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W ciągu pięciu dni w sesjach 
wzięło udział ponad 500 go-
ści z 46 krajów położonych na 
wszystkich kontynentach. Se-
sje (34) odbywały się na dwóch 
skrajnych poziomach hotelu – 
w dziewięciu salach na parterze 
i pięciu na 17. piętrze, z które-
go roztaczał się malowniczy wi-
dok na miasto. Właśnie w tym 
miejscu w niedzielę 30 czerwca 
2019 roku Marko Miliša powitał 
uczestników SEFS11 w  imieniu 
Komitetu Organizacyjnego, 
a  towarzyszył mu chór akade-
micki w dość zaskakującym re-
pertuarze. 
 Skrajna lokalizacja sal 
oznaczała w praktyce wybór 
między wystąpieniami odby-
wającymi się na jednym pozio-
mie przed lunchem i  wentu-
alną zmianę pięter po lunchu. 
Połowa sal okazała się zbyt  

mało pojemna, aby zmieścić 
zainteresowanych. Wszystkie 
plakaty (126) można było obej-
rzeć podczas sesji zamykają-
cych dwa środkowe dni obrad. 
Dość niezręczne okazało się 
stłoczenie plakatów na małej 
powierzchni dwóch sal, w któ-
rych, poza sesjami plakatowy-
mi, odbywały się wystąpienia. 
23 sesje regularne grupowały 
doniesienia pod względem 
zespołów organizmów (glony, 
ryby i inne kręgowce, bezkrę-

gowce, makrofity, plankton, 
osobno gatunki inwazyjne), 
siedlisk (ekosystemy podmo-
kłe, słonawe i  przybrzeżne, 
jeziora, zbiorniki i stawy, stru-
mienie, duże rzeki, wody miej-
skie, kras, ekotony), dziedzin 
(ochrona przyrody, ekotoksy-
kologia i odpowiedź na stres, 
zależności międzygatunkowe, 
taksonomia i systematyka, 
ekologia mikroorganizmów, 
ekologia molekularna, filoge-
netyka i badania ewolucyjne, 
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Freshwater Sciences – SEFS11

Zagrzeb, Chorwacja, 30 czerwca–5 lipca 2019 roku

Kolejne Europejskie Sympozjum o Wodach Słodkich odbyło się latem ubie-
głego roku w stolicy Chorwacji. Organizatorem konferencji jubileuszowej, 
odbywającej się w dwudziestą rocznicę pierwszego SEFS w Antwerpii, było 
HUSEK – Chorwackie Stowarzyszenie Ekologów Słodkowodnych we współ-
pracy z Instytutem Biologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w 
Zagrzebiu oraz Biurem Podróży PBZ CARD Sp. z o.o. Oprócz EFFS i FBA sym-
pozjum wsparli wydawcy Schweizerbartische Borntraeger, Royal Society Pu-
blishing, Springer Nature oraz Zagrzebska Rada Turystyczna, Park Narodo-
wy Krka i Park Narodowy Jezior Plitwickich. Uczestników konferencji gościł 
głównie hotel Westin Zagreb umiejscowiony w samym sercu miasta w pobli-
żu starówki i niewielkiego uniwersyteckiego ogrodu botanicznego.
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Marko Miliša – przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego – 

zamykający sympozjum 
(fot. A. Urbanek)



hydromorfologia, hydrologia, 
hydrogeologia, hydrochemia, 
modelowanie w ekologii). Wielu 
uczestników przedstawiało za-
gadnienia związane z wpływem 
zmian klimatu na ekosystemy 
wodne oraz z hydrobiologią w 
polityce, zarządzaniu, monito-
ringu i rekultywacji. Wśród 11 
sesji specjalnych najwięcej wy-
stąpień odnosiło się do cieków 
okresowych i strumieni efeme-
rycznych oraz strefy brzegowej 
rzek i strumieni. Doniesienia 
zarówno te mówione, jak i „pa-
pierowe” zdominowały bezkrę-
gowce. Jedną z sesji specjalnych 
organizatorzy poświęcili bał-
kańskim rzekom i zagrożeniom 
związanych z  energetyką wod-
ną. Wykłady plenarne zainicjo-
wał Frank Vassen, biolog, były 
kierownik projektu LIFE i  czło-
nek Komisji Europejskiej, który 
przedstawił rozbieżności mię-
dzy nauką a polityką unijną do-
tyczącą wód słodkich. Kolejny 
dzień otwierał wykład dr Jill Lan-
caster z Uniwersytetu w Melbo-
urne na temat zależności między 
dyspersją owadów i miejscem 
składania jaj a wielkością ich 
populacji w ciekach. Prof. Daniel 

Hering z Uniwersytetu w Duis-
burgu-Essen mówił o wpływie 
stresorów na organizmy wód 
słodkich. Ostatni wykład ple-
narny głosił Ádám Lovas‐Kiss, 
student Węgierskiego Centrum 
Badań Ekologicznych MTA, któ-
ry przedstawił tematykę swojej 
pracy doktorskiej – rolę migra-
cji ptaków wodnych w dysper-
sji makrofitów i  bezkręgow-
ców – nagrodzonej przez EFFS 
w 2018 r. 
 Już od niedzieli poprze-
dzającej otwarcie konferencji 
uczestnicy mogli skorzystać 
z warsztatów zorganizowa-
nych w salach Instytutu Biolo-
gii Uniwersytetu w Zagrzebiu, 
podczas których można było 
przedyskutować ścieżki roz-
woju kariery zawodowej mło-
dego badacza, zorientować się 
w przebiegu procedury MCDA 
(multi-criteria decision analysis) 
w zarządzaniu wodami, zapo-
znać się z narzędziami mode-
lowania jakości wód na podsta-
wie bieżących pomiarów oraz  
nauczyć się nowych metod 
analizy danych ekologicznych 
i środowiskowych w   progra-
mie  R. Pierwszego dnia kon-

ferencji odbyło się spotkanie 
poświęcone możliwości finan-
sowania badań z użyciem me-
zokosmów w ramach unijnego 
projektu AQUACOSM, które po-
przedziła sesja specjalna pre-
zentująca wyniki eksperymen-
tów na skalę ekosystemową. 
Nasi chorwaccy koledzy zor-
ganizowali dwugodzinny FEST 
(First Ever SEFS Taxonomy Fair) 
z mottem przewodnim „let’s 
come together – all specimens 
welcome”, podczas którego eks-
perci – entomolodzy i akarolog 
– służyli pomocą w oznaczeniu 
dostarczonego okazu. W pro-
gramie sympozjum znalazła 
się także dyskusja panelowa na 
temat przeszłości, teraźniejszo-
ści i przyszłości energii wodnej. 
Konferencji towarzyszyła wy-
stawa „Kobiety w limnologii”, 
zorganizowana przez Iberian 
Association of Limnology, której 
patronką została Kathleen Car-
penter (1891–1979), autorka 
pierwszego brytyjskiego pod-
ręcznika do limnologii „Life in 
Inland Waters” (1928). Z dumą 
i radością odkryłam wśród hy-
drobiologicznych sław dwie 
Polki, których nie mogło za-



foto. Monika Bukowińska

braknąć – Panie Profesorki 
Annę Hilbricht-Ilkowską i Iwo-
nę Jasser. 
 W połowie konferencji 
uczestnicy aktywnie relakso-
wali się na wycieczce. Orga-
nizatorzy starali się zadowolić 
gości o rozmaitych gustach i za-
proponowali Lonjsko Polje wiel-
bicielom mokradeł, a Jeziora 
Plitwickie kochającym turkus, 
rzeki Kupa i Mrežnica czekały 
na miłośników spływów, a góra 
Medvednica cieszyła się zain-
teresowaniem u  tych, którzy 
chcieli pozostać  w pobliżu 
Zagrzebia. Na kolejny dzień 
przewidziano następną atrak-
cję. Uroczysta kolacja odbyła 
się w sali balowej hotelu, któ-
ra wystrojem przypominała 
okres świetności Jugosławii. 
Po wspaniałych daniach i trun-
kach rozrywkę intelektualną 
zapewniła  standuperka, wie-
czór zaś zakończyły euforyczne 
„hydropodskoki” na niewielkim 
parkiecie. Zdaniem kilkorga 
przedstawicieli polskiej nauki 
2.00 była zbyt wczesną porą na 
leżakowanie, ale kelnerzy nie 
dali się przekonać do tej idei.

 SEFS11 z pewnością 
okazał się owocnym wydarze-
niem dla młodych naukowców 
– laureatów Nagrody Colina 
Reynoldsa. Podczas sypozjum 
najciekawsze referaty wygłosili:
- Juan David González-Trujillo 
„Historical legacies and con-
temporary constrains explain 
invertebrate and diatom me-
tacommunity structure within 
a heterogeneous basin”;
- Thomas Fuss “Regional contro-
ls on photosynthesis-irradiance 
relationships of benthic algae in 
the Vjosa river network”;
- Stefano Brighenti „Characte-
risation of a rock glacial stream 
under a multitrophic approach”, 
a najlepsze plakaty przedstawiły:
- Hazel Wilson „Anthropogenic 
litter supports distinctive ma-
croinvertebrate communities in 
urban streams”;
- Judit Fekete „Detection of Cor-
dulegaster (Insecta: Odonata) 
species via eDNA”;
- Laura Coulson „Effects of dro-
ught length on the hyporheic mi-
crobial processes of intermittent 
streams”. 
 Wśród gadżetów ofe-
rowanych uczestnikom SEFS11 

przez organizatorów znalazły 
się dwa serduszka – jedno kie-
szonkowe karminowe, symbol 
Zagrzebia – doskonały upomi-
nek dla miłośników ozdobnych 
magnesów, drugie drewniane, 
wielkości małej deski do kro-
jenia chleba. Oba dzielnie spa-
kowałam i zabrałam ze sobą do 
Polski, jako pamiątkę nauko-
wego wydarzenia. Zastana-
wiam się, czy goście z innych 
kontynentów postąpili tak 
samo. Niezwykle cenne pod-
czas dużych wydarzeń, są ak-
centy narodowe i historyczne 
związane z krajem, w którym 
wydarzenie ma miejsce. Tym 
razem organizatorzy przypo-
mnieli uczestnikom o głagoli-
cy, którą zapisali słowo „woda” 
na banerach, w programie 
i  w  książce abstraktów oraz 
„Zagrzeb” na koszulkach. 
 Organizatorzy wy-
wiązali się z zadań sumiennie. 
Z pewnością nie przypuszczali, 
że ich starania pozostaną w pa-
mięci wielu uczestników jako 
ostatnie międzynarodowe  wy-
darzenie naukowe przed pan-
demią.

Małgorzata Strzałek



Konferencja miała miejsce 
w Ośrodku Wielki Błękit. Wzięło 
w niej udział nieco ponad 100 
uczestników, których stanowi-
li znakomici polscy ekolodzy, 
hydrobiolodzy, hydrobotanicy, 
hydrolodzy, geohydrolodzy, 
geomorfolodzy, hydrochemicy 
prowadzący swoje prace ba-
dawcze w obszarze wód płyną-
cych. Zgromadzeni uczestnicy 
konferencji reprezentowali 25 
uczelni i instytutów naukowych 
oraz badawczych, 10 insty-
tucji administracji publicznej 
działających w zakresie gospo-
darowania wodami, ochrony 
przyrody i środowiska, jed-
nostek samorządowych oraz 
centrów edukacyjnych, a tak-
że 2 organizacje pozarządowe 
oraz 3  podmioty gospodarcze 
(prywatnych przedsiębiorców). 
Wydarzenie skupiało zróżni-
cowane grono uczestników, 
mających często odmienny 
punkt widzenia na problemy 
związane ze sposobami utrzy-
mania wód płynących. Podczas 
konferencji wygłoszono 33 
referaty oraz zaprezentowano 

II Krajowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna 

„Funkcjonowanie i Ochrona Wód 
Płynących – PotamON 2019”

Łukęcin, 25-27 września 2019 roku
przewodnim tematem konferencji były „Biocenozy wód płynących w kon-
tekście zmian hydrologicznych”. Organizatorami konferencji byli: Wydział 
Biologii (obecnie Instytut Biologii) Uniwersytetu Szczecińskiego, Drawieński 
Park Narodowy oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w 
Szczecinie. Konferencja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Sprawozdania

27 plakatów. Wszystkie stresz-
czenia referatów i doniesień 
zostały wydane w materiałach 
konferencyjnych, a niektóre 
z  nadesłanych tekstów zostały 
opublikowane w recenzowanej 
monografii „Funkcjonowanie 
i ochrona wód płynących”. 
 Konferencję rozpoczę-
to 25 września o godzinie 9.50. 
Po powitaniu gości przez prze-
wodniczącego komitetu orga-
nizacyjnego i dyrektora Dra-
wieńskiego Parku Narodowego 
dr. inż. Pawła Bilskiego głos 
zabrała dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w   Szczecinie pani Aleksandra 
Stodulna, która objęła kon-
ferencję swoim patronatem. 
Z ramienia Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska głos za-
brała pani Sylwia Gawrońska 
z Departamentu Zarządzania 
Zasobami Przyrody. Konferen-
cję otworzył referat plenarny 
prof. dr. hab. Macieja Zalew-
skiego i dr hab. Edyty Kiedrzyń-
skiej, prof. ERCE PAN dotyczący 
opracowanych biotechnologii 
ekosystemowych do regulacji 

procesów ekologicznych w eko-
systemach wodnych lub blisko 
związanych z wodami. Pierw-
szy dzień konferencji podzielo-
ny był na cztery sesje. Pierwsza 
była związana z zagrożeniami 
w migracji tarłowej dla ryb. Se-
sja ta prowadzona była przez 
prof. dr. hab. Krzysztofa Kuku-
łę. Podczas tej sesji uczestnicy 
poznali dramatyczną sytuację 
migrujących ryb, co dobitnie 
przedstawiono na przykładzie 
wstępujących węgorzy. Druga 
sesja prowadzona była przez 
prof. dr. hab. Ryszarda Gołdy-
na. Sesja ta dotyczyła tematu 
hydrologicznego funkcjono-
wania rzek. Niezwykle cieka-
we okazały się wyniki wpływu 
rewitalizacji koryta cieków na 
zachodzące w  nich procesy 
fluwialne, jak również wyniki 
badań nad wpływem wahań 
poziomów wód na warunki 
fluidyzacji strefy hyporeicz-
nej wód płynących. Wielu, nie 
zdawało sobie sprawy z faktu, 
jak bardzo zmiany poziomów 
wód kształtują ilość zawiesin 
w wodach rzek i zbiorników za-



porowych. Wskazano też, jakie 
błędy popełniane są w nomen-
klaturze hydrologicznej. Trzecia 
sesja, prowadzona przez prof. 
dr. hab. Tomasza Heese, odno-
siła się do wpływu antropoge-
nicznego na struktury jakościo-
we i ilościowe bezkręgowców 
rzecznych, zarówno makrobez-
kręgowców, jak i zooplankto-
nu. Pomiędzy trzecią i czwartą 
sesją odbyła się sesja plakato-
wa. Każdy z autorów plakatów 
zaprezentował bardzo cieka-
we wyniki badań, które, ze 
względu na swoją wartość 
merytoryczną, równie dobrze 
mogłyby być omówione pod-
czas sesji referatowej. Czwarta 
sesja prowadzona przez prof. 
dr. hab. Bartłomieja Wyżgę do-
tyczyła siedlisk makrofitowych 
i ich wykorzystania głównie 
podczas oceny stanu rzek lub 
starorzeczy. Podczas tej sesji 
wywiązała się dość wzmożona 
dyskusja ta temat zasadności 
przydatności poszczególnych 
gatunków włosieniczników do 
oceny potencjału ekologicz-
nego, czy stanu hydromorfo-
logicznego rzek. Dyskusja wy-
wiązała się również w związku 
z możliwościami ułatwienia 
oceny stanu rzek przy użyciu 
bezzałogowych statków po-
wietrznych. Pierwszy dzień za-
kończył się uroczystą kolacją 
przebiegającą w wesołej i miłej 
atmosferze do późnych godzin 
nocnych.
 Drugiego dnia obrady 
rozpoczęła sesja piąta, prowa-
dzona przez dr hab. Elżbietę 
Bajkiewicz-Grabowską, prof. 
UG, podczas której dotykano 
tematów związanych z funkcjo-
nowaniem ichtiofauny w zróż-
nicowanych hydrologicznie 

wodach płynących oraz omó-
wiono wyniki oceny potencjału 
ekologicznego rzek w oparciu 
o badania struktur jakościo-
wych i ilościowych ichtiofau-
ny. Kolejnej, szóstej sesji re-
feratowej przewodniczył dr. 
hab. Piotr Dębowski, prof. IRŚ. 
Sesja ta była poświęcona me-
todykom rewitalizacji i ochro-
ny wód płynących. Słuchacze 
poznali najnowsze osiągnięcia 
w rewitalizacji wód płynących 
na przytoczonych przykładach 
z Polski. Wskazano również na 
wady niektórych metod, które 
nie przyniosły zamierzonych 
efektów restauracji koryt rzecz-
nych. Następnie odbyła się wy-
cieczka do Gazoportu w Świ-
noujściu oraz do największej 
hodowli łososia atlantyckiego 
w Polsce w obiegu zamknię-
tym „Jurassic Salmon” wykorzy-
stującego wody geotermalne. 
Drugi dzień konferencji zakoń-
czyła kolacja przy grillu.
 Ostatniego dnia obra-
dy podzielono na dwie sesje 
referatowe. Siódma sesja pro-
wadzona była przez dr. hab. 
Janusza Żbikowskiego, prof. 
UMK, a poświęcona była wy-
stępowaniu obcych gatunków 
bezkręgowców i ryb w pol-
skich rzekach oraz stosowa-
niu nowoczesnych technik do 
oceny stopnia inwazyjności 
gatunków obcych. Dowiedzie-
liśmy się tutaj także, jak bardzo 
pozytywny jest wpływ zaso-
lenia wód na występowanie 
inwazyjnych kiełży i ślimaków. 
Ostatnią, ósmą sesję popro-
wadził prof. dr hab. Mirosław 
Przybylski. Podczas tej sesji 
prelegenci wygłosili referaty 
na temat zależności pomiędzy 
fizykochemicznymi i biolo-

gicznymi parametrami jakości 
wody rzek a oddziaływaniem 
na nie człowieka. Sesję zakoń-
czyła ożywiona dyskusja na 
temat wpływu regulacji i prze-
gradzania koryt rzecznych na 
wzrost zawiesin w rzece, a w 
konsekwencji na obniżenie ja-
kości wody i jej potencjału eko-
logicznego. 
 Z bardzo dobrym odze-
wem spotkała się prezentacja 
dr. Sebastiana Szklarka, admi-
nistratora bloga „Świat Wody”, 
na którym prezentowane są 
w sposób popularno-naukowy 
zjawiska i problemy zachodzą-
ce w różnych środowiskach 
wodnych. W zasadzie, zarówno, 
osoby związane z nauką, jak 
i z administracją wód, uznały 
wspólnie, że tego typu eduka-
cja ekologiczna, jest niezbęd-
nym i chyba najważniejszym 
elementem rozbudowanego 
procesu zarządzania wodami 
naturalnymi. Trafia ona z dużą 
skutecznością, przede wszyst-
kim do osób, które bezpo-
średnio sprawują nadzór nad 
gospodarowaniem wodami. 
Z  podobnie ciepłym przyję-
ciem spotkała się prezentacja 
dyrektora Centrum Edukacji 
Ekologicznej i Rewitalizacji Je-
zior w Szczecinku pana Rado-
sława Wąsa. 
 Konferencja PotamON 
jest wydarzeniem skupiają-
cym głównie przyrodników. 
I nie mam tutaj na myśli tylko 
naukowców, gdyż pracownicy 
administracji, również prezen-
towali swoje proekologicz-
ne nastawienie do rzek oraz 
wskazywali na potrzebę ich 
ochrony. Wnioski, jakie padały 
ze wszystkich stron odnosiły 
się do problemu prowadzenia 
prac utrzymaniowych, regu-
lacyjnych i przebudowy koryt 
rzecznych (zarówno istnieją-
cych przedsięwzięć, jak i pla-
nowanych) niewątpliwie pro-
wadzących do zmian procesów 
biologicznych i ekologicznych. 



Większość uczestników konfe-
rencji uzasadniła konieczność 
wykorzystywania wód płyną-
cych przez człowieka. Jednak 
zauważono przy tym, że wiele, 
a może nawet zdecydowana 
większość z istniejących przed-
sięwzięć doprowadziła już do 
katastrofy ekologicznej, której 
skutki są nieodwracalne lub 
ciągle się pogłębiają. Ponadto, 
wiele z planowanych opera-
cji zdaje się być wykonywana 
ciągle podobnymi metodami. 
Przykładem jest planowanie 
czy prowadzenie zabiegów po-
głębiania czy udrażniania rzek, 
ich regulowania, w miejscach 
lub w pobliżu miejsc, gdzie 
wcześniej odbyły się ich za-
biegi renaturyzacyjne. Innym 
problemem jest budowa zbior-
ników zaporowych lub innych 
zbiorników retencyjnych, kiedy 
z góry wiadomo, że najbardziej 
efektywnym miejscem groma-
dzenia i retencjonowania wody 
są gleby. Wydaje się tutaj, że 
taki sposób retencjonowania 
wody, poprzez wcześniejsze 
przygotowanie gruntów jest 
zdecydowanie tańszy niż bu-
dowa nowych zbiorników. 
Pozwala to przede wszystkim 
na zachowanie istniejących 
ekosystemów rzecznych w za-
dowalającym stanie biologicz-
nym i ekologicznym. 
 Czy konferencja się 
udała, czy nie? Trudno to oce-
nić organizatorowi i określić 
spotkanie obiektywną opinią. 
Zdania uczestników, które tra-

fiały bezpośrednio do mnie, 
były oczywiście dobre i bar-
dzo dobre, co wynikało przede 
wszystkim z wysokiej osobistej 
kultury uczestników. Jeśli opi-
nie te były prawdziwe, cieszy-
my się bardzo, chociaż zdajemy 
sobie sprawę z wielu niedocią-
gnięć, które starliśmy się napra-
wić, a jeśli to nie było możliwe, 
to je tuszować. Przepraszamy 
za nie. Wyraźnie i obiektywnie 
trzeba tutaj przyznać, że czas 
sesji posterowej był zdecydo-
wanie za krótki. Jednak, każdy 
błąd pozwala nam następnym 
razem go uniknąć, co też jest 
nauką. Moja osoba na pewno 
dużo z tej konferencji wynio-
sła, wiele się dowiedziałem, 
dużo się nauczyłem. Czasem, 
niektóre głosy prelegentów 
czy dyskutantów były twarde, 
czasem krytyczne wobec sie-
bie i poddające w wątpliwość 
postawione hipotezy, a innym 
razem problemy rozpatrywano 
bardzo filozoficznie. I właśnie 
tego typu głosy postawiły tą 
konferencję na wysokim na-
ukowym poziomie. Odnosząc 
się do dużego zainteresowania 
tematyką ochrony rzek, ale tak-
że znacznych rozbieżności po-
między środowiskiem nauko-
wym i administracyjnym przy 
podejmowaniu decyzji prowa-
dzących do realizacji zabiegów 
ochronnych, utrzymaniowych 
czy inwestycyjnych w rzekach, 
a  przede wszystkim w obli-
czu ciągłych zmian prawnych 
i  zmian klimatycznych, uznano 

po raz kolejny, że kolejna kon-
ferencja odbędzie się w roku 
2021.
 Jeszcze raz dziękuję 
wszystkim członkom Komitetu 
Naukowego za pomoc pod-
czas tworzenia programu kon-
ferencji i wyboru wystąpień, 
dziękuję wszystkim recenzen-
tom artykułów nadsyłanych 
do monografii, wszystkim 
uczestnikom za czynny udział 
w obradach, sesjach, dyskusji, 
ale również w tych mniej ofi-
cjalnych wydarzeniach konfe-
rencji. Dziękuję też komitetowi 
organizacyjnemu, a specjalne 
podziękowania kieruję do mgr 
Anny Kompowskiej, sekretarza 
konferencji, która poświęciła 
mnóstwo czasu, również pry-
watnego, aby każdy z uczestni-
ków konferencji został w pełni 
usatysfakcjonowany. Materiały 
konferencyjne oraz monogra-
fia konferencyjna dostępne 
są w formacie PDF na stronie 
szczecińskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Hydrobio-
logicznego.
 Chciałbym też wyraź-
nie podkreślić, że niniejszy 
tekst stanowi sprawozdanie 
z konferencji, nie zaś opinię, 
(którą właściwie powinien wy-
razić każdy uczestnik) i właśnie 
w takiej konwencji starałem się 
go przedstawić.

Przewodniczący 
komitetu organizacyjnego

Konferencji PotamON
 Robert Czerniawski



Tuż przed ogłoszeniem świa-
towej pandemii COVI-19, w  lu-
tym 2020 roku, zakończyłem 
nieco skrócony (4 miesięczny) 
pobyt stypendialny w Wietna-
mie, finansowany przez NAWA, 
w ramach wymiany bilateralnej 
między naszymi krajami. By-
łem goszczony przez Państwo-
wy Uniwersytet Miasta Ho Chi 
Minh, a dokładnie przez Univer-
sity of Science, Faculty of Physics, 
Departament of Oceanography, 
Meteorology and Hydrology. Ta 
grupa badawcza była mi najbliż-
sza zainteresowaniami nauko-
wymi, bowiem typowe labora-
toria czy zakłady hydrobiologii 
nie istnieją na uczelniach Wiet-
namu. Poznawanie i pogłębia-
nie wiedzy o  hydrobiontach 
słodkowodnych to głównie ba-
dania taksonomiczne, często 

wspierane lub finansowane  ze 
środków zagranicznych. Bardzo 
aktywni naukowo w Wietnamie 
są różnej specjalności badacze 
rosyjscy, z  różnych części Rosji, 
działający w ramach Instytutu 
Biologii Tropikalnej Akademii 
Nauk Rosji z  wieloma tereno-
wymi stacjami badawczymi zlo-
kalizowanymi w różnych czę-
ściach Wietnamu. 
 Krajowe badania eko-
logii wód są rozproszone po 
różnych uniwersytetach i pla-
cówkach Akademii Nauk, czy 
instytutach resortowych. Plany 
uniwersyteckich studiów przy-
rodniczych w Wietnamie są po-
zbawione takich przedmiotów, 
jak hydrobiologia czy biologia 
wód, a jedynie na studiach ry-
bactwa i akwakultury pojawiają 
się elementy ekologii wód. Jest 

to tym dziwne, że w kraju strefy 
tropikalnej bogatym w opady 
(rocznie 2000 mm i więcej) oraz 
liczne naturalne i antropoge-
niczne wody powierzchniowe, 
ta część wiedzy o organizmach 
wodnych jest mało uwypuklo-
na w badaniach naukowych 
czy kształceniu przyrodników. 
A przecież w życiu codziennym 
Wietnamczycy korzystają z ro-
ślin wodnych do przygotowania 
posiłków, nie mówiąc o bardzo 
wielu spożywanych gatunkach 
skorupiaków, mięczaków, ryb 
lub owadów. Dlatego lokalne 
targowiska są doskonałym miej-
scem poznania wietnamskich 
słodkowodnych i morskich hy-
drobiontów, które stanowią za-
sadniczą część diety ludności 
południowo-wschodniej Azji. 
 Specyficzną właściwo-
ścią ekosystemów wodnych tej 
części Azji (z wyjątkiem kilku ob-
szarów krasowych) jest zmienna 
ilość wody w ciągu roku wywo-
łana opadami monsunowymi, 
a  w środkowej i północnej czę-
ści Wietnamu także intensywny-
mi opadami podczas tajfunów 
(od kilku do kilkunastu w roku, 
o  opadach dziennych 300 mm 

O tropikalnych ekosystemach 
słodkowodnych słów kilka…

Sprawozdania

Specyficzną właściwością ekosystemów wodnych tej części Azji (z wyjątkiem 
kilku obszarów krasowych) jest zmienna ilość wody w ciągu roku wywołana 
opadami monsunowymi, a w środkowej i północnej części Wietnamu także 
intensywnymi opadami podczas tajfunów

Autor w otoczeniu pracowników 
Zakładu Oceanologii, Meteoro-
logii i Hydrologii Wydziału Fizy-
ki, University of Science, Ho Chi 
Minh



lub więcej). Wielkoobszarowe 
i  długotrwałe naturalne zale-
wy dolin rzecznych są stałym 
elementem ustroju  hydrolo-
gicznego rzek wschodniej Azji. 
Z wyjątkiem kilku naturalnych 
jezior krasowych w północnym 
Wietnamie, nie ma naturalnych 
jezior, natomiast wybudowa-
no szereg sztucznych płytkich 
stawów i wiele zbiorników 
o funkcjach retencyjnych, prze-
ciwpowodziowych i energe-
tycznych. Okresowo zalewane 
pola w pierwszej fazie rozwoju 
ryżu są także miejscem hodowli 
niektórych skorupiaków, drob-
nych ryb (karpiokształtnych 
i innych), nie mówiąc o hodowli 
kaczek lub gęsi.  
 Wody powierzchnio-
we przeważnie mają charakter 
wód oligotroficznych o bardzo 
małej ilości składników mi-
neralnych rozpuszczonych w 
wodzie (najczęściej mniej niż 
150-200 mg/L), co przekłada się 
na bardzo niskie stężenia katio-
nów i anionów w wodzie (np. 
Ca<20 mg/L), a poziom wodo-
rowęglanów ogranicza rozwój 
wielu grup fitoplanktonu. Nie-
wielka jest też ilość węgla or-
ganicznego (TOC<<5 mgC/L) 
oraz związków azotu, zaś fosfor 
ogólny nie przekracza stężeń 
0,2-0,3 mgP/L). Na sztucznych 

kanałach na terenach zurba-
nizowanych poziom zanie-
czyszczeń wód jest wysoki, ze 
względu na wolny rozwój sys-
temu kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków. Przy szybkiej intensy-
fikacji upraw ryżu oraz warzyw 
stosuje się coraz więcej pesty-
cydów, których stężenia w wo-
dach rzek i kanałów stopniowo 
wzrastają. W Wietnamie jeszcze 
są obecne w wodach i licznych 
terenach podmokłych pozosta-
łości defoliantów stosowanych 
przed 50 laty przez wojska ame-
rykańskie do zwalczania grup 
partyzantów. Mimo stosowania 
wielorakich zabiegów rekulty-
wacji i rewitalizacji istnieją dalej 
obszary zanieczyszczeń powo-
jennych, podobnie jak niebez-
pieczne tereny zaminowane. Na 
terenie delty Mekongu pojawia 
się też problem podwyższonych 
stężeń arsenu w ekosystemach 
wodnych i glebach hydroge-
nicznych, ale jest on pochodze-
nia geogenicznego, typowego 
dla terenów ze starą zwietrze-
liną skał, typu laterytów czy 
ilasto-żelazistej, które w warun-
kach beztlenowych uwalniają 
do wód jony arsenianowe. 
 Druga cecha wód po-
wierzchniowych to ich bardzo 
wysokie i zmienne w czasie 
wzbogacenie w zawiesinę, na-

dającą naturalną barwę wodom 
od żółtawej po czerwonawą, 
dużą mętność i  ograniczony 
zasięg strefy fotycznej. Ponad-
to podmokłe brzegi rzek są 
bogate w nymfeidy i pleuston, 
a przede wszystkim - hiacynt 
wodny (jego młode pędy są 
dość smaczne), które stale prze-
mieszczają się rzekami, podob-
nie jak duże fragmenty palm 
i  bananowców (czyli bardzo 
gruby detrytus). Trzecia cecha 
wód to stale wysoka tempera-
tura wody, rzadko obniżająca 
się w południowym Wietnamie 
poniżej 25oC, dlatego stężenie 
tlenu rozpuszczonego w wo-
dzie nie bywa większe niż 4-5 
mg/L, a  procesy mineralizacji 
materii organicznej w takiej 
temperaturze są intensywne 
i  często prowadzą do pojawia-
nia się deficytów tlenowych. 
 Obecność wielu gatun-
ków palm na brzegu rzek jest 
związana z aktywnością czło-
wieka, natomiast praktycznie są 
nieobecne w mało przekształ-
conych dolinach rzek dżungli 
tropikalnej. Tam bowiem panuje 
wielogatunkowy i wielopozio-
mowy układ drzew liściastych 
silnie porośniętych lianami 
i epifitami. Takich obszarów jest 
jednak niewiele, jedynie zacho-
wały się w parkach narodowych, 
bo większość lasów Wietnamu 
to monogatunkowe lasy gospo-
darcze (głównie kauczukowce). 
Najciekawsze przyrodniczo są 
lasy mangrowe (namorzyno-
we) rozwijające się naturalnie 
w odcinkach ujściowych rzek 
do mórz tropikalnych. Są one 
uznawane, obok tropikalnych 
lasów deszczowych, za najbar-
dziej produktywne biomy na 
Ziemi, o wyjątkowej też bioróż-
norodności. Wody słonawe tych 
lasów, o dobowej zmienności 
ich poziomu, zapewniają od-
powiednie warunki dla płazów, 
gadów, ptaków, ale także są 
miejscem występowania wielu 

foto. Monika Bukowińska

Drzewa tekowe w Parku Narodowym Cat Tien  



 

gatunków skorupiaków i  ryb. Te 
ostatnie pod wpływem warun-
ków siedliskowych wykształciły 
szereg cech niezbędnych do 
życia w środowisku o  zmien-
nej ilości wody. Dlatego część 
sumikowatych ma zdolność do 
przemieszczania między zbior-
niczkami wody na „na piechotę”, 
dzięki zmianie morfologicznej 
stawów przednich płetw po-
dobnie, jak u ssaków morskich. 
 Dobowe zmiany pozio-
mu wód, takie jak w lasach na-
morzynowych, są obecne także 
w strefach przyujściowych rzek 
wietnamskich. Najciekawsze 
zjawisko tego typu odbywa się 
w dziewięcio-korytowej delcie 
Mekongu, gdzie zasięg pływo-
wych zmian poziomu wody rze-
ki sięga ponad 250 km w  głąb 
lądu (aż na teren Kambodży). 
W konsekwencji Mekong w cią-
gu doby zazwyczaj osiąga dwa 
maksima i  minima, przy dobo-
wej amplitudzie przekracza-
jącej nawet 3,5 m, a  przy tym 
przez pewien czas woda rzeki 
dwukrotnie przemieszcza się 
w górę biegu. Takie zjawiska ty-
powe dla rzek pływowych (ang. 
tides rivers) znacząco modyfi-
kuje warunki hydrochemiczne 
rzeki, przebieg sedymentacji 
niesionej zawiesiny, a przy tym 
tworzy specyficzne siedlisko 
dla funkcjonowania ryb, sko-
rupiaków i  bezkręgowców, 
sprzyjające istnieniu wyjątko-
wej różnorodności gatunkowej  
hydrobiontów całego dorzecza.

 Przy współcześnie wzra-
stającym poziomie oceanu na 
skutek globalnego ocieplenia, 
odcinki ujściowe rzek pływo-
wych w najbliższym czasie 
staną się częścią mórz szelfo-
wych, a prognozy wskazują na 
konieczność nieodległej w cza-
sie (ok. 20-30 lat) migracji kilku 
milionów mieszkańców delty 
Mekongu na inne tereny kra-
ju. Początkowy etap transgresji 
oceanu jest już obserwowany 
jako wzrost zasięgu zasolenia 
wód rzecznych oraz marginal-
nej strefy gleb delty. W lutym 
2020 roku, pod koniec mojego 
pobytu, przewodność właściwa 
wód Mekongu wzrosła do po-
nad 2500 uS/cm na stanowisku 
odległym 75 km od ujścia rzeki 
do oceanu. Prognozy wskazują, 
że pod koniec okresu suchego 
(maj- czerwiec) zasolenie wód 

pojawi się nawet 100-150 km od 
ujścia. Jest to proces znacząco 
ograniczający korzystanie lud-
ności i gospodarki z wód rzeki, 
który zmniejszy produkcję ryb 
i skorupiaków słodkowodnych, 
a to z kolei zmniejszy dochody 
ludności i państwa. 
 To tylko część moich 
spostrzeżeń z poznawania tro-
pikalnych ekosystemów po-
łudniowego Wietnamu, które 
podlegają ewidentnym zmia-
nom na skutek globalnych 
zmian klimatyczno-hydrolo-
gicznych. Pobyt naukowy w re-
gionach odmiennych klimatycz-
nie jest zawsze inspirujący i daje 
możliwość na krótki czas speł-
nienia marzeń wielu badaczy 
- bycia odkrywcą.  Uzmysławia 
przy tym warunki i charakter 
działań pionierów hydrobiolo-
gii, na przykład B. Dybowskie-
go i innych. Dlatego wszystkim 
młodszym kolegom po fachu 
polecam ten rodzaj wyjazdów 
i zachęcam gorąco do stara-
nia się o stypendia oferowane 
przez krajowe lub zagraniczne 
instytucje. 
Prof. dr hab. Andrzej Górniak 
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Seminaturalne tereny bagienne w Delcie Mekongu



 

Wydaje się że lekcje odbywa-
jące się w terenie, który jest 
najlepszym obiektem do po-
znawania prawidłowego funk-
cjonowaniu ekosystemów, 
mogą znacznie wzbogacić 
i uzupełnić zajęcia teoretyczne 
prowadzone w zamkniętych 
pomieszczeniach. Infrastruktu-
ra naukowych jednostek przy-
rodniczych powinna służyć nie 
tylko naukowcom, ale również 
osobom zainteresowanym śro-
dowiskiem i przyrodą. Powin-
na ona być wykorzystywana, 
szczególnie w  kształtowaniu 
właściwych postaw ekologicz-
nych. Działań na rzecz poprawy 
wiedzy z zakresu funkcjonowa-
nia i ochrony przyrody głów-
nie w województwie zachod-
niopomorskich, ale również w 
województwach ościennych, 
podjęli się pracownicy Kate-

dry Hydrobiologii Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, będący 
jednocześnie członkami Pol-
skiego Towarzystwa Hydro-
biologicznego. Przy wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie 
utworzone zostało Mobilne 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
i Monitoringu Środowiska – Po-
tamON. Zakupiono samochód, 
który zapewnia przewóz sprzę-
tu na zajęcia terenowe, pobór 
prób przeznaczonych do ba-
dań monitoringowych, trans-
port pobranego materiału do 
edukacji do sal laboratoryjnych 
i wykładowych. 
 Celem działania Cen-
trum jest kształtowanie wśród 
społeczności właściwych po-
staw ekologicznych poprzez 
popularyzację wiedzy z zakre-

su ochrony środowiska i przy-
rody, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ochrony ekosystemów 
wodnych jako ważnych obsza-
rów przyrodniczych. Edukacja 
nie ma charakteru teoretycz-
nego, lecz głównie praktyczny, 
poznawczy, badawczo-nauko-
wy, nastawiony na bezpo-
średnie obserwacje lub pró-
by samodzielnego działania, 
oczywiście przy wcześniejszym 
przygotowaniu teoretycznym. 
Wszystkie zajęcia mają na celu 
wyciągnięcie przez słuchaczy 
wniosków dotyczących nega-
tywnego wpływu człowieka na 
stan zbiorników wodnych pod-
czas stosowania w nieprawi-
dłowy sposób zabiegów gospo-
darczych, utrzymaniowych czy 
zmierzających do polepszenia 
infrastruktury turystycznej. Edu-
kacja i monitoring naukowy, 
niezbędne do realizacji szkoleń 
w ramach Mobilnego Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Monito-
ringu Środowiska odbywają się 
w różnych grupach wiekowych, 
uczniów szkół podstawowych 
i  szkół ponadpodstawowych, 
dla studentów kierunków przy-
rodniczych, dla dorosłych. 
 Uczestnicy szkoleń 
mają okazję obserwować, jak 

Mobilne Centrum Edukacji 
Ekologicznej i Monitoringu 

Środowiska „PotamON”

Edukacja
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postaw ekologicznych poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony śro-
dowiska i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ekosystemów 
wodnych jako ważnych obszarów przyrodniczych. 
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wygląda pobór prób fizykoche-
micznych i biologicznych do 
oceny stanu środowiska wod-
nego, przeprowadzany przy 
użyciu nowoczesnego specja-
listycznego sprzętu. Następnie 
w laboratorium obserwują i roz-
poznają przy użyciu mikrosko-
pów i innego sprzętu optycz-
nego organizmy świadczące 
o stanie środowiska wodnego, 
np. zooplankton, glony plank-
tonowe czy makrobezkręgow-
ce. Wszystkie praktycznie reali-
zowane zadania odbywają się 
według tych samych procedur 
badawczych, jakie obowiązują 
w jednostkach naukowo-dy-
daktycznych. Podczas wykła-
dów uczestnicy szkolenia po-
znają teorię funkcjonowania 
ekosystemów przyrodniczych, 
a przede wszystkim przeciw-
działania zagrożeniom antro-
pogenicznym. Poznają meto-
dy zapobiegania zagrożeniom 
oraz ich minimalizacji, a także 
metody odnowy zdegrado-
wanych środowisk, np. restau-
rowania rzek i jezior, odnowy 
zagrożonych gatunków zwie-
rząt i roślin. Zajęcia laboratoryj-
ne i wykładowe odbywają się 
w budynkach Instytutu Biologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz w salach udostępnionych 

przez szkoły i  in-
stytucje, dla któ-
rych realizowane 
jest szkolenie. Na-
tomiast, zajęcia 
terenowe odby-
wają się w dogod-
nych logistycznie 
dla uczestników 
szkolenia i w udo-
stępnionych miej-
scach, cennych 
pod względem 
przyrodniczym. 
 W y k o n a w c y 
projektu, szuka-
jąc uczestników 

zajęć, kontaktują się ze szko-
łami kładącymi nacisk na edu-
kację ekologiczną (np. profi-
lowane klasy przyrodnicze), 
z  organizacjami czy jednost-
kami działającymi proprzy-
rodniczo (np. stowarzyszenia 
ekologiczne, turystyczne, Pol-
ski Związek Wędkarski, straże 
rybackie itp), ze studentami 
uczelni wyższych kształcących 
się na kierunkach przyrodni-
czych, a także z seniorami chcą-
cymi zgłębić wiedzę w zakresie 
ochrony przyrody i środowi-
ska (Uniwersytety Trzeciego 

Wieku). W ciągu dwóch latach 
istnienia Centrum, przeszkolo-
no bezpośrednio ponad 1500 
osób, natomiast prawie 8000 
osób miało kontakt z ekspozy-
cjami Centrum podczas dużych 
imprez plenerowych. 
 Co roku staramy się 
o  zwiększenie atrakcyjności 
prowadzonych przez nas za-
jęć. Składamy wnioski o dofi-
nansowanie działań Centrum 
celem jego doposażenia w co-
raz nowocześniejszy sprzęt 
badawczy czy audiowizualny 
oraz w eksponaty, na przykład 
ryb. Dlatego, myślę, że każde-
mu zainteresowanemu rozwo-
jem własnej bazy logistycznej 
i sprzętowej możemy polecić 
taki rodzaj aktywności, który 
nie służy tylko samej edukacji, 
ale również pracom nauko-
wym, monitoringowym, które 
przecież, tak czy inaczej ciągle 
realizujemy.

Robert Czerniawski

Foto. Monika Bukowińska

Pokaz poboru zooplanktonu

Przebieranie bentosu



Bodźcem do przypomnienia 
sylwetki prof. dr. Włodzimierza 
Jana Romaniszyna (WJR) była 
lektura bardzo ciekawej biogra-
fii polskich matematyków, czyli 
„Genialni Lwowska Szkoła Ma-
tematyczna”, napisana przez M. 
Urbanka. 
 Zdaniem profesora Ro-
mana Dudy, historyka nauki 
i  matematyka, lwowska szkoła 
matematyczna to najważniejszy 
wkład polskiej nauki w naukę 
światową (Urbanek 2014). Na-
zwiskami lwowskich matematy-
ków opatrzone są twierdzenia i 
teorie znane na całym świecie: 
przestrzeń Banacha, algebra 
Banacha, paradoks Banacha-Tar-
skiego, twierdzenie Mazura, gra 
Mazura-Banacha, twierdzenie 
Banacha-Steinhausa, notacja 
Steinhausa-Mosera, spirala i ma-
cierz Ulama, twierdzenie Bor-
suka-Ulama, twierdzenie Schau-
dera, baza Auerbacha i wiele, 
wiele  jeszcze innych. Część z 
wymienionych  powyżej  grupy 
polskich matematyków przyjęła 
zaproszenie do amerykańskiego 
ośrodka Los Alamos, w którym 
trwały intensywne prace nad 
powstaniem  broni jądrowej. 
 Na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie, obok 
szkoły matematyków funkcjo-
nowała i zaznaczyła się również 
szkoła lwowskich zoologów, 
utworzona jeszcze przed I Woj-
ną Światową przez Benedykta 
Dybowskiego, a ukształtowana 
przez Józefa Nusbauma-Hilaro-
wicza (1859-1917), który kierując 
Zakładem Zoologii i Anatomii 

Porównawczej na Wydziale Filo-
zoficznym UL wykształcił liczne 
grono badaczy tworząc „nus-
baumowską szkołę zoologów”. 
O roli obu biologów w rozwoju 
tej nauki w Polsce napisał prof. 
Leszek Kuźnicki (2009) a ich 
biogramy zostały przedstawio-
ne w książkach prof. Gabriela 
Brzęka (Brzęk 1981, 1984). Jeśli 
uwzględnić również i innych 
sławnych lwowiaków (patrz np. 
www.lwow.com.pl/lwowianie.
html) Lwów poprzez swoją kul-
turę i historię był miastem wy-
różniającym się w Polsce 20-le-
cia międzywojennego, miastem 
obdarzonym swego rodzaju ge-
nus loci!
Ze szkoły lwowskich zoologów 
pochodził również Włodzimierz 
Jan Romaniszyn (1910-1994), 
którego postać łączyła w jakiś 
sposób obie słynne szkoły. WJ 
Romaniszyn (Fot.1) był zoolo-
giem z zacięciem matematycz-
nym, co nie tylko na tamte, ale 
i  obecne czasy nie jest czymś 
codziennym, a z lwowską szkołą 
matematyków łączy go wyko-
rzystanie analiz wielowymiaro-
wych w tzw. zoocenologii.
 Włodzimierz Jan Roma-
niszyn (1910-1994), który miał, 
przez co najmniej dwie dekady, 
znaczący wpływ na pracowni-
ków i studentów Uniwersytetu 
Łódzkiego wcześniej, w okresie 
międzywojennym, związany był 
z Uniwersytetem Jana Kazimie-
rza we Lwowie (UJK). Miałam 
przyjemność być asystentką 
Profesora Romaniszyna i to On 

nadał kierunek moim zainte-
resowaniom i w konsekwencji 
prowadzonym badaniom. Dla-
tego też czuję pewną odpo-
wiedzialność za przekazanie 
młodszym kolegom rzetelnych 
informacji o Profesorze.
 Profesor dr W. J. Roma-
niszyn urodził się 16 XII 1910 r. 
we Lwowie. Po ukończeniu szko-
ły powszechnej i państwowego 
Gimnazjum im. Śniadeckich we 
Lwowie w 1933 r., rozpoczął 
studia zoologiczne na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym 
Uniwersytetu Jana Kazimierza. 
Jego pasja badawcza została 
zauważona przez profesorów 
uniwersytetu i już na trzecim 
roku studiów został przyjęty do 
pracowni naukowo-badawczej 
Instytutu Zoologii Ogólnej UJK. 
Pomimo kilkakrotnych zmian 
organizacyjnych tej placówki WJ 

Biolog Włodzimierz Jan 
Romaniszyn - przypomnienie 

niezwykłej osobowości

Wspomnienia

Fot. 1



Romaniszyn pozostał pracow-
nikiem do końca czerwca 1946r. 
Aby uchronić się przed szere-
giem wojennych „możliwości” 
(obozy, wywózka), został karmi-
cielem wszy, co także pozwalało 
uzyskać wyższy deputat  żywno-
ści w tych trudnych czasach.
Dyplom magistra filozofii w za-
kresie zoologii wraz z anatomią 
porównawczą uzyskał w 1938 r. 
na podstawie pracy „Znaczenie 
organizatora w rozwoju embrio-
nalnym płazów” i oczywiście po 
złożeniu egzaminów. Po wojnie, 
w okresie kolejnych wielkich mi-
gracji i to nie tylko Polaków, w 
Jego życiu naukowym zmienia-
ło się wszystko. Po opuszczeniu 
Lwowa na krótko osiadł we Wro-
cławiu, jak większość lwowskich 
uczonych. Wraz z miejscem pra-
cy zmianie uległo Jego stanowi-

sko i tematyka badań. Szczegó-
łowa biografia Profesora, łącznie 
z tematyką badań, została wcze-
śniej opublikowana przez Grzyb-
kowską i  Galicką (1995).
 JWR uzyskał dyplom 
doktora nauk przyrodniczych 
na podstawie pracy pt. „Sezo-
nowe zmiany w jakościowym 
i  ilościowym rozmieszczeniu 
chironomidów [taka wówczas 
obowiązywała gramatyka] je-
ziora Charzykowo” oraz złożo-
nego egzaminu. W 1956 r. Cen-
tralna Komisja Kwalifikacyjna 
dla Pracowników Nauki przy-
znała WJ Romaniszynowi tytuł 
naukowy docenta, w związku 
z czym Minister Szkolnictwa 
Wyższego powołał Go na sta-
nowisko samodzielnego pra-
cownika nauki przy Katedrze 
Systematyki Zwierząt i Zoogeo-

grafii Uniwersytetu Wrocław-
skiego. I  następne przenosiny. 
Od listopada 1960 r. został za-
angażowany do Instytutu Zoo-
logicznego Polskiej Akademii 
Nauk w charakterze kierownika 
Oddziału w Łodzi, gdzie pra-
cował do końca lutego 1962 r. 
W  tym okresie rozpoczął rów-
nież pracę w Katedrze Zoologii 
Systematycznej na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Łódzkiego, by w dniu 1 V 
1960 r. objąć funkcję kierownika 
tej Katedry, po śmierci Profesora 
Tadeusza Wolskiego. (W okresie 
międzywojennym T. Wolski był 
prominentnym zoologiem na 
Uniwersytecie Warszawskim; po 
wojnie nie wrócił już z Niemiec 
do stolicy, ale osiadł w Łodzi, 
gdzie był współtwórcą Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego 
nowotworzonego Uniwersyte-
tu Łódzkiego, jak i założycielem 
Katedry, z  dwoma wyraźnymi 
kierunkami badań obejmujący-
mi  bezkręgowce i ryby (Urbano-
wicz 1960). Profesor Romaniszyn 
przejął po Nim kierownictwo tej 
eklektycznej Katedry i pełnił je 
aż do chwili odejścia na eme-
ryturę (30 IX 1981 r). W czasie 
łódzkiego okresu działalności 
JW Romaniszyn uzyskał tytuł 
naukowy profesora nadzwyczaj-
nego (wtenczas tytuł nadawany 
przez Radę Państwa, a więc „bel-
wederski”) nauk przyrodniczych 
w dniu 4 I 1973 r. 
 Profesor Romaniszyn  
zajmował się taksonomią mu-
chówek: Asilidae oraz Chirono-
midae. Będąc  znawcą obu tych 
grup, szczególnie przyczynił 
się do rozwoju badań nad tą 
ostatnią rodziną, przygotowu-
jąc pierwszy w Polsce klucz do 
oznaczania  larw (Romaniszyn 
1958 – klucz do pobrania w for-
macie pdf ze strony interne-
towej Polskiego Towarzystwa 
Entomologicznego http://pte.
au.poznan.pl/klucze.htm). Nale-
ży podkreślić, że Chironomidae 
jako dominujący lub współdo-Fot.2



minujący element bentofauny 
rzek i jezior mają podstawowe 
znaczenie dla funkcjonowania 
obu typów ekosystemów słod-
kowodnych, a jednocześnie jest 
to grupa szczególnie trudna 
do identyfikacji. Tym bardziej 
cenna była inicjatywa Profeso-
ra, bowiem klucz ten umożli-
wił „wdrożenie” się w tę grupę 
owadów wielu początkującym, 
a dziś znanym badaczom. Sta-
nowił on ujęcie cech morfologii 
i biologii larw ochotkowatych 
oraz ich przegląd systematycz-
ny, zakończony kluczem do 
oznaczania podrodzin, rodza-
jów i gatunków. Przygotowanie 
klucza wymagało żmudnych 
i  długotrwałych badań prowa-
dzonych w oparciu o hodowle 
tych owadów. Okres pracy nad  
kluczem przypadł na czas ist-
nienia „żelaznej kurtyny”, która 
bardzo ograniczała wymianę 
naukową, przede wszystkim 
uniemożliwiała dostęp do od-
powiedniego piśmiennictwa. 
Sprowadzanie pozycji literatu-
ry przez Wypożyczalnię Mię-
dzybiblioteczną Biblioteki UŁ 
zależało przede wszystkim od 
„lokalizacji” pożądanego dzieła. 
Nawet po poprawnym zlokali-
zowaniu  biblioteki z  potrzebną  
pozycją literatury sprowadze-
nie jej trwało bardzo długo. W 
moim zbiorze prac o ochotkach 
przechowuję ręcznie przepisa-
ny przez Profesora klucz Zavre-
la do oznaczania larw jednej 
z  podrodzin Chironomidae, 

Tanypodinae. O  skali trudności 
przygotowania klucza świadczy 
fakt, że kolejną publikację do 
identyfikacji larw tych owadów 
z Holarktyki, dostępną dla en-
tomologów polskich, wydano 
dopiero w 1983 r. (wieloautor-
ska publikacja w  Entomologica 
scandinavica wydana pod na-
ukową redakcją T. Wiederhol-
ma). Obecnie, gdy oznaczanie 
gatunków coraz częściej opiera 
się o barcoding („kody paskowe 
DNA”), prace klasycznych tak-
sonomów będą zastępowane 
analizą DNA, a  być może zbie-
ranie prób bentosu ograniczy 
się do analizy wody pod kątem 
tzw. eDNA.  Badacze, zwłaszcza 
Ci z  najmłodszego pokolenia 
patrząc krytycznie na  klucz Ro-
maniszyna, powinni zdawać so-
bie sprawę z warunków w jakich 
on powstawał.
 Zbieranie  nawet licz-
nych danych jest zawsze ła-
twiejsze niż późniejsze ich 
porządkowanie i analiza. W 
czasach, kiedy nikt nie myślał o 
zastosowaniu komputerów do 
tego celu, a uboczny produkt 
programu Apollo – kalkulator 
elektroniczny był poza zasię-
giem finansowym naukow-
ców, pomocnym narzędziem 
obliczeniowym był suwak lo-
garytmiczny i kartki papieru 
(najlepiej w kratkę). Siłą rzeczy 
rozmyślanie nad techniką anali-
tyczną poprzedzało samą anali-
zę. Do porządkowania licznych 
danych ekologicznych Profesor 

zastosował (z pomocą matema-
tyków) taksonomię wrocławską, 
dziś częściej nazywaną analizą 
klasterową - metodę dendry-
tów podobieństwa zbiorów. 
Było to, po raz pierwszy, ujęcie 
wyników badań przy pomocy 
tzw. diagramu syntetycznego 
w oparciu o dendryty podo-
bieństw stanowisk i gatunków. 
Jako definicję podobieństwa 
wykorzystał formułę Marczew-
skiego – Steinhausa, a szczegó-
łowy opis tej metody porząd-
kowania zbiorów przedstawił w 
dwu opracowaniach opubliko-
wanych, niestety tylko w języ-
ku polskim, w  Wiadomościach 
Ekologicznych (1970 i 1972). Co 
warto podkreślić, praca ta zo-
stała zilustrowana na danych 
opublikowanych wcześniej (Chi-
ronomidae z jezior szwedzkich). 
Przedstawienie tej metody tylko 
w języku polskim spowodowa-
ło, że Profesor  nie jest wzmian-
kowany w podręcznikach analiz 
wielowymiarowych stosowa-
nych przez ekologów, chociaż 
zauważają oni wkład innego 
polskiego uczonego tj. antropo-
loga Jana Czekanowskiego. 
 W konsekwencji znacz-
nie „diagramu Romaniszyna” 
ograniczyło zakres jego stoso-
wania do kilka krajów europej-
skich oraz tych, gdzie polscy 
ekolodzy się pojawiali np. Bra-
zylii. Diagram syntetyczny, dziś 
wyparty przez takie techniki 
wielowymiarowe jak kanonicz-
na analiza zgodności (CCA) czy 

Budowa zagród eksperymental-
nych do badania wpływu tołpygi 
białej na ekosystem jeziorny

Fot.3



powszechnie dostępną w pro-
gramach statystycznych analizę 
skupień, był jakiś czas stoso-
wany głownie przez łódzkich 
hydrobiologów do porządko-
wania zbiorów danych dotyczą-
cych zespołów ryb rzecznych 
czy Chironomidae rzek Polski 
centralnej, ale również skąpo-
szczetów dolnej Warty, zoo-
planktonu Zalewu Wiślanego 
czy  ryb rzeki Luango w Zairze. 
 Drugim „matema-
tycznym” przykładem badań 
Profesora była analiza typów 
rozmieszczenia przestrzenne-
go owadów, ale podobnie jak 
w  przypadku analiz wielowy-
miarowych efekty tych badań 
znalazły się już tylko w pracach 
magisterskich kierowanych 
przez Profesora.
 Obok uzdolnień ma-
tematycznych Profesor Ro-
maniszyn wykazywał również 
uzdolnienia techniczne. W 1978 
r. zgłosił razem ze współautora-
mi projekt wynalazczy czerpaka 
do pobierania prób z dna zbior-
ników wodnych, głównie o mu-
listym bądź bagnistym cha-
rakterze (Fot.3). Czasem Jego 
pomysłowość była zadziwiająca 
- przy badaniu typu rozmiesz-
czenia jednego z gatunków 
Chironomidae zasiedlającego 
jednorodne żwirowe podłoże 
na terenie byłej żwirowni (roz-
mieszczenie równomierne?), 
wobec braku odpowiednich 
pojemników, wykorzystał wo-
reczki lniane. Próby podłoża 
z  larwami (zebranymi chwyta-
czem) były umieszczane w tych 
specjalnie uszytych woreczkach 
(ponad 100 sztuk), a ich zawar-
tość była przeglądana już w la-
boratorium. 
 Niestety, podobnie jak 
Stanisław Mazur (jeden z naj-
bardziej znanych matematyków 
szkoły lwowskiej)  wiele z ba-
dań Profesora Romaniszyna  nie 
kończyło się opublikowaniem 
wyników, stąd liczba Jego pu-
blikacji nie była wysoka a Jego 

h (indeks Hirscha) pewnie niko-
go nie zachwyci. Jak się wydaje 
niechęć publikowania to dość 
powszechna postawa naukow-
ców pierwszej połowy XX w. 
Być może przyczyniło się do niej 
także nadmierne  zainteresowa-
nie płcią piękną, a również prze-
konanie, że nie praca naukowa 
jest najważniejszą powinnością 
pracownika naukowo-dydak-
tycznego, ale dydaktyka i ad-
ministracja związana z funkcjo-
nowaniem Katedry. Te zadania 
wymagały codziennej obecno-
ści pracownika od godz. 9 do 15, 
i oczywiście w czasie prowadze-
nia zajęć dydaktycznych. Sam 
nauczycielem akademickim zo-
stał w 1936 r. Po wojnie wykładał 
zoologię, hydrobiologię, em-
briologię, anatomię porównaw-
czą kręgowców, entomologię 
i  ekologię ogólną, początkowo 
na Uniwersytecie Wrocławskim, 
później Łódzkim. Brał udział w 
kształceniu kadry: wypromo-
wał 200 mgr, 7 doktorów, oce-
niał również prace habilitacyjne 
i całokształt dorobku naukowe-
go (5 osób). Wykładowcą był 
świetnym, mówiącym z charak-
terystycznym lwowskim zaśpie-
wem. Każdy, kto uczestniczył 
w  Jego wykładach, pamięta 
również doskonałe rysunki Pro-
fesora Romaniszyna, wykony-
wane równolegle z wykładem. 
Rysunki, kredą na tablicy, robił z 
nie-słychaną precyzją, opatrując 
je przy tym dowcipnym, często 
frywolnym komentarzem. To 
rysowanie było Jego pasją. Pod-
czas odwiedzin w Jego miesz-
kaniu, na kilka miesięcy przed 
śmiercią, zobaczyłam nowe, 
bardzo szczegółowe, kolorowe 
rysunki układu krwionośnego 
kręgowców. Jak mi powiedział, 
wykonując je sprawdzał swoją 
pamięć, a jednocześnie spraw-
ność ręki.
 Profesor Romaniszyn 
był nie tylko dobrym, ale także 
wymagającym wykładowcą. 
Najtrudniejszym zadaniem dla 

studentów II roku biologii było 
zdanie u Niego egzaminu z zoo-
logii. Jak się wydaje studentom 
chodziło także o to, aby w in-
deksie mieć „dodatni wynik WR” 
(WR+) – tymi inicjałami Profesor 
podpisywał indeksy, a ocena 
wyższa niż 3 to był ekstra bo-
nus. Kiedy studenci poskarżyli 
się Dziekanowi na zbyt wysokie 
wymagania Egzaminatora, re-
perkusje były w stylu Profesora, 
czyli co najmniej dziwne, ale nie 
z punktu widzenia studenta. 
W  „odwecie” zaliczał egzamin 
każdemu studentowi już za 
samo wejście do Jego gabinetu.  
Te szczęśliwe studenckie chwile 
nie trwały zbyt długo i następ-
nego roku powrócił do swojej 
codzienności.
 Profesor Romaniszyn 
był bardzo barwną postacią, 
która przeszła do historii Wy-
działu Biologii i Nauk o Ziemi 
(BNZ). Katedra, którą kierował, 
mieściła się w gmachu daw-
nej niemieckiej Wyższej Szkoły 
Kupieckiej (obecnie jest tam 
Rektorat UŁ). W Łodzi - mieście 
czterech kultur, zamieszkałej 
przed Drugą Wojną Światową 
przez ludność pochodzenia pol-
skiego, żydowskiego, niemiec-
kiego i rosyjskiego, szkoła choć 
narodowościowa z nazwy, była 
dostępna wszystkim obywate-
lom dysponującymi odpowied-
nimi funduszami. Ta lokalizacja 
Katedry miała kilka konsekwen-
cji. Po pierwsze ”odziedziczyli-
śmy” po tej Instytucji muzealne 
zbiory kręgowców i owadów, 
które wykorzystywane są po 
dziś dzień (zbiory owadów zo-
stały przekazane do Muzeum 
Przyrodniczego UŁ). Kolejnym 
następstwem siedziby była 
wielkość przestrzenna Kate-
dry. Mieściła się ona w gmachu 
o  bardzo przestronnym kory-
tarzu, z  ogromnymi pokojami 
i pracowniami. Remedium na te 
przestrzenie był ręczny dzwo-
nek, który Profesor używał jako 
środek do komunikacji z pod-



władnymi. Określona liczba 
dzwonków wzywała poszcze-
gólne osoby do Jego gabinetu. 
Po latach wiodące postacie tej 
Katedry, Panie Profesor Kry-
styna Urbanowicz i Wiesława 
Susłowska, opowiadały,  jakim 
stresem było nasłuchiwanie 
liczby dzwonków przypisanej 
każdemu pracownikowi.
 Aby dopełnić obrazu 
Profesora Romaniszyna na-
leży dodać, że był On bardzo 
oszczędnym, żeby nie powie-
dzieć skąpym człowiekiem, 
a cechę tą doprowadził do per-
fekcji. Nie pamiętam, aby brał 
kiedykolwiek udział w  skład-
kach pracowników Katedry 
na różne cele. Uznawał np. że 
towarzyskie spotkanie pra-
cowników w  dniu jego Imienin 
powinno być przygotowane 
przez samych pracowników. Ta 
oszczędność dotyczyła także 
ubrań. Swój estetyczny wygląd 
(wyraźny, ale z pewnej odle-
głości) zawdzięczał kamufla-
żowi np. w czarnym płaszczu 
jasne wystrzępienie w dziur-
kach na guziki zamalowywał 
czarnym tuszem.
 Pomimo że badania na-
ukowe były w opinii Profesora 
prywatnym przedsięwzięciem 
pracownika Katedry, to jednak 
organizowano wspólne wypra-
wy po materiały. Na cotygodnio-
we wyjazdy w teren, niezależnie 
od warunków atmosferycznych 
(nie było usprawiedliwień nie-
obecności!) „zabierał” pracow-
ników Katedry. Mówił, że prze-
ziębienie najlepiej leczy silny 
mróz. Były to bardzo kształcące 
wyjazdy; w terenie zawsze gro-
madzono materiały naukowe 
bądź dydaktyczne. Charaktery-
styczny był strój terenowy Pro-
fesora. Na swoje siwe, bardzo 
gęste włosy (aby uniknąć rozwi-
chrzonej fryzury w stylu Andy 
Warchoła), naciągał pończochę 
zawiązywaną w supeł na czub-
ku głowy i dopiero na tak zabez-
pieczoną głowę zakładał czarny 

kapelusz. Spodnie zawsze były 
wyprasowane w kant, ale któż-
by zwracał uwagę na to, że ten 
kant był wymuszony igłą ma-
szyny krawieckiej. Na nogach 
obowiązkowo kalosze i onuce – 
jeżeli w terenie zdarzyło Mu się 
przemoczyć nogi, w samocho-
dzie (najczęściej w Nysce) zdej-
mował i kalosze i onuce, a gołe 
stopy opierał na desce rozdziel-
czej i tak przemieszczaliśmy się, 
budząc zdziwienie i zaskoczenie 
innych użytkowników dróg.
 W kontaktach czy to 
z   pracownikami, czy też stu-
dentami, nie był człowiekiem 
łatwym. Jego cechy osobo-
wości takie jak niecierpliwość, 
porywczość czy wręcz złośli-
wość nasilały się z wiekiem, co 
nie przysparzało Mu sympatii 
wśród bliższych (zwłaszcza 
tych najbliższych) jak i dalszych 
współpracowników.
Ale z całą pewnością był nie-
przeciętną postacią. Należał do 
grona tych osób, które zapadają 
w pamięć i o których wspomina 
się jeszcze przez wiele lat po ich 
odejściu.
     Moim Kolegom prof. prof. 
Wandzie Galickiej i Mirosławowi 
Przybylskiemu serdecznie dzięku-
ję za wspomożenie mojej pamię-
ci,  a  Ł. Głowackiemu za pomoc 
w edycji  biogramu   Profesora WJ 
Romaniszyna.
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Opisy do fotografii
Fot.1. Zdjęcie portretowe 
Profesora Włodzimierza Jana 
Romaniszyna (lata siedem-
dziesiąte,  fot. J. Hereźniak).
Fot.2. Strona tytułowa klucza 
do oznaczania larw Chirono-
midae. 
Fot.3. Opatentowany chwy-
tacz rurowy Romaniszyna. 
(fot  P. Zieliński).
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