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9. sympozjum 
„Ekologia  mikrobiologiczna wód”
(Helsinki, 21–26 VIII 2005 r.)

Sympozjum, którego temat sformułowano w języku angielskim jako „Aquatic 
Microbial Ecology”, odbywało się w starym budynku uniwersyteckim mieszczącym 
się tuż obok cerkwi Aleksandra II, a więc w centralnej części Helsinek. Karty historii 
Uniwersytetu Helsińskiego sięgają roku 1640, kiedy powstał jako uczelnia szwedzka 
Royal Academy of Turku. W roku 1809 przemianowany został na Imperial Academy 
of Turku, co związane było ze zmianą „opiekuna” – 650 lat Finlandia należała do 
Szwecji, aby zostać dzielnicą autonomiczną, czyli Wielkim Księstwem związanym 
z Rosją unią personalną. W roku 1828 przeniesiony do Helsinek Uniwersytet otrzy-
mał nazwę Imperial Alexander University in Finland. Trzeci i ostatni okres w historii 
uniwersytetu liczy się od uzyskania przez Finlandię niepodległości w 1917 r. 

Grono międzynarodowego komitetu naukowego omawianego sympozjum było 
imponujące, mimo że w tym samym czasie odbywało się Sympozjum Europejskich 
Nauk Słodkowodnych w Krakowie. 

Lista uczestników liczyła 172 osoby, z czego – sądząc po ilości pozostawionych ma-
teriałów konferencyjnych (spakowanych w ekologiczne, lniane torby) – nie przybyło 
jedynie kilka (odwołano tylko jedno wystąpienie). Z Polski przyjechały trzy osoby. 
Nie było sesji równoległych, więc można było spokojnie wysłuchać wszystkich wy-
stąpień. Obrady zaczynaliśmy od 8.30 i kończyliśmy o 18.00, z krótkimi przerwami.

Sympozjum zaczęliśmy w niedzielę plenarnym wykładem prof. Evelyn Sherr na te-
mat „Ekologia mikrobiologiczna wód: wkraczając w nowy wiek”. Na początku wykła-
du przypomniała sylwetkę pioniera badań mikrobiologicznych lat 40. Clauda Zobella, 
a następnie wspomniała o rewolucji „myślowej” lat 70. na temat roli heterotroficznych 
mikroorganizmów w wodnych food webs. Uznała, że ostatnie badania molekularne 
przyniosły spektakularne odkrycia. Natomiast wyzwaniem dla naukowców są badania 
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mikroorganizmów wodnych jako systemu komórkowego współgrającego z otaczają-
cym je bezpośrednio fizyczno-chemicznym otoczeniem oraz innymi organizmami 
(np. komunikacja międzykomórkowa czy interakcje allelopatyczne). Później kontynu-
owaliśmy rozmowy w kuluarach przy szklaneczce ponczu. 

W poniedziałek były dwa główne tematy: „Biogeochemia mikrobiologiczna toni 
wodnej” i „Struktura molekularna zespołów”, w obrębie których odbyło się kilka sesji 
(m.in. „Molekularne analizy zespołów” oraz „Mikrobiologiczne konsorcja: zmien-
ność i regulacje różnorodności”). Na początku każdej sesji był wykład plenarny. 
W poniedziałek wysłuchaliśmy dwóch. Prof. Faroog Azam omówił „Biochemiczne 
interakcje w mikroskali”, a więc dotyczące m.in. bakterii, które mają wpływ na gospo-
darkę węglem w całym oceanie, czyli w rzeczywistości w skali makro. Zdaniem refe-
renta dopiero zintegrowane podejście obejmujące badania genetyczne, ekologiczne 
i biochemiczne może przynieść wyniki, które pozwolą przewidywać w jaki sposób 
ekosystemy morskie odpowiedzą na stresy, jak np. przełowienie, zanieczyszczenia, 
globalne ocieplenie, zanikanie bioróżnorodności, zwiększona ilość dwutlenku węgla 

Rys. 1. Fragment fontanny na tle starego ryneczku i reprezentacyjnej części miasta z budynkiem 
mera miasta i pałacem prezydenckim (w głębi) (fot. I. Kostrzewska-Szlakowska)
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w atmosferze, „użyźnianie” związane z eutrofizowaniem się wód przybrzeżnych. 
Następny był wykład prof. Stephena Giovannoniego „O przestrzennej i czasowej 
strukturze w obrębie zespołów bakterioplanktonu oceanicznego”. Codziennie wy-
słuchiwaliśmy też „wykładów na zaproszenie” – zwykle kilku. Dzień zakończyliśmy 
bardzo miłym przyjęciem, na które w imieniu rektora Uniwersytetu w Helsinkach 
zaprosiła nas jego zastępczyni prof. Marja Makarow. 

Wtorek – kontynuacja poniedziałkowego drugiego tematu (sesja: „Ekologiczne 
znaczenie różnorodności”) oraz nowy temat – „Regulacje w obrębie zespołów mikro-
biologicznych” z sesją „Kompleksowość i dynamika mikrobiologicznych sieci pokar-
mowych (food web)”. Wykład plenarny prof. Davida Kirchmana dotyczył „Regulacji 
zespołów bakteryjnych przez rozpuszczoną materię organiczną w ekosystemach wod-
nych”, ze szczególnym uwzględnieniem ciekawego szczepu SAR11. Okazuje, że gene-
tyczne badania bakterii (CARD-FISH, MICRO-CARD FISH, PCR-DGGE, T-RFLP 
itd.) są już standardem w badaniach światowych. Wieczorem w siedzibie władz miasta 
(przy głównej ulicy obok pałacu prezydenckiego i tuż przy starym ryneczku nad zato-
ką – rys. 1) powitał nas osobiście na kolejnym przyjęciu mer Helsinek.

W środę kontynuowaliśmy poprzedni temat (sesje: „Regulacje i wydajność wzro-
stu”, „Regulacje zakwitów toksycznych”) oraz zaczęliśmy nowy: „Życie mikrobiolo-
giczne w specyficznych środowiskach”, podzielony na dwie sesje: „Procesy mikro-
biologiczne w interfazie woda–osad” oraz wspomniane procesy w biofilmach. Prof. 
Staffan Kjellerberg w wykładzie plenarnym przedstawił złożoność zespołów biofil-
mu w środowisku morskim. Stwierdził, że w biofilmie występuje na ogół 40–80 ga-
tunków z wielu filogenetycznych grup oraz że skład gatunkowy jest dość stały w cza-
sie i przestrzeni. Jednakże badania nad kolonizacją powierzchni sugerują, że skład 
zespołów bakterii zmienia się po każdych 12 dniach. Od 17.30 odbywała się sesja 
plakatowa (przy piwie i przekąskach). Zgłoszono blisko 80 plakatów, z czego ogrom-
na większość pojawiła się na stojakach. Podzielono je na takie same grupy tematów, 
jakie wymieniam przy omawianiu każdego dnia plus 3 plakaty w osobnej grupie me-
todycznej. Odbył się również konkurs na najlepszy plakat młodego naukowca.

W czwartek kontynuowaliśmy stary temat z sesją „Procesy mikrobiologicz-
ne w najgłębszych miejscach na Ziemi”. Wykład prof. Antje Boetius zelektryzował 
wszystkich: brawurowo wygłoszony, z sekwencjami filmowymi „dymiących”, pod-
wodnych wulkanów i robotów biorących próbki. Okazuje się, że w najbardziej ekstre-
malnych środowiskach mamy olbrzymie zagęszczenie bakterii, które poprzez swoją 
aktywność zmieniają nawet struktury geologiczne. Zaczęliśmy też nowy temat doty-
czący zaawansowanych technologii w badaniach ekologii mikroorganizmów (sesja: 
„Innowacje”). Dzień krótszy, bo składający się tylko z dwóch sesji i dwóch wykładów. 
O godzinie  14.00 przenieśliśmy się wraz z przewodnikami na wyspę Suomenlina, 
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czyli morską fortecę zbudowaną jeszcze za panowania Szwedów, a zdobytą prawie 
bez jednego wystrzału przez Rosjan zimą, po lodzie. Oprócz murów obronnych, za-
budowań i wciąż jeszcze używanego suchego doku, mogliśmy podziwiać też łodzie 
pod pełnymi żaglami (rys. 2). Wieczorem odbyło się bardzo eleganckie przyjęcie 
przy dźwiękach muzyki Sibeliusa (pianistka i... prześliczny wiolonczelista) w Nobil 
House, czyli dawnym klubie dla wyższych sfer. W holu wisi tam wielki obraz (roz-
mach w stylu matejkowskim), na którym widać, jak wdzięczni mieszkańcy Helsinek 
wsłuchują się w słowa cara Aleksandra II. 

Piątek okazał się znowu krótszym dniem – obrady potrwały tylko do 14.00. Był 
jeden temat przewodni: „Ekologia mikroorganizmów środowisk zimnych” z dwie-
ma sesjami: „Przemiany i transport pierwiastków biogenicznych i węgla pomiędzy 
wodą a lodem” oraz „Adaptacje procesów mikrobiologicznych do zimna”. We wstęp-
nym wykładzie prof. David Thjomas spekulował, jak mogą wyglądać adaptacje stra-
tegii życiowych mikroorganizmów w lodzie wobec groźby zmniejszania się pokrywy 
lodowej w Arktyce i na południowych oceanach, czyli terenu, który obejmuje blisko 
13% powierzchni Ziemi. Badania ostatnich 20 lat pozwalają stwierdzić, że wprawdzie 
rozmieszczenie lodów wokół Antaktydy jest zmienne, lecz zwiększa się w przeci-

Rys. 2. Typowy widok skandynawski: skalista wyspa, morze i statek pod pełnymi żaglami 
(fot. I. Kostrzewska-Szlakowska)
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wieństwie do półkuli północnej, gdzie pokrywa lodowa się kurczy. Wspomniał także 
o słynnym już jeziorze Vostoc (Antarktyda), do którego wód próbują się dowiercić 
dwie ekipy. Akcja jest chwilowo wstrzymana, gdyż naukowcy chcą mieć pewność ab-
solutnej „czystości” metody pobierania próbek. Na koniec dnia prof. Åke Hagström 
w ramach ostatniego już, przeglądowego wykładu nt. 25 lat liczenia bakterii prze-
strzegł, aby mieć dystans do nowych technik, „albowiem nie zawsze to, co nam się 
wydaje być nowym gatunkiem czy szczepem, rzeczywiście nim jest” oraz przestawił 
przegląd współczesnej wiedzy  (liczebność, wzrost, kosmopolityzm, różnorodność 
i zachowanie) na temat bakterioplanktonu i jego marginalnego niegdyś znaczenia, 
aż do uznania go za najważniejszy składnik w globalnej biogeochemii. 

Ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy plakat młodego naukowca. Zwyciężyła 
Anna Edlund z Södertörn University College (Szwecja) z ekspozycją na temat struk-
tury zespołów mikrobiologicznych w osadach zanieczyszczonego Morza Bałtyckiego 
przed i po drenażu. 

Sympozjum było bardzo sprawnie zorganizowane. Aby poczytać abstrakty i zoba-
czyć zdjęcia zapraszam na stronę www.same9.fi. 

Iwona Kostrzewska-Szlakowska

4. Sympozjum Europejskich Nauk Słodkowodnych
(Kraków, 22–26 VIII 2005 r.)

Umieszczony w godle sympozjum, pluskający się w wodzie Smok Wawelski to-
warzyszył uczestnikom czwartego już spotkania z tego cyklu, które odbyło się 
w trzecim tygodniu sierpnia w Krakowie. Jego oryginalna nazwa to Symposium for 
European Freshwater Sciences – SEFS4. Koordynowane przez Freshwater Biological 
Association (FBA) sympozjum to, goszczące wcześniej w Antwerpii, Tuluzie i Edyn-
burgu, w tym roku zostało zorganizowane przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, 
Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk o Środowi-
sku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Hydrobiologicznego, a na jego kształt i przebieg złożyła się praca czuwających w ko-
mitecie organizacyjnym przedstawicieli z Polski i Wielkiej Brytanii. 

Poprzedzone przyjęciem w ratuszu i występem uzdolnionych młodych muzyków 
z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, rozpoczęło się to spotkanie w słoneczny po-
ranek w przepięknym miejscu – w Pałacu Larischa na Brackiej. Wśród 280 uczest-
ników, którzy przybyli z 36 krajów z całego świata, najliczniej reprezentowane były 
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Polska (57 osób), Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Czechy i Hiszpania. W ciągu 
czterech dni wygłoszono 136 referatów oraz zaprezentowano 109 plakatów, a spo-
śród 90 studenckich wystąpień 50 referatów i 25 plakatów wzięło udział w konkursie 
na najlepszą prezentację.

Prezentacje odbywały się w trzech salach audytoryjnych i dwóch  „przestrzeniach 
plakatowych”, a zgrupowane były w kilkanaście sesji tematycznych. Wiele wystąpień 
i plakatów dotyczyło zagadnień takich, jak interakcje pomiędzy mikroorganizmami 
czy biologia bezkręgowców, najwięcej jednak prezentacji pojawiło się pod hasłami 
szeroko pojętej różnorodności, biologii wód płynących i ekohydrologii. Specjalna 
sesja poświęcona europejskiemu Projektowi STAR, dotyczącemu standaryzacji 
klasyfikacji rzek dla celów Ramowej Dyrektywy Wodnej, odbyła się drugiego dnia 
sympozjum w Collegium Novum. Poranne i popołudniowe sesje zaczynały się od 
wykładu plenarnego wygłaszanego przez jednego z siedmiu zaproszonych mówców, 
a dzień kończyła dyskusja przy symbolicznym round table. 

Pierwszą sesję rozpoczął wykład Jonathana Greya z Uniwersytetu w Londynie, 
który mówił o rozwoju metod i przydatności analizy stabilnych izotopów (SIA) dla 
badań w dziedzinie ekologii wód prowadzonych na różnych poziomach – od mo-
lekularnego zaczynając, a na charakterystyce całych sieci troficznych i śledzeniu 
migracji organizmów kończąc. Grey wskazał też obszary, w których zastosowanie 
tego rodzaju analiz przynieść dopiero może ciekawe rezultaty. Podczas kolejnego 
wykładu Thomas Weisse z Austriackiej Akademii Nauk sfalsyfikował tezę, że świat 
mikroorganizmów słodkowodnych nie wykazuje zróżnicowania geograficznego. 
Pomimo podobieństw w skali globalnej, zbiorowiska mikroorganizmów wykazują 
bardzo duże zróżnicowanie lokalne. 

Francesca Gherardi z Uniwersytetu w Firenze zapowiedziała, że jej wystąpienie 
będzie miało charakter bardziej polityczny niż naukowy. Mówiła o inwazjach bio-
logicznych w kontekście tzw. dylematu Nerona, konkludując, że czas już przenosić 
zdobytą w laboratoriach wiedzę w świat rzeczywisty, choć być może bardziej wysu-
blimowane eksperymenty mogłyby jeszcze przynieść mocniejszą podstawę takiego 
czy innego działania. Problem podatnych na inwazje ekosystemów – ubogich w ga-
tunki zbiorowisk strumieni podzwrotnikowych wysp – przedstawił Alan Covich 
z Uniwersytetu w Georgii. Wykład koncentrował się na różnorodności funkcjonal-
nej w tamtejszych sieciach troficznych. Jako że zasiedlające je gatunki mogą pełnić 
szereg funkcji w ciągu swojego długiego życia, bogactwo gatunkowe nie jest wystar-
czającym wskaźnikiem do określenia stabilności systemu. 

Lennart Persson z Uniwersytetu Umeå pokazał, jak rozmiar ofiary może posłu-
żyć do przewidywania dynamiki liczebności w zbiorowiskach wodnych. Aby zro-
zumieć jej charakterystykę, nie można pominąć wewnątrzgatunkowej zmienności 

wiadomosci ekologiczne 5.indd   284wiadomosci ekologiczne 5.indd   284 2005-12-16   11:57:492005-12-16   11:57:49



285WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

w rozmiarach ciała, na przykład zależnego od ilości pokarmu tempa rozwoju ofia-
ry. Całość fascynująca, szkoda tylko, że „zębate” wykresy pojawiały się i znikały tak 
szybko z ekranu. Z zapartym tchem słuchało się zaś Winfrieda Lamperta z Instytutu 
Maxa Plancka w Plön. Wyłożył sprawy badaczom Daphnia dobrze znane – przedsta-
wił ten organizm jako modelowego roślinożercę, drapieżcę i ofiarę w badaniach eko-
logicznych, oraz rzeczy najnowsze – pokazał, że Daphnia, której sekwencjonowanie 
genomu zostanie niedługo ukończone, staje się właśnie modelowym organizmem 
w badaniach molekularnych.

Dlaczego rozmiary ciała tak bardzo różnią się u poszczególnych organizmów? 
Dlaczego niektóre zwierzęta, jak Daphnia, rosną i rozmnażają się przez całe życie, 
a inne wydają potomstwo raz w życiu i giną? Na te i inne podstawowe pytania do-
tyczące ewolucji historii życia odpowiedział ostatniego dnia sympozjum podczas 
swojego wystąpienia Jan Kozłowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zamykając tym 
samym cykl wykładów plenarnych.

Cykl popołudniowych dyskusji, choć z dnia na dzień coraz żywszych, pozosta-
wił wrażenie przechodzącej bokiem burzy mózgów – padło wiele celnych uwag, nie 
rozerwało to jednak intelektualnego nieba. I znów zapamiętałam głos Winfrieda 
Lamperta, postulujący dążenie do generalizacji w ramach unifikującego, darwinow-
skiego podejścia i przejście od udzielania mechanistycznych odpowiedzi „jak”, do 
wyjaśniania „dlaczego”.

Na koniec ogromną, choć wprawiającą polskich organizatorów w lekkie zakłopo-
tanie, niespodzianką był werdykt międzynarodowego jury oceniającego prezentacje 
studenckie. Dwie pierwsze nagrody w kategorii plakatu i pierwszą nagrodę w kate-
gorii prezentacji ustnej otrzymały Anna Bednarska, Małgorzata Grzesiuk i Barbara 
Pietrzak z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trzecią nagrodę za 
plakat jury przyznało Kai Korsu z Uniwersytetu w Oulu, a drugie miejsce za refe-
rat ex equo zdobyły Zeynep Pekcan-Hekim z Uniwersytetu w Helsinkach i Alena 
Štrojsová z Instytutu Hydrobiologicznego ASCR. 

Mówcy plenarni oraz autorzy dziesięciu najlepszych studenckich prezentacji 
ustnych i pięciu plakatowych zostali zaproszeni do publikacji w sympozjalnym to-
mie Polish Journal of Ecology. Colin Reynolds, podczas krótkiego podsumowania 
zebrania FBA, zapraszał krajowe stowarzyszenia zajmujące się problematyką wód 
słodkich do współpracy i utworzenia europejskiej federacji, Luigi Naselli-Flores 
zaprosił uczestników na piątą edycję SEFS do Palermo w 2007 roku, a Grażyna 
Mazurkiewicz-Boroń i Maciej Gliwicz oficjalnie zamknęli czwarte sympozjum, za-
praszając wszystkich na uroczystą kolację.

Otwierające i zamykające sympozjum przyjęcia były jednymi z wielu wyda-
rzeń, które przyczyniły się do stworzenia wyjątkowej atmosfery panującej przez 
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tydzień w Krakowie. Wieczorne zwiedzanie miasta skończyło się nocną eksplo-
racją Kazimierza, a trzeciego dnia wycieczkowe autokary rozjechały się w trzech 
kierunkach: w Tatry, na spływ Dunajcem w Pieniny i do Oświęcimia. Po całodnio-
wej wycieczce w Tatry, pomimo mgieł, deszczu i zmęczenia, twarze pozostały ro-
ześmiane. Prof. Gliwicz opowiadał o życiu w głębinach Stawów Gąsienicowych, 
wieczorne konsumowanie pstrągów umilała góralska kapela, a obolałe po zejściu 
z Kasprowego nogi rozruszały się dopiero na parkiecie ostatniego wieczoru.

O to, by nic innego nie ucierpiało, zadbała czujna i przesympatyczna krakowska 
ekipa. Wszystko dopięto na ostatni klawisz myszy, do tego z klasą. Wspaniała at-
mosfera i doskonała organizacja – tego uczestnicy na pewno nie zapomną, i niech 
żałują ci, którzy nad przyjazd do Krakowa przedłożyli udział w ASLO International 
Meeting, który w tym roku odbywał się w Europie. Cieszy też, że współpraca Krakowa 
i Warszawy może być tak udana i że prezentacje prowadzonych u nas badań zosta-
ły zauważone. Eric Patée wyraził zaskoczenie tym, jak wysoki poziom reprezentu-
ją młodzi polscy limnolodzy. Nie pozostaje nam młodym nic innego, jak pokazać, 
że jesteśmy godni tej opinii, a zdziwienie zamienić w powszechne uznanie faktu. 
Mobilizujące?

Barbara Pietrzak

VII Międzynarodowe Sympozjum na temat Cladocera
(Herzberg, Szwajcaria, 3–9 IX 2005 r.)

Naukowcy zajmujący się wioślarkami spotkają się co trzy lata, a tegoroczne sym-
pozjum było już siódmym spotkaniem tego międzynarodowego grona. Odbyło 
się ono na początku września w miejscowości Herzberg położonej w szwajcarskiej 
części Alp. Na sympozjum zjechało się ok. 120 naukowców z 28 krajów Europy, 
Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki. Najliczniejszą grupę tradycyjnie 
stanowili Niemcy (12 osób) oraz Szwajcarzy (10 osób), Polacy (9 osób), Belgowie, 
Czesi i Meksykanie (po 8 osób), licznie reprezentowane były również: Kanada i Ro-
sja (po 6 osób), Portugalia, Stany Zjednoczone, Finlandia i Hiszpania (po 5 osób), 
Tajlandia i Japonia (po 4 osoby). Na sympozjum byli również obecni Turcy, Szwedzi, 
Norwegowie, Włosi, Węgrzy (po 3 osoby). Resztę uczestników stanowili naukowcy 
z Tajwanu, Anglii, Południowej Afryki, Litwy, Irlandii, Indii, Kolumbii, Brazylii i Ar-
gentyny. Organizacją tego spotkania zajęli się naukowcy ze Szwajcarskiego Instytutu 
Nauki i Techniki Środowiskowej (Swiss Federal Institute for Environmental Science 
and Technology – EAWAG) na czele z Pietem Spaakiem. 
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Z centrum konferencyjnego, do którego zaprosili nas organizatorzy, roztaczał się 
piękny widok na dolinę Aary i położone na brzegach tej rzeki miasto Aarau. Uczestnicy 
sympozjum zostali ulokowani w hotelowej części ośrodka oraz w hotelikach w pobli-
skich miejscowościach. Organizatorzy zadbali o wygodny i sprawny (również późnym 
wieczorem) transport dla uczestników mieszkający poza centrum konferencyjnym. 

Po dwie sesje referatowe odbywały się w dniach, na które zaplanowano popołu-
dniowe sesje plakatowe, a w pozostałe dni odbywały się po cztery sesje . W trakcie 
sympozjum wysłuchaliśmy 42 wystąpień, a na sesjach plakatowych zaprezentowano 
stosunkowo dużo, bo aż 55 plakatów. Zarówno referaty jak i plakaty dotyczyły róż-
nych aspektów biologii, taksonomii i ekologii wioślarek.

Organizatorzy starali się pogrupować tematycznie zgłoszone referaty, jak się jed-
nak okazało, czasem ich podział nie był do końca trafny. Znaczna część wystąpień 
wychodziła bowiem poza ramy narzucone przez tematykę danej sesji.

Podczas niedzielnych sesji poruszano zagadnienia dotyczące optymalizacji odży-
wiania oraz adaptacji wioślarek do różnorakich stresów środowiskowych. Autorzy 
referatów zwrócili szczególną uwagę na mnogość indukowanych mechanizmów 
obronnych, realizowanych przez wioślarki w sytuacji stresu związanego z obecno-
ścią drapieżników w środowisku. Wśród tych mechanizmów wymieniano zmiany 
behawioru (migracje pionowe), morfologii (zmiany kształtu pancerza i jego struk-
tury możliwe do zaobserwowania dopiero pod mikroskopem elektronowym), jak 
również zmiany historii życia (np. wielkości ciała w momencie osiągnięcia dojrzało-
ści płciowej). W czasie popołudniowej sesji poruszano tematykę diapauzy, a zwłasz-
cza biotycznych i abiotycznym czynników mogących indukować przejście w stan 
spoczynku, roli jaj przetrwalnych w dyspersji, przedstawiono również wyniki prac 
korelujących liczbę i strukturę gatunkową jaj przetrwalnych odnajdowanych w osa-
dach ze zmianami klimatycznymi oraz składem taksonomicznym fitoplanktonu. 
Poruszano również kwestię prawomocności rekonstruowania struktury taksono-
micznej zespołu wioślarek na podstawie struktury genetycznej osobników pocho-
dzących z jaj przetrwalnych wyizolowanych z różnowiekowych osadów dennych. 

Poranna sesja poniedziałkowa poświęcona była szeroko pojętej ekotoksykologii. 
Omawiano między innymi rolę wioślarek w transferze metali na wyższe pozio-
my troficzne, pokazano również, że substancje toksyczne pochodzenia antropo-
genicznego mogą istotnie zakłócać relacje drapieżnik–ofiara, jak też powodować 
u Daphnia redukcję racji pokarmowej. Tematem drugiej sesji była hybrydyzacja 
u Daphnia. Omawiano między innymi zagadnienia dotyczące roli, jaką odgrywa 
pokarm w utrzymywaniu się hybryd Daphnia w zespołach zooplanktonu, przed-
stawiono również dane, z których wynikało, iż udział hybryd w zespole wioślarek 
może zależeć od statusu troficznego jeziora, oraz że szczególnie dużego udziału 
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hybryd można się spodziewać w okresie zmian środowiskowych zachodzących 
w zbiorniku.

Tematem przewodnim sesji środowych była taksonomia i rozmieszczenie geogra-
ficzne wioślarek. Dzięki szerokiemu zastosowaniu metod molekularnych możliwe 
stało się dokładne ustalenie pokrewieństwa między poszczególnymi gatunkami wio-
ślarek. Nowe odkrycia wprowadziły jednak duże zamieszanie do obecnie przyjętej 
taksonomii tej grupy zwierząt, a w dodatku zanosi się na dalsze zmiany. Zmiany te 
dotyczą szczególnie gatunków z kompleksu Daphnia longispina. 

W czasie sesji czwartkowych wysłuchaliśmy między innymi wystąpień na temat 
wpływu pH, temperatury i promieniowania UV na różne parametry historii życia 
wioślarek, wpływu pasożytów na dostosowanie Daphnia oraz strategii życiowych 
realizowanych przez Daphnia w alpejskich jeziorach. Tematem ostatniej sesji była 
ewolucja wioślarek. Przedstawiono wyniki badań sugerujących, iż duża różnorod-
ność genetyczna lokalnej populacji Daphnia, umożliwiająca szybką adaptację danej 
populacji do lokalnych warunków, może wpływać na sukces przyszłych imigrantów. 
Taka adaptacja może więc mieć wpływ na strukturę zespołu, a zatem i funkcjonowa-
nie ekosystemu. 

Organizatorzy sympozjum wprowadzili oryginalne zmiany w sposobie przepro-
wadzania sesji plakatowych. Otóż przed każdą sesją autorzy plakatów byli proszeni 
o krótkie (3–5-minutowe) „zareklamowanie” swojego plakatu. Prezentacje odby-
wały się w sali wykładowej przed całym gronem uczestników sympozjum. Dało to 
możliwość zaprezentowania swoich wyników lub tylko tematyki (w zależności od 
obranej strategii reklamy) badań przedstawionych na plakacie. Dzięki temu zabiego-
wi autorzy plakatów stali się mniej anonimowi oraz mieli możliwość przedstawienia 
wyników swoich badań szerszemu gronu specjalistów z „naszej” dziedziny (bardzo 
istotne zwłaszcza dla początkujących naukowców). 

Wśród laureatów konkursu o nagrodę za najlepszą prezentację młodego naukow-
ca znalazł się Polak – Tomasz Brzeziński z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, który zajął w nim drugie miejsce.

W połowie sympozjum organizatorzy zorganizowali wycieczkę, podczas której 
zaplanowano zwiedzanie Lucerny i Brna. Jak na spotkanie hydrobiologów przystało, 
zaproszono nas również na rejs statkiem po alpejskim jeziorze Brienz. Podczas rejsu, 
oprócz podziwiania przepięknych widoków, mieliśmy również możliwość zebrania 
prób planktonowych, z czego ochoczo skorzystali niektórzy uczestnicy.

Na następne VIII sympozjum zostaliśmy zaproszeni do Meksyku, a wszystko 
wskazuje na to, że IX odbędzie się we Włoszech. Widoczna silna potrzeba spoty-
kania się i chęć wymiany myśli w tym gronie naukowców dobrze wróży zarówno 
przyszłości sympozjów na temat Cladocera, jak i badaniom nad tą grupą zwierząt. 
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Zarówno w trakcje naukowej jak i towarzyskiej części sympozjum panowała bar-
dzo przyjazna i życzliwa atmosfera. Wyrozumiale traktowano wszystkie drobne nie-
dociągnięcia czy „wpadki”, zwłaszcza początkujących naukowców. Choć nie brako-
wało krytyki, to jednak zawsze była ona konstruktywna i rzeczowa. Bardzo pomocne 
były także uwagi i sugestie dotyczące metodyki przeprowadzania eksperymentów. 
Również kuluarowe rozmowy były bardzo stymulujące intelektualnie i zapewne za-
owocują nowymi pomysłami na badania. Ja sama, będąc u progu naukowej kariery, 
mogę tylko życzyć każdemu możliwości udziału w spotkaniu, gdzie debiuty (tak jak  
w moim przypadku) odbywają się w tak przyjemnej i nie stresującej atmosferze. 

Anna Bednarska
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