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Sprawozdania
XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Kraków, 19–22 września 2012 roku
W obradach zjazdu wzięło udział około dwustu uczestników. Przedstawiono około
170 prezentacji w formie referatów i plakatów. Zostały one zgrupowane w kilka sesji
tematycznych: Różnorodność biologiczna, Funkcjonowanie ekosystemów, Ochrona
i zarządzanie środowiskiem, Ekologia mikroorganizmów, Ekotoksykologia, Globalne
zmiany i zagrożenia oraz Ekologia populacyjna.
Kolejny, XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich odbył się w Krakowie pomiędzy 19 a 22 września
2012 roku. Miejscem obrad był Pałac
Larischa przy ulicy Brackiej. Organizatorami były trzy instytucje: Polskie
Towarzystwo Hydrobiologiczne (Oddział w Krakowie), Instytut Ochrony
Przyrody PAN (Zakład Biologii Wód
im. Karola Starmacha) oraz Polskie
Towarzystwo Fykologiczne. Komitet
Organizacyjny liczył 12 osób, a Komitet Honorowy, co nie powinno dziwić, aż 8 osób (!). Zjazd rozpoczął się
w zabytkowych salach krakowskiego
Ratusza a w skład części inauguracyjnej wszedł m.in. wykład plenarny
pt.. „Historia, rozwój i znaczenie Krakowskiej Szkoły Hydrobiologicznej”,
który wygłosił dr Andrzej Kownacki
(Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków). Po nim nastąpiła prezentacja
prof. Konrada Wołowskiego (Instytut
Botaniki PAN, Kraków) „Profesor Jadwiga Siemińska – nestor polskiej hydrobiologii” połączona z wręczeniem
Jej medalu im. Alfreda Lityńskiego.
Piszący te słowa nie był niestety czynnym uczestnikiem tych wydarzeń
z powodu niemożności wciśnięcia się
do równie pięknej, co i szczelnie wypełnionej sali wykładowej.
Podczas
trwania
Zjazdu
wygłoszone zostały ponadto dwa
wykłady plenarne: pierwszy zaprezentowała prof. Lubomira Burchardt
(Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznań). Traktował on o wpływie
użytkowania zlewni „podgrzanych”
jezior konińskich na ich obecny stan
hydrobiologiczny. W drugim z nich
prof. Ryszard Chróst (Uniwersytet

Warszawski) omawiał problemy ekologii i ekofizjologii mikroorganizmów
planktonowych w gradiencie troficznym Wielkich Jezior Mazurskich.
W obradach wzięło udział
około dwustu uczestników (chodzi
o tych fizycznie obecnych w Krakowie
– lista autorów prezentacji jest znacznie dłuższa). Przedstawiono około
170 wystąpień w formie referatów
i plakatów. Zostały one zgrupowane
w kilka sesji tematycznych, z których
trzyodbywały się z reguły równolegle w salach różniących się znacznie wygodą, pojemnością i „tłem
akustycznym”. Z pewnością niezbyt
szczęśliwym rozwiązaniem było
umieszczanie referatów cieszących
się największym zainteresowaniem
w salach najmniejszych i najgłośniejszych, choć raczej nic nie wskazuje
na to, aby była to działalność celowa. Aby dać wgląd czytelnikowi w to,
jaka tematyka badawcza jest najpopularniejsza w ostatnim czasie wśród
polskich hydrobiologów, podaję
poniżej podstawowe ilościowe parametry. Zaznaczam równocześnie, że

Uczestnicy zjazdu na sali plenarnej
niektóre z prezentacji miały w treści
tyle wspólnego z nazwą sesji, której
były częścią, że prawdopodobnie
dostały się do niej drogą losowania:
I tak: „Różnorodność biologiczna”
reprezentowana była przez 20 referatów i 30 plakatów; „Funkcjonowanie ekosystemów” (czy to dość,
trzeba przyznać, ogólne określenie
nie może być przypadkiem jedną z
definicji ekologii?) – 21 referatów i
22 plakaty, „Ochrona i zarządzanie
środowiskiem” – 9 referatów i 19 plakatów, „Ekologia mikroorganizmów”
– 4 referaty i 10 plakatów, a „Ekotoksykologia” – 5 referatów i 9 plakatów.
Ponadto 5 plakatów zaprezentowano
w sesji „Globalne zmiany i zagrożenia” a 10 plakatów w sesji „Ekologia
populacyjna”. Co najmniej dwa plakaty prezentowane na zjeździe nie
znalazły się w książce abstraktów, a
trzy umieszczone zostały na końcu,
jako dodatek.
Niektóre wystąpienia ustne
cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem, że w ich trakcie słuchacze
demokratycznie siedzieli i polegiwali

Jedna z sesji zjazdu

Wręczenie medalu im. Alfreda Lityńskiego Profesor Jadwidze Siemińskiej

Uroczysta kolacja w restauracji na barce zacumowanej na Wiśle

na podłodze, próbując usłyszeć prelegenta w sali C poprzez odgłosy
zakręcających tramwajów, lub z braku miejsca śledzili wywód poprzez
świetliki na schodach przed salą B.
Należały do nich, między innymi referaty: prof. Macieja Gliwicza o optymalizacji żerowania u ryb planktonożernych i dr Ewy Wilk-Woźniak na
temat monitoringu siedlisk Natura
2000. W tym drugim wystąpieniu
pobity został zapewne i to na długie
lata, rekord zjazdów Hydrobiologów
Polskich – ta prezentacja, niczym artykuł w Nature czy Science, miała 31
autorów! Gratulacje! Kto podejmie
wyzwanie? Z dużym zainteresowaniem i z dużym uznaniem słuchaczy
spotkało się wystąpienie prof. Jacka
Wolnickiego o przewrotnym tytule
„Czy nadmiar wody może szkodzić
rybom?”. W konkursie na najbardziej
kontrowersyjne wystąpienie, gdyby
taki kiedykolwiek został stworzony,
mój głos bez wahania oddałbym na
prezentację „Funkcjonalne badania
hydrobiologiczne jako podstawa planowania ochrony przyrody” doktora
Wojciecha Puchalskiego.
Mimo szczerych chęci nie
mogę czytelnikom wiele powiedzieć
o sesjach plakatowych – ich organizacja niestety skutecznie utrudniała aktywną percepcję. Bardzo małe
odległości pomiędzy stelażami, tłok,
bardzo zła akustyka sal, gwar równoległych rozmów i brak punktualności skutecznie zniechęciły mnie, i jak
sądzę innych, do wysłuchania wielu
potencjalnie bardzo ciekawych doniesień. Wyjątkiem była sesja konkursowa, która mogła, jak sądzę, usatysfakcjonować wszystkich słuchaczy.
Ostatniego dnia odbył się panel dyskusyjny „Potrzeby przyrody
i ochrony środowiska, a oczekiwania wobec nauki i naukowców” moderowany przez Pana Jacka Engela
z Państwowej Rady Ochrony Przyrody, który poświęcony był dyskusji
inicjowanej przez wystąpienia czworga specjalistów. Prezentowali oni
zarówno środowiska akademickie
(prof. Joanna Pijanowska z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Tomasz
Heese z Politechniki Koszalińskiej),
administrację państwową (dr Barbara Kotońska, Regionalny Konserwator Przyrody), jak i sektor finansowy
(dr Urszula Rzeszot z Europejskiego

Banku Inwestycyjnego). Panel był
dobrze zorganizowany i świetnie
prowadzony, obfitował w ciekawe
wypowiedzi dyskutantów, choć jego
przebieg był dość przewidywalny,
przynajmniej dla osób, które w tego
rodzaju spotkaniach już uczestniczyły. Z pewnością wart uwagi i zapamiętania był apel wystosowany
pod adresem pracowników uczelni o szersze wykorzystanie zapału
i energii studentów przy zbieraniu
materiałów dotyczących monitoringu wód słodkich. Materiały takie
mogłyby być dla wspólnej korzyści
wykorzystywane na przykład przez
Inspektoraty Ochrony Środowiska.
Przyłączając się do tego apelu swoją skromną osobą, cynicznie apeluję
jednak o przekazywanie uczelniom,
studentom i ich opiekunom części
środków finansowych rzeczonych inspektoratów na tego typu przedsięwzięcia, a z pewnością idea szybciej
i sprawniej się urzeczywistni.
W tradycyjnym już konkursie na najlepszy plakat młodego hydrobiologa wzięli udział autorzy 12
plakatów, prezentujących wysoki,
choć mocno zróżnicowany poziom.
Komisja pod przewodnictwem prof.
Jacka Wolnickiego przyznała I nagrodę pracy „Wpływ nitkowatych sinic
na zdolność konkurencyjną wioślarek różniących się wielkością ciała
w różnych warunkach termicznych”
mgr inż. Anny Sikory z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wyróżniła pracę „Wpływ
temperatury na długość życia samców i samic Daphnia magna” pani Julii Mier-Jędrzejowicz także z ZH UW.
Zwycięstwo w konkursie skutkuje
ufundowaniem przez organizatorów wpisowego na międzynarodową
konferencję SEFS w Münster w lipcu
2013 roku. Nadmieniam w tym miejscu, że werdykt Komisji jest dla mnie
w pełni zrozumiały i przyjąłem go
z wielką satysfakcją.
W czwartek po południu
zgodnie z tradycją zarezerwowano
czas na walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Ustalono m.in., że następny
zjazd hydrobiologów polskich odbędzie się w 2015 roku w Koszalinie.
W tego rodzaju sprawozdaniu
nie może zabraknąć oczywiście relacji z życia towarzyskiego toczącego

się wokół Zjazdu. O ile wiem było ono
ożywione i, jak to wśród hydrobiologów zgromadzonych w mieście wręcz
do tego stworzonym, satysfakcjonujące, mimo znacznego rozproszenia uczestników, zakwaterowanych
w bardzo wielu, nieraz odległych
miejscach. Prawdę mówiąc, życie towarzyskie nie było w widoczny sposób „animowane” przez organizatorów, co zmuszało przedsiębiorczych
uczestników do radzenia sobie z tym
we własnym zakresie. Powiedzieć, że
współczesny Kraków, jako arena życia
towarzyskiego jest miastem drogim
to jak nic nie powiedzieć. Dotyczy to
też posiłków, które każdy z uczestników musiał spożywać niejako na własną rękę – szkoda, moim zdaniem, że
organizatorzy nie pomyśleli o organizacji jakiejś tańszej alternatywy, np.
dla studentów i doktorantów.
Na podkreślenie zasługuje ze
wszech miar godny pochwały pomysł
obdarowania każdego z uczestników bardzo cennym wydawnictwem
– „Księgą gatunków obcych inwazyjnych Polski” pod red. Z Głowacińskiego, H. Okarmy, J. Pawłowskiego
i W. Solarza. Ciekawym i atrakcyjnym posunięciem organizatorów
było zorganizowanie tradycyjnego
wieczornego spotkania towarzyskiego – Uroczystej Kolacji - w restauracji na barce zacumowanej na Wiśle
z malowniczym widokiem na Wawel. Choć zdania uczestników tego
spotkania są podzielone, to według
mnie było one bardzo udane, zarówno gastronomicznie jak i towarzysko,
przynajmniej dla tych szczęśliwców,
którym udało się zająć miejsce siedzące. W sobotę odbyła się kameralna wycieczka do Ojcowskiego Parku
Narodowego, która dzięki staraniom
organizatorki (dr Ewy Wilk-Woźniak)
i przychylności aury udała się, podobno, wyśmienicie.
Zjazd, jak wszystkie dotychczasowe Zjazdy Hydrobiologów Polskich był udany i owocny, a zasygnalizowane przeze mnie niedociągnięcia
nie wpływają na ogólne pozytywne
wrażenie. Na stronie internetowej
Zjazdu (http://www.iop.krakow.pl/
zhp) została umieszczona bogata
galeria fotograficzna, zapraszam
w imieniu organizatorów!
Paweł Koperski

Sprawozdania
Międzynarodowa konferencja Towarzystwa
Limnologii i Oceanografii (ASLO) oraz
IV Zjazd Studentów Limnologii (WLSM)
Jezioro Biwa, Otsu, Japonia, 4–13 lipca 2012 roku
Pomiędzy 9 a 13 lipca kilka tysięcy naukowców z całego świata przedstawiało wyniki
swojej pracy, a tematyka obejmowała fizyczne, chemiczne i biologiczne zagadnienia badań
prowadzonych w ekosystemach morskich, jeziornych, rzecznych również arktycznych
(antarktycznych). Na uwagę z pewnością zasłużyły wykłady plenarne Isabel Reche oraz
Nelsona G. Hairstona Jr. Wspólny wykład poprowadzili prof. Z. Maciej Gliwicz oraz prof.
Winfried Lampert uhonorowani nagrodą A. C. Redfielda za całokształt pracy naukowej.
Tegoroczne spotkanie Towarzystwa Limnologii i Oceanografii
(ASLO – Japan 2012) poprzedzone
było czwartym międzynarodowym
zjazdem studentów limnologii (World
Lake Student Meeting). The World
Lake Student Meeting jest organizowany w ramach działania Światowego
Stowarzyszenia Wody i Klimatu (World
Water and Climate Network) oraz Fundacji International Lake Environmental
Committee (ILEC). Cykl spotkań ma
na celu umożliwienie plenarnej dyskusji pomiędzy znanymi i doświadczonymi naukowcami oraz młodymi,

wyróżniającymi się studentami zajmującymi się problemami współczesnej hydrobiologii. W tym roku dziesięcioro studentów z Japonii, Nowej
Zelandii, Argentyny, Szwajcarii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Izraela i Polski miało okazję
dyskutować na temat postępującego
globalnego kryzysu wodnego (Facing
the World Water Crisis) z profesorami: Charlsem Goldmanem, Robertem
Robartsem, Michio Kumagai i Kirsten
Olrik. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu dr. Shin-Ichi Nakano (Uniwersytet Kyoto), w którym autor dyskutował

możliwy wpływ pogarszającej się jakości wód na różnorodność biologiczną
mikroorganizmów wodnych. Kolejne
wykłady związane były z problemami i
wyzwaniami stojącymi przed przyszłymi limnologami oraz z działaniami,
które należałoby podjąć w celu ograniczenia skutków malejących światowych zasobów wody pitnej. Spotkanie
zakończyło się wyprawą badawczą na
jezioro Biwa, podczas której studenci
oraz profesorowie mogli obserwować
życie na dnie jeziora za pomocą najnowocześniejszego sprzętu badawczego
– robota podwodnego sterowanego
przy użyciu konsoli play-station.
Międzynarodowa Konferencja
Towarzystwa Limnologii i Oceanografii, miała miejsce w malowniczo położonym nad jeziorem Biwa mieście
Otsu. Konferencja została zorganizowana przez licznych japońskich naukowców będących członkami ASLO,
a całe przedsięwzięcie było koordynowane przez profesorów Kazuhiro
Kogure, Jotaro Urabe, oraz Michio
Kumagai. W skład komitetu naukowego weszli profesorowie Bo Qiu, Chiaki
Motegi, Chih-hao Hsieh, Dietmar Straile, Hae Jin Joeng, Jean-Pierre Gattuso,
Jim Elser, Jing Zhang, Jonathan J. Cole,
Sally MacIntyre, Shigenobu Takeda,
Shin chi Nakano, Warwick Vincent,
oraz Wen-Xiong Wang, którzy mieli za
Ceremonia otwarcia – część oficjalna

Ceremonia otwarcia – część mniej oficjalna
zadanie wyselekcjonować prace prezentowane podczas 8 sesji ogólnych i
73 sesji specjalnych (pełna lista tematów dostępna na stronie http://aslo.
org/japan2012/theme.html).
Konferencja ASLO Japan 2012
rozpoczęła się 8 lipca 2012 roku w Biwako Hall powitaniem dr. John Downinga oraz wykładem plenarnym
dr Nancy B. Grimm na temat problemów z jakimi będą musiały radzić sobie społeczności miejskie w obliczu

Podwodny robot

Uczestnicy konferencji nad Jeziorem Biwa
kurczących się zasobów wody pitnej.
Następnie wspólny wykład poprowadzili prof. Z. Maciej Gliwicz oraz prof.
Winfried Lampert uhonorowani nagrodą A. C. Redfielda za całokształt
pracy naukowej. Nagroda A.C. Redfielda jest przyznawanym od 1994 roku
wyróżnieniem, ustanowionym w celu
uhonorowania najwybitniejszych naukowców zajmujących się problemami
wód, którzy przez dziesięciolecia wyznaczają standardy i kierunki dla rozwoju światowej hydrobiologii. Pośród
wyróżnionych tą prestiżową nagrodą
znajdują się m.in. Charles S. Yentsch,
John J. Gilbert, Charles R. Goldman,
Jörg Imberger i John Hobbie.
Podczas dzielonego z profesorem Lampertem wykładu prof. Gliwicz
zaprezentował wyniki swoich prac
dotyczących ekologii zooplanktonu
afrykańskiego zbiornika zaporowego Cohora-Bassa, jak również wciąż
intrygujące obserwacje dotyczące
słodkowodnej endemicznej sardynki
Limnothrissa miodon, która najada się
w ciągu kilku zaledwie godzin dwóch
lub trzech z rzędu nocy księżycowych
w czasie pełni, gdy specyficzna sekwencja zachodu słońca i wschodu
księżyca umożliwia zastawienie tzw.
‘pułapki księżycowej’. Profesor Lampert w zabawny sposób zaprezentował szereg rad i zasad, które poprzez
dekady pracy pozwalały mu osiągać
międzynarodowy sukces.
W trakcie konferencji kilka
tysięcy naukowców z całego świata

przedstawiało wyniki swoich prac, a
tematyka obejmowała fizyczne, chemiczne i biologiczne zagadnienia badań prowadzonych w ekosystemach
morskich, jeziornych, rzecznych, również arktycznych (antarktycznych). Na
uwagę z pewnością zasłużyły wykłady
plenarne prof. Isabel Reche (Zakład
Ekologii, Uniwersytet Granada) oraz
prof. Nelsona G. Hairstona Jr. Prof.
Reche przedstawiła wyniki niezwykle ciekawych badań dotyczących
wpływu opadania pyłu na ekosystemy jeziorne w obrębie regionu Sierra
Nevada (Hiszpania) i wyjaśniła, w jaki
sposób wylesianie może skutkować
zwiększoną depozycją do jezior pyłów
oddziaływujących na stan troficzny
zbiornika. Wykład prof. Hairstona zatytułowany ”Hutchinsonowski Teatr
Ekologii – Eco-Ewolucyjne reakcje na
zmiany w środowisku naturalnym”
miał na celu przedstawienie wyników
badań nad procesami ewolucyjnymi
zachodzącymi w przeciągu kilku, a nie
jak w klasycznym dziele Hutchinsona
kilkudziesięciu generacji, bezpośrednio sprzężonymi z procesami ekologicznymi. Spotkanie ASLO-Japan
zakończyło 13 lipca 2012 roku wręczeniem nagrody Raymonda L. Lindemaa doktorowi Stuartowi Jonesowi za
wyróżniający się artykuł dotyczącego
diapauzy jako czynnika zwiększającego różnorodność biologiczną mikroorganizmów. Przemówienie pożegnalne
wygłosił dr John Downing.
Anna Przytulska-Bartosiewicz

Recenzja
Wincenty Kilarski - Anatomia ryb
PWRiL, Poznań, 2012 ISBN 978-83-09-01080-7
W 15 rozdziałach autor prezentuje kwestie systematyki ryb, ich środowiska życia,
poruszania się i morfologii, rozmnażania się i przede wszystkim różnorodność budowy ich
najważniejszych układów anatomicznych.
Powszechne
Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne Sp. zoo oddział w Poznaniu wydało, jak napisano na okładce: „...podręcznik akademicki dla wykładowców i studentów uczelni rolniczych oraz uniwersytetów...” pt. „Anatomia ryb” autorstwa znanego i cenionego ichtiologa, profesora Wincentego Kilarskiego. To obszerne dzieło (456 str.)
poświęcone jest opisowi makroskopowej i histologicznej budowy przedstawicieli różnych grup ryb, opatrzone
w liczne rysunki, obfite piśmiennictwo,
indeks terminów i polsko-łaciński słownik taksonów. W 15 rozdziałach autor
prezentuje kwestie systematyki ryb,
ich środowiska życia, poruszania się
i morfologii, rozmnażania się i przede
wszystkim różnorodność budowy ich
najważniejszych układów anatomicznych. W jednym z pierwszych podrozdziałów
(„Systemy
klasyfikacji

i systematyka ryb”) zaprezentowana
jest nowoczesna i wyczerpująca klasyfikacja zarówno wymarłych jak i współczesnych taksonów pierwotnie wodnych strunowców, oparta na opracowaniu Nelsona z 2006 roku. Szkoda,
że zabrakło tu znanej już od pewnego
czasu specjalistom ważnej konkluzji,
że ryby, w takim układzie mające rangę dywizji, nie są jednostką systematyczną w sensie systematyki filogenetycznej a sztucznym, parafiletycznym
kladem. Ciekawe i cenne zwłaszcza dla
studentów wydają się szczególnie rozdziały 2 i 3 („Kształty ciała ryb, sposoby pływania”, „Rozród”). Pozostałe części książki to kompetentny, szczegółowy i, w większości przypadków, wyczerpujący opis niezwykle różnorodnych typów budowy poszczególnych
układów i narządów ryb, należących
do różnych, bardzo odległych od siebie filogenetycznie taksonów. Autor
często odwołuje się do porównawczej
anatomii na poziomie mikroskopowym, choć wątków dotyczących ewolucyjnych ciągów przekształceń rozmaitych tkanek i narządów trudno raczej
w książce szukać. Rzucającą się w oczy
niekonsekwencją ze strony Autora jest
wielokrotne uwzględnianie przy tego
typu rozważaniach grupy krągłoustych
(Cyclostomata), która w początkowych
rozdziałach potraktowana jest jako archaiczna dla systemu taksonomicznego Nelsona (wyróżnia on wchodzące w
jej skład dwa niezależne taksony w randze gromad: minogi i śluzice), a poza
tym wyraźnie stwierdzone jest tam, że
nie należą one do ryb! Bardzo ważnym
elementem „Anatomii ryb” są liczne

ilustracje i im właśnie poświęcić muszę nieco więcej uwagi. We wszystkich
książkach, poświęconych anatomii jakiejś grupy organizmów wyraźne i czytelne ilustracje to, kto wie, czy nie element najważniejszy. Istotne, żeby tego typu rysunki spełniały przynajmniej
dwa z trzech warunków: były duże, wyraźne i kolorowe. Niestety, czynniki natury, jak sądzę finansowej, spowodowały, że rysunki i diagramy w „Anatomii ryb”, prezentujące porównywane
organy czy narządy, pełne nieraz skomplikowanych schematów nie spełniają
należycie swoich funkcji. Kolorowe rysunki są bardzo nieliczne i prezentują wyłącznie schematy histologiczne.
W większości rysunki są dwu-, trzy- albo
i pięć razy za małe, jakość i rozdzielczość
niektórych reprodukcji jest stanowczo zbyt słaba (np. 3.8 F; 4.9 B, 13.3 C),
a wiele schematów wieloczęściowych
części szkieletowych jest po prostu nieczytelna. Bardzo nieszczęśliwą z punktu widzenia percepcji czytelnika była
decyzja wydawnictwa o wykorzystaniu
do druku papieru o niskiej jakości i gęstości – w efekcie tego rysunek z jednej
strony kartki widoczny jest po drugiej
stronie i skutecznie utrudnia dostrzeżenie szczegółów. Swoje funkcje dobrze spełniają za to obszerne, dobrze
przemyślane i konsekwentne podpisy
i opisy do rysunków i schematów, które
pełnią ważną funkcję przy prezentowaniu informacji. W sumie książka „Anatomia ryb”, mimo pewnych mankamentów to jednak pozycja solidna, cenna
i ze wszech miar godna polecenia.
Paweł Koperski

Wspomnienia
Wspomnienia węgorzewskie
...czyli miłe dobrego początki
W czerwcu 1953 roku grupa studentów zadomowiła się na stałe w Giżycku, dokąd
przyjeżdżała jeszcze przez dwa kolejne lata, zbierając setki (a może nawet tysiące) próbek
planktonu, bentosu i fauny naroślinnej. W teren jeździło się samochodem pseudoterenowym marki IFA (produkcji wschodnioniemieckiej), a motorem napędowym łodzi
były najczęściej wiosła i silnik przyczepny, który miał tę niespotykaną nigdzie cechę, że
dawał się uruchomić na brzegu, zaś po przyczepieniu do łodzi natychmiast gasł.
Od czego się zaczęło... nie potrafimy dziś, wobec braku źródłowych
badań historycznych, dać wiernego
i ścisłego obrazu tamtych dni. Co najwyżej można przedstawić pewne okruchy zdarzeń, które szczęśliwie przetrwały w naszej pamięci.
Początki kariery hydrobiologicznej grupy studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UW, której trzon zasadniczy stanowili:
Kazik Dobrowolski (kierownik grupy, nieco starszy kolega), Ewa Piecuch
(obecnie Pieczyńska), Teresa Wiśniewska (później Rybak, następnie Strusińska), Eligiusz (zwany Lilkiem) Pieczyński, Tadek Prus i Igor Rybak, przypadają na okres wczesnej wiosny 1953 roku,
kiedy to na drugim roku studiów grupa została wyekspediowana do Biologicznej Stacji Jeziorowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Giżycku, rozpoczynając chlubną pracę nad fauną
pokarmową ryb jezior okolic Węgorzewa na Pojezierzu Mazurskim. Badania
prowadzono na 49 jeziorach, w ramach
programu badawczego IRŚ nad gospodarką rybacką jezior, prowadzonego
przez doc. Janusza Zawiszę.
Przedtem jednak, wczesną
wiosną, grupkę tych żółtodziobów
asystent zaprowadził nad Jeziorko Kamionkowskie i pokazał jak wyglądają zwierzątka żyjące w wodzie. Udzielił wtedy odpowiedzi na szereg zasadniczych pytań, między innymi na takie (postawione, gwoli ścisłości, przez

osobę spoza wyżej wymienionego
grona): „Czy pan się przypadkiem nie
orientuje, czy ślimaki należą do mięczaków?”. Nabywszy w ten i w inny sposób
pewien zasób wiedzy, rzeczona grupka
studentów mogła już rozpocząć twórcze działania na terenie Mazur.
W czasie tego pierwszego wyjazdu, niewiele brakowało, aby część
grupy znalazła się za burtą łodzi na
środku jeziora Gołdopiwo w czasie niespodziewanej nawałnicy (mrożących
krew w żyłach szczegółów oszczędzimy). Wszystko się jednak dobrze skończyło i już w czerwcu grupa zadomowiła

się na stałe w Giżycku, dokąd przyjeżdżała jeszcze przez dwa kolejne lata,
zbierając setki (a może nawet tysiące) próbek planktonu, bentosu i fauny
naroślinnej. Już po krótkim czasie ekipa tonęła w stosie próbek, których nie
sposób było na bieżąco opracować, a
później w stosie teczek, a pośród nich
ginęła zwłaszcza Babka (jakich to nazw
jezior w tamtej okolicy nie ma!). W teren jeździło się samochodem pseudo-terenowym marki IFA (produkcji
wschodnioniemieckiej), a motorem napędowym łodzi były najczęściej wiosła i silnik przyczepny, który miał tę

Na brzeg jeziora Niegocin, skąd niekiedy wyruszało się w teren motorówką, maszerowało się z całym potrzebnym sprzętem w sposób luksusowy

niespotykaną nigdzie cechę, że dawał
się uruchomić na brzegu, zaś po przyczepieniu do łodzi natychmiast gasł.
Tadek i Lilek pamiętają zapewne wyprawę na Mamry w pewne niedzielne
przedpołudnie. Przepłynęli wtedy całą
długość kanału od Niegocina do Mamr
samymi tylko pociągnięciami sznurka, powodującymi wszelako obrót śruby. Dopiero na Mamrach stwierdzili, że
zakręcony był dopływ paliwa. Po tym
doświadczeniu zrozumiała jest chyba
późniejsza niechęć jednego z nich do
motoryzacji. Nie zawsze jednak było
tak pięknie. Czasami trzeba było korzystać z lichej tratwy skleconej naprędce
z desek. Wyobraź sobie Drogi Czytelniku, na jednym jej końcu Hanię, a na
drugim Tadzia - chudzinę, co prawda
ze stosownymi akcesoriami do pobierania prób. Niewiele one jednak pomagały i Tadzio miał pewne trudności z utrzymaniem horyzontalnej pozycji tratwy (patrz Wiadomości Hydrobiologiczne on-line nr 1 „Sceny z życia
hydrobiologa”).
Natchnienia do pracy dostarczał p. Buniak, właściciel zakładu szewskiego w Giżycku. Ilekroć by nie przechodzić w pobliżu, o każdej porze dnia
(a może nawet i w nocy?), zawsze widziało się jego przygarbioną sylwetkę,
ślęczącego nad czyimś obuwiem. Natchnął on Kazika i powstał wiersz, który
zaczynał się mniej więcej tak:

Prawie jak śniadanie na trawie
Choć chandra serce ci truje,
Nic się nie martw kolego
Buniak pracuje!
Gdy na naradzie smętnie tkwisz
I gdy ci nuda serce zatruje,
Wtedy kolego pamiętaj, iż
Nie jest tak źle – Buniak pracuje.
Z zaopatrzeniem w niezbędne produkty żywnościowe
w tych czasach było różnie. Zdarzało się, że nawet
z takim śniadaniem, jak na
powyższym zdjęciu, były
trudności.
Bywało tak, że
część ekipy pracowała na

Oto zdjęcia części ekipy

jeziorze, a jeden z jej członków (najczęściej w grze w marynarza „wygrywał”
Tadek) szedł do pobliskiej wsi, aby kupić coś do jedzenia. Było to o tyle trudne zadanie, że we wsiach nie było w
owych czasach sklepów. Raz się zdarzyło, że w zagrodzie na pytanie „czy
mogę kupić chleba?”, otrzymał dwie

kromki chleba ze słowami „piniendzy
nie trzeba, bidulo”. Widać z tego, że Tadzio nie zawsze miał swój reprezentacyjny wygląd. Natomiast po powrocie
z terenu, obiado-kolacje zjadało się w
miejscowej restauracji, gdzie kelnerem był psycholog p. Józio, sławny później z olsztyńskiej restauracji „Pod żaglami” znanej wielu uczestnikom słynnego Zjazdu Hydrobiologów Polskich
w 1964 roku w Olsztynie.
W Biologicznej Stacji Jeziorowej w Giżycku, w której ekipa przez
trzy lata pracowała, na szczęście rzadkie były wizyty dostojnych gości. Na
szczęście, ponieważ przed takimi wizytami bardzo dokładnie pastowano
blaty stołów laboratoryjnych pastą...
do butów.
Niestety zachowały się tylko nieliczne zdjęcia z tych czasów i to
bardzo złej jakości, ale na fotografiach
obok widać ciężką pracę terenową.
A jakie to są jeziora? Najprawdopodobniej Bimbinek i Białe, chociaż zdania są podzielone. Pamięć płata figle.
Niech to będzie usprawiedliwieniem za
wszystkie nieścisłości, jakich zdarzy się
nam jeszcze dopuścić.
A propos Bimbinek, to tam Lilek polował na szczupaka przy pomocy aparatu Ekmana. Szczupak przestraszył się tylko trochę, znacznie bardziej, niefortunny myśliwy, swoją skaleczoną ręką.
W tamtych czasach praca w terenie wcale nie była łatwiejsza, niż
obecnie, a właściwie to trudniejsza,
o czym świadczy wymowa twarzy „galernika”. Wprawdzie ciężka harówka
w terenie nie sprzyjała na ogół kontemplacji, tym nie mniej badane przez ekipę jeziora zachwycały pięknem. Jeszcze dziś, gdy spytać Igora, które z jezior
uważa za najpiękniejsze, odpowie bez
wahania, choć głosem nabrzmiałym od
wzruszenia: „Najpiękniejsze jezioro to
Krzywa Kuta”. O jego uroku (jeziora, nie
Igora) powiedzą fotografie przedstawione na sąsiedniej stronie.
Oczywiście częste były seminaria i inne zebrania naukowe. Ileż
ciekawych rzeczy pozostało w pamięci ówczesnych uczestników tych spotkań. Z zakresu rybactwa mówiło się

Członkowie ekipy przy pracy
o „ciężkim kroczku”, o „presji kanibalizmu na narybek”, o „szybkim obrocie
płocią w jeziorze, w którym roślinność
jest jak wojłok”. Nie brak było i alarmujących głosów w rodzaju „Na Gołdopiwie wali się leszcz i sieja”, „Na Bimbinku
jest pustynia”, lub wręcz przestróg „Nie
należy opierać się na moczarce”. Poruszano tez kwestie metodyczne: „Jak się
kasarkiem weźmie, to kasarek chodzi
od dużych form do małych”. Wypowiadano też opinie o zaletach stosowanej
aparatury, czego dowodem jest niniejsza fraszka:
Bierze muł, pobiera piasek
Nowoczesny patalasek.
Oczywiście chodziło o czerpacz

wody skonstruowany przez prof.
Patalasa.
Czasy węgorzewskie to oczywiście nie tylko praca, ale również i inne wspomnienia. Na ciastka ekipa chodziła do jedynej miejscowej kawiarni,
w której czasami pojawiał się napis:
„Kawy nie podaje się z braku gorącego
zaplecza”. Na prośbę o bezy, kelnerka
spytała, „bez czego?”. Lilek, jak twierdzili złośliwi, w niedziele nie wstawał
z łóżka, posiłki jadł tylko wtedy, gdy
mu je koledzy przynieśli, a na drugi
bok przewracał go Tadek. Co najwyżej
sięgał ręką, by włączyć radio, ale ręki
już nie cofał, bo stanowiło to dla niego
zbyt wielki wysiłek. Nie znaczy to jednak, że unikał wysiłku, był znakomitym pingpongistą, siatkarzem i wioślarzem, a do tego niezrównanym szachistą. Igor jeździł na wyścigowym rowerze i rzucał dyskiem. Zajął nawet kiedyś w silnej konkurencji bardzo dobre
trzecie miejsce. Tyle tylko, że poza nim
startowali jeszcze Kazik i gość z Warszawy – Andrzej. Ewa musiała pijać mleko,
co sprawdzała jej mama przyjeżdżając
na inspekcje. Problem polegał na tym,
że nikt nie mógł precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, jakie mleko pije, gorące czy zimne? Igor starał się ratować
sytuację i powiedział, że takie...ciepłe.
Odbywały się nawet wieczory literacko-muzyczne. Kazio deklamował wiersze, a Igor grał na pianinie (czy też może je tylko reperował?). Tadek ze względu na swój młodzieńczy wygląd miał
trudności z kupnem biletów na film
dozwolony od lat… 14. Jeśli już mowa
o filmach to hitem miał być film pod tytułem „Zielona taśma”. Okazało się jednak, że był to film radziecki o metodach
racjonalnego chowu bydła.
Wyniki badań fauny pokarmowej jezior węgorzewskich, prowadzone
przez trzy kolejne lata, były wykorzystane przez pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego do opracowania
operatów urządzeniowych gospodarki rybackiej jezior. Niezależnie od tego
duże fragmenty wyników badań ekipy
zostały opublikowane.
Powyższy
tekst
powstał
na podstawie przekazanych w formie ustnej wspomnień różnych osób

– nieodżałowanemu Krzysiowi Dusoge (zwanego Dusogą), który sporządził z nich, na maszynie do pisania
firmy Łucznik, notatki (nie było wtedy jeszcze komputerów, co może być

niezrozumiałe dla najmłodszej części
czytelników) – oraz własnych wspomnień niżej podpisanego.
Jan Igor Rybak

Doktoraty z hydrobiologii w 2011 roku

Sylwia Izabela Bębnowska-Dębczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska
Rozprawa doktorska pt.: Ocena wpływu
reżimu hydrologicznego i infrastruktury hydrotechnicznej na migrację
spływającego węgorza europejskiego
monitorowanego
hydroakustycznie
w dolnym odcinku rzeki Shannon.
Paweł Cezary Buras
Instytut Rybactwa Śródlądowego im.
S. Sakowicza
Rozprawa doktorska pt.: Poszukiwanie
możliwości regulowania liczebności
ryb z zastosowaniem symulacyjnego
modelu, na przykładzie leszcza Abramis brama (L.) w Zegrzyńskim Zbiorniku Zaporowym.
Anna Cudak
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Hydrobiologii
Rozprawa doktorska pt.: Różnorodność
wrotków (Rotifera) w antropogenicznych zbiornikach wodnych o różnym
stopniu zasolenia na Wyżynie Śląskiej.
Lech Doroszczyk
Instytut Rybactwa Śródlądowego im.
S. Sakowicza
Rozprawa doktorska pt.: Wykorzystanie metod hydroakustycznych do oceny populacji sielawy na przykładzie
jeziora Pluszne.
Agnieszka Gałka
Uniwersytet Gdański, Instytut Biologii
Rozprawa doktorska pt.: Biologia i ekologia ekspansywnych populacji Salvinia natans (L.) All. w delcie Wisły.
Mariola Elżbieta Janowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk
o Żywności i Rybactwa
Rozprawa doktorska pt.: Genetyczna,
biologiczna i ekologiczna charakterystyka czystych westslope cutthroat trout (Oncorhynchus clarkii lewisi)

i zhybrydyzowanych z pstrągiem tęczowym (O. mykiss) populacji z gór skalistych, Alberta, Kanada.
Krzysztof Klęczar
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Rozprawa doktorska pt.: Wpływ ołowiu
na wzrost ciała i stężenie wybranych
hormonów metabolicznych u karpia.
Mirosława Elżbieta Kozieł
Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Rozprawa doktorska pt.: Biologia i ekologia zmieraczka zatokowego Talorchestia deshayesii (Audouin, 1826) w Juracie, nad Zatoką Pucką.
Adriana Monika Królicka
Uniwersytet Warszawski, Instytut Mikrobiologii
Rozprawa doktorska pt.: Różnorodność
prokariotycznych mikroorganizmów
planktonowych w gradiencie troficznym Wielkich Jezior Mazurskich.
Nuphar lutea Smith Grążel żółty

Łukasz Lamentowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Biologii
Rozprawa doktorska pt.: Relacje między zgrupowaniami ameb skorupkowych, roślinnością i parametrami
siedliskowymi torfowisk minerotroficznych Wielkopolski.
Paweł Prus
Instytut Rybactwa Śródlądowego im.
S. Sakowicza
Rozprawa doktorska pt.: Znaczenie
larw Chironomus sp. jako składnika
pokarmu leszcza i krąpia w Zbiorniku
Zegrzyńskim oraz leszcza w zbiorniku
Siemianówka.
Magdalena Paulina Szmukała
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Nauk
o Żywności i Rybactwa
Rozprawa doktorska pt.: Przydatność
procesu nanofiltracji do usuwania zanieczyszczeń z wody w procesie produkcji materiału zarybieniowego.
Spis doktoratów ze streszczeniami jest
także na stronie internetowej www.pth.
home.pl

Habilitacje z hydrobiologii w 2011 roku

Tadeusz Fleituch
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Rozprawa habilitacyjna pt.:
Dekompozycja gruboziarnistej materii organicznej a funkcjonowanie ekosystemów małych rzek w warunkach
antropopresji.
Przyjęta 15 listopada 2011 roku.
Przedstawiona praca podaje, po raz
pierwszy dla Polski, szczegółowe dane
ilościowe dotyczące dekompozycji
gruboziarnistej materii organicznej
(CPOM), mierzonej metodą ekspozycji
liści olszy i dębu w workach, w dwudziestu górskich rzekach o niskiej
rzędowości. Celem niniejszej pracy
było zbadanie potencjalnego wpływu dwóch czynników antropopresji:
1) podwyższonego stężenia biogenów i 2) modyfikacji strefy brzegowej
poprzez uprawy świerka na dekompozycję CPOM i związanych z nią destruentów. Destruentów opisano za
pomocą parametrów strukturalnych
(bogactwo i różnorodność gatunkowa
grzybów wodnych oraz rozdrabniaczy
bezkręgowych) i parametrów funkcjonalnych (tempo dekompozycji, sporulacja grzybów wodnych, metabolizm
materii organicznej) w ekosystemach
rzek. Tempo dekompozycji liści olszy
było 3-4 razy wyższe niż liści dębu, na
skutek różnic w ich składzie chemicznym. W badanych rzekach rozdrabniacze bezkręgowe miały większy wpływ
na dekompozycję, niż podwyższone
stężenia biogenów. Uprawy świerka
nie wywierały jednoznacznych efektów na tempo dekompozycji. Zaobserwowano wyraźnie negatywny wpływ
upraw świerka na zespoły rozdrabniaczy bezkręgowych. Ani udział świerka, ani udział wszystkich drzew iglastych strefy brzegowej nie wpływały
na tempo dekompozycji i liczebność
rozdrabniaczy. Stwierdzono dysfunkcję zdrowotności ekosystemów rzek
o żyznej wodzie (od stopnia umiarkowanego do silnego). Uprawy świerka

powodowały umiarkowane zakłócenia w dekompozycji olszy. Negatywny
wpływ świerka okazał się silniejszy na
rozkład liści dębu, niż olszy. Na proces rozkładu wiele czynników wpływa
antagonistycznie (najważniejsza jest
temperatura wody). Podczas dekompozycji w obu typach liści następował
wzrost stężenia biogenów. Podwyższona żyzność wody i obecność świerka nie wpływały istotnie na produkcję

konidiów i różnorodność zespołów
grzybów wodnych na liściach olszy,
stwierdzono natomiast wpływ upraw
świerka na produkcję konidiów na
liściach dębu. Na różnorodność grzybów na liściach dębu negatywnie
wpływały biogeny w wodzie, a pozytywnie uprawy świerka. W rzekach
zanieczyszczonych widelnice były zastępowane przez kiełże lub przez muchówki. Muchówki liczniej zasiedlały

Scirpus radicans Schkur. Sitowie korzenioczepne

liście olszy, niż dębu. Większa atrakcyjność (jakość pokarmowa) olszy,
niż dębu dla rozdrabniaczy (Tipula
sp.) związana była z wyższą zawartością N i P oraz większą ilością grzybów
wodnych na liściach olszy, co warunkuje lepszy wzrost tych zwierząt. Taksonomiczna różnorodność rozdrabniaczy była wyższa na liściach dębu niż
olszy, a wzrost żyzności wody w rzekach zdegradowanych powodował
wyraźne zmniejszenie różnorodności
rozdrabniaczy. Monokultury świerka
nie wpływały na obniżenie tej różnorodności. Podwyższona żyzność wody
wpływała pozytywnie na respirację
mikrobiologiczną obu gatunków liści.
Respiracja liści olszy zależała istotnie
od tempa dekompozycji, składu chemicznego liści oraz chemizmu wody.
Przeprowadzone badania potwierdziły opinię, że metabolizm może być
czułym wskaźnikiem detekcji zmian
towarzyszących dekompozycji CPOM,
związanych z czynnikami zewnętrznymi (chemizm wody) i z wewnętrznymi
(skład liści i procesy biochemiczne).
Tempo dekompozycji liści olszy było
pozytywnie skorelowane z kilkoma
czynnikami dotyczącymi zlewni. Liczebność rozdrabniaczy była pozytywnie związana z głębokością rzeki
i pH wody. Opierając się na zebranych
wynikach oraz ostatnich postępach
analizy łańcuchów pokarmowych i retencji biogenów, stechiometrii ekologicznej, teoriach metabolicznych,
pojmowaniu procesów dekompozycji
przedstawiono syntetyczny przegląd
aktualnego stanu wiedzy uwzględniający nowe miary strukturalne i funkcjonalne, które są zalecane do teoretycznej i praktycznej oceny rzek oraz
mogą być pomocne w rutynowym
monitoringu naturalnych i antropogenicznie zmienionych ekosystemów
rzek.

Paweł Koperski
Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu
Warszawskiego
Rozprawa habilitacyjna pt.:
Ocena i ochrona różnorodności biologicznej słodkowodnych bezkręgowców
Przyjęta 21 listopada 2011 roku.
Tematyką rozprawy są kwestie właściwej oceny różnorodności taksonomicznej bezkręgowców wykorzystywanej jako podstawowy wskaźnik
określający stan ekologiczny środowisk słodkowodnych. Na podstawie
danych o liczebności i składzie taksonomicznym różnych grup zwierząt
wykazano związek pomiędzy ich różnie wyrażoną różnorodnością biologiczną, a najważniejszymi czynnikami
ekologicznymi. Współczesne metody
monitoringu biologicznego bazujące na analizie składu i różnorodności słodkowodnych bezkręgowców,
zarówno te już stosowane w ciekach
jako element wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, jak i te dopiero opracowywane na potrzeby oceny stanu
jezior oparte są na teoretycznym założeniu o monotonicznym spadku różnorodności biologicznej fauny wraz ze
wzrostem, różnie rozumianej i ocenianej, degradacji środowiska. W rozprawie wykazano, że tego rodzaju wnioskowanie jest błędne a przynajmniej
nieudowodnione, jako oparte na niepotwierdzonym, teoretycznym modelu zależności. Związek pomiędzy natężeniem antropogenicznych zmian w
środowisku lub stopniem degradacji
a różnorodnością biologiczną ma najczęściej postać zależności unimodalnej, a maksimum różnorodności ma
miejsce w środowiskach o umiarkowanym lub pośrednim stopniu natężenia
zmian środowiskowych. W rozprawie
zaprezentowano warunki, które powinny być spełnione, aby monitoring
oparty na różnorodności biologicznej
bezkręgowców mógł być użyty, z przynajmniej częściową poprawnością, do
oceny stanu ekologicznego środowisk
słodkowodnych.

Roman Żurek
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Biologii
Rozprawa habilitacyjna pt.:
Wybrane aspekty funkcjonowania
meromiktycznego zbiornika w wyrobisku posiarkowym,
Przyjęta 14 grudnia 2011 roku.
Prowadzono badania hydrobiologiczne w zatopionej odkrywkowej
kopalni siarki. Są to pierwsze takie
badania na świecie. Badania wymagały równoczesnego rozwiązania i wyjaśnienia kilku problemów.
W czasie badań zidentyfikowano
kluczowe zależności między procesami chemicznymi i biocenozą
zbiornika. Konkluzje wypunktowano poniżej: 1) badania rozwinęły typologię Thienemann’a
wprowadzając nową warstwę pod
nazwą katalimnion, 2) biocenoza planktonowa ma nietypową
strukturę gatunkową zawierającą
oprócz typowo słodkowodnych
gatunków również gatunki słonawo-wodne oraz inne rzadkie
lub nowe dla Polski, 3) nietypowy
skład chemiczny wody w specyficzny sposób kształtuje zbiorowisko zooplanktonu i jego zawiłe
zależności wewnątrz biocenozy.
Zbiornik ten jest unikalny w skali światowej i jedyny w Polsce.
Z tego powodu powinien być chroniony. Stosowny wniosek został
złożony w wojewódzkim wydziale
ochrony środowiska, 4) obecność
siarczków i siarkowodoru w koncentracjach do 3 mg na litr ma
działanie teratogenne na niektóre
gatunki wrotków, 5) w przypadku
zagospodarowania zbiornika do
celów rekreacyjnych wskazane
jest utrzymanie zbiornika w stanie
oligotrofii. Taki stan gwarantuje
mechanizm limitacji azotu azotanowego, który nie powinien być
niszczony działaniami rekultywacyjnymi. Taki wniosek został wdrożony w rekultywacji zbiorników po
kopalniach Javiriv i Podorożna na
Ukrainie i w ograniczonej skali dla
Piaseczna.

Instytucje hydrobiologiczne
Historia Stacji Hydrobiologicznej
w Mikołajkach,
do której materiały zebrała, zestawiła i opatrzyła
subiektywnym komentarzem Jolanta Ejsmont-Karabin
Część Trzecia
Rok 1963 przyniósł wiele
zmian w funkcjonowaniu Stacji. Pracownicy Zakładu Ekologii PAN mogli
się poczuć na Stacji o wiele swobodniej i zacząć snuć plany jej rozwoju.
W międzyczasie intensywnie pracowano naukowo i nie mniej intensywnie odpoczywano po pracy. Przygody
tego sezonu dokładnie opisał Krzyś
Dusoge w swojej Kronice:
ikołajki 1963
Czyli „Zielony Domek”
Był to pierwszy rok po przeprowadzeniu się z kochanego starego baraczku.
Większość grupy zamieszkała w Szarym Domku, lecz w centrum uwagi
był Zielony Domek vel Cerkiewka, vel
Domek Trzech Dziewcząt, pomjając
nazwy nadane przez ludzi złośliwych.
Mimo, że Domek zamieszkiwany był stale przez Włodka, Igora,
Maćka i Krzyśka, a czasowo jeszcze
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przez innych, stał się świetlicą, pokojem gościnnym. Było to miejsce,
gdzie można było przyjść o każdej
porze, bez względu, czy ktoś ze stałych mieszkańców był obecny, czy też
nie, przejrzeć prasę, posłuchać radia,
zdrzemnąć się, porozmawiać o polityce, a nawet zaliczyć małego drinka.
Wieczorem, prócz gry w brydża, organizowano tu dodatkowe kolacje,
czasem zabawy. W pewnym okresie
można było posłuchać niezwykle interesujących, nieraz nie pozwalających długo zasnąć, opowieści naszego
gościa Andrzeja Lisieckiego. Często
opowieści te kończyli, ze względu na
zmęczenie sędziwego narratora, koledzy znający go dłużej. Słuchacze nie
zawsze zdawali sobie z tego sprawę,
będąc już w ramionach Morfeusza.
Mamy już trzy osoby z tytułem doktora: Szef, Hanka i Ewa (...).
Nic nie będą warte wspomnienia 1963 roku, jeśli nie przypomni się

„meczu lata”, lub „meczu w samo południe”. Nie mogę nawet pokusić się o
opis tej zaciętej, pełnej poświęcenia
i bólu, walki z przeciwnikiem o te kilka
lat młodszym. Trzeba by tu pióra Bogdana Tomaszewskiego lub Sienkiewicza. Podam tylko fakty:
Po przyjemnej zabawie, niezupełnie bezalkoholowej, na którą
byli zaproszeni studenci WSR odbywający praktykę w miejscowym PGR,
ktoś nieopatrznie rzucił propozycję,
by na drugi dzień (niedziela) zagrać
w siatkówkę. „Bardzo chętnie – odpowiedzieli studenci – a iluosobowe
składy?”. Z przerażeniem zrozumieliśmy, że to mecz. Na odwrót było za
późno. Na drugi dzień rano mieliśmy
jeszcze nadzieję, że nie przyjadą.
Przyjechali, młodzi chłopcy, wypoczęci, w doskonałej kondycji. Stanęli
naprzeciwko pięciu steranych życiem
hydrobiologa, panów. Było południe,
+40o w cieniu. Postanowiliśmy tanio
skóry nie sprzedać. Kibice, nie zdając sobie sprawy z nierównych szans,
powiedzieli, że jeśli przegramy, to do
końca pobytu będziemy jedli na śniadanie twarożek. Rozgorzała walka.
I stał się cud. Dzięki doskonałej grze
Lilka i Piotra Węgleńskiego (spowinowacony z grupą) i poświęceniu Igora,
Andrzeja Prejsa i Krzyśka i dzięki perspektywie twarożku mecz wygraliśmy
3:1. Pomógł nam w tym doping kibiców i skrzynka z wodą sodową.
Ze względu na oszczędnościowe żywienie nas przez stołówkę,
nie zapomnimy nigdy doskonałych
kolacyjek powstałych z inicjatywy
kochanej Magdzi i często ze zbiorów
grzybowych Profesora Petrusewicza.
Zielony domek

Nie można nie wspomnieć młodości
i werwy, jaką wnieśli w nasze życie
studenci na praktyce i pracach zleconych, piwa i bufetu organizowanego przez pełną temperamentu Basię
Chojnacką.
Mecz ten przyćmił inne wydarzenia lata, nie można ich jednak
pominąć. Czy pamiętacie ognisko
nad jeziorem i pieczone kartofle, spotkania z Profesorem Petrusewiczem
przy piosence, powroty Włodka i Andrzeja Prejsa z miasta?
Wielka była radość fotogenicznego Włodka, gdy pewnego razu,
po powrocie z miasta stwierdził, że
on już jest w łóżku, a pewien inżynier
czołga się jeszcze na drodze do Stacji
Hydrobiologicznej.
Codziennie rozlegał się donośny głos kogoś z grupy pracującej nad
myszami – „Panie Pioootrze Płynieeemy”. Był to przeważnie głos przemiłej Basi Łosiakowskiej.
Z grupą tą pracował Mirek Janion. Miał on szczery zamiar powiększyć swe trofea myśliwskie o wiele,
wiele kaczek. Z jeziora Warnołty dobiegała kanonada, okoliczni chłopi
pakowali już swój dobytek myśląc, że
to wojna, a Mirek wrócił z malutkim
bekasem.
Do wspomnień mniej przyjemnych należy zatrucie się Maćka
wodą sodową, czarna flaga nad Zielonym Domkiem po ogłoszeniu podwyżki cen alkoholu, wino „Honoratka”, gdy
zabrakło pieniędzy na coś lepszego.
Należy kategorycznie stwierdzić, że Zielony Domek odegrał wielce pozytywną rolę, ożywiając długi
pobyt w Mikołajkach, a za odpowiedź
tym, którzy rzucają oszczerstwa,
twierdząc, że był świątynią pijaństwa
i rozpusty, niech służy to, historyczne
już, zdjęcie. Czy przez przeszło trzy
miesiące, ta ilość alkoholu, wypita
przez kilkanaście osób to dużo?
Zielony Domek to jednak
margines naszego życia na Mazurach.
W tym roku grupa nasza wzbogaciła
się o łódź plastikową z motorem GAD500. Łódź otrzymała nazwę „Minister”.
Mogliśmy teraz znacznie skrócić czas
dojazdu na odległe jeziora i imponować turystom szybkością jazdy.
Często w teren wyjeżdżał
Włodek. Jego, harpagońska wprost,
oszczędność państwowej benzyny,
przejdzie do naszej Kroniki, jako coś

trwałego i moralnie wzniosłego. Włodek nie wahał się brać na Tałtowisko
paliwo pozwalające na podróż tylko
w jedną stronę, aby w ten sposób zostawić wiele cennych złotówek grupie,
a w dalszej konsekwencji Państwu. To,
że później pożyczał benzynę od przygodnych znajomych, lub wracał na
wiosłach, niech będzie przykładem dla
młodych.
Włodek jeszcze z innych powodów może być przykładem: potrafił bawić się, tańczyć niezmordowanie do białego rana, a na drugi dzień,
przez kilka godzin, pracować na jeziorze. O ile w ogóle wstał. Powstało
wtedy słynne powiedzenie: „Ale ten
Włodziu to ma temperament”.
W tym roku związał się z grupą Maciek i w dalszej historii będzie
na pewno barwną postacią Kroniki.
Po latach tułaczki po obcych
zakładach wrócił do nas Igor, lecz jego
pamiętne powiedzenie „Osiem lat,
cholera, osiem lat” nie dotyczyło tej tułaczki. Andrzej Kowalczewski też postanowił spleść swoje losy z naszą grupą. Lilek i Krzysiek po kolejnej ciężkiej
walce, znów wpadli w szpony nałogu.
Wspomnień jeszcze dużo:
powitanie Szefa po powrocie z urlopu – transparenty, śpiewy, chleb,
sól i makaron na talerzu. Wypalone
kwiatki pod pewnym oknem w Zielonym Domku i związana z tym regulacja zegarków. Ratowanie łodzi przez

Włodek
zaprzyjaźnionego Węgra w pewne
burzliwe popołudnie. Odwiedziny telewizji i rywalizacja naszych koleżanek o występ przed kamerą. Wycieczki Hanki na rowerze o dwa numery
za słabym i związane z tym powroty.
Przysłowiowy soliter Joasi Kamińskiej,
o którego była posądzona w związku
z dobrym apetytem (i gdzie to się mieściło). Wyprawy Anki z płetwonurkami,
Trzymiesięczny „urobek”

podobno w poszukiwaniu stanowisk
racicznicy.
Do ważniejszych dyskusji naukowych należało roztrząsanie przez
jednego z naszych kolegów ciężkiego problemu procentów i związanych
z nimi przeliczeń oraz zapytanie przez
tegoż kolegę ”Czy Copepoda z jajami
to muszą być samice dojrzałe płciowo?”
Na pewno wiele ciekawych
wydarzeń zostało tu pominiętych,
jednego nie zapomnimy - wieczorów
w Zielonym Domku vel Cerkiewce vel
Domku Trzech Dziewcząt.”

Włodek na łodzi

Włodziometr

W kwietniu 1964 roku Stacja
gościła wielu znakomitych uczonych.
Zjechali gromadnie, 27 osób z 11
ośrodków naukowych, żeby przedyskutować sprawy metodologii badań
hydrobiologicznych. Spotkanie poświęcone metodyce i metodologii badań ilościowych zorganizowała Sekcja
Hydrobiologiczna Komitetu Narodowego Międzynarodowego Programu
Biologicznego. Obrady prowadzono
w trzech grupach zagadnień obejmujących plankton, litoral i bentos.
Dyskusję poświęconą zagadnieniom związanym z metodyką poboru prób planktonowych prowadził
Kazimierz Patalas. Rezultaty tych obrad w niezwykle istotny sposób wpłynęły na badania prowadzone w następnych latach. Dobrym przykładem
jest tu metodyka poboru prób w jeziorach stratyfikowanych termicznie. Zaproponowana wówczas przez K. Patalasa metoda poboru prób czerpaczem
w pionie i zagęszczania ich podczas
zlewania oddzielnie dla epi-, metai hipolimnionu była powszechnie stosowana w ciągu kolejnego półwiecza.
Podobnie, powszechnie przyjęto za
najlepsze narzędzie do poboru prób
ilościowych różnego typu czerpacze.
Zrezygnowano z używania do tych
celów siatek planktonowych ciągnionych w pionie, bowiem wykazane zostało w trakcie spotkania, że metoda
ta powoduje silne zaniżenie liczebności pobranego planktonu. Powszechne przyjęcie metody sedymentacyjnej
do poboru prób fitoplanktonowych
było kolejnym wynikiem spotkania.
Dyskusję nad metodyką badań w litoralu rozpoczęła Ewa Pieczyńska, zwracając uwagę na różnorodność

Lilek i Krzysiek

grup organizmów podlegających badaniom i konieczność uwzględnienia
ich odmienności przy opracowywaniu odpowiednich metodyk. W trakcie spotkania omówiono w rezultacie
metody badań peryfitonu, planktonu
litoralnego i makrofitów.
Podobnie przedyskutowano
problematykę zbierania i konserwowania zoobentosu, jak też wyliczania jego
biomasy. Sporo uwagi poświęcono zagadnieniu rozmieszczenia organizmów
w osadach dennych i związanych z tym
sposobów pobierania prób. Wiązały się
z tym również zagadnienia odpowiedniego doboru aparatury. Dyskutowano
zwłaszcza wady i zalety różnych typów
chwytaczy bentosowych. Przy tej okazji odbyła się też prezentacja nowego typu aparatu rurowego, który umożliwiał pobieranie prób mikrobentosu
i planktonu przydennego i bezpośrednią obserwację pobranego fragmentu
dna przez pleksiglasowe ścianki.
Opisane wyżej zagadnienia
to zaledwie niewielki fragment tematów poruszanych na tym spotkaniu.

Maciek pobiera próbki
Ustalone wówczas zasady poboru
i opracowania prób zostały szeroko
wdrożone do praktyki uczestników
i wyznaczyły na lata następne pewien kanon postępowania w terenie i

laboratorium. Było to niezwykle ważne spotkanie, którego skutki można
najlepiej ocenić w kilkadziesiąt lat
później, kiedy przyjęte wówczas zasady są wciąż aktualne.
W roku 1964 rozpoczęła się
„wielka budowa”. Przystąpiono bowiem do realizacji planu rozbudowy
i unowocześnienia Stacji. Powstać
miał cały kompleks naukowy, przy
czym planowano budowę nie tylko
nowych laboratoriów, ale i mieszkań dla pracowników. Powstać miało
osiedle, początkowo złożone z dwóch
rzędów po pięć domków jednorodzinnych. Pierwsze dwa domki powstały
w roku 1964, a ich budową kierowali
inżynierowie Hińcz, Piotrowski i Chomicz. We wspomnieniach pozostawili
nie tylko samą budowę, ale i unoszący
się po całej Stacji zapach smażonych
rybek łowionych przez nich namiętnie
po pracy. Planu postawienia osiedla
nigdy nie zrealizowano, a pierwsze
dwa domki zostały też ostatnimi. Przy
ich budowie zastosowano szczególny
rodzaj ocieplenia ścian – grube maty
z trzciny. Był to szczególnie stosowny
materiał w miejscu, w którym wkrótce
rozpoczęto badania nad czynnikami
wpływającymi na jakość trzciny
W tym samym czasie powstawały znacznie większe budowle.
Do starego budynku dobudowano
tzw. łącznik, pomieszczenia łączące
Hanka

Kochane maleństwa
piwnice budynku ze szklarnią, która
miała połączyć stary budynek z nowym i w której miały być wykonywane
eksperymenty z trzciną. Jednocześnie
powstawał budynek administracyjno-laboratoryjny, przyszłe królestwo dra
Szczepańskiego i jego zakładu.

Planując inwestycje
nie zapomniano też o potrzebach gości. Powstało dziesięć
domków kempingowych - jak
na owe czasy niezwykle nowoczesnych i wygodnych. Każdy
z nich składał się z trzech pomieszczeń. Jedno z nich mieściło dwa łóżka i stół z krzesłami, drugie tylko dwa łóżka i
regały, trzecie było małą kuchnią z bieżącą wodą. Domki,
rozmieszczone na skarpie,
były odseparowane od pozostałych budynków i otoczone
lasem sosnowym. Okazały się
bardziej trwałe niż ktokolwiek
mógł wówczas przypuszczać.
Cztery z nich przetrwały do dzisiaj.
A oto jak Krzysztof Dusoge
opisał ten niezwykły, pełen wydarzeń
sezon letni 1964 roku:
ikołajki 1964
Czyli pomysły Maćka
Ekipa nasza pracowała na Stacji Hydrobiologicznej od czerwca do pierwszych dni października. Mieszkaliśmy
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Nowo wybudowana szklarnia, przygotowywana do prowadzenia w niej eksperymentów

w Szarym Domku.
Do poważniejszych osiągnięć
lata 1964 należy zaliczyć opracowanie
przez Włodka nowej jednostki miary
– Włodziometru (Włm): 1 Włm=90 cm
(tradycyjnych). Przy pomocy tej jednostki wycechowana została linka do
pobierania prób. Na zdjęciu widzimy
zadowolonego Włodka na tle swego
metra.
Głównymi atrakcjami pobytu
w tym roku w Mikołajkach były: praca
i przygody Maćka: zakup lady chłodniczej (doskonale grzała), kilkakrotny
powrót z jeziora na tarczy (awarie motoru), przypadkowe bicie szyb, przejechanie stacji kolejowej Mikołajki
i podróż na pożyczonym od sołtysa rowerze i bardzo, bardzo liczne pomysły.
Kiedyś Maciek, chcąc sprawdzić, jak silny kark na pies Tobi, zawieszał mu na
szyi coraz cięższy woreczek z bardzo
drobnym śrutem. Pech chciał, że Tobi
woreczek przegryzł, a p. Szczepański
życzył sobie, by w pracowni nie było
ani jednego śrutu. I nie było, a Maćka

Budowa budynku administracyjnego

nie zraziło to do dalszych pomysłów.
Pasjonowaliśmy się wyjazdami
Lilka w teren i jego artykułami w gazetce „Life of Mikolajki”. Z racji swego
królewskiego szlafroka Lilek znany był
w Mikołajkach jako Lord Pi.
Nie mogliśmy się doliczyć ilości pokoi, jakie miał do swej dyspozycji
Igor: warburgowy dolny, górny, piwnice, pracownia chemiczna… Pokoje były
mu oczywiście potrzebne, bo pomagało mu kilku praktykantów. Sam, oczywiście, pracował uczciwie, ale tylko
w niedzielę.
Ożywienie wprowadzały na
Stację psy, szczególnie Tor Profesora
i Tobi Igora, wilczur i bokser. Psy były
niezwykle łagodne, ustępujące z drogi
nawet małym wiejskim kundlom. Gdy

Budowa domków
jednak Tobi i Tor spotykały się, łagodne
usposobienie ustępowało waleczności.
Rzucały się na siebie warcząc i szczekając, a ich rozdzielenie sprawiało niemałe kłopoty. Raz usiłował zrobić to Zdzich
z niespotykanym skutkiem. Psy wprawdzie gryzły się dalej, ale Zbyszek Malanowski ugodzony krzesłem w nogę
przez parę dni kulał.
Tor okazał się bardzo inteligentnym psem. Profesor Petrusewicz
chcąc nauczyć go skoków przez niski
parkan, sam dawał przykład. Tor zawsze
biegł za Profesorem, ale przez furtkę.
Przez miesiąc można było, po
wejściu do pracowni, zauważyć Grzesia Soszkę (student na praktyce) przy
szyciu dragi. Na drugi dzień po skończeniu szycia draga „uległa” utopieniu.
Budowa domku kempingowego

Hotelik (Szary Domek)

Rozrywka intelektualna - brydż

Śniadanie

Na przyjęciu

Inny student, Krzyś, doszedł
do fantastycznej wprawy licząc mszyce
na trzcinach (polecenie kierownictwa
Stacji). Dochodził już do astronomicznych cyfr, jednak część mszyc z trzcin
Jeziora Mikołajskiego nie została policzona (koniec praktyki).
Opłakiwaliśmy razem z Teresą
aparat typu Bernatowicza, który okazał się cięższy od wody.
Część grupy pojechała na rekonesans na Hańczę. Na specjalne
żądanie muszę zanotować, że Anka
zjadła jednorazowo 8 jaj. Myślę, że ten
wynik będzie jeszcze niejednokrotnie
poprawiany!
Wzięliśmy udział w kilku zebraniach towarzyskich. Jedno z nich,
powitanie Włodka po powrocie z Jugosławii, było szczególnie atrakcyjne.
Bardzo
mile
wspominamy przyjęcie u pani Chrzanowskiej
w domku kempingowym.
Ale gdzie się najlepiej piło?
Wiadomo – u Szefa! Graliśmy w brydża i kłóciliśmy się na zebraniach.
Hanka żonglując ekosystemami, sukcesjami, niszami ekologicznymi,
biotopami i całym szeregiem innych,
mądrze brzmiących terminów, potrafi
zawsze obronić swe stanowisko.
Skromne posiłki nie zawsze
nam wystarczają, po pracy apetyt dopisuje. Nieraz trzeba było organizować dodatkowe, wysokokaloryczne
kolacje.
Przeżywaliśmy dramatyczny
wypadek Andrzeja Kowalczewskiego
(piękny, jak koń. Andrzej, nie wypadek). Przy zakładaniu szklanych kloszy w litoralu, jeden z nich pękł i zranił
Andrzeja w nogę. Na widok krwi (rana
była poważna), Ewa i Kalina Drewnowska (magistrantka) zabrały się do
mdlenia. Biedny, potrzebujący pomocy

Andrzej sam musiał jej udzielać.
Przy pracy dzielnie sekundowały nam „kochane maleństwa”.
W sierpniu myślimy wyłącznie
o Zjeździe Hydrobiologów w Olsztynie. Przygotowania i nerwy. Sprowadzony (oczywiście przez Maćka) „rysownik” mimo dobrej woli, nie potrafi
wykonać tablic na zjazd. Sytuację ratuje inny, doskonały. Pracuje szybko
i dokładnie.
Zjazd był interesujący. Wiele
ciekawych referatów i dyskusji. Nasze
wystąpienia chyba się udały, choć zapowiadało się pechowo. Jechaliśmy na
Zjazd z Warszawy ekspresem o godz.
6.00 rano. Andrzej, który miał referować swoją pracę już w dniu otwarcia
Zjazdu – zaspał. Szczęśliwie przypomniał sobie młode lata i przyjechał
autostopem. Nie zdążył już niestety
wypożyczyć czarnego garnituru z wypożyczalni strojów ślubnych w Olsztynie, ale i tak był śliczny (jak koń).
Na zakończenie Zjazdu pamiątkowa fotografia (ten taki śliczny
na prawym skrzydle to Andrzej).
A wieczorem bal w restauracji
„Pod Żaglami”. Przy wejściu okazało się, że Zdzich nie ma wyglądu hydrobiologa, przynajmniej w oczach
porządkowego, który go nie chciał
Ministrem po próbki

Zjazd Hydrobiologów w Olsztynie

Anka i Ździch

Zdzich Kajak

Krzyś Dusoge

Lilek

Na pierwszym planie Igor
wpuścić. W trakcie zabawy Włodek,
Andrzej Prejs i Renek Wiśniewski zaopiekowali się serdecznie gościem ze
Związku Radzieckiego, panem Gurwiczem. Jeden z organizatorów zaniepokoił się nawet tą serdecznością,
pytając dra Szczepańskiego: „Czy nie
zna pan tych podejrzanych typów,
kręcących się koło Gurwicza?”
Po powrocie do Mikołajek
gościliśmy wycieczkę uczestników
Zjazdu, a później sami pojechaliśmy
odwiedzić Stację Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, do Iławy. Po zwiedzeniu Stacji, obejrzeniu jeziora Jeziorak

i ułożeniu trasy powrotu ruszyliśmy
w drogę. Obejrzeliśmy Jeziorak! Pojechaliśmy dalej. Obejrzeliśmy Jeziorak!! Po tym mogliśmy już spokojnie
podziwiać Jeziorak!!!
W Ostródzie Ewa strzeliła sobie dużą bombę piwa i przypomniała,
że jest biologiem naturalistą.
We wrześniu oczekujemy na
wiadomości od Maćka i innych kolegów, którzy wyjechali na wycieczkę
PTH do Rumunii. Czy nie dojdzie do
konfliktu dyplomatycznego?
I znów wszystkie panie wzdychają w Mikołajkach: Ale ten Kowalski

piękny. Jak koń!
I znów wyjazdy w teren po
materiały.
Nie zawsze wyjeżdżający wracali o własnych siłach. Czasem silnik
„wysiadał” i trzeba było organizować
wyprawy ratunkowe. Pamiętna była
szczególnie wyprawa po Krzyśka i Romka (student na pracach zleconych). Wypłynęli oni szybkim „Ministrem” (ślizg
plastykowy) na Śniardwy. Krzysiek, mając już złe przeczucia, gdyż motor trochę przerywał, prosił o pomoc, gdyby
nie wrócił na kolację. Wyjazd nastąpił po
obiedzie. Wiał dosyć silny wiatr i Śniardwy były wzburzone. Na środku jeziora
rzeczywiście silnik nie chciał zapalić.
Wielokrotne szarpanie linką nie dało
rezultatu, a wiatr i fala spychały łódź na
najdalej od Mikołajek położoną część
jeziora. Zapadał szybko zmrok, widoczność malała. Krzysiek przycumował łódź
do boi wytyczającej szlak statkom. Zrobiło się zupełnie ciemno, wiatr był coraz
silniejszy. Rozbitków denerwował brak
latarki na łodzi, gdyż poszukiwanie tak
małego punktu na Śniardwach przypominało szukanie igły w stogu siana. Po
około dwóch godzinach Romek i Krzysiek zorientowali się, że są poszukiwani.
Widać było błyskające światło i sygnały
rakietowe. Należało koniecznie dać jakiś sygnał. Szczęśliwie posiadali zapałki (jak to dobrze być czasem palącym)
i zrobili prowizoryczną pochodnię – na
końcu wiosła uwiązali maczane w benzynie szmaty i zapalali je. Początkowo
palono chustki do nosa, później „mniej
potrzebne” części (kieszenie, podszewka) waciaków i sztormiaków. Po pewnym czasie sygnały zostały zauważone
i wyprawa ratunkowa, w której brali
udział: p. Szczepański, Zdzich i Włodek,
dopłynęła do rozbitków. Ku ich zdziwieniu pierwsze pytanie pana Szczepańskiego brzmiało: „Czy macie benzynę?” Krzysiek uznał to za kpiny (tak
doświadczony wodniak, a wypłynął bez
paliwa?), okazało się jednak, że to łódź
ratunkowa miała za mały zapas.
Wszystko zakończyło się oczywiście pomyślnie, benzyna była, a po
powrocie na Stację znalazło się nawet
50 gram czegoś na rozgrzewkę.
I tak nasz pobyt w Mikołajkach dobiegł końca i w pierwszych
dniach października nastąpił wyjazd
do Warszawy.”

Należy odnotować jeszcze
jedno ważne wydarzenie z roku
1964, a dotyczy ono floty stacyjnej.
Flota ta bywała często obiektem,
bądź to dowcipów, bądź to rzewnych
wspomnień. Nic w tym dziwnego.
Trudno sobie wyobrazić pracę hydrobiologów bez stosownego wyposażenia w tabor pływający. Kolejno
zdobywane łodzie motorowe długo
jeszcze po ich utracie były wspominane z ogromną sympatią i tęsknotą.
Oto zabawna opowieść Krzyśka Dusoge o jednej z takich wspaniałych
łodzi.
asz tabor pływający nigdy
nie przedstawiał się zbyt
imponująco. Zaczynaliśmy od kajaków i „pychówek”, później w miarę
„krzepnięcia” Pracowni, powiększał
się o łodzie z doczepnymi silnikami.
Zawsze jednak marzyliśmy o prawdziwej dużej jednostce flagowej. I
oto na jesieni 1964 roku nasze marzenia poczęły przybierać realne
kształty. Ojciec jednego z naszych
studentów (Andrzeja Prejsa), komandor WOP, miał kłopoty z pozbyciem
się łodzi, w związku z „przejściem
na inny typ wyposażenia”. Zdzich
w trybie nadzwyczajnym zwołał zebranie – brać czy nie brać? Dyskusja była burzliwa, tym bardziej, że
o samej łodzi wiedzieliśmy tylko to,
że ma 10 m długości. W końcu zapadła stanowcza decyzja: ”w zasadzie można byłoby ewentualnie ją
wziąć”. Do załatwienia sprawy oddelegowano Włodzia (pełnomocnik
PAN), Andrzeja Kowalczewskiego
(jedyny do reprezentowania) i Igora
(kiedyś z daleka oglądał silnik samochodowy). Rozpoczęły się rozmowy:
Katedra – Sztab WOP, Sztab WOP –
Dywizjon WOP w Świnoujściu (port
macierzysty łodzi), Katedra – Główne Kwatermistrzostwo WOP. W końcu jest decyzja, o przepraszam,
rozkaz: „Wydać łódź M-14 hydrobiologom”. I właściwie dopiero w tym
momencie uświadomiliśmy sobie z
całą jaskrawością na co my się porywamy. Jak ją przewieźć ze Świnoujścia na Mazury? WOP dał nam delikatnie do zrozumienia, że transport
wodą może być ostatnim rejsem tej
wspaniałej jednostki. Samochodem
- ale jakim? Dla PKS – za długa, dla
słupowozów – za szeroka. Pozostała

„N

Emka
więc kolej (z obawą, że połowę wyposażenia łodzi po drodze rozkradną) i
staropolskie „jakoś to będzie”. Poleciwszy się Opatrzności pojechaliśmy
łódź odbierać.
Żołnierze Dywizjonu jak bracia! Chcieli nam dać nawet ogromny
dozorowiec. Z żalem musieliśmy zrezygnować. Poszliśmy jednak wybierać Emkę. Było ich kilka, wszystkie takie same i wybór był trudny. W końcu
pilnie słuchając podpowiedzi żołnierzy, wybraliśmy. Włodzio został, aby
dokonać szczegółowych oględzin,
Andrzej i Igor ruszyli załatwiać szereg formalności w Zarządzie Portu i w
PKP.
Po powrocie, miast oczekiwanej, zawsze uśmiechniętej twarzy
Włodzia, przy łodzi zauważyliśmy
marsowo wyglądającego uzbrojonego wartownika – „Panowie z PAN?”,
„Tak jest!” – krzyknęliśmy, mimo woli
wciągając brzuchy. „Panowie pozwolą za mną” – powiedział wartownik
i ruszył naprzód. Powlekliśmy się
za nim pełni jak najgorszych przeczuć. Wprowadził nas na jakiś duży
okręt (to areszt – pomyśleliśmy) i po
karkołomnych schodkach zeszliśmy
pod pokład. Tam w mesie oficerskiej
oczekiwał na nas Włodzio otoczony
wieńcem komandorów, kapitanów
i poruczników Marynarki Wojennej
Wojska Polskiego. Na stole stała butelka, syfon wody sodowej i szklaneczki. Komandor nacisnął przycisk

dzwonka, na progu ukazał się służbiście wyprężony marynarz. „Ogórki, kiełbasa, chleb” – padł twardy
rozkaz. „Taa jest” – odpowiedział
marynarz.
Po mile spędzonym wieczorze (3,5 l), obudzeni (z trudem)
następnego ranka, szukaliśmy się
nawzajem po pancernych zakamarkach okrętu. Długo nie mogliśmy
znaleźć Włodzia. Dopiero po zarządzeniu ciszy na okręcie, dobiegł nas
spoza stalowego, szczelnie zaryglowanego pancernego włazu cichy
głos – „wody!”. Po otwarciu drzwi
zobaczyliśmy Włodzia rozpaczliwie
obmacującego przeciwległą ścianę w poszukiwaniu wyjścia z tej
pancernej klatki. Teraz już prawie
wszystkie kłopoty były poza nami.
Nasi przyjaciele – komandor Zbysio, kapitan Stasio i porucznik Jurek,
przy pomocy kompanii żołnierzy i
patrolowca zaholowali łódź wraz z
jej podstawą (z trudem) pod dźwig
portowy, który załadował cały ten
bagaż na zorganizowaną przedtem
platformę kolejową…”.
Ciąg dalszy nastąpi.
Jolanta Ejsmont-Karabin
jolanta@onet.pl

Wspomnienia o zmarłych
Prof. dr hab. Maria Anna Szumiec (1930–2012)
Maria Anna Szumiec, z domu Gruszka,
urodziła się 10 stycznia 1930 roku w Bielsku-Białej. Po uzyskaniu świadectwa
dojrzałości podjęła studia wyższe w dziedzinie fizyki na Wydziale Fizyko–Chemiczno–Matematycznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia dalsze
kształcenie kontynuowała w formie studiów zaocznych w zakresie geofizyki na
Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską
napisała w roku 1961 na temat czasowo-przestrzennego rozkładu temperatury
w najniższych warstwach powietrza nad
wodą małego stawu i nad otaczającą go
glebą. Stopień naukowy doktora nauk
przyrodniczych uzyskała w roku 1967,
na podstawie pracy nad bilansem ciepła
stawów karpiowych, na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a stopień doktora
habilitowanego nauk geograficznych
w zakresie limnologii otrzymała w roku
1978 na Wydziale Geofizyki i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
w oparciu o przeprowadzone badania
nad rolą energii słonecznej w stawach.
Tytuł naukowy profesora nauk przyrodniczych nadała jej Rada Państwa w 1988
roku. Powołanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego uzyskała w roku 1989,
a mianowanie na profesora zwyczajnego
w roku 1996.
Po ukończeniu studiów wyższych pierwszego stopnia zawarła z Janem
Szumcem związek małżeński, z którego
urodził się syn Andrzej. Przez rok pracowała jako nauczyciel fizyki w Liceum Technik
Plastycznych i Liceum Ogólnokształcącym
im Kopernika w Bielsku-Białej.
Pracę naukową rozpoczęła
w roku 1954, na stanowisku asystenta
Zakładu Biologii Wód Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, w należącym wówczas
do niego naukowo-produkcyjnym ośrodku rybackim na Śląsku Cieszyńskim. W tej
terenowej placówce, przyjmującej w różnych okresach różne formy organizacyjne
i nazwy – współcześnie Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu, przepracowała

całe swe życie.
Profesor Maria Anna Szumiec
wykazywała dużą inicjatywę badawczą
i dobre przygotowanie do prowadzonych
badań. Miały one charakter pionierski,
gdyż wykonywane były w mało dotychczas poznanych, w przeciwieństwie do
jezior, ekosystemach płytkich zbiorników wodnych jakimi są stawy karpiowe
różnych kategorii. Przebieg podstawowych procesów w ich środowisku, ze
względu na małą głębokość i pojemność
oraz znaczną ingerencję człowieka jest
znacznie szybszy i bardziej zmienny niż
w jeziorach. Podstawowym celem badań
było poznanie środowiska fizycznego
płytkich zbiorników wodnych i wpływu warunków meteorologicznych na
najważniejsze dla ich funkcjonowania
procesy, a zwłaszcza oddziaływanie promieniowania słonecznego na produkcję
pierwotną, bilans tlenowy oraz warunki
termiczne determinujące produktywność biologiczną i wzrost ryb ciepłolubnych w stawach.
Wyniki wieloletnich obserwacji
i pomiarów tworzą unikalny, statystycznie wiarygodny, zbiór danych pozwalający na określenie oddziaływania szeregu
czynników i przebieg procesów istotnych
dla hydrobiologii ekosystemów stawowych i gospodarki rybackiej jak:
- bilans promieniowania słonecznego na
powierzchni wody i przenikanie promieniowania w głąb stawów;
- wpływ warunków meteorologicznych
na środowisko fizyczne stawów;
- bilans ciepła i dynamika struktury termicznej stawów karpiowych;
- dobowy i sezonowy cykl zmian w środowisku fizycznym stawów;
- wpływ warunków meteorologicznych
i temperatury wody na funkcjonowanie
ekosystemów stawowych i produkcję rybacką;
- bilans wody różnych kategoriach stawów karpiowych oraz obieg wód między
stawami a zlewnią;
- rola stawów karpiowych w zlewni;
- modelowanie wzrostu karpia jako funkcji termiki wody.
Profesor Maria Anna Szumiec

opublikowała ponad 170 prac naukowych i popularnonaukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz
kilka książek, monografii i rozdziałów
w opracowaniach encyklopedycznych.
Oprócz działalności badawczej
wykazywała duże zaangażowanie w całokształcie działalności swej placówki naukowej. Wiedzę swą doskonaliła w trakcie
staży w kilku zagranicznych placówkach
naukowych. Współpracowała również
z licznymi instytutami i stowarzyszeniami naukowymi. Szczególnie aktywnie
uczestniczyła w pracach międzynarodowej organizacji „World Wetland Partnership”. Zorganizowała wiele sympozjów
i konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym poświęconych
oddziaływaniu warunków atmosferycznych i klimatycznych na płytkie zbiorniki
wodne i tereny podmokłe.
Była członkiem Rady Naukowej
Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, Zakładu Biologii
Wód PAN w Krakowie i Międzynarodowego Centrum Ekologicznego w Katowicach
oraz Komisji Nauk Rolniczych Śląskiego
Oddziału PAN.
Po przejściu na emeryturę
w roku 2000, mimo pogarszającego się
stanu zdrowia, usiłowała utrzymać swą
aktywność naukową i nadal uczestniczyć
w życiu naukowym Zakładu. Przez kilka
ostatnich lat swego życia walczyła z chorobą nowotworową, której uległa 21 lutego 2012 roku.
Jan Szumiec
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