestety zupełnie nie potrafiła
zdyscyplinować mówców. Część panelowa została skrócona w stosunku do
planów, ale to nie ona przyczyniła się
do przesunięć programu. Wbrew temu,
o co można by podejrzewać dyskutujących wysokich urzędników państwowych i samorządowych, wcale nie starali się popisać watą słowną. To, z żalem
muszę przyznać, głównie przedstawiciele świata akademickiego przedłużali
swoje wystąpienia. Osoby, które na niejednej konferencji naukowej były oraz
niejeden wykład akademicki wygłosiły, powinny mieć trzymanie się ram czasowych niemal już wyuczonym odruchem. Tymczasem tutaj najwyraźniej
poczuły, że mają misję zabłyszczenia
wiedzą naukową wśród nieobytej publiczności i mogą sobie poluzować.
Zatem z jednej strony zostało
mi poczucie, że to dobrze, że hydrobiologia została zaprezentowana szerokiemu audytorium, z drugiej jednak pewien niesmak organizacyjny.
Piotr Panek

Andrzej Piechocki i Brygida Wawrzyniak-Wydrowska „Guide to Freshwater and
Marine Mollusca of Poland”
Książkę opublikowało poznańskie Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
Całość wydana w języku angielskim obejmuje 280 stron tekstu i zawiera 156
ilustracji (rysunki, fotografie). W książce uwzględniono wszystkie gatunki mięczaków znalezione do tej pory w wodach Polski [63 gatunki Gastropoda (54 słodkowodne, 9 morskich i 47 gatunki Bivalvia (37 słodkowodne, 10 morskich)]. Część
ogólna zawiera szczegółowe opisy morfologii i anatomii mięczaków oraz dane
z zakresu ekologii ślimaków i małży. W części systematycznej (łącznie 183 strony) czytelnik znajdzie klucze do oznaczania rodzin, rodzajów i gatunków oraz
szczegółowe opisy wszystkich gatunków uwzględniające: muszlę, zmienność
i podobieństwo do pokrewnych gatunków, części miękkie, biologię (zwłaszcza
rozród i odżywianie się), rozmieszczenie w Polsce i na świecie. Muszle wszystkich
gatunków przedstawiono na kolorowych fotografiach.
Książka jest bardzo starannie wydana (twarda oprawa, kredowy papier),
atrakcyjna pod względem graficznym. Jest ona, jak dotąd, najobszerniejszym
opracowaniem poświęconym wodnym mięczakom Polski i jednym z podstawowych w piśmiennictwie europejskim. Może ona zainteresować zarówno specjalistów-malakologów, jak i ekologów, hydrobiologów, studentów oraz amatorów
o zainteresowaniach przyrodniczych.
Jarosław Bogucki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Górna Wilda 90, 61-576 Poznań; e-mail: jarek@bogucki.com.pl
Cena książki 90,00 zł.

Sprawozdania
10 Symposium for
European Freshwater Sciences
Ołomuniec, Czechy, 2–7 lipca 2017 roku
Oto najnowsze trendy w hydrobiologii europejskiej: w (dokładnie) 500 wystąpieniach
dominowały doniesienia o wodach płynących, zwłaszcza źródłach i strumieniach
(92 prezentacje). Najmniej zainteresowania wykazali hydrobiolodzy drobniejszymi
ekosystemami wodnymi. Mokradła, dekadę temu cieszące się dużym zainteresowaniem,
obecnie były przedmiotem badań jedynie w 4% doniesień.
Miejscem goszczącym 10 Sympozjum Europejskich Nauk Słodkowodnych było piękne i pełne zabytków, jak
też bardzo przyjazne gościom czeskie
miasto Ołomuniec (u nas zapewne najlepiej znane ze starej i niegdyś bardzo
popularnej biesiadnej piosenki). Obrady toczyły się w jednym miejscu, a sale
konferencyjne sąsiadowały ze sobą, co
w przypadku licznych (aż szesnastu!!!)
sesji prowadzonych równolegle w 8 salach miało ogromne znaczenie. Nie
widać też było specjalnego pośpiechu
i zdenerwowania uczestników. Jeżeli nawet, przez kilka godzin powstało
pewne zamieszanie związane ze zmianami w programie, to wynikało ono
z winy uczestników, którzy nie przyjechali nie zawiadamiając o zmianie
swoich planów, a nie organizatorów.
Szerokie korytarze nie tylko umożliwiały sprawne przemieszczanie się między
salami, ale ustawione w nich bufety oferowały stały dostęp do napojów (zarówno gorących, jak i soków) i ciasteczek.
Świetnie też zdały egzamin rozdawane
nam informatory, które zatytułowane
były „Programme”, ale oprócz programu
obrad dostarczyły też wszystkich innych
niezbędnych informacji.
Jedna z ciekawszych prezentacji
- Michail Gladyshev referuje
wyniki badań nad wpływem
zmian klimatycznych na jakość
zooplanktonu jako pokarmu

W trakcie konferencji zorganizowano całodniowe wycieczki, wszystkie o podobnym schemacie – „jakaś
woda (najczęściej zbiorniki zaporowe)
i przyroda plus słynny browar z degustacją wyrobów”.
Ogólnie więc uznać należy,
że Komitet Organizacyjny, w tym jego
przewodniczący Martin Rulik (Palacky
Uniwersytet w Ołomuńcu) oraz członkowie wywiązali się ze swojego zadania
doskonale.
Niestety, uczestnicy okazali się
nieco gorsi. Prezentacje były na ogół
nudne i żadnych rewelacji nie zauważyłam. Oczywiście nie mogłam śledzić
wszystkich wystąpień, ale też nie odnotowałam zażartych dyskusji lub sporów
na temat któregokolwiek z wystąpień.
Nie słyszałam też zachwytów. Co było

szczególnie zastanawiające, to miałkość
prezentacji plenarnych. Były jeszcze
nudniejsze niż prezentacje w sesjach,
a do tego tematyki części z nich nie udało mi się domyślić. W wielu referatach
nawoływano do tworzenia międzynarodowych zespołów, co nie spotykało
się ze szczególnym odzewem ze strony
słuchaczy, być może dlatego, że trudno
było określić, czym konkretnie te zespoły miałyby się zajmować.
W natłoku równoważnych
prezentacji i, z konieczności, mojej
nieobecności na większości z nich, postanowiłam wykorzystać fakt, że spotkała się w Ołomuńcu znaczna część
hydrobiologów europejskich i przygotowałam krótką informację o tematyce badań prowadzonych na naszym
kontynencie.

Sesja plakatowa

Oto najnowsze trendy w hydrobiologii europejskiej: w (dokładnie)
500 wystąpieniach dominowały doniesienia o wodach płynących, zwłaszcza
źródłach i strumieniach (92 prezentacje). Najmniej zainteresowania wykazali
hydrobiolodzy drobniejszymi ekosystemami wodnymi. Mokradła, dekadę
temu cieszące się dużym zainteresowaniem, obecnie były przedmiotem badań
jedynie w 4% doniesień.
Spośród zagadnień podejmowanych przez badaczy europejskich,
najchętniej badano wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy wodne (24%
doniesień). Niewiele tylko mniejszym
zainteresowaniem cieszyły się badania
monitoringowe (tematyka, która wcześniej wydawała się zamierać) i ogólnie
zagadnienia o charakterze aplikacyjnym, związane z gospodarką wodną
(20% i 17%). Umiarkowanym zainteresowaniem cieszyły się też zagadnienia
obejmujące inwazje gatunków obcych,
badania bioróżnorodności, zwłaszcza
wpływu zmian cywilizacyjnych na nią,
jak też problemy związane z zanieczyszczeniem wód. Procesy eutrofizacji wód
i walki z tym zjawiskiem wyraźnie stały
się, natomiast, niemodne.
Wśród zespołów organizmów
najchętniej badanych dominują wyraźnie makrobezkręgowce. Wielu z uczestników konferencji miało w rezultacie
wrażenie, że większość doniesień dotyczyła makrobezkręgowców w strumieniach. Umiarkowanym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane
z zoo- i fitoplanktonem, natomiast najmniej doniesień obejmowało badania peryfitonu.
Analizując powyższe
można zauważyć jak istotny wpływ na zakres badań
naukowych prowadzonych
w Europie ma europejska
polityka
środowiskowa,
a zwłaszcza jej wpływ na
finansowanie badań. Zastanawiam się, czy jest to zjawisko pozytywne.
Jolanta Ejsmont-Karabin

Zaproszenie

III Krajowa Konferencja
Zooplanktonowa

				

Wydawnictwa
„Fauna słodkowodna Polski”
– po osiemdziesięciu latach…
W 2015 roku minęła osiemdziesiąta rocznica powstania wydawnictwa „Fauna Słodkowodna
Polski”, co jest uzasadnieniem dla podsumowania jego dorobku,
Wcześniejsze publikacje na ten
temat ukazały się przed ponad 30 laty
(Kasprzak i Rybak 1984a, b).
„Fauna Słodkowodna Polski”
(FSP) – to tytuł dobrze znanej polskim
zoologom i hydrobiologom serii wydawniczej, istniejącej od roku 1935
– kiedy to z inicjatywy profesorów Tadeusza Jaczewskiego i Tadeusza Wolskiego rozpoczęto wydawanie cyklu
monografii krajowej hydrofauny, obejmujących całość świata zwierzęcego
wód śródlądowych Polski – od gąbek po
kręgowce. Mimo zmian formatu i szaty
graficznej charakter naukowy i cel tego
wydawnictwa pozostaje niezmienny.

Już od samego początku istnienia serii zaplanowano podział na
37 zeszytów (choć właściwsze byłoby
tu raczej określenie „tom”), z których
każdy odpowiadałby wyróżnionemu
taksonowi: typowi (np. gąbki), gromadzie (np. tasiemce), czy rzędowi (np.
jętki). Podział ten na przestrzeni lat nie
uległ zmianie, chociaż w wydawanych
obecnie tomach nazwy polskie i łacińskie niektórych taksonów występują
w uwspółcześnionej czy poprawionej
formie (patrz ramka). W praktyce okazało się, że poszczególne tomy zostały
„rozdrobnione” – w sytuacji, kiedy dotyczą one na przykład poszczególnych
rodzin w obrębie danego rzędu owadów. Przyczynił się do tego zarówno
rozwój taksonomii i rosnąca liczba
opisanych gatunków (i wyższych taksonów), jak i coraz węższa specjalizacja
autorów.
Taki sposób zaprezentowania
niektórych taksonów spowodował konieczność dodatkowego oznaczenia
poszczególnych części tych opracowań.
I tak mięczaki obejmują zeszyt 7 (ślimaki) oraz 7A (małże), podobnie chrząszcze – zeszyt 10 (pływakowate, flisakowate, mokrzelicowate, krętakowate)
oraz 10A (kałużnicowate).
Nieco inaczej wygląda sytuacja
zeszytów, które od razu zaczęły ukazywać się z oznaczeniem liczbowo-literowym. Dotyczy to muchówek (11A
– meszki, 11B – wujkowate), wrotków
(32A – część ogólna, Monogononta
część systematyczna i 32B – Monogononta atlas gatunków – przy czym
obie te części stanowią razem jeden
wolumen – oraz 32C – Bdelloidea), a
także przywr (34A – część ogólna; część

systematyczna – Aspidogastrea, Digenea: Strigeida, 34B – część systematyczna Digenea: Echinostomida). Należy
przy tym zaznaczyć, że podział zeszytów na części nie odpowiada pozycji
niższych taksonów w układzie systematycznym, lecz zależy jedynie od kolejności publikowania tych opracowań.
Także schemat układu treści
dla wszystkich tomów wprowadzony
w momencie powstania serii pozostał
aktualny do dziś: część ogólna traktuje
o wszelkich aspektach danej grupy – od
systematyki po rozmieszczenie geograficzne, natomiast część szczegółowa
jest złożona z kluczy do oznaczania poszczególnych niższych taksonów. Warto
wspomnieć, że w części ogólnej ważny
i niezbędny element stanowią informacje o charakterze ściśle praktycznym,
dotyczące zbierania w terenie, hodowli,
konserwacji, preparowania i oznaczania zwierząt. Ponadto każdy zeszyt zawiera bibliografię, a także indeks nazw
systematycznych.
Istotną częścią opracowań jest
ich strona ilustracyjna. Od początku
składały się na nią rysunki oryginalne,
bądź zapożyczone z innych publikacji. Przedstawiają one zarówno pokrój
przedstawicieli poszczególnych gatunków, jak i struktury oraz szczegóły
morfologiczne i anatomiczne – zwłaszcza te, które mogą być pomocne przy
oznaczaniu zwierząt. W nowszych tomach pojawiają się ponadto wykresy i schematy, a także tabele służące
przedstawieniu zagadnień z dziedziny
systematyki, biologii i ekologii. Do tej
pory niewiele zeszytów zostało zilustrowanych fotografiami (małżoraczki,
wrotki, przywry). Warto zaznaczyć, że

w zeszycie 32 po raz pierwszy – i jak
na razie jedyny – pojawiły się barwne
zdjęcia mikroskopowe. W tym miejscu należy podkreślić, że poświęcone wrotkom tomy 32B i 32C – mają
odmienny charakter, niż pozostałe.
Oznaczanie zwierząt do szczebla rodzaju odbywa się na podstawie klasycznego klucza, a do gatunku – na
podstawie atlasu złożonego z rycin
i fotografii wraz z opisami.
Warto tu chyba wspomnieć
(chociaż to sprawa nie pierwszej wagi)
o zmianie wyglądu tomów serii na
przestrzeni minionych lat. Zmieniał
się zarówno format, jak i kolorystyka
okładki, liternictwo czy wreszcie sam
sposób zapisu tytułu (ryc. 1 – 8).
Zeszyty serii FSP mogą służyć jako podstawowe narzędzie pracy
badaczy słodkowodnej fauny krajowej (i nie tylko krajowej). W zamyśle
projektodawców krąg odbiorców
powinien obejmować nie tylko specjalistów poszczególnych działów
hydrozoologii, ale także studentów
biologii i pokrewnych kierunków, nauczycieli przedmiotów biologicznych,
zainteresowanych zoologią uczniów
i w ogóle wszystkich przyrodników
(także amatorów), chcących poszerzyć swoją wiedzę o faunie wodnej.
Obecnie do tej listy potencjalnych
odbiorców można zapewne dołączyć
dużą grupę osób pracujących w instytucjach ochrony środowiska.
Pierwszy etap istnienia FSP
to lata międzywojenne (1935–1938).
Wydano wówczas pięć zeszytów, prezentujących gąbki, pijawki, jętki, ptaki i ssaki. Spowodowana wojną i jej następstwami przerwa w publikowaniu
kolejnych tomów trwała do 1951 roku
kiedy to wydano zeszyty o owadach
bezskrzydłych i sieciarkach. Niestety,
po roku 1953 (publikacja wznowionego wydania gąbek) nastąpiła kolejna,
jeszcze dłuższa przerwa – aż do roku
1974. Został wtedy opublikowany tom
o błonkówkach (opracowany już w latach sześćdziesiątych XX wieku) i małżoraczkach. Lata siedemdziesiate XX
wieku to okres, w którym wydano najwięcej, jak dotychczas, tomów, bo aż
sześć. Następne zeszyty ukazywały się
z większą niż dotąd częstotliwością:
średnio jeden tom na dwa i pół roku.

Pierwszym wydawcą
serii była instytucja niezwykle zasłużona dla popierania
rozwoju nauki w Polsce niepodległej – Wydawnictwo
Kasy imienia Mianowskiego
– Instytut Popierania Nauki
w Warszawie („Z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej” –
takie określenie znajduje się
na stronie tytułowej publikowanych wówczas tomów).
Wydawcą kolejnych
tomów było (w latach 1951–
1993) Państwowe Wydawnictwo Naukowe w Warszawie
i Poznaniu. Funkcję „instytucji prowadzącej”, będącej
siedzibą redakcji/redaktora
naczelnego, pełniły jednostki naukowe PAN: Instytut
Zoologii Oddział w Poznaniu, Instytut Ekologii i Zakład
Biologii Rolnej. Od roku 1974
istniał Komitet Redakcyjny
serii, którym w latach 1974–
1987 kierował prof. Aleksander Wróblewski, będący jednocześnie redaktorem naczelnym.
Istotną datą w historii FSP stał się rok 1982 – kiedy redagowanie i wydawanie serii przejęło Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. W roku 1987 powstała Rada Redakcyjna z doc.
Krzysztofem
Jażdżewskim
jako przewodniczącym, zaś
stanowisko redaktora naczelnego objął dr Krzysztof
Kasprzak. Od roku 1993 pełni
tę funkcję prof. Andrzej Piechocki. Natomiast od roku
1996 seria publikowane jest
wspólnie przez PTH i Uniwersytet Łódzki, a wydawcą
stało się Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. W składzie Komitetu Redakcyjnego
i Rady Redakcyjnej spotykamy nazwiska tak wybitnych
polskich zoologów i hydrobiologów jak L. K. Pawłowski,
A. Piechocki, T. Sywula, T. Biesiadka, K. Jażdżewski, K. Kasprzak, R. Sowa, A. Giziński, A.
Kownacki, J. I. Rybak, A. Stańczykowska, S. Radwan.
Ciekawa wydaje się
próba ilościowego ujęcia
dotychczasowego dorobku

serii: pod względem. liczbę tomów
wydanych w poszczególnych dekadach oraz wielkości ich nakładów. O ile
ten pierwszy aspekt należy traktować
jako optymistyczny (generalnie jest

widoczny wzrost liczby tomów wydanych w ostatnim
okresie – chociaż nie dorównujący „latom tłustym”
czyli siedemdziesiątym XX
wieku), to wielkość nakładu
wykazuje odmienne tendencje. Łączna liczba egzemplarzy wynosi około 20
tysięcy, przy czym brak jest
danych o tomach wydanych
w latach międzywojennych
oraz o dwóch tomach z lat
nowszych (1990 i 1993).
Natomiast w ostatnich latach nakład jest bliski liczbie 200 egzemplarzy. Imponująco przedstawiają się
na tym tle wielkości z lat
pięćdziesiątych XX wieku,
kiedy to nakłady sięgały
nawet ponad 5 000 egzemplarzy (sieciarki) (można się
wprawdzie
zastanawiać,
czy tak wielki nakład był
wówczas sensowny i jakie
były jego losy), podczas
gdy obecnie liczba 200 egzemplarzy bywa uważana
przez wydawcę za (zbyt?)
wysoką.
Mimo wydania 25
tomów
(opracowanych
łącznie przez 28 autorów)
(patrz ramka) daleko jest
do ukończenia serii (37 tomów planowanych). Wciąż
nie opracowano wielu istotnych grup, jak większość
skorupiaków czy owadów
wodnych. Nie ma też ciągle
tomu wstępnego, który miał
zawierać wskazówki metodyczne zbierania i konserwowania poszczególnych
grup fauny. Poza tym wydane przed wieloma laty
zeszyty zawierają treści już
w części zdezaktualizowane i wymagające nowego
opracowania. Wreszcie słaby w przeszłości poziom
poligrafii (a przecież strona ilustracyjna
jest w tym wydawnictwie niezmiernie
ważna) stanowi też bodziec do zastanowienia się nad ponownym wydaniem
niektórych tomów.

Najważniejszym problemem
jest jednak wciąż znalezienie autorów
– specjalistów w zakresie znajomości
poszczególnych grup zwierząt, którzy
mogliby stworzyć solidne i nowoczesne
opracowania. Nie jest to łatwe, gdyż
liczba osób pracujących w kraju na polu
systematyki maleje, a niektóre grupy
hydrofauny pozostają „nieobsadzone”. Mimo tych problemów planowane
są oczywiście kolejne tomy. W trakcie
opracowania znajdują się takie grupy
jak ochotki i wodopójki. Innego rodzaju
problemem może być nowe podejście
taksonomiczne, oparte już nie na aspektach
morfologiczno-anatomicznych,
ale na wynikach badań genetycznych.
Z jednej strony daje ono możliwość poszerzenia wiedzy, głównie poprzez wyróżnienie nowych gatunków, z drugiej
zaś – powoduje nieraz zmiany w „tradycyjnych” podziałach systematycznych.
Należy przypuszczać, że ta kwestia
w niedalekiej przyszłości może pojawić
się w kolejnych tomach FSP.
Trzeba stwierdzić, że mimo
znacznego postępu w technice wydawniczej, a zwłaszcza komputeryzacji, poszczególne tomy muszą stosunkowo
długo oczekiwać na druk – ze względów
finansowych. Z uwagi na istniejące regulacje prawne niezbędne jest pozyskiwanie pieniędzy ze źródeł publicznych,
a najnowsze mechanizmy w tej dziedzinie nie są wystarczająco sprawne.
Jednocześnie należy pamiętać o tym, że FSP ma na gruncie europejskim konkurencję ze strony innych,
o zbliżonym charakterze, serii wydawniczych, jak na przykład Sűsswasserfauna der Mitteleuropa czy tak zwane.
Zooplankton Guides. Fakt, że zeszyty
serii publikowane są w języku polskim,
stanowi istotne ograniczenie dla znalezienia drogi poza granice naszego kraju
chociaż wiadomo skądinąd, że specjaliści z ośrodków zagranicznych są też zainteresowani tym wydawnictwem.
Istotnym momentem w rozwoju serii stało się opublikowanie
pierwszego tomu w języku angielskim.
„Rotifers, Rotifera, Monogononta” – to
zaktualizowana i uzupełniona wersja
polskich tomów 32A i 32B. Wspomniana pozycja została wydana jako efekt
współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego z Wydawnictwem

Uniwersytetu Jagiellońskiego, co umożliwiło jej wprowadzenie na
rynek międzynarodowy za pośrednictwem Columbia University
Press. Jednocześnie praca ta stała się dostępna w formie e-booka.
Można mieć nadzieję, że w przyszłości kolejne tomy będą również
wydawane w angielskiej wersji językowej, co umożliwi serii dotarcie
do odbiorców zagranicznych.
Wojciech Jurasz
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 12/16, 90–237 Łódź
wojciech.jurasz@biol.uni.lodz.pl

Kasprzak K., Rybak J. I., 1984a – Pół wieku wydawnictwa „Fauna
słodkowodna Polski” – Przegląd Zoologiczny, 28: 55–61.
Kasprzak K., Rybak J. I., 1984b – Fauna słodkowodna Polski –
Wiadomości Ekologiczne, wydawnictwo Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego, 30: 113–114.

Wydane tomy FSP
2. R. KUNTZE, Ssaki (Mammalia), 1935
3. A. DUNAJEWSKI, Ptaki (Aves), 1938
B. FERENS, J. WASILEWSKI, Ptaki (Aves), 1977
4. L. BERGER, Gady i płazy (Reptilia et Amphibia),
1975
5. H. ROLIK, M. REMBISZEWSKI, Ryby i krągłouste
(Pisces et Cyclostomata), 1987
7. A. PIECHOCKI, Mięczaki (Mollusca), Ślimaki
(Gastropoda), 1979
7A. PIECHOCKI, A. DYDUCH-FALNIOWSKA, Mięczaki
(Mollusca), Małże (Bivalvia), 1993
9. J. NOSKIEWICZ, W. PUŁAWSKI, Błonkówki
(Hymenoptera), 1974
10. K. GALEWSKI, E. TRANDA, Chrząszcze
(Coleoptera), Pływakowate (Dytiscidae),
Flisakowate (Haliplidae), Mokrzelicowate
(Hygrobiidae), Krętakowate (Gyrinidae), 1978
10A. K. GALEWSKI, Chrząszcze (Coleoptera),
Kałużnicowate (Hydrophilidae), 1990
11A. S. NIESIOŁOWSKI, E. BOKŁAK, Meszki
(Simuliidae, Diptera), 2001
11B. S. NIESIOŁOWSKI, Muchówki (Diptera),
Wujkowate (Empididae: Hemerodromiinae,
Clinocerinae), 2005
14. J. S. MIKULSKI, Sieciarki (Neuroptera s.l.), 1951
15. J. S. MIKULSKI, Jętki (Ephemeroptera), 1936
18. J. STACH, Owady bezskrzydłe (Apterygota), 1951
24. T. SYWULA, Małżoraczki (Ostracoda), 1974
26. L. K. PAWŁOWSKI, Pijawki (Hirudinea), 1936
31. J. KISIELEWSKI, Brzuchorzęski (Gastrotricha),
1997
32A, B. S. RADWAN (red.), Wrotki (Rotifera) 2004
32C. I. BIELAŃSKA-GRAJNER, J. EJSMONT-KARABIN,
N. IAKOVENKO, Wrotki (Rotifera, Bdelloidea) 2013
32. I. BIELAŃSKA-GRAJNER, J. EJSMONT-KARABIN, S.
RADWAN. Rotifers. Rotifera Monogononta, 2015
33. T. POJMAŃSKA, D. CIELECKA, Tasiemce
(Cestoda) związane ze środowiskiem wodnym, 2001
34A. K. NIEWIADOMSKA, Przywry (Trematoda)
Część ogólna; część systematyczna - Aspidogastrea,
Digenea: Strigeida, 2010
34B. K. NIEWIADOMSKA, Przywry (Trematoda).
Część systematyczna Digenea: Echinostomatida,
2015
37. K. SIMM, Gąbki (Porifera), 1935 I Wyd., 1953, II
Wyd.

Planowany podział serii [symbolem* oznaczono tomy
już opublikowane – w części lub w całości]
1. Wiadomości i wskazówki ogólne
2. Ssaki (Mammalia)*
3. Ptaki (Aves)*
4. Gady i płazy (Reptilia et Amphibia)*
5. Ryby i krągłouste (Pisces et Cyclostomata)*
6. Mszywioły (Bryozoa)
7. Mięczaki (Mollusca)*
8. Pluskwiaki (Heteroptera)
9. Błonkówki (Hymenoptera)*
10. Chrząszcze (Coleoptera)*
11. Muchówki (Diptera)*
12. Motyle (Lepidoptera)
13. Chruściki (Trichoptera)
14. Sieciarki (Neuroptera s.l.)*
15. Jętki (Ephemeroptera)*
16. Ważki (Odonata)
17. Widelnice (Plecoptera)
18. Owady bezskrzydłe (Apterygota)*
19. Niesporczaki (Tardigrada)
20. Pająki (Araneae)
21. Wodopójki (Hydrachnida)
22. Pancerzowce (Malacostraca)
23. Widłonogi i splewki (Copepoda et Branchiura)
24. Małżoraczki (Ostracoda)*
25. Skrzelonogi (Branchiopoda)
26. Pijawki (Hirudinea)*
27. Skąposzczety (Oligochaeta)
28. Nitnikowce i wstężniaki (Nematomorpha et
Nemertini)
29. Kolcogłowy (Acanthocephala)
30. Nicienie (Nematoda)
31. Brzuchorzęski (Gastrotricha)*
32. Wrotki (Rotifera)*
33. Tasiemce (Cestoda)*
34. Przywry (Trematoda)*
35. Wirki (Turbellaria)
36. Parzydełkowce (Cnidaria)
37. Gąbki (Porifera)*

Recenzja
Wody powierzchniowe Wielkopolskiego
Parku Narodowego i jego otuliny.
Tom I. Jeziora
Tom II. Małe zbiorniki wodne i rzeki.
Źródła zanieczyszczeń wód i zalecenia
Dwutomowa monografia po-święcona jest wodom powierzchniowym Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny, obejmująca
jeziora, drobne zbiorniki wodne i cieki
oraz źródła ich zanieczyszczeń.
Pierwszy tom został poświęcony szczegółowej ocenie stanu wód
piętnastu jezior w oparciu o makrofity,
fitoplankton, fitobentos, zooplankton,
bezkręgowce i ichtiofaunę oraz parametry fizyko-chemiczne wód w odniesieniu do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Niezwykle cenna jest
analiza wieloletnich zmian jakości wód
i komponentów biologicznych analizowanych jezior. Wieloaspektowość
zebranego materiału pozwoliła na właściwą ocenę podejmowanych działań
ochronnych na terenie parku narodowego i w jego otulinie, ocenę stopnia
degradacji wód na obszarach chronionych oraz położonych w zlewniach

o zróżnicowanym stopniu antropopresji. Wyniki badań zostały wzbogacone
o liczne opracowania kartograficzne
analizowanych ekosystemów wodnych
oraz ich zlewni.
Drugi tom poświęcono analizie
stanu drobnych zbiorników wodnych
i rzek. Dokonano oceny stanu ekologicznego rzek uwzględniając elementy
biologiczne, hydro-morfologiczne i fizyko-chemiczne. Badania hydrologiczne cieków zasilających badane jeziora
pozwoliła na ocenę wielkości ładunków wnoszonych do analizowanych
akwenów. Na podkreślenie zasługuje
szczegółowa analiza źródeł zanieczyszczeń wód, zarówno przestrzennych
jak i punktowych. Obejmowała ona
badania wód podziemnych i poziomu
wodonośnego, ujętych w rozbudowaną
sieć piezometrów, analizę ilości i jakości
opadów atmosferycznych, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, umożliwiających identyfikację nielegalnych
zrzutów ścieków,
badania
jakości i ilości wód
cieków w zlewniach
cząstkowych
oraz
gospodarkę
wodno-ściekową.
Opierając
się na badaniach
ankietowych,
obserwacjach
terenowych,
danych
spisu

rolnego, dokonano analizy rolniczych
źródeł zanieczyszczeń z uwzględnieniem między innymi hodowli zwierząt,
rodzaju upraw, wielkości nawożenia
gruntów ornych. Wieloaspektowość
analizowanych źródeł zanieczyszczeń
była podstawą do właściwego i dogłębnego wskazania zagrożeń środowiska wodnego badanego obszaru.
Praca ma nie tylko wysoką
wartość merytoryczną, ale również
aplikacyjną. Autorzy po rozpoznaniu
źródeł zanieczyszczeń wskazali działania ochronne. Kompleksowe ujęcie
zagadnienia ekologii wód i zagrożeń
ekosystemów wodnych jest niezwykle
cenne dla właściwego ich zarządzania.
Na podkreślenie zasługuje holistyczne podejście do ekologii wód. Szeroki
zakres danych stanowi również cenny
materiał porównawczy dla licznych
opracowań i badań nie tylko dla obecnych, ale i przyszłych pokoleń.
Julita Dunalska
Agnieszka E. Ławniczak, Aleksandra
Pełechata, Izabela Czerniawska-Kusza,
Natalia Kuczyńska-Kippen, Mikołaj
Kokociński, Janusz Golski - Wody
powierzchniowe Wielkopolskiego
Parku Narodowego
i jego otuliny. Tom I. Jeziora
Agnieszka E. Ławniczak (redaktor
naukowy) - Wody powierzchniowe
Wielkopolskiego Parku Narodowego
i jego otuliny. Tom II. Małe zbiorniki
wodne i rzeki. Źródła zanieczyszczeń
wód i zalecenia ochronneBogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2016,
ISBN 978-83-7986-135-4 i ISBN 978-837986-136-1

Wspomnienia o zmarłych
Krystyna Elżbieta Gromadka (1953−2017)
Elżbieta Gromadka była wieloletnim pracownikiem Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym, w Zakładzie Hydrobiologii. Nasza Elunia
– technik chemik – bez której nie powstałyby prace naukowe wielu badaczy wód śródlądowych. Zawsze chętna do pracy i pomocy, niebojąca się
nowych technik ani skomplikowanych
i długotrwałych analiz chemicznych.
W pracy drobiazgowa, dokładna, szukająca do końca błędów w wynikach
pomiarów, a w stosunku do współpracowników łagodna, pobłażająca, odpuszczająca błędy i potknięcia. Przez
wiele lat byliśmy jedną, wielką rodziną, na co dzień w Instytucie i na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach,
w laboratorium w Dziekanowie i podczas wyjazdów na terenowe badania
jezior i rzek. Szczególnie te eskapady
bardzo nas zbliżyły. Wspierała nas nie
tylko zawodowo, ale i prywatnie. Zawsze miała dla każdego dobre słowo,
starała się wytłumaczyć dlaczego inni
zachowują się niewłaściwie, uważała,
że nie zawsze warto mieć ostatnie słowo. Ela była dla naszych pociech „ciocią”, a my staraliśmy się dawać ciepło
jej dzieciom – ukochanym bratankom.
Ela jest… była jedyną znaną nam osobą, która nie miała wrogów, wszyscy
mówili o Niej dobrze i każdy darzył Ją
sympatią. W czasach naszej młodości
jeździliśmy czasami na narty – lubiła
góry, i latem i zimą. Ale najwięcej czasu
spędzaliśmy w trakcie naszych naukowych badań terenowych na Mazurach.
Laboratorium, kuchnia (w dawnych
czasach wyzwaniem było zrobienie posiłku z „niczego”), wieczorne spotkania
towarzyskie (aczkolwiek te ostatnie lubiła najmniej, jeśli liczba uczestników
przekraczała Jej normę) – zawsze niezwykle skromna, ale nie dająca sobie
wejść na głowę i to nie tylko zwykłym
doktorantom, ale także profesorom.
Elu, nie odchodzi się tak nagle…
Koleżanki i Koledzy z Zakładu
Hydrobiologii IE PAN
w Dziekanowie Leśnym
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