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Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia tego roku

mia³em przyjemnoœæ goœciæ na VIII Miêdzy-

narodowym Sympozjum G³owonogowym

(8th International Symposium Cephalopods –

Present and Past). Konferencja zorganizowa-

na by³a w centralnej Francji, w historycznym

mieœcie Dijon, s³yn¹cym na ca³ym œwiecie z

legendarnej musztardy o tej samej nazwie, i odbywa³a siê

w budynkach Uniwersytetu Burgundzkiego. Dijon to rów-

nie¿ rodzinne miasto Henry'ego Darcy'ego, autora jednego

z najistotniejszych praw rz¹dz¹cych hydrogeologi¹ (prawo

Darcy'ego).

W konferencji wziê³o udzia³ 120 badaczy z ca³ego

œwiata, którzy swoj¹ naukow¹ fantazjê poœwiêcili g³owo-

nogom – tak wspó³czesnym, jak i kopalnym. Jedn¹ z idei

tego cyklicznie organizowanego spotkania jest integracja

badaczy zajmuj¹cych siê wspó³czesnmi cefalopodami z

badaczami maj¹cymi stycznoœæ wy³¹cznie z ich kopalnymi

pobratymcami. Taka konfrontacja rodzi oczywiœcie wiele

o¿ywionych dyskusji, gdy¿ wielu aspektów biologii wspó³-

czesnych g³owonogów nie da siê ³atwo przenieœæ na mate-

ria³ kopalny, który ze swojej natury odarty jest z wielu

informacji.

W trakcie sympozjum odby³o siê 15 sesji referatowych

podzielonych na 8 bloków tematycznych, podczas których

wyg³oszono ok. 70 referatów oraz zaprezentowano 50

posterów. Spotkanie poœwiecono nastêpuj¹cym zagadnie-

niom, których tematem przewodnim by³y oczywiœcie g³o-

wonogi: Ontogeneza; Anatomia i morfologia; Behawior,

ekologia i paleoekologia; Filogeneza i systematyka; Tren-

dy ewolucyjne – od mikro- do makroewolucji; Nautilus

jako gatunek zagro¿ony; Paleobiogeografia i biostratygra-

fia; Masowe wymierania i ich skutki. Abstrakty wszystkich

referatów oraz posterów zebrane zosta³y w materia³ach

konferencyjnych pod redakcj¹ Pascala Neige'a – g³ównego

organizatora tegorocznego sympozjum (s¹ one równie¿

dostêpne w wersji elektronicznej na stronie: http://cephalo-

pods.u-bourgogne.fr/8ISCPP_abstract_book.pdf).

Najwiêcej czasu prelegenci poœwiêcili trybowi ¿ycia

cefalopodów, aspektom ekologicznym, paleoekologii oraz

zagadnieniom zwi¹zanym z paleobiogeografi¹ i stratygra-

fi¹ opart¹ na g³owonogach. Mo¿e siê to wydawaæ dziwne,

jednak nasza wiedza o wspó³czesnych g³owonogach dale-

ka jest od stanu satysfakcjonuj¹cego. Doœæ wspomnieæ tu

tylko o ka³amarnicy olbrzymiej (Architeuthis dux Steen-

strup, 1857) czy kolosalnej (Mesonychoteuthis hamiltoni

Robson, 1925). Choæ s¹ to najwiêksze miêczaki œwiata,

mog¹ce mierzyæ wraz z mackami do 20–25 metrów lub

nawet wiêcej, to nasza wiedza o tych popularnych krake-

nach jest znikoma i opiera siê niemal wy³¹cznie na

gnij¹cych truch³ach tych gigantów wyrzucanych od czasu

do czasu na brzeg. Te spektakularne g³owonogi skutecznie

chowaj¹ siê naukowcom na g³êbokoœciach ponad 1000

metrów. Znakomit¹ wiêkszoœæ naszej wiedzy o wspó³cze-

snych cefalopodach czerpiemy z komercyjnych po³owów.

W konsekwencji gatunkami najlepiej poznanymi s¹ te, które

najczêœciej l¹duj¹ na naszych talerzach. O wielu g³owono-

gach nie maj¹cych komercyjnego znaczenia wiemy bardzo

niewiele. Z tych powodów nie jest znana nawet liczba

wspó³czesnych gatunków – roœnie ona jednak stale, dobi-

jaj¹c do liczby ok. 750.

Sporo uwagi poœwiecono równie¿ wspó³czesnemu

³odzikowi Nautilus pompilius, który w wielu miejscach na

œwiecie jest gatunkiem zagro¿onym. Sytuacja taka spowo-

dowana jest g³ównie prze³owieniem. D³ugoœæ ¿ycia tych

miêczaków (ok. 20 lat) oraz specyficzny tryb ¿ycia nie poz-

walaj¹ nautilusom na powtórn¹ kolonizacjê miejsc, z któ-

rych raz zosta³y wyparte. Dziesi¹tki tysiêcy tych zwierz¹t

przerabianych jest na ró¿nego rodzaju wyroby ozdobne i

u¿ytkowe – od bi¿uterii po popielniczki. Wed³ug oficjal-

nych danych w latach 2005–2010 tylko do USA przywie-

ziono prawie 800 tys. muszli, a dane te mog¹ byæ mocno

niedoszacowane. Prawie wszystkie z nich pochodz¹ z

od³owów dzikich populacji. Obecnie podjêto próby wpisa-

nia ³odzików na listê gatunków zagro¿onych, by handel tymi

g³owonogami regulowany by³ przez Konwencjê Waszyng-

toñsk¹ (CITES – Convention on International Trade in

Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Kolejne spotkanie z cyklu Cephalopods – Present and

Past odbêdzie siê w Zurychu, w Szwajcarii, w 2014 r. Miej-

my nadziejê, ¿e znajdzie siê tam liczniejsza reprezentacja

polskich badaczy cefalopodów.

Zgodnie z dobr¹ zasad¹, ¿e nie samym galaretowatym

czy skamienia³ym g³owonogiem ¿yje cz³owiek, organiza-

torzy zadbali równie¿ o atrakcje pozanaukowe. W jednej z

okolicznych winiarni uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zapo-

znania siê z przesmacznymi efektami fermentacji winnych

gron uprawianych na jurajskich ska³ach. Dodatek sple-

œnia³ych serów oraz niewielkich grzybków sprawi³, ¿e wszy-

scy szybko zyskiwali umiejêtnoœæ rozmowy w ka¿dym ze

znanych i nieznanych jêzyków...

Autor dziêkuje Komitetowi Organizacyjnemu VIII Miê-

dzynarodowego Sympozjum G³owonogowego za zapro-

szenie oraz znacz¹ce wsparcie finansowe.
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Ryc. 1. Belemnity z rodzaju Belemnella znalezione w wykopie

pod nowy terminal przejœcia granicznego w Hrebennym (granica

polsko-ukraiñska). Obecnie miejsce ju¿ niedostêpne. Fot. Z. Remin


