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d Redaktora 
W najbliższych numerach Aretuzy po-

jawią się dane ze źródeł Białorusi, między 
innymi dotyczące skorupiaków, mięczaków i wod-
nych chrząszczy. Rozszerza się także krąg czytelni-
ków. W związku z tym planujemy zamieszczanie 
streszczeń całego numeru w języku angielskim i ro-
syjskim.  

Poza trudnościami technicznymi największą ba-
rierą dla Redakcji Aretuzy są koszty wysyłki. Dla-
tego zwracamy się do Państwa z prośbą o informa-
cje, czy są Państwo zainteresowani dalszym otrzy-
mywaniem Aretuzy, czy wolą zwykłą pocztę, czy 
też pocztę elektroniczną?  

Czekamy także na wszelkie uwagi dotyczące na-
szego biuletynu oraz oczywiście na notatki, artykuły 
i krótkie doniesienia. 

Wcześniej planowaliśmy zorganizowanie drugiej, 
ogólnopolskiej konferencji poświęconej źródliskom 
w 1999 roku. Niestety organizacyjnie i finansowo 
nie byliśmy w stanie zrealizować tych planów. My-
ślę, że realnym terminem jest jesień 2000 roku. 
Szczegółowe informacje przyślemy Państwu jeszcze 
pod koniec bieżącego roku. 
 

renolodzy z 
Białorusi 
 
Źródliskowe badania na 

Białorusi zespół z Instytutu Zoologii 
Białoruskiej Akademii Nauk rozpo-
czął w 1995 roku. Głównym celem 
było opracowanie krótkiego opisu 
źródła (położenie, roślinność, typ 
źródła, fauna, dokumentacja fotogra-
ficzna i wideo itp.). Dla najbardziej 
interesujących źródeł przeprowadzo-
no pełną chemiczną analizę wody.  

Zaplanowano przygotowanie całościowej bazy danych 
zawierającej informacje o najbardziej cennych źródłach 
(duże, ładne krajobrazowo źródła), informacje o typie 
źródła, dokumentacją przyrodniczą. Opracowywane są 
także wnioski o objęcie tych obiektów czynną ochroną 
jako pomników przyrody oraz w formie ochrony rezerwa-
tów. Na Białorusi wyróżniono dwa typy rezerwatów źró-
dliskowych: krajowego i lokalnego znaczenia. 

W obwodzie mińskim do tej pory ustanowiono 5 ta-
kich “mini-przyrodniczych” rezerwatów lokalnego zna-
czenia. Obecnie przygotowano wnioski dla dwóch kolej-
nych w witebskim obwodzie 

W pracach zespołu białoruskiego uwidaczniają się 
dwa kierunki: naukowy (poznanie specyfiki fauny) i prak-
tyczny (ochrona przyrody). 

W zespole krenologicznym pracują: 
- prof., dr. N. N. Kchmelewa, kierownik, 
- dr Ju. G. Giginiakwedet, dokumentacja, biocenologia, 
ekologia ogólna, hydrobiologia, eksperymentalna fizjolo-
gia (uczestniczył w wyprawach antarktycznych),  
- dr A. P. Golubew, strategia ochrony źródlisk, koncep-
cja ochrony źródeł na Białorusi, rola źródeł w przyrodni-
czych i biocenotycznych procesach, 
- mgr Ju. F. Muchin, Hydracarina, foto- i wideodoku-
mentacja źródlisk,  
- dr Mikchaił Moroz, wodne Coleoptera i Heteroptera, 
fauna źródlisk,  
- dr T. M. Laienko, Mollusca źródlisk, 
- dr L. L. Nagorskajia, Ostracoda, 

W następnych numerach:  
1 Chrząszcze wodne źródeł Białorusi 
2 Mięczaki źródlisk Białorusi 
3 Fauna źródeł Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego 
4 Fauna źródeł Drawieńskiego Parku 

Narodowego 
5 Fauna źródeł Doliny rzeki Łupawy 
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- dr A. I. Nesterowicz, heterogenność populacji (m.in. 
długość głowy u Plecoptera w zależności od charaktery-
styk źródlisk i czynników ekologicznych,  

(opr. M. Moroz) 

 
Źródła Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego, cz. 4 
 (P. Buczyński) 

 
Badania hydrobiologiczne prowadzone były  na 

terenie Kazimierskiego PK w 1997 r. i objęły 8 źró-
dlisk, położonych przeważnie w dolinie Bystrej lub 
w dolinach jej dopływów. Dane faunistyczne zosta-
ną w najbliższym czasie opracowane i wysłane do 
druku. Niżej przedstawiamy opisy niektórych źródeł. 

Dane hydrograficzne  prezentowanych źródeł 
znaleźć można w pracy Michalczyka (red.)1993: 
"Źródła zachodniej części Wyżyny Lubelskiej" 
(UMCS, Lublin 1993). 
 
Rogów 

 Bardzo rozbudowany system źródliskowy, z któ-
rego wypływa Jaworzanka. Podobnie jak poprzednie, 
znajduje się w wąwozach lessowych. Można go podzielić 
na 2 części: 

• zachodnią; w wąskim wąwozie silnie zacienionym 
przez las (Tilio-Carpinetum), z nielicznymi reokrena-
mi, zasilającymi szeroki (do 2 m), płytki potok o dnie 
pokrytym kamieniami i żwirem; 

• wschodnią; w szerokim wąwozie nie zarośniętym 
przez las, rosną tu tylko pojedyncze Salix sp. Dno 
wąwozu lessowe; środkiem płynie szybki potok (szer. 

1-1,5 m, głęb. do 30 cm, dno kamieniste); roślinność 
w potoku jest uboga, tylko miejscami rosną podtopio-
ne trawy; trochę bogatsza jedynie poza strefą źródli-
skową. Potok zaczyna się źródłem o charakterze reo-
helokrenu, o wymiarach ok. 1x2 m; dalej po jego bo-
kach znajduje się szereg innych źródeł - reokrenów, 
reolimnokrenów i reohelokrenów etc. Roślinność w 
źródłach: jak w potoku. 

    
Ukazał się nowy – szósty – numer pisma “Crunoecia – 

Zeitschrift der Desellschaft für Quellökologie und Quell-
schutz. W najnowszym numerze zamieszczonych jest 7 
artykułów (dwa w języku angielskim, pozostałe z angiel-
skimi abstraktami: 

“Ein erster faunistischer beitrag für einen nordrhein-
westfälischen Quellatlas” – D. Lischewski, 

“Mathods of recording and faunistical research of spring 
habitats in Poland”, S. Czachorowski, 

“Vorschlag zu einer überregionalen faunistischen Quekk-
typologie mit einer Beschreibung der Crenobia alpina-
Bythinella dunkeri-Zoozönoze”, H. Gauterin 

“Hydro-ecological aspects of a Polish spring mire com-
plex (Diabli Skok”, A. Groothans, J. Swinkels, M. Gro-
enweg, L. Wołejko, C. Aggenbach 

“Hydrologische und hydrochemische Bedingungen in 
verschiedenen Erlenwaldgesellschaften Südniedersach-
sens”, M. Rainer 

Das Quellschutzprojekt der Biologischen Station Ravens-
berg im Kreis Harford”, A. Vogt 

Revitalisietung eines ehemals zum Flachsrotten genutzten 
Quellgebietes in Osnabrück”, S. Hettlich 
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