ISSN 2299-4076
Zeszyt 204 (8)/2013

Wiadomości
Hydrobiologiczne
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Z historii Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
Moja hydrobiologiczna ścieżka
Łacha wiślana Konfederatka
Historia Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach
Korzenie i Wielkie wody
Doktoraty i habilitacje z hydrobiologii

Wspomnienia
Z historii
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
część druga
IV Zjazd, który odbył się w Krakowie w dniach 24–27 września 1958 roku był dla naszego
środowiska bardzo ważny, ponieważ podjęto wówczas uchwałę o powołaniu Polskiego
Towarzystwa Hydrobiologicznego.
Powstanie Towarzystwa
Cała aktywność organizacyjna polskich hydrobiologów z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych
była zdeterminowana na utworzenie
towarzystwa o nazwie Polskie Towarzystwo Limnologiczne. Było to uwarunkowane przede wszystkim tym, że
starsza generacja ówczesnych naszych
hydrobiologów miała jeszcze pewne
doświadczenia we współpracy z okresu
przedwojennego z Międzynarodowym
Towarzystwem Limnologicznym (International Society of Limnology – SIL).
Towarzystwo to powstałe w 1922 roku
obejmowało swoim zasięgiem tematycznym całą działalność naukową w zakresie szeroko rozumianej problematyki
przyrodniczej, a szczególnie biologicznej, dotyczącej środowiska wodnego.
Również współcześnie tak kształtuje się
profil aktywności SIL, uwzględniając tematykę, jaka jest rozwijana w grupach
roboczych, że na 16 grup roboczych
jedynie jedna zajmuje się tematyką fizyczną środowiska wodnego. Pozostałe
zaś obejmują mniej lub bardziej profil biologiczny lub ekologiczny, jak na
przykład ptaki wodne, wodne gatunki
inwazyjne, makrofity, wodną produkcję pierwotną, różnorodność biologiczną, ekologię planktonu i tym podobne.
W związku ze wznowieniem po wojnie działalności SIL, polscy przyrodnicy zajmujący się środowiskiem
wodnym, upatrując w Międzynarodowym Towarzystwie Limnologicznym
naturalnego partnera do współpracy, lansowali utworzenie Polskiego

Towarzystwa Limnologicznego, jako
krajowego odpowiednika SIL. Jak wiemy starania te nie zakończyły się satysfakcjonującym sukcesem. Niemniej
jednak polscy badacze zajmujący się
środowiskiem wodnym, dla podtrzymania więzi naukowych, wzorując się na
zwyczajach SIL organizowało w mniej
więcej trzyletnich odstępach Zjazdy
Naukowe.
IV Zjazd, który odbył się w Krakowie w dniach 24–27 września 1958
roku był dla naszego środowiska bardzo ważny, ponieważ podjęto wówczas uchwałę o powołaniu Polskiego
Towarzystwa Hydrobiologicznego. Niestety w dokumentacji archiwalnej naszego Towarzystwa nie zachowały się
żadne dokumenty z tego Zjazdu. Jedynie z broszury „Pows tanie Polskiego
Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz
jego działalność w latach 1960–1961”
dowiadujemy się, że zalecenie Zjazdu
(chodzi o uchwałę o utworzeniu PTH)
spełnił Komitet Hydrobiologiczny PAN,
który zorganizował 26 maja 1959 r. posiedzenie organizacyjne Towarzystwa.
Zebranie to odbyło się na terenie Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczył mu prof.
Marian Gieysztor. Głównym zadaniem
zebrania była dyskusja nad wcześniej
rozesłanym do uczestników projektem
Statutu PTH. Jak zostało to zapisane we
wspomnianej wyżej broszurze „dyskusja
koncentrowała się głównie na sprawach
siedziby Towarzystwa, tworzeniu Oddziałów, uprawnień Komisji Rewizyjnej
oraz charakteru członkostwa”. W dyskusji nad punktem Statutu mówiącym

o celach Towarzystwa:
TH ma na celu pielęgnowanie i rozwijanie hydrobiologii i nauk pokrewnych” zastanawiano się m.in. nad
sformułowaniem „nauki pokrewne”, a mianowicie nad kwestią, czy nie jest zbyt ogólnikowe. Zdecydowano, że pozostawienie
takiego sformułowania daje Towarzystwu
większą swobodę działania, nie zamykając
go w ściśle oznaczonym kręgu zainteresowań specjalistycznych. W sprawie nazwy
„Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne”
prof. M. Gieysztor wyjaśnił, że jest to nazwa tradycyjna, nieograniczająca bynajmniej zakresu działalności, który powinien
objąć wszystkie zagadnienia związane
z wodą. W łonie Towarzystwa należałoby
utworzyć odpowiednie Sekcje. Zebrani wybrali przez aklamację Władze Tymczasowe
Towarzystwa w składzie: prof. M. Gieysztor – przewodniczący, prof. K. Starmach –
wiceprzewodniczący, mgr J. Wojnarowicz
– sekretarz, mgr J. Paschalski – członek.
Władzom tym powierzono zadanie opracowania projektu Statutu oraz prowadzenie
spraw organizacyjnych do czasu oficjalnego zatwierdzenia Towarzystwa.”
W nowej sytuacji politycznej
sprawy rejestracji Towarzystwa nabrały
odpowiedniego tempa. W archiwaliach
nie zachowały się żadne dokumenty
ani informacje wskazujące na trudności z rejestracją. Nie wiemy kiedy dokumentacja została złożona, natomiast
znana jest formalna data zatwierdzenia naszej działalności. Prezydium Rady
Narodowej w Warszawie 22 marca 1960
roku zatwierdziło statut i wpisało do rejestru stowarzyszeń Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne.
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Poniżej przytaczam listę członków założycieli PTH na podstawie zachowanej dokumentacji archiwalnej:
1. doc. dr Tadeusz Backiel, Warszawa –
Instytut Rybactwa Śródlądowego
2. doc. dr Stanisław Bernatowicz, Giżycko – Zakład Gospodarki Jeziornej
3. prof. dr Mieczysław Bogucki, Warszawa – Instytut im. Nenckiego
4. doc. dr Leon Bożko, Warszawa – Politechnika Warszawska
5. doc. dr Irena Cabejszek, Warszawa –
Państwowy Zakład Higieny
6. mgr Władysława Chodorowska, Warszawa – Instytut im. Nenckiego
7. mgr Andrzej Chodorowski, Warszawa – Instytut im. Nenckiego
8. mgr inż. Stanisław Danielewski, Żabieniec – Instytut Ryb.
Śródlądowego
9. prof. dr Stanisław Feliksiak,
Warszawa Instytut Zoologii PAN
10. lek. wet.
Ewa
Fischer,
Warszawa –
Instytut im.
Nenckiego
11. mgr Zofia Fischer,
Warszawa –
Instytut im.
Nenckiego
12. dr Matylda Gąsowska,
Warszawa
–
Zakład
Zoologii
PAN
13. mgr Irena Gieysztor, Warszawa – Instytut Geografii UW
14. prof. dr Marian Gieysztor, Warszawa
– Katedra Hydrobiologii UW
15. mgr Zofia Głoskowska-Moraczewska, Warszawa – Instytut Gospodarki
Wodnej
16. mgr Eugenia Grygierek, Żabieniec –
Instytut Rybactwa Śródlądowego
17. mgr inż. Antoni Gurzęda, Żabieniec
– Instytut Rybactwa Śródlądowego
18. mgr Zdzisław Hajduk, Wrocław – Instytut Zoologii Uniw. Wrocławskiego
19. mgr Anna Hillbricht-Ilkowska, Warszawa – Zakład Ekologii PAN
20. mgr Zdzisław Kajak, Warszawa – Zakład Ekologii PAN

21. mgr Ewa Kamler, Warszawa – Politechnika Warszawska
22. mgr Romuald Klekowski, Warszawa
– Instytut im. Nenckiego
23. mgr Henryk Klimowicz, Warszawa –
Uniwersytet Warszawski
24. prof. dr Anna Luchterowa, KrakówZakład Ochrony Przyrody PAN
25. mgr inż. Andrzej Łysak, Kraków – Zakład Biologii Wód PAN
26. prof. dr Józef St. Mikulski, Toruń – Katedra Ochrony Przyrody i Ekologii UMK
27. mgr inż. Zdzisław Mikulski, Warszawa - PIHM

37. mgr Tadeusz Prus, Warszawa – Zakład Ekologii PAN
38. mgr Jan Igor Rybak, Warszawa – Państwowy Zakład Higieny
39. doc. dr Jadwiga Siemińska, Kraków –
Instytut Botaniki PAN
40. mgr Ryszard Sowa, Kraków – Katedra Hydrobiologii UJ
41. mgr Irena Spodniewska, Warszawa –
Zakład Ekologii PAN
42. mgr Janina Stanisławska, Warszawa
– Państwowy Zakład Higieny
43. mgr Anna Stańczykowska, Warszawa – Zakład Ekologii PAN

28. mgr Jerzy Moraczewski, Warszawa –
Instytut Gospodarki Wodnej
29. mgr Teodor Neuman, Warszawa –
Katedra Zoologii UW
30. prof. dr Przemysław Olszewski, Olsztyn – Wyższa Szkoła Rolnicza
31. mgr Jerzy Paschalski, Warszawa
32. dr Kazimierz Patalas, Olsztyn – Instytut Rybactwa Śródlądowego
33. prof. dr Leszek Kazimierz Pawłowski,
Łódź- Uniwersytet Łódzki
34. mgr Ewa Pieczyńska, Warszawa – Katedra Ewol. i Ekologii Zwierząt UW
35. mgr Eligiusz Pieczyński, Warszawa –
Zakład Ekologii PAN
36. mgr Aniela Praszkiewicz, Warszawa
– Instytut Gospodarki Wodnej

44. prof. dr Karol Starmach, Kraków –
Uniwersytet Jagielloński
45. stud. Marek Stradowski, Warszawa –
Uniwersytet Warszawski
46. stud. Bohdan Styczyński, Warszawa
– Katedra Hydrobiologii UW
47. mgr Leon Wasilewski, Warszawa –
Katedra Hydrobiologii UW
48. mgr inż. Stanisław Włodek, Żabieniec – Instytut Rybactwa Śródlądowego
49. mgr Jerzy Wojnarowicz, Warszawa –
Katedra Hydrobiologii UW
50. dr Franciszek Wojtas, Łódź – Uniwersytet Łódzki
51. stud. Maria Wojtkiewicz, Warszawa –
Katedra Hydrobiologii UW
52. mgr Paweł Wolny, Żabieniec

– Instytut Rybactwa Śródlądowego
53. mgr Irena Wójcik-Migała, Żabieniec
– Instytut Rybactwa Śródlądowego
54. dr Stanisław Wróbel, Kraków – Zakład Biologii Wód PAN
55. dr Hanna Wysocka-Bujalska, Warszawa – Instytut im. Nenckiego
56. dr Janusz Zawisza, Olsztyn – Instytut
Rybactwa Śródlądowego
57. mgr Ludwik Żmudziński, Gdynia –
Morski Instytut Rybacki.
Pierwsze Walne Zabranie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego odbyło się miesiąc po rejestracji,
a mianowicie 30 kwietnia 1960 roku
w pomieszczeniach Katedry Hydrobiologii UW w Warszawie, przy ul. Nowy
Świat 69. W zebraniu tym uczestniczyło 60 osób, w przeważającej większości
byli to założyciele Towarzystwa. Dzięki ich obecności reprezentowane były
następujące zakłady i instytucje naukowe: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN w Warszawie,
Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny w Warszawie, Zakład
Ekologii PAN w Warszawie, Państwowy
Zakład Higieny w Warszawie, Instytut
Zoologiczny PAN w Warszawie, Instytut
Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Gospodarki Komunalnej w Warszawie, Zakład Biologii
Sanitarnej Politechniki Warszawskiej,
Instytut Zoologiczny Uniwersytetu
Warszawskiego, Katedra Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład
Gospodarki Jeziornej w Giżycku, Instytut Botaniki PAN w Krakowie, Zakład
Biologii Wód PAN w Krakowie, Katedra
Hydrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie, Katedra Zoologii Ogólnej
Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
Instytut Zoologiczny PAN w Poznaniu,
Katedra Ochrony Przyrody i Ekologii
Uniwersytetu Toruńskiego, Morski Instytut Rybacki w Gdyni.
Przebieg i atmosferę tego
pierwszego walnego zebrania PTH najlepiej oddaje protokół sporządzony
przez mgr. Jerzego Wojnarowicza, którego obszerne fragmenty pozwalam sobie przytoczyć.
ebranie otworzył prof. dr M.
Gieysztor,
który
zapoznał
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zebranych z rzebiegiem starań o zatwierdzenie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego przez instancje właściwe. Na
wniosek prof. dr M. Gieysztora, przyjęty
przez aklamację, przewodniczącym zebrania został prof. dr J. Mikulski, sekretarzem mgr J. Wojnarowicz.
Przewodniczący zaprosił do stołu prezydialnego prof. dr Stanisława Sakowicza i prof. dr K. Starmacha, następnie
odczytał listę kandydatów Prezydium na
członków Zarządu oraz poprosił zebranych o zgłaszania swych kandydatów.
Prof. dr J. Jaczewski proponuje wybór
prof. dr M. Gieysztora na prezesa Towarzystwa na drodze aklamacji. Projekt ten
zostaje przyjęty. Doc. dr J. Siemińska prosi o umieszczenie na listę doc. dr. J. Kaja.
Mgr R. Klekowski proponuje mgr. A. Chodorowskiego na sekretarza Towarzystwa.
Inż. mgr St. Danielewicz prosi o umieszczenie na listę inż. mgr Włodka. Prof. dr
J. Mikulski proponuje na członka Zarządu prof. dr P. Olszewskiego. Zebranym
zostają rozdane kartki wyborcze do głosowania na vice-prezesa, sekretarza oraz
skarbnika. Prof. dr K. Starmach uzyskuje
30 głosów i zostaje wybranym vice-prezesem Towarzystwa, mgr J. Wojnarowicz
uzyskuje 39 głosów i zostaje sekretarzem
Towarzystwa, mgr E. Pieczyńska uzyskuje 34 głosy i zostaje wybrana skarbnikiem
Towarzystwa. Mgr H. Klimowicz zwraca uwagę zebranych, że prof. dr J. Mikulski uzyskał w głosowaniu na vice-prezesa
drugie miejsce (27 głosów), tym samym
powinien zostać wybranym członkiem
Zarządu. Wniosek mgr H. Klimowicza zebrani przyjmują jednomyślnie. W głosowaniu tajnym na drugiego członka
Zarządu największą ilość głosów uzyskuje prof. dr P. Olszewski, który zostaje wybrany członkiem Zarządu Towarzystwa.
Wniosek prof. dr J. Mikulskiego wysuwający osoby prof. dr M. Boguckiego, prof.
dr Z. Raabego, inż. mgr Z. Mikulskiego
na członków Komisji Rewizyjnej zaś dr
M. Gąsowską i mgr T. Neumana na zastępców członków Komisji Rewizyjnej zostaje przez zebranych przyjęty.
Następnie przystąpiono do
punktu piątego porządku dziennego tj.
spraw organizacyjnych Tow. Prof. dr J. Mikulski proponuje ustalenie tymczasowej składki na rok 1960 w wysokości 30
zł. oraz otwiera dyskusję na ten temat.
Prof. dr P. Olszewski – obok stałej składki należy ustalić kwotę wpisowego. Prof.
dr M. Gieysztor – wysokość wpisowego

winna mieć charakter dobrowolny. Prof.
dr J. Mikulski – po rozważeniu różnych
projektów popiera wniosek prof. dr St.
Feliksiaka i ustala składki roczne w wysokości 50 złotych oraz 25 zł. dla studentów. W głosowaniu nad wnioskiem prof.
dr St. Feliksiaka, 50 osób wypowiedziało
się za wnioskiem, 10 osób przeciw. Prof.
dr J. Mikulski – popiera wniosek prof. dr
M. Gieysztora proponujący wysokość
wpisowego jako daru pierwszej pomocy
dla Towarzystwa. W głosowaniu 49 osób
było za wnioskiem, 6 osób przeciw, 5 osób
wstrzymało się…”.
O przebiegu dyskusji nad formami i kierunkami pracy PTH, która odbyła się na tym zebraniu dowiadujemy
się ze wspomnianej wcześniej broszury
dotyczącej powstania PTH. „Poruszono
przede wszystkim zagadnienie kontaktów, wzajemnej współpracy i informacji między poszczególnymi kierunkami
badań hydrobiologicznych, reprezentowanymi przez różne osoby i instytucje należące do Towarzystwa. Prof. dr M.
Gieysztor powiedział między inymi:
ebrania naukowe Towarzystwa
nie pozwolą zasklepić się w swoich specjalnościach, ale zbliżą wzajemnie
członków Towarzystwa, zacieśnią współpracę między hydrobiologami różnych
specjalności oraz różnych placówek naukowych, pozwolą na wysłuchanie referatów z różnych dziedzin hydrobiologii.
Nazwa Towarzystwa jest nazwą tradycyjną. W Towarzystwie widzimy chętnie
geografów, fizyków, chemików. Różnorodność kierunków reprezentowanych
przez członków Towarzystwa jest pozorna, bowiem zadania naukowe Towarzystwa są jednolite, gdyż wspólny jest
obiekt badań”. Pozostali dyskutanci na
pierwszy plan wysunęli:
1. Konieczność posiadania przez Towarzystwo
własnego
czasopisma
o charakterze biuletynu organizacyjno-sprawozdawczego, które informowałoby wszystkich członków o pracy
Towarzystwa.
2. Podkreślono również konieczność
wznowienia druku niektórych wydawnictw seryjnych, na przykład „Fauny
Słodkowodnej Polski”.
3. Konieczność wydania przez Towarzystwo spisu hydrobiologów polskich wraz
z informacjami o ich specjalnościach.
4. Konieczność organizowania różnego rodzaju sympozjów dla ludzi pracujących nad tą samą grupą organizmów
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Dolina Biebrzy - W oczekiwaniu na wiosnę. foto. Wallabia

lub podobnym problemem badawczym
a rozproszonych na terenie całego kraju. Wysunięto propozycje sympozjum
protozoologicznego oraz sympozjum
na temat wpływu roślin na środowisko
wodne.
5. Konieczność organizacji Kół Terenowych Towarzystwa.
6. Realizacją podjętych na pierwszym
zebraniu walnym PTH uchwał zajął się
Zarząd Główny PTH w ramach swoich zebrań, które były wówczas organizowane z dość dużą częstotliwością.
W 1960 roku odbyło się ich trzy (3 maja,
9 maja i 15 grudnia), zaś w 1961 roku
pięć (6 lutego, 11 kwietnia, 14 czerwca, 27 września, 28 listopada). Zebranie

czerwcowe odbyło się w niespełna
dziesięć dni po nagłej śmierci Prezesa
PTH, który jeszcze prowadził zebranie
kwietniowe. W kwietniu pod przewodnictwem prof. Gieysztora omawiano
sprawy organizacyjne V Zjazdu PTH,
który miał odbyć się w Gdańsku i wtedy także zatwierdzono projekt zwołania
Walnego Zebrania PTH podczas tego
zjazdu. Niestety na zebraniu w czerwcu ozważano sytuację w Towarzystwie po śmierci prof. dr M. Gieysztora.
Omówiono możliwość potraktowania
projektowanego uprzednio Walnego
Zebrania PTH na V Zjeździe Hydrobiologów Polskich, jako zebrania sprawozdawczo–wyborczego; do czasu zebrania

zdecydowano utrzymać stan istniejący;
wobec tego, że wiceprezes Towarzystwa
przebywa stale w Krakowie, o opiekę
nad Towarzystwem proszono prof. dr M.
Boguckiego. Ponadto na zebraniu tym,
skoro było to ostatnie zebranie Zarządu
przez Zjazdem w Gdańsku, mgr inż. Z.
Mikulski zreferował stan przygotowań
do Zjazdu, który odbył się w dniach 14–
17 września 1961 roku na Politechnice
Gdańskiej.
Marcin Pliński
Ciąg dalszy nastąpi
Foto. Dawny budynek Katedry Hydrobiologi UW
przy ul. Nowy Świat w Warszawie, widok obecny
(fot. I. Kostrzewska-Szlakowska)

Załącznik nr 1
Odpis
Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie

Warszawa, dn. 22.3.1960 r.

Urząd Spraw Wewnętrznych,
Oddział Spraw Społecznych
Pl. F. Dzierżyńskiego 3/5
USW.III/2/2/60
Decyzja
Na podstawie art.21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27.10.1932 r. (Dz.U.Nr.94, poz. 808),
Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie
postanawia
wpisać do Rejestru Stowarzyszeń i Związków tut. Prezydium Stowarzyszenie pn.: Polskie Towarzystwo
Hydrobiologiczne pod Nr. 720

Urzędowa pieczęć okrągła

Kierownik Urzędu
/-/ C. Poradzka

Na mocy decyzji Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 22.3.1960 r. Nr.USW.2/2/60
wydanej na podstawie art. 21 Prawa o Stowarzyszeniach z dnia 27.10.1932 r. /Dz.U.R.P. Nr.94, poz.
808/ wpisano do rejestru Stowarzyszeń i Związków Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie
pod nr. 720 stowarzyszenie p.n. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne z siedzibą w Warszawie.
Warszawa, dnia 22.3.1960 r.
Urzędowa pieczęć
okrągła

Kierownik
Urzędu Spraw Wewnętrznych
/-/ C. Poradzka

Wspomnienia
Moja hydrobiologiczna ścieżka
część trzecia
Nigdy nie zaspokojona ludzka ciekawość skłania nasz gatunek do uprawiania wszelkiej
nauki i każda jej ścieżka, czy to przynosząca człowiekowi natychmiastowe korzyści, czy
tylko rozpoznająca coś, co dotąd było nieznane, a więc zaspokajająca tę ciekawość, jest
ważna.
Różnorodność biologiczna fascynowała mnie od dzieciństwa. Ta fascynacja mocno się pogłębiła poprzez
zoologiczne studia i umożliwione przez
naukową karierę peregrynacje po całym świecie. Możliwość obejrzenia tej
różnorodności własnymi oczami w ekosystemie morskim zapewniło mi moje
nurkowe hobby. W 1958 roku byłem
jednym z członków-założycieli łódzkiego Klubu Płetwonurków „Tryton”. Po kilku obozach treningowych w Polsce (np.
Jez. Drawskie, Zatoka Pucka) uzyskałem II stopień wyszkolenia nurkowego. Dwa wyjazdy wakacyjne nad Morze
Śródziemne (Włochy, 1963 rok, Jugosławia, 1971 rok) pozwoliły zajrzeć (tylko „snorkelling”) do tych przezroczystych wód i zachwycić się bogactwem
ich życia. W 1978 roku miałem szczęście uczestniczyć w niezwykłej przygodzie – mianowicie w trzymiesięcznej wyprawie nurkowej do Meksyku,

zorganizowanej przez nasz klub „Tryton”. Wyprawę tę wspierał Uniwersytet
Łódzki, dzięki czemu dwu pracowników
tej uczelni (oprócz mnie jeszcze Henryk Jakubowski) było członkami dwunastoosobowej ekipy, kierowanej przez
ś.p. Piotra Szadkowskiego. Namiotowe
obozy zakładaliśmy nad brzegami Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego, w tym na koralowych wyspach – Isla
Verde, Isla Contoy i Isla Mujeres (dwie
pierwsze to wyspy bezludne). Pełny
sprzęt nurkowy i sprawna sprężarka
pozwoliły na codzienne nurkowania
na rafach (fot. 1) i zbiór obfitych, zoologicznych materiałów, konserwowanych
w formalinie, alkoholu lub suszonych;
najtrwalsza część tych zbiorów do dziś
służy jako pomoc naukowa w czasie
ćwiczeń w naszej pracowni zoologicznej. Ta meksykańska wyprawa była niewątpliwie wyjątkowym wydarzeniem
w moim życiu, a nasza ekipa to grupa

wiernych przyjaciół, na których zawsze
można liczyć. To, co zobaczyliśmy pod
wodą - niebywała różnorodność form
i barw życia rafy koralowej – okraszone było tak fascynującymi atrakcjami,
jak na przykład własnoręczne schwytanie półmetrowej langusty (fot. 2),
spotkania z grupkami barrakud czy
ogromnym, trzymetrowym rekinem-śpiochem (tak tam nazywano leżące na dnie rekiny z rodzaju Ginglymostoma), wreszcie udział w upolowaniu
ogromnej, ponaddwumetrowej, zielonkawej mureny Gymnothorax funebris.
W drodze powrotnej do kraju, w czasie
kilkudniowego pobytu na Kubie, obejrzeliśmy również piękne rafy koralowe
tej wyspy. Dwukrotnie jeszcze zażyłem
nurkowych wrażeń na obozach klubowych – w Turcji w 1990 roku i na Korsyce
w 1992 roku, a w 2006 roku nasza niemal cała „meksykańska” grupa, wzmocniona kilkoma też już nurkującymi synami (w tym moim synem, Krzysztofem
juniorem) odbyła piękny nurkowy rejs
po wodach środkowego Morza Czerwonego, zorganizowany przez nieodżałowanego Piotra Szadkowskiego. Pasję
nurkową zaspokajałem przy wszelkich
możliwych okazjach. Mój bagaż w czasie wyjazdów naukowych na nadmorskie kongresy i sympozja zawsze zawierał zestaw ABC (maska, fajka, płetwy),
czasem też piankową kamizelkę. Korzystając z takich wizyt w innych krajach, także podczas różnych postojów
Fot. 1. Antoni Żychliński (z lewej)
i Krzysztof Jażdżewski przygotowują się
do nurkowania na rafie koralowej. Isla
Verde, Meksyk, październik 1978 roku

Fot. 2. Krzysztof Jazdżewski ze złowioną langustą. Isla Verde, Meksyk,
październik 1978 rok
statku w portach w czasie dalekich podróży do Antarktyki, miałem okazję zajrzeć pod wodę w Bałtyku w Finlandii,
w Morzu Śródziemnym w kilku krajach
tego rejonu, w Atlantyku we Francji, na
Florydzie, w Brazylii i na Wyspach Kanaryjskich. Wreszcie – w Pacyfiku, na
Wielkiej Rafie Koralowej w okolicach
Townsville, gdzie zaproszono mnie na
wykład w tamtejszym Instytucie Oceanograficznym; w specjalnej firmie nurkowej wykupiłem dwudniowy rejs na
Wielką Rafę i było to nie lada przeżycie.
„Zaliczyłem” też nurkowanie w Oceanie
Indyjskim. W 2010 roku wybrałem się
z żoną, synem i niewielką, sympatyczną grupą znajomych, na indonezyjską
wyspę Bali. Samochodowy objazd całej wyspy był okraszony codziennym
nurkowaniem w pełnym rynsztunku,
w coraz to innych miejscach, i oglądaniem tamtejszych, fantastycznych raf
koralowych (fot. 3), włączając w to specjalną atrakcję, jaką było spotkanie ze
stadem ogromnych płaszczek-mant.
Wtedy to miałem też okazję zobaczyć z
bardzo bliska węża morskiego z rodziny Elapidae. Wreszcie w październiku
2013 roku, w czasie pięknego urlopu,
spędzonego z żoną i synem w Tanzanii i na Zanzibarze, nurkowaliśmy kilkakrotnie, zachwycając się barwną
Fot. 3. Autor z synem Krzysztofem
jr. Rafa koralowa przy wyspie Bali,
Indonezja, sierpień 2010 roku

różnorodnością morskiej fauny, przede
wszystkim rozgwiazd i ryb raf koralowych tej niezwykłej wyspy.
Umiejętności nurkowe pozwoliły
mi zebrać osobiście szczególne materiały naukowe z antarktycznego fiordu wyspy King George – Zatoki Admiralicji. Pierwszy raz spróbowałem tego
„lodowatego” nurkowania w 1981 roku
w czasie wyprawy FIBEX i wtedy było
to tylko sportowe wydarzenie. W 1988
roku, w czasie XII Wyprawy Antarktycznej do naszej stacji im. H. Arctowskiego,
razem z moim przyjacielem, wytrawnym instruktorem nurkowania, Jurkiem
Żychlińskim, zebraliśmy obszerny materiał bentosowy z dna płytkiego sublitoralu, do głębokości 30 metrów (fot.
4). Materiał ten był podstawą kilku publikacji. Podobnie było w 1994 roku,
w czasie XVII Wyprawy, kiedy to nurkowaliśmy w tym samym składzie (fot. 5).
Oto fragment mojego dziennika z XII Wyprawy dla oddania atmosfery
tej szczególnej przygody:
XII Polska Wyprawa
Antarktyczna do stacji
H. Arctowskiego, 8 stycznia 1988 roku

„D

ziś pierwsze nurkowanie z Jurkiem Żychlińskim. Trafiła się nam
gratka, bo kapitan Drapella zjawił się ze
swą kamerą video i sfilmował całą akcję. Będziemy wraz z pingwinami wchodzić do wody. Miałem duże emocje – jak
to będzie, przede wszystkim, czy bardzo

zimno. Okazało się, że wcale nie. Kostium
Nomiego (przezwisko mojego brata) –
świetny. Pierwszy moment zanurzenia
twarzy, tych skrawków nie zakrytych maską i kapturem – niemiły, aż piecze, ale
po chwili następuje jakaś samoregulacja, a poza tym świat podwodny „wciąga” zapomina się o wszystkim. Nurkujemy na początku płytko, 3–6 m. Dno tu jest
kamieniste, rzadko porośnięte brunatnicami i krasnorostami, niekiedy pojawia
się większy „krzak” Desmarestia; w zagłębieniach między głazami zwały brunatnego detrytusu, a czasem spłacheć
szarego piasku wulkanicznego. Może
niezbyt kolorowo, ale jakaż obfitość! Na
tych piaszczystych kawałkach dna aż roi
się od Serolidae, trylobitopodobnych
równonogów (jeden z gatunków nazywa
się nawet Ceratoserolis trilobitoides); są
ich setki, tysiące! Gdy zagłębi się palec
w tym szarym piasku wyskakują z niego
bardzo liczne, żółte Amphipoda – Hippomedon kergueleni; to najpospolitszy
obunóg płytkiej wody, nekrofag. Wszędzie pełzają pomalutku owalne czaszołki Nacella, które do kamieni przywierają
silnie, nie można ich oderwać bez użycia
noża. Na glonach siedzą czerwone, duże
Bovallia (Amphipoda), a pod kamieniami czają się jeszcze czerwieńsze Eurymera – też skorupiaki obunogie. Nurkujemy
pod kawałem lodu – dużym growlersem.
Jakże śmiesznie wygląda lód pod spodem
– gładkie, łuseczkowate zagłębienia, śliska powierzchnia. (…) Zbieramy pierwsze próby. Świetnie spisuje się na tym

Fot. 4 Krzysztof Jażdżewski „wchodzi”
do Zatoki Admiralicji, wyspa King George, luty 1994 roku
miękkim dnie ta obcięta bańka z ruchomym denkiem-obcinaczem (tzw. chwytacz Tvarminne). Natomiast na dnie kamienistym będą kłopoty. (…) Trzeba by
szukać kawałka równej skały. Ale jeszcze
tyle przed nami. Siedzimy ponad godzinę
i wychodzimy wcale nie zmarznięci.”
Trzy lata później, latem 1997
roku, w czasie dwutygodniowego rejsu
na Spitsbergen, miałem też okazję zanurkować w arktycznej zatoce Kongsfjorden, już blisko 80°N. O ile wiem,
byłem wówczas pierwszym polskim
płetwonurkiem, który nurkował w obydwu rejonach polarnych – w Antarktyce i w Arktyce. Zejście pod wodę w pełnym rynsztunku nurkowym udało mi
się również w 2003 roku w Hornsundzie, czasie mej drugiej wyprawy na
Spitsbergen. I tutaj dołączam fragment
mojego pamiętnika:
Wyprawa Instytutu Oceanologii PAN
do Hornsundu (Spitsbergen), s/y „Oceania”, 26 lipca 2003 roku.

„T

raper (Marek Zajączkowski) proponuje, aby po obiedzie skoczyć pod
drugi brzeg Hornsundu, gdzie jest świetne miejsce do nurkowania. Jest gotów
Fot. 5. Krzysztof Jażdżewski i Jerzy
Żychliński przy growlersie z pingwinami , Zatoka Admiralicji, wyspa King
George, luty 1994 roku

pożyczyć mi kostium, zawieźć i przypilnować. Kochany chłop ! Po obiedzie pakuję się w jego znakomity skafander –
wygodny, lekko za duży, ale tym łatwiej
w niego wejść. Naprawdę nowoczesna
konstrukcja, choć „mokry”, ale budzi zaufanie swoją grubością i pomysłowym
rozwiązaniem mankietów. Płyniemy!
Marek na wodzie (i nie tylko) jest naprawdę wyśmienity. Wszystko wykonuje
z naturalną łatwością, prawdziwy „człowiek morza”. Zodiak skacze na malutkiej
falce jak ślizgacz, prędkość zawrotna, po
15 minutach już jesteśmy między szkierami w zatoczce Gashamna. Marek pomaga mi się ubrać we wszystkie nurkowe „utensylia”, bardzo to ważna pomoc,
bo ta moja lewa ręka po złamaniu na Kasprowym wciąż nie wygina się tak, jak
należy. Z emocją wykonuję z burty zodiaka salto do tyłu i już ogarnia mnie ta
zimna, zielono-niebieska woda. Mam początkowo kłopoty z równowagą, okazuje się, że pas mi się przekręcił. Po wyważeniu się (ależ to cudowne urządzenie ta
kamizelka z regulowanym powietrzem!)
schodzę w dół po lince kotwicznej. Widoczność dobra, choć nie bardzo dobra.
Dość łatwo przedmuchuję uszy, na szczęście. Już jest dno; ogromne buro-zielone
plechy brunatnic leżą w kilku warstwach,
pojedyncze trochę skośnie wystają z tego
grubego dywanu, co i raz sterczą też
do góry oderwane od dna „łodygi” ze
śmiesznymi łapkami – to ryzoidy wyglądają jak małe, jasne paluszki. Widzę kraba Hyas, potem drugiego – z łatwością
dają się złapać, bardzo nieruchawe. Są
też piękne, ok. 2 cm długości biało-żółto-szarawe ślimaki tyłoskrzelne, liczne
wyrostki równiutko stroszą się do tyłu.
Spiesznie wędrują we wszystkich kierunkach białawe Amphipoda – ewidentnie

Lysianassidae. Jest też mały lasonóg –
dotknięty palcem pryska jak oparzony.
Jest cudnie, a najcudniejsze jest to, że
dałem radę, że jestem tu, na dnie Hornsundu, na głębokości ok. 8 m, płynę sobie
w lesie brunatnic, a właściwie nad kożuchem ich płożących się, wielkich plech.
Podnoszę kilka kamieni, ale nie znajduję żadnych rozgwiazd ani wężowideł. Ale
pod tym kożuchem brunatnic niejedno
zwierzę może się chować. Wyciągam na
wierzch jednego kraba i kawałek plechy
brunatnicy z setkami przyklejonych do
niej spiralnych domków Serpulidae – dobra ilustracja skupiskowego występowania zwierząt. Dziękuję, dziękuję Ci, Marku! Wspaniały prezent imieninowy mi
zrobiłeś!”
Myślę, że jako nauczyciel i płetwonurek mam prawo pochwalić się
tym, że zaraziłem tą pasją penetracji
podwodnej przyrody nie tylko mego
brata i moje dzieci, ale też sporą grupkę uczniów–biologów. Zorganizowałem mianowicie, we współpracy z dr. G.
Brichonem, zoologiczne praktyki w stacji morskiej lyońskiego Uniwersytetu
Claude Bernard, w Tamaris koło Tulonu. Przez 9 lat (1999–2007) corocznie
około 10 osobowa grupa magistrantów, doktorantów i pracowników Instytutu Biologii Środowiskowej UŁ przez
2 tygodnie zapoznawała się ze śródziemnomorską fauną litoralu i płytkiego sublitoralu, łowiąc ją siatkami, dragami i ręcznie, używając obowiązkowo
wyposażenia ABC.
Moje hydrobiologiczne fascynacje udało mi się przekazać uczniom.
Wypromowałem 100 magistrów biologii, a ich prace w większości dotyczyły zwierząt wodnych, zwykle bezkręgowców. Spośród 9 wypromowanych

przeze mnie doktorów znakomita większość (7) badała biologię i ekologię
morskich i słodkowodnych zwierząt.
Moim pierwszym doktorantem był Stefan Niesiołowski, którego udało mi się
zatrudnić w naszym Zakładzie na etacie technicznym po jego wyjściu z więzienia, mimo oporu i ostrzeżeń PZPR
i SB. Stefan w 1979 roku obronił rozprawę p.t. „Meszki (Simuliidae, Diptera)
rzek Widawki i Grabi”. Przed odejściem
do polityki wypromował trzy doktorantki. Troje moich doktorantów zdobyło już wyższe stopnie i tytuł (prof.
Stefan Niesiołowski oraz dr hab. Magdalena Błażewicz-Paszkowycz i dr hab.
Michał Grabowski). Magda jest wysokiej klasy znawcą morskich skorupiaków z rzędu kleszczug (Tanaidacea);
z mórz całego świata opisała już wiele
nowych dla nauki gatunków tej mało
jeszcze rozpoznanej grupy zwierzęcej.
Michał, z licznymi publikacyjnymi sukcesami, kontynuuje nasz wspólny nurt
biogeograficznych badań Europy i Azji
Zachodniej, w szczególności badań inwazji geograficznie obcych skorupiaków obunogich w europejskich wodach
słodkich i słonawych. I Magda i Michał
mają już po kilku doktorantów kończących swe rozprawy (pierwszy doktorant
Magdy już obronił swą rozprawę doktorską). Miło mi jest poszczycić się taką
karcynologiczną szkołą. Ten dydaktyczny sukces chyba najlepiej podsumowuje moją hydrobiologiczną ścieżkę – udało mi się zafascynować spore
grono pięknem różnorodności świata
zwierząt, w szczególności skorupiaków,
tej bardzo starej grupy organizmów
i, dzięki temu właśnie, tak niezwykle
różnorodnej.
Dobra
znajomość
kilku

Fot. 6. Plakat XV International Colloquium on Amphipoda, Szczawnica, wrzesień 2013 roku

Fot. 7. Uczestnicy XV International Colloquium on Amphipoda, Szczawnica,
wrzesień 2013 roku
języków, którą zawdzięczam rodzicom,
pozwoliła mi wcześnie nawiązać liczne naukowe kontakty. Owocowały one
ważnymi dla całego naszego zespołu
współpracami naukowymi. Z ważniejszych instytucji, z którymi te kontakty
długo były lub są nadal utrzymywane
z wielką naukową korzyścią dla wielu kolegów, wymienić trzeba spośród
„słodkowodnych” instytucji: Laboratoire d’Ecologie et Dynamique des Populations z Uniwersytetu Claude Bernard
w Lyonie, Limnologische Fluss-station
(Max-Planck-Inst.) w Schlitz, Zoological Institute z Uniwersytetu w Amsterdamie, a spośród „morsko-polarnych”
– Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique w Brukseli oraz Tromso

University Museum.
Ogromne znaczenie dla mojego rozwoju naukowego, a dalej moich
uczniów oraz współpracowników, miało włączenie się do międzynarodowej,
wciąż rosnącej grupy specjalistów zajmujących się skorupiakami obunogimi (Amphipoda) poprzez uczestnictwo
w organizowanych co parę lat międzynarodowych sympozjach „amfipodologicznych”. Serię tych spotkań rozpoczął
w 1969 w Weronie jeden z najwybitniejszych w historii znawców Amphipoda,
niedawno zmarły włoski zoolog Sandro Ruffo. Wówczas było to kolokwium
poświęcone jedynie studniczkom (Niphargus), które rozrosło się i zmieniło nazwę, najpierw na International

Colloquium on Gammarus and Niphargus, a następnie na International Colloquium on Amphipoda. Przez ponad
czterdzieści lat odbyło się już 15 takich
spotkań; uczestniczyłem, zawsze z referatami, w 14 spośród nich (Lyon, Schlitz,
Blacksburg (Virginia), Łódź- Częstochowa, Ambleteuse, Walpole (Maine),
Łódź, Kronenburg, Iraklion, Tunis, Tihany, Cork, Sewilla, Szczawnica). Poczynając od V Colloquium oprócz mnie
w tych sympozjach zawsze biorą udział
moi współpracownicy, przede wszystkim nieoceniona Alicja Konopacka,
z którą mam najwięcej wspólnych publikacji. Sam organizowałem w Polsce dwa takie kolokwia (w maju 1981
i w sierpniu 1994 roku), a w przypadku
wielu innych byłem zapraszany przez
organizatorów do komitetów organizacyjnych i przewodniczenia obradom.
Wielką satysfakcję przyniosło mi zorganizowanie w Polsce 15. International
Colloquium on Amphipoda przez grono
moich uczniów i ich uczniów, dowodzone przez profesora Michała Grabowskiego. Sympozjum dotyczące biologii
i ekologii tych morskich i słodkowodnych skorupiaków (fot. 6) odbyło się we
wrześniu 2013 roku w Szczawnicy. Hasło sympozjum brzmiało: „ Amphipoda
– the way of life”. Wzięło w nim udział
103 naukowców z rekordowej liczby
30 krajów. Wygłosili oni 58 referatów
i przedstawili 41 plakatów. Znakomita
organizacja spotkania, piękna pogoda
i atrakcyjne wycieczki, w tym spływ Dunajcem, sprawiły, że usłyszałem lawinę
pochwał pod adresem Komitetu Organizacyjnego i naszego kraju (fot. 7).
Znacząca grupa regularnych
uczestników tych sympozjów to grono
serdecznie przyjaźniących się osób, od
co najmniej 30 lat wymieniających się
informacjami i odbitkami swych prac,
często korespondujących i odwiedzających się również prywatnie, oraz aktywnie współ-publikujących. Te naukowe przyjaźnie i wieloletnia współpraca
były i są wspaniałą kartą w całej mej
hydrobiologicznej historii, a dla mych
uczniów i następców wiele z tych kontaktów stanowi znaczące wsparcie
w dalszej karierze. Z dużego grona tych
przyjaciół wypada tu wymienić przede
wszystkim Alberta L. Roux z Lyonu,
Meertinusa Meijeringa ze Schlitz, śp.

Fot. 8. Claude De Broyer (z prawej) i Krzysztof Jażdżewski w Polskiej Stacji
Antarktycznej pod portretem Henryka Arctowskiego, wyspa King George, luty
1994 roku
Sjouka Pinkstera z Amsterdamu, Wima
Vadera z Tromso, Traudl Krapp-Schickel z Adendorfu, a przede wszystkim
Claude’a De Broyera z Brukseli, z którym opublikowałem ponad 10 prac
i przeżyłem znakomite chwile w czasie
dwu ekspedycji polarnych – do Antarktyki (1994 rok) i na Spitsbergen (1997
rok) (fot. 8). Od wielu tych przyjaciół w
czasie ponurego i trudnego stanu wojennego otrzymywaliśmy też pomoc
materialną. Dzięki im wszystkim za tę
przyjaźń i wsparcie!
Dawno temu, bo w 1997 roku,
biorąc udział w publikowanej w Forum
Akademickim dyskusji o przewrotnym
tytule „Czego nie warto badać?”, jako
motto mych wywodów użyłem czterowiersza R. Kiplinga z „Księgi Dżungli”,
wspominającego „nienasycone oczy
człowieka”. Uważam, że właśnie owa nigdy nie zaspokojona ludzka ciekawość
skłania nasz gatunek do uprawiania
wszelkiej nauki i każda jej ścieżka, czy
to przynosząca człowiekowi natychmiastowe korzyści, czy tylko rozpoznająca coś, co dotąd było nieznane, a więc
zaspokajająca tę ciekawość, jest ważna.
Oczywiście chodziło mi o docenienie
nauk podstawowych przez opiniodawców i decydentów. Pisałem wtedy:
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estem przekonany, że lobby uczonych – praktyków, wsparte, rzecz
jasna zrozumiałym „ciśnieniem społecznym”, będzie zawsze dość silne, aby wyrwać dla nauk technicznych, rolniczych
i medycznych największy kąsek z ubogiej
przecież polskiej nauki. Byłoby jednak
bardzo niedobrze, gdyby już w gronie
uczonych, szczególnie tych zasiadających w najwyższym areopagu KBN, doszło do takiego rankingu nauk, który
wykreśliłby pewne dziedziny z rejestru
nauk dotowanych.” Choć ten mój, pewnie naiwny, głos przeszedł bez echa, to
przynajmniej mnie samemu „moja hydrobiologiczna ścieżka” przyniosła „zaspokojenie moich oczu” i dała ogromną
satysfakcję...
Kończąc te zwierzenia człowieka zachwyconego różnorodnością życia
na tej malutkiej planecie, a w szczególności życia w jej najrozmaitszych wodach, pragnę podziękować Panu Redaktorowi J. I. Rybakowi za zaproszenie
do podzielenia się nimi z Czytelnikami
Wiadomości Hydrobiologicznych.
Krzysztof Jażdżewski

Wspomnienia
Łacha wiślana Konfederatka

Wspomnienia pionierskich badań

Kompleksowe badania środowisk przyrzecznych na Wiśle zostały zaproponowane w latach
1947-1949 przez naukowców z Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Tematem, który przy tej
pracy skupił i skłonił do podjęcia zsynchronizowanych badań Wisły środkowej, opartych na
ujednoliconych metodach, były biologiczne zagadnienia stanowiące podstawę rybołówstwa rzecznego.
Badania w latach 1952–1956
dla większości z nas, wówczas studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego, były pierwszym spotkaniem z badaniami terenowymi, a na
pewno z hydrobiologią. Przyszli „traperzy nauki” (wg określenia Witolda Tyrakowskiego* autora książki „Traperzy
nauki”, który śledził poczynania młodych naukowców), przeważnie nie mieli żadnego doświadczenia, nie umieli
pływać ani wiosłować, nie mówiąc już
o pracy na wodzie.
Hydrobiologia dużych rzek
znajdowała się w tym czasie w powijakach, zresztą nie tylko w Polsce. Wielkie monografie dużych rzek, takich jak
Wołga czy Ren, dopiero zaczęły się ukazywać. Według ichtiologów polskich,
w stosunku do badań biologii mórz,
jezior i stawów, były opóźnione co najmniej o 30 lat.
Przedwojenny udział Polski
w badaniach biologii rzek ograniczał
się tylko do nielicznych wyrywkowych
obserwacji, przede wszystkim użytecznych gospodarczo gatunków ryb
oraz analiz chemicznych i biologicznych w związku z zanieczyszczeniami.
W jeszcze mniejszym stopniu były poznane zbiorniki przyrzeczne i znaczenie zamieszkujących je organizmów
bezkręgowych, zresztą nie tylko dla
gospodarki rybackiej.
W 1946 roku został powołany
„Komitet Badań Wisły” pod przewodnictwem profesorów Franciszka Staffa
Przyszli „traperzy nauki”
i owczarek Pers

i Stanisława Sakowicza.
Kompleksowe badania środowisk przyrzecznych na Wiśle zostały
zaproponowane w latach 1947–1949
przez naukowców z Instytutu Rybactwa
Śródlądowego. Tematem, który przy tej
pracy skupił i skłonił do podjęcia zsynchronizowanych badań Wisły środkowej, opartych na ujednoliconych metodach, były biologiczne zagadnienia

stanowiące podstawę rybołówstwa
rzecznego. Jak pisał Zdzisław Kajak we
fragmencie swojego niepublikowanego pamiętnika:
hodziło o rozpoznanie żerowisk
ryb i zwiększenie ich produkcji.
Była to reakcja na zapotrzebowanie społeczne istniejące po wojnie, dążenie, aby
zwiększyć ilość żywności. Tego te badania oczywiście nie dały, ale przyniosły
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Trzy w jednym – pracownia, jadalnia, salon.
dobre informacje o badanych środowiskach”.
Badania zbiorników przyrzecznych były zaplanowane i kierowane
przez doświadczonych naukowców
IRŚ (Tadeusz Backiel, Janusz Zawisza,
Stanisław Bontemps, Roman Sych).
Obejmowały one kilkanaście zbiorników przyrzecznych w wielu rejonach
Wisły środkowej. Rejon Wisły środkowej, obejmujący między innymi
liczne starorzecza, ma charakter naturalny. Jest on przyrodniczo bardzo
cenny – obecnie znajduje się tu kilkanaście rezerwatów obejmujących wyspy, ławice, starorzecza i chroniących
przede wszystkim ptaki wodno-błotne (np. Kępa Wykowska, Wyspy Białobrzeskie, Wyspy Zakrzewskie, Kępa
Antonińska, Kępa Rakowska, Wikliny
Wiślane, Zakole Zakroczymskie, Kępy
Kazuńskie). Rezerwaty te położone
są w granicach specjalnego obszaru
ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”, a część z nich
leży w granicach rezerwatu biosfery
„Puszcza Kampinoska” i otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego.
Nasz udział w badaniach IRŚ
związany był z jednym starorzeczem
Wisły środkowej – leżącym koło Wyszogrodu – łachą Konfederatka. Podstawami teoretycznymi badań kierował
doc. Kazimierz Tarwid (Uniwersytet
Warszawski) i prof. Kazimierz Petrusewicz (PAN). Grupą badaczy terenowych

kierował Zdzich Kajak – wtedy, na początku tych badań, student III roku Uniwersytetu Warszawskiego. W skład naszej grupy hydrobiologicznej wchodzili
studenci UW i praktykanci. Niezależnie
od naszej grupy prowadzono także
obserwacje przyrodnicze i inne badania, przede wszystkim ornitologiczne.
Badaniami ptaków zajmowali się Kazik
Dobrowolski, Jaś Pinowski, Olek Wasilewski, Leszek Ryszkowski i inni.
Badania IRŚ prowadzone w latach pięćdziesiątych XX wieku miały
charakter ekspedycyjny. Do objazdu
wielu starorzeczy używano dużej motorówki s/y Benedykt Dybowski, sternikiem której był pan Razumienko.
Badania hydrobiologiczne grupy Z. Kajaka prowadzone były w ciągu kilku lat
przez ekipę, która w sezonie (od czerwca do końca października) przebywała
tam przez cały czas.
Łacha wiślana Konfederatka
była środowiskiem bardzo zróżnicowanym. Od głównego nurtu rzeki oddzielona jest dużą wyspą o długości 3 km,
porośniętą zaroślami łozowymi. Łacha
powstała przez przegrodzenie ramienia rzeki czterema tamami w latach
1923–1924. Składała się ona z pięciu
części. Trzy odcinki górne były płytkie,
o dnie piaszczystym, odcinki dolne –
głębsze, o dnie mulistym, obficie porośnięte roślinami wodnymi. Charakterystyczna była zmienność poziomu
wody. Przy wyższym stanie wody łacha

miała charakter przepływowy, przy niższym łacha traciła połączenie z rzeką.
Głównym obiektem badań hydrobiologicznych był bentos. Badania
ilościowego i jakościowego występowania bentosu, w tym głównie larw
Chironomidae, uważanych przez szefa ekipy za najważniejsze, prowadził
Zdzich Kajak. Poza Chironomidae prowadzone były przez magistrantki Wydziału Biologii UW (Mirka Wiśniewska
obecnie Kawińska, Dzidka Brzozowska obecnie Kaźmirowska oraz Hanka
Dobrowolska dawniej Ekner), badania
innych owadów uważanych za istotne
dla tych środowisk. Mięczakami zajmowała się Anka Stańczykowska. Badania
fitoplanktonowe prowadziła Irka Sztuke
(obecnie Spodniewska), a zooplanktonowe – Inka Fic (obecnie Grygierek). Osiadłymi wrotkami naroślinnymi zajmowała
się Hanka Hillbricht (obecnie Hillbricht-Ilkowska). Zagadnienia fauny bezkręgowej, jako pokarmu ryb stanowiły
domenę zainteresowań Bożeny Wojciechowskiej. Zdzich Kajak wiele czasu poświęcał badaniom metodyki ilościowej
oraz eksperymentom terenowym – to,
co później rozwijał przez wiele kolejnych
lat, często w innych już środowiskach.
Szerokie badania dotyczyły
także mięczaków – grupy szczególnie
licznej w głębszych odcinkach łachy,
w tym zwłaszcza żyworódek – ślimaków, którym poświęcona była moja
praca magisterska. W niespotykanych w
innych środowiskach skupieniach tych
ślimaków prowadziłam eksperymenty
związane między innymi z ich sezonowymi migracjami, wykorzystując różne
metody znakowania kolorowymi koralikami. Nietypowym podejściem była
ocena presji „drapieżników” na populacje małży z rodziny Unionidae, które
chętnie i masowo były wyławiane przez
miejscową ludność i wykorzystywane
do skarmiania świń. Zagadnienia biologii ryb stanowiły domenę pracowników
IRŚ. Były one nastawione na zmiany
związane z regulacją Wisły, ale to wymagało poznania aktualnych biocenoz, co
wcześniej nigdy nie było badane.
Nasza działalność naukowa na
Konfederatce zaowocowała nie tylko pracami magisterskimi, ale także kilkunastoma publikacjami materiałowymi; dała też
podstawy do rozpoczęcia prac doktorskich.

Pracując na Konfederatce grupa hydrobiologów miała słabą znajomość stosowania warunków bezpieczeństwa pracy na wodzie. Nikt z uczestników
badań nie wywodził się ze środowisk
wodniackich, nie umiano pływać, nurkować, wiosłować, żeglować, zachowywać
się na wodzie. Moje umiejętności ograniczały się wówczas tylko do pływania
na basenie w sanatoriach. Na szczęście
nikomu nic się nie stało.
Warunki naszego życia codziennego na Konfederatce były bardzo prymitywne. W pierwszym roku
badań mieszkaliśmy i stołowaliśmy się
na wsi u miejscowych gospodarzy, później mieszkaliśmy i pracowaliśmy na
starych wycofanych z użytku holownikach, co, jak pisze Z. Kajak, miało swój
urok, choć zawsze w czasie i po deszczu
kapało nam na głowę. Ja w swojej kajucie na rufie na stałe zamontowałam
otwarty parasol nad łóżkiem. W końcu
szczytem spełnionych naszych marzeń
była koszarka. Na początku stołowaliśmy się na wsi, później zaprzyjaźniona gospodyni gotowała nam obiady
w terenie; śniadania i kolacje robiliśmy
sami. Zakupy żywnościowe robiliśmy
w Wyszogrodzie, w sklepach GS lub
chętniej – na targu. Często w naszym
jadłospisie pojawiały się ryby, kupowane u miejscowych rybaków. Dostarczycielem ryb, jak podaje Zdzich Kajak,
był nieoceniony Józio Kwiatkowski,
najbliższy sąsiad z mini-chatynki, żyjący z pomocy sąsiadom i kłusownictwa,
głównie rybackiego. Szczytem jego
sztuki kulinarnej był marynowany węgorz… Wielkim świętem były dla nas
sytuacje, gdy ktoś przywiózł z Warszawy słodycze czy owoce – arbuzy, czereśnie i inne smakołyki.
Nasze życie na Konfederatce
było bardzo urozmaicone. Najczęstszymi gośćmi byli koledzy ze Stacji Terenowej Zakładu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym, szczególnie ornitolodzy.
Przyjeżdżali do nas na rowerach, zawsze mile witani.
Pobyt i pracę na Konfederatce
tak wspomina dziś Olek Wasilewski:
o zaokrętowaniu się na barce,
ustaliliśmy z szefem (Janek Pinowski) plan działań. Szef penetrował
z roweru około dziesięciokilometrowy
odcinek lądu, równolegle do Wisły, a ja
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jej prawy brzeg
z kajaka. Obserwacje prowadziliśmy w cyklu dobowym, od wschodu
do zachodu słońca. Wstępnie wyliczyłem
sobie
tempo,
jakim
mam płynąć, ale
nie
uwzględniłem
znoszenia
prądem kajaka
podczas zapisywania obserwacji,
kiedy płynąłem
pod prąd. Po kilku dniach takiego
pływania byłem
cały obolały.
Wszelako
od czasu do czasu musieliśmy w
tej naszej naukowej działalności robić
przerwy, bo pamiętam, że robiłem ekstra
wycieczki kajakiem z jedną z koleżanek
z roku. Raz o mało nie skończyło się to
tragicznie, bo niewiele brakowało, by
zatopił nas zestaw ciągniętych przez holownik barek, który robił właśnie gwałtowny zwrot. Ledwo zmieściliśmy się
między brzegiem, a pędzącą coraz szybciej w naszym kierunku ostatnią barką.
Pływaliśmy też późną porą przy księżycu, co wywoływało zgorszenie starszych
członków zespołu.
Pewnego razu, wybraliśmy się
wielką łodzią rybacką w dół rzeki do
Wyszogrodu. Z powrotem, ze zmiennym
powodzeniem, wracaliśmy pod prąd na
żaglu. Wywołaliśmy ogromną wesołość
wśród obeznanych z żeglarstwem hydrobiologów, gdyż jak się okazało postawiliśmy maszt do góry nogami.
Któregoś dnia postanowiłem
przeprawić się wpław na drugi brzeg
i obejrzeć występujące tam wydmy. Była
akurat dość wysoka fala, przez gapiostwo zachłysnąłem się wodą i ledwo dotarłem do lądu, ale się opłaciło. Na wydmach zobaczyłem kulona – już wtedy
gatunek ten był bardzo rzadki.”
Okres ten wspominają też Mirka Kawińska i Dzidka Kaźmirowska:
„Na łasze Konfederatka pod Wyszogrodem przebywałyśmy w latach 1952–
1956 uczestnicząc w pracach zespołu

Leszek, młody „malakolog”salon
kierowanego przez Zdzicha Kajaka.
Pracowałyśmy w terenie, a jednocześnie
prowadziłyśmy swoje badania przygotowawcze do prac magisterskich. Okres
ten, mimo wytężonej pracy, wspominamy „z łezką w oku”, gdyż panująca tam
atmosfera była serdeczna i przyjacielska. Starsi koledzy, mający już pewne
doświadczenie w pracy w terenie, służyli
nam radą i wskazówkami, co do sposobu
zbierania materiału i jego opracowania.
Tematy naszych prac magisterskich dotyczyły występowania w łasze Konfederatka pluskwiaków z rodziny Corixidae
oraz larw Sialis lutaria.
Z tego okresu pochodzą fotografie przedstawiające życie na łasze, nasz
pobyt i licznych przyjaciół z Warszawy. Na
jednym ze zdjęć jest uwieczniony owczarek niemiecki Pers, należący do Inki Fic. Towarzyszył nam w pracy i jednocześnie był
naszym wiernym stróżem.
Przyjeżdżali też do nas nasi
starsi koledzy już z młodym pokoleniem.
Któregoś roku na Konfederatce wakacje
z ojcem spędzał pod namiotem pięcioletni Leszek Trojan, który okazał się bardzo uczynnym dzieckiem. Chcąc pomóc
Mirce przy preparowaniu przewodów
pokarmowych ślimaków (żyworódka),
młoteczkiem i kamykami dokładnie
zniszczył dużą ilość zebranego przez nią

materiału. Na szczęście łacha obfitowała
w żyworódki, więc Anka nie miała problemów z uzyskaniem nowego materiału do swych badań, a Leszek nie został
surowo ukarany.
Zimą 1955 roku uczestniczyłyśmy (Dzidka i Mirka) w pobieraniu
próbek wodnych z przerębli wykutych
w lodzie na zamarzniętej Wiśle. Zasłużyłyśmy sobie, w ocenie miejscowej ludności wsi Chmielewo, na miano tych, co
„latem i zimą wodę przesiewają przez
sita”. Bardzo nam się ta zimowa przygoda podobała, podobnie jak cała praktyka hydrobiologiczna”.
Nasze bardzo ładne magistrantki i praktykantki były odwiedzane przez licznych wielbicieli i „narzeczonych”. Mała odległość od Warszawy
sprzyjała częstym wizytom przyjaciół
i znajomych, którzy chętnie przyjeżdżali ze stolicy w dzikie ostępy. Czasami
zdarzały się tragikomiczne przygody.
Któregoś razu mieszkający w namiocie
koledzy, zostali w nocy obudzeni przez
żerujące stado dzików, które wyrwały
śledzie od namiotu, powodując jego
złożenie się.
Częstą formą spędzania czasu wieczorami były ogniska, przy których przesiadywaliśmy godzinami.
Szczególnie chętnie organizowaliśmy
różnego typu konkursy, na przykład
na najpiękniej zaśpiewane piosenki,
na największą liczbę zjedzonych racuchów (w sprawach jedzeniowych byłam niepokonana), na najpiękniejsze
męskie nogi – tu zwycięzcą został Leszek Ryszkowski… Utkwił mi w pamięci
fragment piosenki, często wykonywanej przez Kazika Dobrowolskiego:
o miłość ma kolor czerwony,
Nucimy ją z gwiazd niby z nut.
Na co nam dziś telefony.
Weź nożyczki i obetnij drut –
Niech myślą, że nie ma nas w domu…” .
Naszym narodowym trunkiem
był ajerkoniak – kogel-mogel z wódką,
słodki, słaby, bardzo lubiany, oczywiście własnej roboty, podawany na każde imieniny i inne uroczystości.
Oddzielną i bardzo interesującą kwestią jest zagadnienie pochodzenia nazwy łachy wiślanej Konfederatka. Zawsze nam się wydawało,
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Holownik Wanda

że Konfederatka to nazwa starorzecza, tymczasem okazało się, że jest
to zarówno starorzecze jak i wyspa.
W książce Zygmunta Glogera („Dolinami rzek: Wisła”) z początków XX wieku
wyróżniona jest „łacha wodna”, która
stanowi ślad dawnego koryta rzeki
i „łacha lądowa”, która jest kępą, czyli wyspą. Informacje na temat nazwy
„Konfederatka” znalazłam w książce
– przewodniku po Puszczy Kampinoskiej Lechosława Herza z roku 2002.
Nazwa wyspy „przypomina wyczyn Sawy-Calińskiego, jednego z przywódców
Konfederacji Barskiej, marszałka Ziemi
Wyszogrodzkiej, bohatera „Pamiątek
Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Snu
srebrnego Salomei„ Juliusza Słowackiego. Ten wychowany między szlachtą kozak stanął w 1769 r. na czele dwutysięcznego oddziału i śmiałym fortelem zdobył
miasto obsadzone przez carskie wojsko”.
W powstaniu styczniowym ziemianin
Jurkowski z Lipna, podwładny Zygmunta Padlewskiego, sformował oddział
1500 jednolicie ubranych powstańców
w brunatną burkę i czerwoną czapkę z
białym orłem, określaną jako konfederatka. Oddział ten brał udział w przegranej bitwie pod Wyszogrodem.
Okoliczne tereny Łachy Konfederatka słyną z licznych pamiątek
historycznych, bitew i przemarszów
wojsk od czasów Jagiełły, idącego
pod Grunwald, poprzez czasy Konfederacji Barskiej (organizacja sejmiku
Ziemi Sochaczewskiej w 1794 roku
i przystąpienie do insurekcji kościuszkowskiej), licznych bitew powstania

styczniowego, aż po bitwę nad Bzurą
w 1939 roku. Pamięć o tej ostatniej
i czasach walk w czasie okupacji hitlerowskiej przetrwała nie tylko w wielu
nazwach miejscowych jak na przykład „Na Miny” czy „Przy Czołgu”, ale
też w zachowanych miejscach straceń
i cmentarzach (np. Cmentarz-Mauzoleum w Palmirach).
Aż wierzyć się nie chce, że od
czasów badań na Konfederatce minęło
już ponad 60 lat, a ciągle miło wspominamy, nie przy własnej roboty ajerkoniaku, a przy dobrym winie, ten pionierski okres. We wspomnieniach tych
uczestniczyło liczne grono przyjaciół –
dzięki ich wspominkom oraz fragmentom pamiętnika Zdzicha Kajaka, udostępnionym przez Hankę Kajakową,
mógł powstać ten tekst. Dużą pomocą były też materiały bibliograficzne
zebrane przez Państwa Igę i Bogusia
Zdanowskich z Instytutu Rybactwa
Śródlądowego w Olsztynie. Serdecznie im za to dziękuję, a także Krzysiowi Lewandowskiemu, który wspomógł
mnie przy pisaniu tego tekstu.
Anna Stańczykowska

*Witold Tyrakowski – autor wielu popularnonaukowych książek poświęconych osiągnięciom różnych dziedzin
biologii.

Instytucje hydrobiologiczne
Historia Stacji Hydrobiologicznej
w Mikołajkach,

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

Część Szósta
W roku 1993 odbyła się na
Stacji kolejna międzynarodowa konferencja. Gabriela Bujalska-Grum zorganizowała bowiem kolejną konferencję
„Rodens&Spatium”. Zgromadziła ona
150 uczestników, jest więc oczywiste, że
obrady musiały odbywać się w miejscu
znacznie obszerniejszym niż pomieszczenia stacyjne. Otwarcie konferencji, sesje
plenarne i większość posiłków odbywała
się w Hotelu Gołębiewski, ale sesja posterowa zorganizowana była w akwarialni
(okrągłej werandzie) na Stacji, na Stacji
odbył się też bankiet pożegnalny.
Wspomniana nieco wyżej Helenka Stefanowicz, „baba–instytucja”
obchodziła w sierpniu 1993 roku jubileusz 25 - lecia swojej pracy. Uczciliśmy
to solidnie. Spotkaliśmy się po obiedzie,
pracownicy Stacji i jej goście, a przy tym

Na chwilę przed początkiem sesji plakatowej
Helenkowi stołownicy, aby wznieść toast za jej zdrowie, posłuchać barwnych
i niesłychanie zabawnych opowieści
i anegdot snutych „soczystym” Helenkowym językiem i podziękować za te
wszystkie (nieco tłuste, ale jakie dobre!)
zrazy, pierogi, pyzy, placki zbójnickie,
gołąbki, racuchy, schaboszczaki, bitki,
kotlety, leniwe, ministerskie, gulasze itp.
Jeszcze jedno wydarzenie
z roku 1993 warte jest krótkiego omówienia. Otóż w roku tym zakończyło się
opracowywanie (na zamówienie polskiego rządu) przez międzynarodową
firmę konsultingową Masterplanu dla
Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.
Przy przygotowaniu tego planu szereg
zagadnień było konsultowane z pracownikami naukowymi Stacji. Co więcej, nasze uwagi zostały uwzględnione
przy opracowywaniu ostatecznej wersji
planu. Poczuliśmy dzięki temu, że możemy współuczestniczyć w planowaniu
M. LeBerre – Ojciec Chrzestny konferencji „Rodens&Spatium”

przyszłości regionu, w którym mieszkamy i pracujemy. Masterplan obejmował
scenariusz rozwoju regionu przewidujący wielkie zmiany we wszystkich sektorach ochrony środowiska, a przede
wszystkim w gospodarce ściekowej
i obszarach chronionych.
Następny rok upłynął przede
wszystkim pod znakiem wielkiej międzynarodowej imprezy organizowanej wyłącznie przez Stację, a właściwie
przede wszystkim przez dr Jolantę Ejsmont-Karabin. Mowa tu o VII International Rotifer Symposium. Sympozjum
odbyło się w czerwcu 1994 roku i zgromadziło 93 naukowców z 26 krajów
oraz miliardy komarów zaciekle atakujących tych pierwszych. Standardowe
pozdrowienie dwóch osób wyglądało
następująco: „Plassk! Got it!” Jak wszystkie poprzednie sympozja poświęcone
wrotkom, również i to obejmowało niezwykle szeroki zakres zagadnień, od
biochemii i biologii molekularnej po
taksonomię, ekologię i biologię wrotków. Uczestnicy uznali poziom naukowy

Jeszcze zdjęcie z ulubionymi panami Helenki – Leszkiem, Andrzejem i Waldemarem, jeszcze ostatni kawałek ciasta i ostatni łyk kawy… a jutro znów do pracy
i znów możemy liczyć na to, że dostaniemy coś pysznego z „karty dań” stacyjnej
stołówki

Członkinie Komitetu Organizacyjnego w trakcie pełnienia swoich obowiązków (od
lewej: Anna Hillbricht-Ilkowska, Joanna Pijanowska, Jolanta Ejsmont-Karabin)
konferencji za niezwykle wysoki, a samo
spotkanie za bardzo udane.
A oto fragment oceny sympozjum dokonanej przez dr Joannę Pijanowską:
klimacie, w jakim upłynął ten tydzień, zdecydował bardzo wysoki
poziom naukowy, znakomita organizacja, bezawaryjny przebieg obrad, dokładnie co do minuty i zgoła nie po polsku według programu, oraz wyjątkowo bogaty i
interesujący program dla osób towarzyszących. Życie sympozjalne na Stacji toczyło się właściwie nieprzerwanie, dzięki
temu, że na stałe udostępnione były dla
gości pomieszczenia, gdzie piwo można było sączyć do białego rana i gdzie
splatały się nie kończące debaty o ewolucji, filogenezie i taksonomii wrotków
ze śpiewami i towarzyską pogawędką,
i gdzie nawiązano masę interesujących

„O

Peter Starkweather i Claudia Ricci
w czasie przerwy na kawę

osobistych kontaktów, które, jestem pewna, zaowocują w przyszłości.” (Wiadomości Ekologiczne 41 (1), 1995)
Oczywiście, zdarzały się, jak
zwykle w czasie takich imprez, również wydarzenia dramatyczne i zabawne. O dwóch z nich warto wspomnieć. Pierwsze takie wydarzenie to

prezentacja filmu autorstwa Kena Jonesa przez Erica Hollowdaya. Krótki film o
grzybach Zoophagus atakujących wrotki
zrobił wstrząsające wrażenie na widzach.
Kiedy na filmie ostre zakończenie grzybni nagle przebiło aparat szczękowy wrotka, po sali przetoczył się zbiorowy jęk
żalu. W końcu siedzieli na niej sami miłośnicy tych pięknych zwierzątek.
Drugie wydarzenie niemal wykończyło nerwowo organizatorkę sympozjum. Dotyczyło ono dwóch panów,
Johna Langleya i Petera Anderssena.
W nocy po kilku drinkach wypitych
w trakcie bankietu, panowie postanowili popłynąć łódką do morza. Organizatorka już poszła spać, a wśród gości nie
znalazł się ani jeden, który by spróbował
wybić im z pijanych głów ten niemądry
pomysł. Rano, kiedy zaczęto się gromadzić przy autokarze, aby jak najwcześniej wyruszyć na wycieczkę, okazało
się, że brak dwóch uczestników. Opowiedziano wówczas Joli Karabin o zamiarach obu panów. Była bliska zawału,
bo wyobraźnia natychmiast podsunęła
jej obraz dwóch zagranicznych topielców. Kiedy przerażona postanowiła zadzwonić na policję, dostała wiadomość,
że kilkaset metrów od Stacji znaleziono
łódkę z dwoma niezbyt przytomnymi
młodzieńcami, ewidentnie gośćmi zagranicznymi. Dzwoniono, by spytać, czy
nie jest to ktoś ze Stacji. Okazało się, że
panowie po kilkudziesięciu machnięciach wiosłami poczuli się tak zmęczeni,
że zasnęli. Kiedy rano obudzili się i rozejrzeli dookoła, John spytał: „Jak myślisz, gdzie jesteśmy?” A Peter niepewnie odpowiedział: „W Gdańsku?”.
Na wycieczkę wyjechaliśmy
więc mocno spóźnieni. W rezultacie
została ona nieco okrojona, za co wszyscy mieli pretensje do Johna i Petera.

Nieboracy siedzieli z tyłu autokaru i bali
się spojrzeć uczestnikom wycieczki
w oczy. Pocieszyło wszystkich dziwne
zjawisko zaobserwowane we Fromborku. Nad wieżą, po raz pierwszy w życiu
(nikt z uczestników sympozjum nie widział tego wcześniej), ujrzeliśmy okrągłą tęczę, czyli zjawisko zwane halo.
Wszyscy byli pod wrażeniem, a Bob Wallace powiedział: „Jolanta, domyślam się,
jak zaaranżowałaś większość niespodzianek, ale jak na Boga załatwiłaś nam
to halo?”
Jesienią tego samego roku International Waterfowl and Wetlands
Research Bureau wspólnie ze Stacją
zorganizowało międzynarodowy kurs
“Monitoring lake ecosystems”. W kursie
uczestniczyły 23 osoby z Albanii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Chorwacji, Estonii,
Węgier, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Polski.
Program kursu obejmował szkolenia z technik monitoringu, stosowania
wskaźników zarówno chemicznych, jak
i biologicznych. Zapoznawano się również z programami monitoringowymi
stosowanymi w różnych krajach. Każdy
z kursantów prezentował też w krótkich
referatach swoje doświadczenie w monitorowaniu stanu środowisk wodnych
we własnym kraju.
Atmosfera obrad była świetna.
Mimo iż wszyscy, zarówno wykładowcy,
jak i kursanci ciężko przez całe dnie pracowali, dobry humor nikogo nie opuszczał.
W tym bogatym w konferencje
i kursy roku odbyło się jeszcze jedno
spotkanie. W listopadzie spotkali się
białoruscy i polscy koledzy, by podyskutować o przepływie energii w systemach
biologicznych. Polsko-białoruskie sympozjum zostało zorganizowane przez
Instytut Ekologii PAN i Instytut Zoologii
AN Białorusi.
W roku 1995 Marek Kruk i Jola
Karabin rozpoczęli badania chemizmu
wód i fauny wrotków w strumieniach
w okolicy Mikołajek. Przez dwa kolejne lata, co miesiąc, wyjeżdżali w teren,
by pobrać próbki z ośmiu stanowisk
badawczych. Dwa z tych stanowisk
stracili w trakcie badań, bowiem bobry
zbudowały poniżej tamy zmieniając
nurt rzeczki w wody stojące. Prawdziwie zabawną przygodę przeżyli oboje
wiosną następnego roku. Kiedy wysiedli z samochodu taszcząc dwa upiornie
Wieczór piwny – stoją (od lewej) Maciej
Zalewski, Andrzej Prejs i Leszek Kufel

Pożegnanie przyjaciół; od lewej: A. Kidawa, A. Gołubiew, N. Chmielowa, P.
Bieńkowski, W. Siemienczenko, A. Ewdokimow, K. Dobrowolski, M. Prus, Z.
Fischer-Malanowska, R. Klekowski i W. Mienszutkin
kolorowe plastikowe wiadra, zauważyły
je krowy pasące się w dali i najwidoczniej nie dojone od dłuższego czasu.
Na ich widok wydały z siebie gromkie
„MUUUUU..” i ruszyły dziarskim kłusem w kierunku dwójki badaczy. Jola
z próbką planktonu prysnęła już do
samochodu, więc otoczyły samotnego
Marka wlepiając weń swoje piękne oczy
i uważnie śledząc procedurę pomiaru
tempa przepływu wody. Na szczęście
stali, Marek i krowy, po przeciwnych
brzegach strumienia.
Kolejna duża konferencja międzynarodowa została zorganizowana
rok później, w sierpniu 1995 r. Sympozjum z serii „Shallow Lakes’95”, zatytułowane „Trophic Cascades in Shallow
Freshwater and Brackish Lakes”, pod
dowództwem trzech wspaniałych mężczyzn, Lecha Kufla, Andrzeja Prejsa i J.
Igora Rybaka zgromadziło 100 uczestników z 14 krajów. Dyskutowano o obiegu
pierwiastków biogennych, strukturach

Bohater wieczoru i sztuka rozlewania
piwa

biotycznych,
interakcjach troficznych,
badaniach
całych
ekosystemów i biomanipulacji w jeziorach
polimiktycznych. Spotykano się
też w grupach roboczych, by dyskutować o zagadnieniach
związanych z biomanipulacją, czy też
o bentosie, ekologii
pikoplanktonu i ekoZażarte dyskusje naukowe (?) na statku
tonach w płytkich jeziorach.
Program
socjalny konferencji był imponujący,
a szczególnie wart
opisu jest wieczór
piwny. Otóż Lech
Kufel
przekonał
Browar Lech, że
doprawdy nikt bardziej nie zasługuje
na sponsorowanie
jego imprezy, niż
człowiek o takim jak
jego imieniu i naPrzygotowania do wieczornego workshop-u
zwisku. I przedstawiciele browaru dali
się przekonać! Nalewanie tego piwa
do kufli stało się dodatkowym źródłem
uciechy.
Browar do-starczył
organizatorom
również
stosowne gadżety,
a wśród nich podkładki pod kufle
z uroczym wierszykiem, który z rozko- Trudno wyobrazić sobie konferencję na Stacji bez ogniska z kiełbaskami i bigosem…
szą deklamowaliśmy
Leszkowi, a który
brzmiał następująco:
Kto troskę zamieni Ci
w śmiech?
Kto dba, by nie trapił
Cię pech?
Kto wie, ile win to nie
grzech?
Wiadomo – przyjaciel Twój: Lech
Tak, jak i
...i bez śpiewów, zwłaszcza jeśli jest gitara i tacy słynni tenorzy, jak profesorowie
w czasie poprzedGiziński i Dobrowolski
nich
konferencji,

sala kominkowa
była stale dostępna dla gości i stale
ich pełna. Największe
powodzenie
miał bar, gdzie królował Zdzich Teleszewski, który dla
takich okazji nauczył się komponować najbardziej
popularne koktajle. Zabawne w tym
wszystkim było to,
że Zdzich z zasady
był abstynentem
i znał smak koktajli, które tworzył tylko z opisu.
Większość gości
usiłowała pomóc
Zdzichowi w jego
pracy, toteż bar
był nieustannie
oblężony, a spory
tłumek gości siedzący do późnych
godzin nocnych
w sali kominkowej, coraz gwarniejszy,
wylewniejszy i weselszy.
W rezultacie w sali
kominkowej koncentrowało
się
konferencyjne życie naukowo-towarzyskie.
Do standartowych rozrywek
gości konferencyjnych na Mazurach należy rejs
statkiem.
Również i w czasie tej
konferencji taki
rejs
zorganizowano.
Wszyscy
uczestnicy
wyprawy zebrali się
o
wyznaczonej
godzinie w porcie
i zaczęli czekać na
statek, który miał
dobić do pomostu
stacyjnego. Czekali bardzo długo,
tak długo, że gospodarze zaczęli się niepokoić.

Logo konferencji „Individaul-Based Approach in Ecology” zaprojektowane i wykonane przez córkę organizatora, Ulę
Ale statek w końcu przybił do pomostu
i można było rozpocząć rejs. Pogoda na
szczęście dopisała. Część gości zdecydowała się na całkowity relaks, część zaś
(mniej liczna) rozpoczęła przygotowania do wieczornych warsztatów.
Tradycyjnie też odbył się bankiet, jak zwykle z obficie zastawionymi
stołami uginającymi się przede wszystkim od sałatek i przystawek.
W przerwach pomiędzy kolejnymi konferencjami pracownicy i goście
Stacji prowadzili badania statutowe. Zespół stacyjny badania monitoringowe
prowadzone dotychczas na Wielkich
Jeziorach Mazurskich poszerzył o podobnego typu, kompleksowe badania
dystroficznych jezior Pojezierza Mazurskiego. Znaleziono 16 takich jezior o różnej żyzności ich wód i różnym pH. Próby
pobierano wiosną i latem, z pelagialu
i litoralu jezior. Wiosenne wyprawy na
jeziora, otoczone torfowiskiem i trudno dostępne, były szczególnie trudne.
Na niektóre z jezior trzeba było przeciągać łódkę nawet kilkaset metrów.
Mimo to, dzięki zwłaszcza zaangażowaniu Ziutka Wróbla i jego pomysłowości
udało się zebrać materiał ze wszystkich

wyznaczonych do badań jezior.
W maju 1996 roku Janusz
Uchmański zorganizował na Stacji międzynarodową konferencję na temat
„Podejście osobnicze w ekologii”. Na
Stację zjechało przy tej okazji około 50
osób z 12 krajów. Pierwszy dzień obrad
poświęcono zagadnieniom konkurencji
i indywidualnej zmienności u roślin, w
tym modelowaniu dynamiki populacji
roślinnych.
Kolejny dzień przyniósł zmianę obiektu referowanych badań. Dla
odmiany zajęto się tematyką konkurencji i indywidualnego zróżnicowania
w świecie zwierząt, przy czym świat
to był rozległy, od ryb i gryzoni, po
chrząszcze i wirtualne koniki polne. W
przerwach na kawę i obiadowej nadal
toczyły się dyskusje nad wyższością jednych modeli nad innymi.
Wśród tematów dalszych obrad
były zarówno badania dynamiki populacji i modele tejże, jak i ogólne problemy związane z osobniczym podejściem
w ekologii. Przy okazji zajęto się też
samą ekologią, zastanawiając się nad jej
rzeczywistymi celami.
Zupełnie inna atmosfera panowała w czasie następnej imprezy – sympozjum zorganizowanego w sierpniu
z okazji 130 lat krążka Secchiego. Lech
Kufel wpadł na pomysł zorganizowania
tego sympozjum, kiedy personel Stacji, rozochocony wszystkimi wcześniejszymi bardzo udanymi konferencjami,
ubolewał, że w lecie będzie nudno bez
żadnych konferencji. Pomysł Leszka natychmiast przypadł do gustu wszystkim
pracownikom Stacji i natychmiast przystąpiono do jego realizacji. Na Stacji pojawiło się około 25 osób.
Oto, jak opisuje tę imprezę
Piotr Dawidowicz (1997):
oświadczeni organizatorzy zdołali zredukować do minimum

„D

koszta uczestnictwa, co bynajmniej nie
odbiło się negatywnie na jakości samego
spotkania, pełnego atrakcji towarzyskich
i kulinarnych. Sympozjalne posiłki były doskonałe, różnorodne i wykwintnie podane,
a gościnność personelu Stacji – nieograniczona. Nawet jednak podczas wieczornych
spotkań towarzyskich nie zapomniano
o przyczynie mikołajskiego zgromadzenia, a to dzięki okolicznościowej pieśni
pt. „Mały biały krążek” (oryginalny tekst
pióra prof. Kazimierza Dobrowolskiego),
która bywała zbiorowo wykonywana pod
dyrekcją samego autora.”
A oto słowa tej pięknej pieśni:
ały biały krążek
W mej pamięci tkwi
Mały, biały krążek
Co noc mi się śni
Brzegi tego krążka
Cudnie w wodzie lśnią
Jakby czyjeś oczy
Zachodziły mgłą
Nie wiem, ach nie wiem
Co mi się stało
Że zakochałem się
W tym krążku
Przecież na świecie
Krążków niemało
A ja o jednym śnię
Secchi’ego
Nie krępuj się
Możesz śmiać się, żartować
Ja jedno wiem
Że o krążku śnię
Nie krępuj się
Możesz śmiało pracować
I z krążkiem tym
Nie rozstaniesz się.
Program sympozjum nie ograniczał się jednak do zabaw i pieśni.
W trakcie sesji naukowej wysłuchaliśmy
dwóch referatów poświęconych jubilatowi. Pierwszy z nich, wygłoszony przez
Andrzeja Kowalczewskiego opowiadał
o historii krążka. Drugi, przygotowany
przez Leszka Kufla, niby na ten sam temat, ale… był tak zabawny, że przytaczamy go poniżej w całości:

M

Z krążkiem przez wieki
Referat wygłoszony przez Leszka
Kufla
elem niniejszej prezentacji jest wykazanie, że choć Angelo Secchi 140
lat temu wprowadził do powszechnego

„C

W sali kominkowej, przy torcie o kształcie krążka Secchi’ego i tuż przed prawykonaniem poświęconej mu pieśni

próbki psammonu z
terasy zalewowej Nilu.
Dla tematu naszych
rozważań istotniejszy
jest jednak nie sam
psammon, a tło obrazu. Tłem malowidła jest
raport z prac badawczych realizowanych
w stacji terenowej Abu
Simbel wysyłany corocznie do stolicy, która podówczas mieściła
się w Per-Ramzes we
wschodniej delcie Nilu.
Jak widać przy dokładniejszej analizie dzieła
(fot. 2) w stacji prowaUroczysty akt międzynarodowej (polsko-szwedzkiej) wy- dzono regularne pomiary przezroczystości
miany krążków
użycia krążek do pomiaru przezroczystości wody, to jednak sama myśl posługiwania się takim narzędziem jest nieporównywalnie starsza i sięga zamierzchłej
starożytności. W oparciu o dane literaturowe wykażę, że krążek towarzyszył
badaczom od zarania myśli naukowej,
a przezroczystość wody była jednym z
głównych parametrów analizowanych
we wszystkich epokach i wielu, na pozór
odrębnych, cywilizacjach.
Na początku tej prezentacji pra-

gnę sięgnąć do cywilizacji starożytnego
Egiptu. Tam to ok. roku 1100 p.n.e., za panowania Ramzesa III z XX dynastii zmarł
wysoki urzędnik państwowy nazwiskiem
Paszedu. W grobowcu urzędnika brytyjscy egiptolodzy odkryli malowidło (fot. 1)
przedstawiające badacza pobierającego

użyciu krążka. Ówczesny sprzęt nosił nazwę fengshui, wyglądał tak, jak na fot.
4 i od obecnego różnił się tylko tym, że
wypisano na nim instrukcję obsługi (zewnętrzny krąg) oraz pewne stałe fizyczne
i chemiczne (ciepło właściwe, podstawa
logarytmu naturalnego, stała Plancka)
potrzebne badaczowi w codziennej pracy
terenowej.

wód Nilu. Wyniki musiały, jak się wydaje,
zadowolić władcę (biorąc pod uwagę
obliczoną przez badaczy egipskich znaną powszechnie ujemną regresję między
przezroczystością wód Nilu a żyznością
okolicznych gleb i dobrobytem państwa),
bowiem, jak widać z dalszych stron ra-

portu (fot. 3) zakres prac został poszerzony o badania faunistyczne, wzrosła
zamożność uczonych (misa i dzban), a
z innych źródeł wiemy, że hojny władca
przeznaczył pewną ilość talentów złota
na remont pracowni stacyjnych.
Przenieśmy się teraz do odległych Chin. Stamtąd mamy również dowody na prowadzenie pomiarów przy

Grecja – kolebka nauk, w tym
także nauk przyrodniczych. Przedrostek
„hydro-„ jest pochodzenia greckiego.
Nic więc dziwnego, że w Grecji bardzo
wcześnie rozwinęła się hydrobiologia, z
niezbędnym w niej pomiarem przezroczystości wód. Niestety, jak wiemy, większość greckich jezior jest trudno dostępna, już to z powodu stromych, skalistych

brzegów, już to ze względu na rozległą
strefę litoralną, stąd też limnolodzy greccy rozwinęli im tylko właściwą technikę
pomiaru przezroczystości wody (Fot. 5).
Technika ta wymagała posiadania sporego zapasu sprzętu pomiarowego. Nie
dziwi więc obraz, jaki zachował się do naszych czasów, przedstawiający przeciętną pracownię hydrobiologiczną, w której
obok zwykłej aparatury hydrobiologicznej umieszczono na ścianach liczne zapasowe krążki (fot. 6).
Świat starożytny, bardziej niż
obecny, cenił naukę i ludzi, którzy ją

uprawiali. Przekonuje nas o tym kamea
rzymska (fot. 7) przedstawiająca triumf
badacza po powrocie z prac terenowych.
Muzy wieńczą skroń uczonego laurem,
szef przygląda się temu z wielką estymą,
a dołem pracownicy techniczni porządkują sprzęt terenowy. W tle, rzecz jasna,
znajduje się obiekt naszych rozważań.
Porównanie sytuacji zobrazowanej na
kamei z dzisiejszą praktyką, prowadzi,

zaiste, do smutnych refleksji.
Upadek starożytnych cywilizacji pociągnął za sobą ograniczenie nauk
przyrodniczych, w tym niewielkie zainteresowanie jakością wód. Nie zachowały
się z tego okresu żadne znaleziska świadczące o prowadzonych badaniach z użyciem krążka. Dopiero wiek XVII przyniósł
renesans badań hydrobiologicznych.
O ich dojrzałości przekonuje nas mało
znany obraz Gianlorenzo Berniniego z
roku 1627 (fot. 8) zatytułowany „Biomanipulacja – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”. Jeśli tak zaawansowane były
badania to nic dziwnego, że powróciło
także zainteresowanie prostymi analizami przezroczystości wody.
Zachował się w zbiorach
Zamku
Królewskiego krążek (fot.
9) z początku XVIII
wieku,
zgodnie
z duchem epoki
ozdobiony wizerunkiem badacza
w otoczeniu personelu i scenkami rodzajowymi z prac
terenowych
na
obwodzie. Całość
Pomiaru widzialności Jubilata
dokonuje profesor
Anna HillbrichtIlkowska

mocowana była na specjalnym trójnogu
i stała w kącie pracowni.
I tak oto dotarliśmy w naszej
wędrówce do wieku XIX, w którym Angelo Secchi prowadził swoje badania nad
przezroczystością wód Adriatyku. Nie
negując niewątpliwych zasług tego cenionego badacza, można jednak sądzić,
że był on nie tyle wynalazcą krążka, nazwanego później jego imieniem, a jedynie kontynuatorem wielowiekowej tradycji tego rodzaju badań. Ufam, że te kilka
przykładów przedstawionych w moim
doniesieniu przekonało Państwa o słuszności tak postawionej hipotezy...”.
Nie sposób nie wspomnieć, że
istniała pewna rozbieżność zdań, jeśli
chodzi o rok dokonania tego wspaniałego wynalazku. Mimo długich i burzliwych dyskusji, nie udało nam się dojść
do porozumienia. W rezultacie część
z nas uważała, że było to 130-lecie, część
zaś, że 140-lecie krążka Secchi’ego.
Wróćmy jednak do samych obchodów rocznicy. Wykłady nie zakończyły bowiem oficjalnej części tej imprezy. W dalszym jej ciągu uczestnicy wzięli
udział w eksperymencie - zespołowych
badaniach terenowych. Każdy z uczestników otrzymał protokół, w którym
musiał wpisać szereg danych. Oprócz
wyniku pomiaru widzialności jubilata,
również swoje dane personalne, takie
jak np. kolor oczu, czy znak Zodiaku.
Pomiaru dokonywano bardzo uroczyście. Udaliśmy się bowiem do portu stacyjnego w pochodzie, na którego czele
niesiony był Dostojny Jubilat. Następnie

Uczestnicy eksperymentu w trakcie badań terenowych.
każdy z nas dokonał pomiaru, wypełnił
protokół i wręczył go Leszkowi Kuflowi,
który następnie przeprowadził analizę
statystyczną otrzymanych wyników.
Wyniki naszych badań zespołowych Leszek Kufel postanowił opublikować. Nie przyjęto, co prawda, do
publikacji opracowania z pełną listą
autorów badań, ale pracę jednoautorską (z podziękowaniem dla wymienionych z imienia i nazwiska uczestników
eksperymentu) udało się opublikować

w Polskim Archiwum Hydrobiologii.
Wzbudziła ona ogromne zainteresowanie, zwłaszcza za granicą. Podziwiano
tam odwagę redaktorów i poczucie humoru autora.
Okazało się, że istnieją statystycznie istotne różnice w pomiarach
zależne od cech osobowych badaczy,
w tym od koloru oczu, wieku, płci i znaku Zodiaku w dniu urodzin. Badania
wykazały, że najlepiej powierzyć pomiary widzialności krążka Secchi’ego

28-letniej, niebieskookiej kobiecie urodzonej późną wiosną. Najgorszy pod
tym względem byłby 60-letni mężczyzna, niezbyt doświadczony w posługiwaniu się krążkiem, szarooki, urodzony
późnym latem.
We wrześniu Gunno Renman,
docent z Politechniki w Sztokholmie,
wspólnie z Leszkiem Kuflem zorganizowali na Stacji seminarium na temat
„Wykorzystanie ekotechnologii, GIS i
teledetekcji w gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego w
rejonie Wielkich Jezior Mazurskich”.
Celem seminarium było poinformowanie zainteresowanych przedstawicieli
administracji rządowej, samorządowej i innych instytucji o wynikach prac
przeprowadzonych w ramach dużego
projektu badawczego, finansowanego
głównie przez Szwecję. W seminarium
uczestniczyły 24 osoby.
Wydawało się, że Stacja kwitnie. Zaczęto wymienę starych domków
kempingowych na nowe, powstał „domek profesorski” – luksusowy bungalow z dwiema sypialniami, salonem,
kuchnią i łazienką. Jednocześnie jednak pracownie i ich wyposażenie były
w coraz gorszym stanie, a każda próba
poprawienia tej sytuacji napotykała na
ostry sprzeciw kierownika Działu Administracyjno-Technicznego, Jarka Sawickiego, który już od pewnego czasu podlegał bezpośrednio zastępcy dyrektora
instytutu ds. technicznych. W rezultacie
narastało napięcie między kierownictwem Stacji. Dało o sobie znać fatum
ciążące nad Stacją. Zachwycony swoimi
sukcesami Jarek Sawicki postanowił zająć miejsce Leszka Kufla i samodzielnie
rządzić Stacją. Nie brał pod uwagę tego,
że kierownikiem zakładu naukowego,
a Stacja ma przecież taki status, może
być tylko pracownik naukowy. Wydawało mu się, że wystarczy pozbyć się dr.
Kufla. Postanawił zastosować metody
podpatrzone w czasie pobytu w USA
i zasypał dyrekcję Instytutu pomówieniami na temat Leszka Kufla. Nikogo nie
przekonał, mimo to Lech Kufel udręczony atmosferą i nieustannym nękaniem
go przez Jarka Sawickiego postanowił
przenieść się do Dziekanowa i przystąpić do przygotowywania swojej rozprawy habilitacyjnej.
Ciąg dalszy nastąpi.
Jolanta Ejsmont-Karabin
jolanta@onet.pl

Nowości wydawnicze
K. Ramlau- Klekowska, R. Z. Klekowski, V. V.
Menshutkin - Korzenie i Wielkie wody
Wydawnictwo „Borgis”, Warszawa , 2012, ISBN: 978-83-62993-01-7
części i dokumentacji fotograficznej
reprezentowanej w formie cyfrowej na
dołączonej płycie CD. Część I nosi tytuł
„Korzenie”, część II „Wielkie wody”.
Część pierwsza to dzieje rodziny Raml au i Klekowskich dające czytelnikowi możliwość prześledzenia bardzo
rozległej historii rodów – ziemiańskiego
i mieszczańskiego z polskich kresów
wschodnich, okolic Pińska i Brześcia
nad Bugiem na tle przemian politycznych. Śledzimy losy Profesora od momentu narodzin do czasów dzisiejszych.
Czytając wyczuwa się, jak ważna dla
Profesora jest to wycieczka do lat młodości, powrót do miejsc dzieciństwa.
Poszukiwanie zarówno budowli jak i atmosfery tamtych czasów.
Działalność w czasie okupacji;
opis i wspomnienia wojennych wędrówek – rzadko który dziennik jest tak realistyczny i tak przystępnie udokumentowany jak Profesora.
Na tle zawiłej historii pokazuje
jak kolejne zawieruchy ukształtowały
Autora. Nie zapomina On w swoich wędrówkach w czasie o postaciach mających wpływ na Jego drogę naukową –
np. doc. Jerzy Wiszniewski.
Część druga to opisy wspólnych
z Vladimirem dwóch rejsów – ekspedycji morskich na radzieckich statkach badawczych: w roku 1973 na statku „Akademik Kurczatow” i w 1978 na „Dymitry
Mendelejew”. Relacje z obu wypraw opisuje każdy z nich w ojczystym języku.
Opis Vladimira przetłumaczył profesor
zachowując fragmenty pieśni i wierszy
w języku oryginalnym. Opisy rejsów to
nie tylko opisy bardzo bogatych i różnorodnych prac badawczych, ale także
opis przyrody, przeżyć i odczuć w czasie
pobytów w krajach, gdzie statki się zatrzymywały.
Urszula Niewiadomska

Instytucje hydrobiologiczne

Właśnie dotarła do nas książka
o życiu i działalności naukowej profesora Romualda Z. Klekowskiego, członka
rzeczywistego PAN. Jego specjalnością
naukową jest ekologia, bioenergetyka
ekologiczna zwierząt zmiennocieplnych, hydrobiologia i oceanobiologia,
badania polarne oraz modelowanie
komputerowe procesów ekologicznych.
Jest emerytowanym profesorem Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN.
Autorem książki jest profesor,
a do pisania wykorzystał także wspomnienia żony Krystyny Ramlau-Klekowskiej i przyjaciela prof. Vladimira V. Menshutkina.
Książka jest literackim opisem
dziejów rodzin i losów autora na tle
zawirowań historycznych epoki, a zarazem pięknym opisem morskich ekspedycji naukowych.
Książka składa się z dwóch

Archiwalia
Tekst dotyczący jeziora Wigry, napisany w 1569 roku, pochodzi z rejestru Ordynacji Krasińskich. Został on przedstawiony przez prof. Knuta Olofa Falka ze Szwecji na sympozjum
w Borkach (koło Augustowa), 3–5 listopada 1975 roku*

Iezioro Wigry mniey
albo więcey Thoni 300 A inszych dlia wielkiey glębokosczi
niewłoczą, Ryba wniem. Łosos,
Siha, Sieliawa, Sczuka, Liescz,
Karas, Okun, Lin y ynsza wszeliaka ryba Tho Iezioro samo w
sobie Ku Przelomu wzdluz na
mil 5 Ktorego dwio częsci liezy w
Pusczy Przelomskiey. A trzecia
w Pusczy Perstunskiey wedlie
Granic zastawionych. Na tem
Iezierze ostrowow 16. Miedzy
Ktoremi ieden Na Ktorym
Dwor Kro je my gdzie Liudzie
przed tym siedzieli Wigranie, sktorego thylko ieden przechod Ziemny
przez rzekę Hanczą ku themu
Miescu gdzie Dwor. A ku
ynszym Ostrowom przysć niemoze
Ziemią Tho Iezioro przez
Wszystkę zimę trzema niewodami
włoczyć moze. Kizli Andrzey
Stryszka za Niebosczyka Pana
Dowoyny niewiedzieć z Roskazania Niebosczykowego albo
zdomysłu swe Namowiwszy sie z
Liesniczym Ianem Więckowiczem
y z Osoczniki Grodzienskimi Kurianowiczy tho Iezioro rozdzielili na
piecioro y swoimi nazwyski przezwal, Tho iesth Iedno Hordowo, Drugie Dubowo, Trzecie Kamienne, Czwarthe bialle,
Piąthe Wigry, y Znaki swemi
na drzewie y na ostrowach po
drzewie zalozyl, daiąc tego przyczynę
iakoby Thy Ieziora mialy być
wlasne kupione przez Niebosczyka Pana Dowoyny. Thylko
tę Piąthą częsć nazwano Wigrami, ktora iesth ziednej strony
Dworu Krole M do Przelomu Zostawił. A to Iezioro

Wigry Zwiekow tym przezwyskiem
nazwane Wigrami niemaiąc ynszych osobnych przezwysk
Od Przeloma Mil 8, od
Grodna mil 9, od Berznik mil
4 oth Perstunia mil 8, tho
Iezioro Wigry
Przez
tho
Iezioro
Przechodzi rzeka Hancza y
wpada pod Przelomem wrzekę
Niemen
Ieziorko przy Wigrach
Sowik Ktorego niewloczą
Iezioro Bieloie blisko Wigrow
wboku na Dumbrowie Thon
Ryba wniem, Sczuka,
Liescz, Sieliawa, Łosos, Okun,
Karas, Lin, Ploć, Liezy na
Samem przechodzie zwierzynnym.
Tho Iezioro Własne Przelomskie Kro Ie m. Ktorego
przed tym niewloczono niewodem,
poczętho wtoczyć zate gosz Stryszki,
y thym początkiem mienil tho być
-kupne niebosczykowskie
Iezioro Liesczowo Thoni
4 Ryba wniem. Sczuka, Liescz, Okun, Lin.Przechod Wody
Ieziora Wigier
Iezioro Omolowo Thoni
2 Ryba wniem. Sczuka Liescz,
Okun, Lin. Przechod Wody do
tego Ieziorka, Ieziora Wigier
Iezioro Pirty Thoni 20
Ryba wniem. Sczuka Liescz,
okun, Lin. A ynszych dlia
Zawad niewloczą. Wychodzi rzeczka do Ieziora Omolowo daliekos
takasz iako y ku Wigrom.
Ostrowow
szesnascie,
Miedzy Ktoremi Ieden,
na Kturym Dwor KImsci
Gdie Ludzie przedtym Siedzieli
Wygrzanie, z Ktorego tylko ieden

Wychod Ziemny przez Rzeke
Hanczą, ku temu Mieyscu
gdzie Dwor. Oprocz Kturego
dworu Mienili Ciz Wielebni
Oycowie Iako to Wielom y
Całey oKolicy Wiadomo Iz
KIEgom Władysław Pałac
Osobny u Wigrach, Ktury
Więcey Osmiu Tysięcy złotych
Kosztował y Inne wsPaniałe
budynki Wystawił, Toc Taka
Fabryka /.. ./ Pałacu Krolewskieg o, Ustawicznego Stroza
potrzebowała, Tak Iako teraz we
dworze IKm na strazy w Lesnictwie Sokolskim Zachowuiesię,
Iz obecnie kilka strozow A mianowicie osocznikow Dworu Tamtego pilnuię. Były tez Często
w Wigrach złozone Sieci y
Płachty do Łowow nalezące, Te
zeby niegniły albo Myszy Nie
psowali Strozowie tak dworu
Krolewskiego, Iako y Rzeczy w
nim złozonych strzedz y pilnowac
musieli.
Kiedyśniajsze siei to byli
inne - a teraz jest inne - teraz
te, te siei to nic nie warte - oni
jest chude - i bardzo mało mają
krwi - tamte, co byli za cara,
to byli siei wielkie - byli po pięć
kilogramy, po sześć kilogramy byli
- ta sieja miała strasznie dużo
krwi.

* Duża część tekstu była opublikowana
w dziale „Rozprawy i Monografie”, nr 12
„Jez. Wigry kolebka hydrobiologii polskiej”, pod redakcją Bazylego Czeczugi.
PWN. Warszawa, 1979 rok

Doktoraty z hydrobiologii w 2012 roku
Agnieszka Budzyńska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu; Wydział Biologii
Rozprawa doktorska pt.: Zmiany w fitoplanktonie dwóch jezior pod wpływem
rekultywacji z użyciem siarczanu żelaza

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Rozprawa doktorska pt.: Weryfikacja
możliwości zastosowania integralnego
kryterium do oceny stanu troficznego
wód płynących

Aneta Bylak
Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Biologiczno-Rolniczy
Rozprawa doktorska pt.: Bóbr europejski Castor fiber L. jako czynnik modyfikujący ekosystem potoku górskiego

Michał Tomasz Kurzawski
Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska
Rozprawa doktorska pt.: Wpływ piętrzenia nizinnych rzek na biologię wybranych grup owadów

Anna Cieplok
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Rozprawa doktorska pt.: Wpływ warunków środowiskowych na występowanie
ślimaków (Gastropoda) w rzece Nidzie

Magdalena Majewicz-Zbikowska
Instytut Rybactwa Śródlądowego im.
S. Sakowicza
Rozprawa doktorska pt.: Wpływ HMB
na nieswoiste komórkowe i humoralne
mechanizmy obronne oraz odporność
na Yersinia ruckeriu narybku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

Anna Dziabas-Krysa
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Rozprawa doktorska pt.: Kształtowanie
się roślinności wodnej i szuwarowej
w warunkach siedliskowych zbiornika
zaporowego w Solinie
Anna Dziubińska
Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
Rozprawa doktorska pt.: Tempo i kierunek sukcesji zespołów bentosowych
w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej
Edyta Gosz
Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii
Rozprawa doktorska pt.: Zmiany wybranych cech plemników skarpa Scophthalmus maximus (L.) w trakcie tarła
z uwzględnieniem potencjalnego wpływu ksenobiotyków z grupy butylocyn
Anna Grzeszczyk-Kowalska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Nauk
o Żywności i Rybactwa
Rozprawa doktorska pt.: Biologiczna
i morfologiczna analiza porównawcza
Neomysis integer (Leach,1815), istotnego elementu diety ryb z Zatoki Pomorskiej
Zbigniew Jerzy Kowalewski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział

Marek Nieoczym
Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Przyrodniczy
Rozprawa doktorska pt.: Wpływ gospodarki rybackiej na awifaunę lęgową stawów karpiowych Lubelszczyzny
Maciej Operacz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Rozprawa doktorska pt.: Continuum czy
discontinuum? Transformacja fosforu
w rzece Wel
Anna Justyna Pawelec
Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
Rozprawa doktorska pt.: Sezonowe i dobowe zmiany w strukturze ichtiofauny
eulitoralu Zatoki Gdańskiej
Konrad Pomianowski
Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
Rozprawa doktorska pt.: Charakterystyka cytgenetyczna i molekularna
mieszańców palii alpejskiej Salvelinus
aplinus (Linnaeus, 1758) z pstrągiem
źródlanym Salvelinus fontinalis (Mitchill,
1714)
Piotr Paweł Robakowski
Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie; Wydział
Nauk o Żywności i Rybactwa
Rozprawa doktorska pt.: Wybrane cechy
biologiczne szczupaka (Esox lucius Linnaeus, 1758) pochodzącego z wód o odmiennych warunkach środowiskowych
północno-zachodniej Polski
Beata Rosińska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Nauk
o Żywności i Rybactwa
Rozprawa doktorska pt.: Organizmy
poroślowe II i III rzędowego estuarium
Odry w latach 2007-2009
Łukasz Bogdan Sikorski
Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Rozprawa doktorska pt.: Ocena fitotoksycznego działania chlorku sodu, ciprofloksacyny i glifosatu w wodzie i glebie
Katarzyna Maria Skierska
Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk
Biologicznych
Rozprawa doktorska pt.: Dobór w pary
i reprodukcja żab zielonych kompleksu
Pelophylax esculentus w naturalnych populacjach mieszanych z udziałem P. lessonae i P. ridibundus
Maciej Wyrębek
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Rozprawa doktorska pt.: Warunki hydrauliczne w przepławkach ryglowych
spełniające wymagania biologiczne ryb
Paweł Zagajewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu; Wydział Biologii
Rozprawa doktorska pt.: Wpływ czynników środowiskowych na rozwój i produkcję toksyn wybranych gatunków
sinic
Tomasz Zarzycki
Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii
Rozprawa doktorska pt.: Oszacowanie
ekologicznej i społeczno-ekonomicznej wartości bioróżnorodności Zatoki
Gdańskiej

Habilitacje z hydrobiologii w 2012 roku
Marta Bąk
Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Rozprawa habilitacyjna pt.: Tetydzkie
promienice z osadów cenomańsko –
turońskiego oceanicznego zdarzenia
beztlenowego w Apeninach (Umbria-Marche) oraz karpatach Zewnętrznych:
paleoekologia i warunki paleośrodowiska (29 maja 2012 roku)

Janusz Kloskowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
Wydział Biologii i Biotechnologii
Rozprawa habilitacyjna pt.: Interakcje
w ekosystemach stawowych z udziałem populacji o strukturze wielkościowej: konsekwencje biocenotyczne i dla
gospodarki rybackiej (7 listopada 2012
roku)

Katarzyna Dziewulska
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Biologii
Rozprawa habilitacyjna pt.: Charakterystyka nasienia i wartość biologiczna
plemników ryb z rodzaju Salmo (15 listopada 2012 roku)

Agnieszka Ewa Ławniczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
Rozprawa habilitacyjna pt.: Wpływ dostępności azotu, fosforu i potasu na rozwój roślinności obszarów wodno-błotnych (10 kwietnia 2012 roku)

Iwona Gołaś
Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
wOlsztynie; Wydział Nauk o Środowisku
Rozprawa habilitacyjna pt.: Antropogeniczne i środowiskowe kształtowanie jakości bakteriologicznej górnego odcinka rzeki Drwęcy (28 czerwca 2012 roku)

Jolanta Morozińska-Gogol
Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Rozprawa habilitacyjna pt.: Pasożytnicze Metazoa ryb z jeziora Łebsko (31
stycznia 2012 roku)

Dariusz Jakubas
Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii
Rozprawa habilitacyjna pt.: Reakcje
planktonożernych alczyków (Alle alle)
na zmienne warunki oceanograficzne
i klimatyczne w Arktyce (15 czerwca
2012 roku)

Krystian Tadeusz Obolewski
Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Rozprawa habilitacyjna pt.: Wpływ
czynników środowiskowych na wybrane zoocenozy starorzeczy północnej
Polski (3 lipca 2012 roku)

Piotr Parasiewicz
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S.
Sakowicza
Rozprawa habilitacyjna pt.: MesoHABSIM – wprowadzenie do modelowania
fizycznych siedlisk ichtiofauny rzecznej,
dla potrzeb ochrony jej zasobów oraz
gospodarki rybackiej (25 maja 2012
roku)
Leszek Michał Rolbiecki
Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii
Rozprawa habilitacyjna pt.: Zróżnicowanie zgrupowań pasożytniczych Metazoa
u wybranych gatunków ryb w zbiornikach wodnych o różnym stopniu antropopresji (29 czerwca 2012 roku)
Mirosław Stanisław Ślusarczyk
Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
Rozprawa habilitacyjna pt.: Diapauza jako
mechanizm dyspersji w czasie i przestrzeni u skorupiaków planktonowych z rodzaju Daphnia (21 maja 2012 roku)
Joanna Sławomira Zalewska-Gałosz
Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Rozprawa habilitacyjna pt.: Hybrydyzacja międzygatunkowa jako źródło
różnorodności taksonomicznej w rodzaju Potamogeton: morfologiczne,
anatomiczne i molekularne badania wybranych taksonów mieszańcowych (16
października 2012 roku)

Kap, kap, kapią łzy. foto. Wallabia

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

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

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