
Mirosław Grużewski 
(15 lutego 1964 – 24 grudnia 2007)

To wspomnienie ma charakter bardzo osobi-

sty. Mirek był moim Przyjacielem, kimś bardzo 

mi bliskim, z którym, poza wspólnymi zainte-

resowaniami naukowymi, łączył mnie podobny 

sposób patrzenia na wiele spraw. Nie potrafię 

więc pisać o Nim czysto formalnie, tylko jako 

o przyrodniku czy badaczu. 

W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia ubiegłe-

go roku po krótkiej chorobie na zawsze odszedł 

od nas mgr Mirosław Grużewski, człowiek 

naprawdę wyjątkowy. Hydrobiolog, ekolog, 

malakolog, patriota i społecznik, wspaniały 

mąż i ojciec. Poznaliśmy się w 1994 roku na 

I Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych w Zakopanem, choć prawdopo-

dobnie musieliśmy się zetknąć już wcześniej na którymś z pierwszych Krajowych 

Seminariów Malakologicznych w Krościenku nad Dunajcem. Spotykaliśmy się prze-

ważnie dwa razy do roku, na wspomnianych Warsztatach i Seminariach. Chociaż 

charakter pracy zawodowej nie pozwalał Mu na przygotowywanie wystąpień, to nie 

był On bynajmniej biernym uczestnikiem tych spotkań. Można powiedzieć nawet, 

że był jednym z najbardziej aktywnych. Mirek był człowiekiem niezwykle dociekli-

wym, ale chociaż potrafił być krytyczny w naukowych dyskusjach, to Jego uwagi 

nigdy nie miały na celu pognębienia dyskutanta. W najmniej nawet ciekawej pra-

cy zawsze potrafił zauważyć coś pozytywnego, a zwracając uwagę na błędy, równo-

cześnie wskazywał też lepsze rozwiązania. W ciągu kilkunastu lat znajomości nigdy 

nie usłyszałem Jego podniesionego głosu, nie zauważyłem śladu gniewu czy choćby 
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rozdrażnienia. A nie był przecież obojętny czy „wycofany” z życia – cechowała go 

autentyczna ciekawość ludzi i świata, twórcza pasja oraz ogromne zaangażowanie 

w mnóstwo spraw, połączone z wielką życzliwością. Miał szerokie zainteresowania, 

a każda rozmowa z Nim była autentyczną intelektualną przygodą. Był jedną z tych 

osób – myślę, że nie tylko dla mnie – których obecność na konferencjach była zawsze 

bardzo istotna i jadąc na nie zawsze cieszyłem się na spotkanie i rozmowy. 

Na łamach „Wiadomości Ekologicznych” Mirek gościł cztery razy, pisząc spra-

wozdania z  XIII Krajowego Seminarium Malakologicznego oraz z V, VII i XII 

Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych. Zwłaszcza do tego pierwszego tekstu 

warto sięgnąć; skrzy się on wprost dowcipem, dając świadectwo zarówno ogromnej 

wiedzy, jak i poczucia humoru Autora. Równocześnie pokazuje, z jak wielką powagą 

traktował  funkcję kronikarza konferencji i z jak wielką uwagą w niej uczestniczył. 

Mirek urodził się w Wiżajnach na Suwalszczyźnie, a od 1972 roku mieszkał na 

Ziemi Łomżyńskiej. W 1983 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki w Łomży. W latach 1983–1988 studiował na kierunku biologia na Wydziale 

Rolniczym w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie 

Akademia Podlaska). W Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska pod opieką prof. 

Anny Stańczykowskiej przygotował pracę magisterską „Ilościowa i jakościowa charakte-

rystyka występowania mięczaków w Zbiorniku Zegrzyńskim”, opublikowaną następnie 

w „Folia Limnologica”. Jego naukowa opiekunka wspomina Go jako studenta wyjątkowo 

zaangażowanego, pełnego inicjatywy naukowej i samodzielności. Utrzymywała z Nim 

trwały kontakt naukowy, obserwując przyjaźnie i z podziwem rozwój Jego osobowości. 

Od 1989 roku Mirek pracował w Muzeum Przyrody w Drozdowie k. Łomży (do 

1995 roku – Muzeum Przyrodnicze, oddział Muzeum Okręgowego w Łomży) jako 

– kolejno – asystent, starszy asystent, adiunkt i kustosz, a od 1998 roku jako jego 

Dyrektor. W dworku Lutosławskich, w którym mieści się Muzeum, ekspozycje po-

święcone przyrodzie tego regionu są, dzięki Jego działalności, szczególnie ciekawe 

i obszerne. Ponieważ Muzeum prezentuje również dwór ziemiański z przełomu XIX 

i XX wieku, Mirek dbał także o autentyzm wnętrz i stał się prawdziwym znawcą kul-

tury materialnej tego okresu. 

Choć pełnił przez szereg lat funkcję Dyrektora Muzeum, nadal świetnie się czuł 

w terenowej pracy przyrodnika. Zajmował się, poza działalnością ściśle naukową 

(ekologia mięczaków wodnych i innych bentosowych organizmów w rzekach i doli-

nach rzecznych, fauna źródeł, malakofauna wodna  olsów, a nawet fauna czwartorzę-

du), także inwentaryzacją przyrodniczą Ziemi Łomżyńskiej. Prowadził monitoring 

występowania niektórych organizmów – gadów, w tym żółwia błotnego, nietoperzy 

(nocek duży), motyli dziennych, chruścików i chrząszczy wodnych. Materiały z tych 

badań były wykorzystane przy tworzeniu Polskiego Atlasu Herpetologicznego oraz 
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Atlasu Rozmieszczenia Motyli Dziennych Polski. Był, co jest już teraz rzadkością, 

prawdziwym przyrodnikiem, a swoje pasje utrwalał na fotografiach. Zajmował się 

też działalnością edukacyjną dotyczącą przyrody i jej ochrony w tym regionie. Swoje 

badania naukowe prowadził także na obszarach oraz na rzecz obszarów chronionych 

– w Biebrzańskim Parku Narodowym, Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny 

Narwi i w Wigierskim Parku Narodowym. 

Szczególnym aspektem Jego działalności było wydawanie przezeń „Drozdowskich 

Zeszytów Przyrodniczych”. W 2002 roku ukazały się dwa tomy i – po dłuższej 

przerwie – w 2006 roku kolejny tom. Było to wyjątkowo ambitne przedsięwzięcie. 

„Zeszyty” drukowały oryginalne prace, stanowiące dokumentację faunistyczną i flo-

rystyczną oraz prace z szeroko rozumianej biologii środowiskowej, głównie z te-

renów Polski północno-wschodniej. Publikacje były recenzowane, drukowane po 

polsku, ale z anglojęzycznymi tytułami, abstraktami oraz dwujęzycznymi podpisami 

pod tabelami i rysunkami, a wśród autorów znaleźli się też autorzy zagraniczni. 

Jego własna lista publikacji obejmuje 7 oryginalnych prac badawczych oraz co 

najmniej 20 innych publikacji i opracowań. Był członkiem Polskiego Towarzystwa 

Hydrobiologicznego, Oddziału w Warszawie i – od początku ich istnienia – członkiem 

Sekcji Bentologicznej tego Towarzystwa oraz Stowarzyszenia Malakologów Polskich.

Swoją pracę doktorską „Mięczaki starorzeczy Narwi na tle ich odrębności lim-

nologicznej”, której promotorem był dr hab. Krzysztof Lewandowski (Akademia 

Podlaska) – kiedyś recenzent Jego pracy magisterskiej, miał już w znacznym stopniu 

przygotowaną. Do opracowania pozostała jeszcze analiza statystyczna uzyskanych 

wyników; obrona była zaplanowana na pierwszą połowę 2008 roku. Zebrane mate-

riały zostaną, jako dokumentacja malakofauny wodnej tego obszaru, przedstawione 

w czwartym tomie „Drozdowskich Zeszytów Przyrodniczych”. Tom ten, w całości 

poświęcony Mirkowi, ukaże się pod redakcją dr. hab. Krzysztofa Lewandowskiego. 

Dla naszego grona, dla hydrobiologów-bentologów oraz malakologów, Mirek 

był i pozostanie postacią niezwykle ważną, szanowaną i lubianą. Zawsze będzie Go 

brakować w naszym gronie. W sobotę 29 grudnia ok. 10.00 rano wyruszył z domu 

w Kalinowie w swoją ostatnią drogę. Wypełniony ludźmi kościół w Piątnicy i słowa 

homilii pokazały raz jeszcze, jak ważną był Osobą w tym środowisku, w jak wielu 

istotnych sprawach uczestniczył, jak bardzo przedwczesna była ta śmierć, która za-

brała Go w pełni sił twórczych. A zaledwie pół roku wcześniej, latem 2007, spotkali-

śmy się – czego nie mogłem się przecież spodziewać – po raz ostatni. Mirek zawiózł 

mnie na znane Mu stanowisko ślimaka Lithoglyphus naticoides i pomagał mi zbierać 

je na narwiańskiej płyciźnie. Mieliśmy znów się spotkać nad Narwią tego lata.

Andrzej Kołodziejczyk
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VII Międzynarodowa Konferencja
na temat Toksycznych Sinic 
(Rio das Pedras, Brazylia, 5–10 sierpnia 2007 r.)

Pierwsza konferencja na temat toksycznych sinic odbyła się w 1995 roku w Ronne 

w Danii. Począwszy od czwartej konferencje te odbywają się co trzy lata, a ich orga-

nizacji podejmują się naukowcy z różnych stron świata (1998 r. – Stany Zjednoczone, 

2001 r. – Australia, 2004 r. – Norwegia). Zeszłoroczne, siódme już spotkanie na-

ukowców zajmujących się toksycznymi sinicami odbyło się w Brazylii w miejsco-

wości Rio das Pedras znajdującej się niedaleko Rio de Janeiro. Konferencja zgroma-

dziła ok. 220 uczestników z 30 krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, 

Australii, Azji i Afryki. Pośród uczestników największą część stanowili Brazylijczycy 

(ok. 80 osób); z Australii, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych przyjechało 

po ok. 15 osób, po ok. 5 osób z Argentyny, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Izraela, 

Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Polski, Południowej Afryki, Portugalii i Wielkiej 

Brytanii. Po jednej lub dwie osoby przyjechało z Austrii, Chile, Czech, Indii, Irlandii, 

Meksyku, Norwegii, Słowenii, Tajwanu, Turcji, Urugwaju, Węgier i Włoch.  

Organizacją spotkania zajęli się naukowcy z Federalnego Uniwersytetu w Rio de 

Janeiro (Federal University of Rio de Janeiro) z Profesor Sandrą F.O. Azevedo na czele.

W trakcie konferencji odbyło się siedem sesji tematycznych. Drugiego, trzeciego 

i piątego dnia – po dwie sesje, jedna przed obiadem, druga po sesji plakatowej, a szó-

stego  (ostatniego) dnia – jedna. Podczas poszczególnych sesji plakatowych prezen-

towane były prace związane z sesjami tematycznymi odbywającymi się danego dnia, 

co moim zdaniem było ciekawym rozwiązaniem. Każdą sesję rozpoczynał godzinny 

wykład plenarny, po którym następowały 15-minutowe prezentacje ustne (od pięciu 

do ośmiu prezentacji w trakcie jednej sesji). Wśród uczestników konferencji krążyła 

(podzielana przeze mnie) opinia, iż można byłoby wydłużyć czas przeznaczony na 

prezentacje ustne kosztem skrócenia wykładu. 

Pierwszego dnia wykład rozpoczynający konferencję wygłosił prof. Hans S. Pearl. 

W swoim wystąpieniu „Globalne rozprzestrzenianie się zakwitów toksycznych si-

nic: związek z działalnością człowieka i zmianami klimatycznymi” przedstawił 

podstawowe wiadomości o przyczynach, skutkach i sposobach przeciwdziałania 

powstawaniu masowych pojawów sinic. Dla specjalistów zajmujących się od daw-

na sinicami wykład ten był może tylko przypomnieniem znanych wiadomości, ale 

dla licznych studentów był na pewno doskonałym źródłem najnowszych informacji. 

Jednym z dowcipnych akcentów wystąpienia prof. Pearla była jego propozycja okre-

ślania specjalistów zajmujących się sinicami jako cyjanohabologów – ang. cyanoha-

wiadomosci 14.indd   100wiadomosci 14.indd   100 2008-06-23   00:16:042008-06-23   00:16:04



101WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

bologists (od cyanobacterial harmful algal blooms: cyanoHABs); określenie to zostało 

natychmiast podchwycone i używane podczas rozmów kuluarowych.

Pierwsza sesja poświęcona była metodom detekcji toksyn sinicowych; wykład 

plenarny wygłosił dr Jussi Meriluoto z Finlandii. Przedstawił on postępy, jakie do-

konały się od ostatniej konferencji tego cyklu w 2004 r. w sposobach wykrywania 

toksyn sinicowych w środowisku. Zaprezentował praktyczne przykłady wykorzysta-

nia HPLC-PDA, LC-MS i ELISA w wykrywaniu mikrocystyn, nodularyny i cylin-

drospermopsyny. Postulował także wprowadzenie ujednoliconych procedur i metod 

oznaczania toksyn sinicowych na całym świecie. Podczas prezentacji ustnych w tej 

sesji przedstawione zostały również inne metody detekcji, m.in. wykrywanie genów 

odpowiedzialnych za syntezę toksyn przy wykorzystaniu technik PCR, wykrywanie 

toksyn za pomocą będącego jeszcze w fazie prób polowego testu tzw. Immunostripa, 

pozwalającego w pół godziny wykryć i wiarygodnie oszacować ilość toksyn.

Druga sesja poświęcona była ekofizjologii i ekologii sinic. Wykład 

„Ekotoksykologiczne konsekwencje działania wybranych wtórnych metabolitów si-

nic” wygłosiła dr Claudia Wiegand z Niemiec. Wskazała, że synteza toksyn może 

być skuteczną obroną przed konsumentami i konkurentami. Toksyny sinicowe mogą 

ograniczać wzrost zielenic i roślin wyższych poprzez inhibicję procesu fotosyntezy, 

a u innych organizmów powodować m.in. stres oksydacyjny. Autorka omówiła rów-

nież sposoby obrony organizmów przed szkodliwym działaniem toksyn sinicowych, 

m.in. poprzez syntezę enzymów antyoksydacyjnych i detoksykację (np. przez trans-

ferazę glutation-S). W prezentacjach ustnych przedstawiono wpływ metabolitów si-

nic na makrofity, rośliny lądowe i małże; pokazane zostały też drogi biotransforma-

cji i akumulacji oraz sposoby biodegradacji toksyn sinicowych. 

Dr Michael Burch z Australii wykładem „Kontrola i przeciwdziałanie zakwitom 

toksycznych sinic” rozpoczął trzecią sesję dotyczącą zarządzania i ochrony zasobów 

wodnych. Omówił sposoby ograniczania negatywnego wpływu sinic i ich toksyn na 

zbiorniki wody pitnej na wszystkich etapach, a mianowicie: (i) zapobieganie powsta-

waniu zakwitów (przez zmniejszanie żyzności zbiorników), (ii) fizyczne, chemiczne 

i biologiczne sposoby ograniczania wzrostu sinic, (iii) zwalczanie masowych poja-

wów sinic poprzez stosowanie algicydów, (iv) sposoby usuwania sinic i ich toksyn 

z wody. W prezentacjach przedstawiono dokładniej przykłady wykorzystania algi-

cydów w zwalczaniu pojawów sinic, zademonstrowano fizyczne i biologiczne spo-

soby usuwania sinic i ich toksyn z wody, np. przez zastosowanie wieloetapowej fil-

tracji, powolnej filtracji przez piasek czy biofiltrację, tj. wykorzystanie potencjału  

bioakumulacyjnego toksyn w makrofitach.

Czwartą sesję zatytułowaną „Biologia molekularna” rozpoczął dr Brett Nielan 

wykładem „Peptydy, poliketydy i alkaloidy: kontinuum szlaków biosyntezy toksyn 
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sinicowych”.  Zaprezentował najnowsze informacje o strukturze i budowie chemicz-

nej poszczególnych rodzajów toksyn sinicowych, o drogach regulacji genów od-

powiedzialnych za syntezę toksyn u sinic oraz o pokrewieństwie filogenetycznym 

i rozmieszczeniu geograficznym szczepów i gatunków sinic zdolnych do syntezy 

toksyn. Wyniki badań pokazanych podczas prezentacji ustnych tej sesji znakomicie 

uzupełniły informacje przedstawione przez dr. Nielana.

Sesja piąta dotycząca oceny ryzyka związanego z obecnością sinic w środowisku 

rozpoczęła się od wykładu prof. Iana R. Falconera pt. „Czy toksyny sinicowe są ra-

kotwórcze?”. Przekonywał on, że z powodu wysokich kosztów i czasochłonności ba-

dań laboratoryjnych trudno jest jednoznacznie potwierdzić działanie kancerogenne 

toksyn sinicowych. Istnieją jednak korelacyjne dane epidemiologiczne dotyczące 

częstości występowania nowotworów w populacjach ludzi i zwierząt gospodarczych  

narażonych na spożywanie wody skażonej toksynami sinicowymi. Pokazał rów-

nież dane świadczące o tym, że ekspozycja na toksyny sinicowe może powodować 

uszkodzenia DNA i aberracje chromosomów. Prezentacje dotyczyły m.in. sposobów 

opracowywania wytycznych dotyczących monitorowania wód, problemów związa-

nych z akumulacją toksyn w jadalnych mięczakach i rybach, czy konieczności prze-

prowadzenia badań epidemiologicznych w społecznościach narażonych na kontakt 

z toksynami.

Dr Andrew Humpage wygłaszając wykład pt. „Toksykologia cylindrospermop-

syny: obecny stan wiedzy i przyszłe badania” rozpoczął szóstą sesję poświęconą 

toksykologii. Omówił istniejący stan wiedzy na temat struktury i efektów toksycz-

nych cylindrospermopsyny – toksyny syntetyzowanej głównie przez sinice z rodzaju 

Cylindrospermopsis sp. W ostatnich latach rozszerza się zasięg występowania tej si-

nicy, stwarzając zagrożenie dla jakości wody w Europie, Ameryce Północnej i Po-

łudniowej. Autor wskazał również luki wiedzy (i przekonywał o konieczności ich 

uzupełnienia) dotyczącej tej toksyny, sposobów jej działania i metod skutecznego 

wykrywania. W prezentacjach ustnych poruszono kwestie oddziaływania toksyn na 

makrofity, zooplankton jeziorny, mięczaki, ryby i człowieka.

Na zakończenie konferencji odbyła się sesja poświęcona wyzwaniom w badaniach 

toksycznych sinic, którą rozpoczął dr Martin Welker referatem pt. „Nowe wyzwa-

nia w badaniach cyjanotoksyn”. Autor postulował konieczność opracowania metod 

umożliwiających czy przyśpieszających degradację toksyn w zbiornikach wodnych, 

a także stworzenia uniwersalnych norm dopuszczalnych ilości toksyn w wodzie. 

W prezentacjach tej sesji przedstawiono dane o postępach w zapobieganiu zakwi-

tom sinic, o projekcie sekwencjonowania genomu sinic oraz o nowej możliwości 

badania skutków konsumowania toksyn sinicowych przez ludzi przyjmujących mi-

krocystyny zawarte w dostępnych na rynku suplementach diety.
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W trakcie konferencji odbył się konkurs na najlepszą studencką prezentację ust-

ną i plakat. Pierwsze miejsce za prezentację ustną zajęli ex aequo Fabricio Saglietti  

i Meira Barros za pracę pt. „Molekularny monitoring brazylijskich zbiorników wod-

nych poprzez wykrywanie genów kodujących syntezę mikrocystyn” oraz Valeska 

Contardo Jara za pracę pt. „Ocena wpływu MXP na ekstrakcję MC-LR u Dreissena 

polymorpha”. Pierwsze miejsce za najlepszy plakat zajął Troco Kaan Mihali za pracę 

pt. „Wykorzystanie ilościowego PCR do wykrywania toksycznej Anabaena circinalis 

w próbkach pobranych ze środowiska w czasie trwania zakwitów”. 

Profesor Azevedo z gronem innych, zaprzyjaźnionych uczestników konferen-

cji, przygotowała wspaniałą niespodziankę dla Profesora Carmichaela, który w ze-

szłym roku przeszedł na emeryturę. W trakcie pożegnalnego bankietu wyświetlono 

specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną, w której w dowcipny sposób 

przedstawiono osiągnięcia Profesora Carmichaela, znalazły się w niej również ciepłe 

słowa kierowane do Profesora przez doktorantów i naukowców, którzy mieli okazję 

gościć w jego laboratorium. 

Tematy sesji konferencji, poszczególne prezentacje ustne i plakaty jak również te-

matyka nagrodzonych prezentacji pokazują, że w badaniu sinic coraz większą rolę 

odgrywają techniki molekularne, a odchodzi się od poznawania „czystej” ekologii, 

choć moim zdaniem w dziedzinie tej jest jeszcze sporo do zrobienia.

Z położonego nad brzegiem Oceanu centrum hotelowo-konferencyjnego rozta-

czał się piękny widok na akwen i pobliskie wyspy. Widok ten był niestety oszpecony 

przez tankowce czekające na wejście do pobliskiego portu.  

Organizatorom nie udało się uniknąć małych wpadek, np. z organizacją transpor-

tu uczestników z lotniska do hotelu czy błędów w książce abstraktów. Cała konfe-

rencja przebiegła jednak w sympatycznej i ciepłej atmosferze, a słońce, plaża, pyszne 

jedzenie, widoki i serdeczne usposobienie organizatorów na pewno pozostaną długo 

w pamięci uczestników. Wieczorne spotkania przy brazylijskich rytmach zapewnia-

ły odprężenie i dobrą zabawę, a ponadto pozwoliły zawrzeć nie tylko osobiste przy-

jaźnie, ale i znajomości, które mogą przynieść naukową współpracę.

Kolejna, ósma już konferencja na temat toksycznych sinic odbędzie się w Turcji, 

a organizowana będzie przez naukowców z Uniwersytetu w Istambule.

Anna Bednarska
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III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Ekosystemy jeziorne: procesy biologiczne, 
transformacje antropogeniczne, jakość wody” 
(Mińsk – Narocz, Białoruś, 17–22  września 2007 r.)

Ciepłe wrześniowe słońce przywitało uczestników spotkania na pięknej biało-

ruskiej ziemi. Dookoła rozpościerał się kolorowy las, a w dali mieniła się tafla je-

ziora Narocz – największego jeziora Białorusi. Baza turystyczna złożona z kilku 

budynków usytuowanych w lesie nad tym jeziorem była głównym miejscem ob-

rad III Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej problemów ekosyste-

mów jeziornych. W pobliżu miejsca obrad znajduje się Stacja Biologiczna im. G.G. 

Winberga należąca do Uniwersytetu Białoruskiego. Stacja jest dobrze urządzona 

i pięknie udekorowana pracami plastycznymi poświęconymi wodzie (są to obrazy, 

instalacje artystyczne i grafiki wykonane przez plastyczkę zaprzyjaźnioną z pracow-

nikami). Jest w niej wszystko, co potrzebne jest do prowadzenia badań terenowych 

na pobliskich jeziorach. W budynku znajdują się także pokoje gościnne, ładnie urzą-

dzony aneks kuchenny i biblioteka. Obecny nowy budynek został oddany do użytku 

niedawno, wcześniej stacja mieściła się w domu mieszkalnym, którego właścicielami 

(przed wojną) byli Polacy.

Konferencję zorganizowano na 60-lecie powstania Stacji Biologicznej im. 

G.G. Winberga w Naroczy, a jej organizatorzy to: Uniwersytet Białoruski, Stacja 

Biologiczna im. G.G. Winberga w Naroczy, Ministerstwo Zasobów Naturalnych 

i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi oraz Narodowy Park Naroczański. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób z 14 następujących państw: Armenia, 

Białoruś, Estonia, Gruzja, Izrael, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Mongolia, Polska, Rosja, 

Turcja, Ukraina i USA. Najliczniej reprezentowane były Białoruś i Rosja. Grupa pol-

ska liczyła 6 osób z dwóch ośrodków naukowych: Instytutu Ochrony Przyrody PAN 

w Krakowie i Uniwersytetu w Białymstoku.

Tematykę spotkania podzielono na 4 sesje:

1. Długoterminowe zmiany produktywności biologicznej ekosystemów jezior-

nych.

2. Reakcja ekosystemów jeziornych i ich hydrobiontów na przyrodnicze i antro-

pogeniczne zmiany czynników środowiska.

3. Bioróżnorodność ekosystemów, zbiorowisk i organizmów – relacje troficzne: 

a) poziom autotroficzny: producenci pierwotni; b) poziom heterotroficzny: zbioro-

wiska zooplanktonowe i bentosowe, bakterioplankton; c) różnorodność, struktura 

i przeobrażenia ichtiofauny.
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4. Jakość ekosystemów wodnych: mechanizmy powstawania, zmiany i samo-

oczyszczanie. 

Ogółem przedstawiono ok. 300 referatów i plakatów. Tematyka konferencji zdo-

minowana była przez prezentacje dotyczące zagadnień produkcji pierwotnej, reakcji 

ekosystemów jeziornych na czynniki antropogeniczne oraz wpływu czynników fi-

zyczno-chemicznych na hydrobionty i jakość wód jeziornych. Codziennie od rana 

do obiadu odbywały się wykłady plenarne, a po południu – wykłady w trzech rów-

noległych sesjach. Wykłady plenarne poświęcone były ekologiczno-limnologicznej 

klasyfikacji organizmów wodnych i ich roli w samooczyszczaniu wód, a także mode-

lowym badaniom procesów introdukcji obcych gatunków do środowisk wodnych.

Spośród problemów omawianych na konferencji za szczególnie ważne uważamy 

następujące: bioróżnorodność ekosystemów, relacje troficzne w odniesieniu do ja-

kości wód, zmiany w strukturze ichtiofauny w zbiornikach o różnej trofii, wpływ 

czynników antropogenicznych na produktywność ekosystemów wodnych i jakość 

wód, możliwości samooczyszczania się wód, akumulacja metali ciężkich (Hg, Pb, 

Cu, Cr) w osadach jeziornych, wreszcie –  zakwity wody.

Sesje plakatowe nie były prowadzone w sposób do jakiego przywykliśmy. Otóż 

plakaty wisiały przez cały czas trwania konferencji, każdy z uczestników mógł je 

oglądać o dowolnej porze dnia i nocy, a potem odszukać autorów i dyskutować z ni-

mi. Można było także porozumieć się z autorami pisemnie, czyli zostawić przy plaka-

cie kartkę z pytaniami, uwagami, komentarzami. Z naszego punktu widzenia bardzo 

interesujące były plakaty dotyczące gatunków inwazyjnych. Autorki tej relacji za-

prezentowały dwa plakaty. Jeden plakat poświęcony był jakości wody w zbiornikach 

zaporowych Polski południowej z uwzględnieniem wieloletnich badań czynników 

abiotycznych i biotycznych, a drugi –zbiorowiskom planktonowym w podgórskich 

zbiornikach zaporowych i wzajemnym relacjom  fito- i zooplanktonu w aspekcie 

różnych strategii życiowych. 

Aby zaprezentować uroki białoruskiej ziemi organizatorzy zaproponowali czte-

ry wycieczki. Piszące te słowa uczestniczyły w wycieczce do Sanktuarium Matki 

Boskiej Budsławskiej, które Białorusini przyrównują do częstochowskiej Jasnej Góry. 

Sanktuarium to zostało wybudowane przez naszych rodaków w czasie, kiedy tereny 

te należały do kresów wschodnich Polski. Do dzisiaj wiele śladów polskości pozo-

stało niezatartych. Niewątpliwie bardzo ciekawe jest też współistnienie elementów 

religii chrześcijańskiej i prawosławnej. 

Ostatni dzień obrad poświęcono na podsumowanie konferencji. Położono w nim 

nacisk na konieczność ochrony ekosystemów wodnych ze szczególnym uwzględnie-

niem uświadomienia społeczeństwa, jak właściwie korzystać z wód i nie powodować 

ich degradacji, zwłaszcza jeśli są wykorzystywane do celów rekreacyjnych. 
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Konferencja była dla nas bardzo interesująca z kilku powodów. Przede wszystkim 

umożliwiła nam zapoznanie się z badaniami prowadzonymi przez naszych wschod-

nich sąsiadów,  a także z badaniami prowadzonymi na terenach bardziej odległych 

i zróżnicowanych geograficznie niż Białoruś. Dała nam możliwość zaprezentowania 

badań prowadzonych w Polsce. Ponadto umożliwiła poznanie zwyczajów naszych 

wschodnich sąsiadów, a piękno białoruskiej przyrody oraz życzliwość gospodarzy 

pozostaną na długo w naszych wspomnieniach.

Autorki składają serdeczne podziękowania Profesor Tatianie Żukowej, Dyrektor 

Stacji Biologicznej w Naroczy, oraz pracownikom Stacji i Uniwersytetu Białoruskiego 

za okazaną pomoc i gościnę.

Agnieszka Pociecha i Elżbieta Wilk-Woźniak

Kursokonferencja „Ochrona i rekultywacja wód 
Wielkich Jezior Mazurskich narzędziem 
rozwoju naukowego, gospodarczego, 
społecznego i kulturowego regionu”
(Wierzba, 13–14 lutego 2008 r.)

Kursokonferencja w centrum konferencyjnym PAN w Wierzbie została zor-

ganizowana przez kilka ośrodków naukowych (Instytut Rybactwa Śródlądowego 

w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty-

nie, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego) przy współ-

udziale władz samorządowych (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie) oraz organizacji społecznych (Fundacja Ochrony Wielkich 

Jezior Mazurskich w Giżycku). Zgodnie z intencją organizatorów spotkanie adreso-

wane było „do władz samorządowych, instytucji, fundacji, organizacji rządowych 

i pozarządowych zainteresowanych problematyką ochrony środowiska w rejonie 

Wielkich Jezior Mazurskich”. Jego celem miało być powiązanie wiedzy limnologów 

dotyczącej funkcjonowania ekosystemów wodnych z działaniami administracji lo-

kalnej w kwestii ochrony zasobów wodnych regionu. 

Pierwszy dzień dwudniowej kursokonferencji poświęcony był podstawom funk-

cjonowania ekosystemów wodnych, drugi – gospodarce rybackiej oraz dotychczaso-

wym i planowanym działaniom na rzecz ochrony wód regionu WJM. Po wstępnym 

wystąpieniu Iwony Jasser (reprezentującej Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne), 
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które poświęcone było naturalnym i antropogenicznym źródłom zagrożeń ekosys-

temów wodnych oraz proponowanym czynnym i administracyjnym działaniom 

prewencyjnym, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (Uniwersytet Gdański) zaprezen-

towała bilans oraz kierunki przepływu wód w obrębie systemu WJM, co – jak się 

okazało – wciąż nie jest dobrze poznanym zagadnieniem. W następnym wystąpie-

niu Lech Kufel (Akademia Podlaska w Siedlcach) podkreślił kluczową rolę zlewni 

w determinacji stanu jakości wód powierzchniowych. Waldemar Siuda (Uniwersytet 

Warszawski) przedstawił rolę różnych czynników środowiskowych decydujących 

o trofii jezior mazurskich oraz zaprezentował kontrowersyjną tezę o limitacji azo-

towej produkcji pierwotnej wielu wód tego regionu. Andrzej Hutorowicz (Instytut 

Rybactwa Śródlądowego) rekomendował fitoplankton jako bioindykator stanu tro-

ficznego jezior. Ze względu na brak wyraźnych różnic w strukturze dominacji glo-

nów pomiędzy jeziorami o różnej trofii i trudności identyfikacji tych organizmów, 

rekomendacja ta nie wydaje mi się najszczęśliwszym pomysłem. Teresa Ozimek 

(Uniwersytet Warszawski) omówiła znaczenie makrofitów dla zachowania czysto-

ści wód oraz wspomniała o możliwości wykorzystania tych roślin w hydrofitowych 

oczyszczalniach ścieków, co spotkało się z żywym zainteresowaniem słuchaczy. 

Zdaniem prelegentki niewielkie oczyszczalnie hydrofitowe mogą być alternatywą 

dla kosztownych inwestycji kanalizacyjnych związanych z budową dużych konwen-

cjonalnych oczyszczalni ścieków. Ryszard Chróst (Uniwersytet Warszawski) mówił 

o różnicach stopnia natlenienia wód wraz ze zmianą statusu troficznego jezior oraz 

o roli tlenu w procesie wiązania fosforu (podstawowego pierwiastka biogennego 

odpowiedzialnego za efekty eutrofizacji) w osadach dennych jezior. W ostatnim 

tego dnia wystąpieniu Helena Gawrońska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) za-

prezentowała różne metody rekultywacji jezior oraz rezultaty praktycznych działań 

prowadzonych przy ich użyciu. Nie usłyszeliśmy niestety o metodzie biomanipu-

lacji, niespełnionej nadziei limnologów, tj. o koncepcji przeciwdziałania objawom 

eutrofizacji poprzez sterowanie kaskadą troficzną w jeziorach. Odniosłem wrażenie, 

że żadna z prezentowanych, od dawna znanych metod rekultywacji nie znajduje się 

w powszechnym użyciu, z czego można wyciągnąć wniosek, że albo są one niesku-

teczne, albo ekonomicznie nieopłacalne. W dyskusji, która rozgorzała po ostatnim 

wystąpieniu dominował pogląd, że łatwiej zapobiegać eutrofizacji wód niż przeciw-

działać ich objawom.

Zagadnienia poruszane w drugim dniu obrad są dalekie od moich zainteresowań, 

dlatego też moja relacja pozbawiona będzie komentarza. Arkadiusz Wołos (Instytut 

Rybactwa Śródlądowego) przedstawił dwudziestoletnie dane dotyczące struktu-

ry i biomasy odławianych ryb w gospodarstwach rybackich systemu WJM na tle 

ewolucji statusu troficznego jezior. Krystyna Kozłowska (Urząd Marszałkowski) 
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