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Wspomnienia o zmarłych
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28 sierpnia 2017 roku po długiej chorobie odszedł od nas doktor habilitowany
Eligiusz Pieczyński. Dla mnie odszedł
– mimo sporej różnicy wieku – Lilek…,
który niestety już „opanował perfekcyjnie
sztukę milczenia” („Deklaracja powązkowska”, 2003).
Kiedy sięgam pamięcią do swoich pierwszych dni w Dziekanowie Leśnym, jakoś obraz jego postaci mi nie
utkwił. Chyba dlatego, że już wtedy nie
parał się pracą naukową, czyli nie był
członkiem naszego zakładu. A jednak
był bardzo blisko nas. Wszelkie imprezy,
imieniny, święta obchodziliśmy razem.
Przez blisko pół wieku prowadził Wiadomości Ekologiczne (1970-2012). W 2012
roku w Dziekanowie odbyła się skromna
uroczystość („stypa” jak mówił o niej Lilek), o której napisałam krótko w trzecim
zeszycie WH z 2012.
Co to oznacza dla mnie? Po
pierwsze – odszedł mój Nauczyciel języka polskiego. Jedną z pierwszych publikacji, jakie popełniłam było napisanie
w 1997 roku recenzji książki R. Margalefa
„Our biosphere”. Było to także pierwsze
zetknięcie z ostrzem lilkowej językowej
krytyki. Chyba żadna linijka nie pozostała bez jego interwencji. Potem napisałam
jeszcze wiele sprawozdań z konferencji
do Kroniki Naukowej, a także artykuł
przeglądowy nt. mikrowarstwy powierzchniowej, i za każdym razem Lilek
znalazł coś do skorygowania. Ale nie było

to doświadczenie traumatyczne (skoro
podjęłam się dalszego sprawozdawania),
ale prawdziwa lekcja języka polskiego.
Po drugie – odszedł meloman.
Lilek nie raz „wyciągał” mnie do filharmonii (mimo, że mam ją 200 m od domu
bywałam tam rzadko). Zawsze przed
koncertem udawaliśmy się do kawiarni
na małą czarną i kieliszeczek koniaczku.
Dawno już znikły z ulic Warszawy te kawiarenki, a niektóre z nich – jak „Poziomka”, „Ploteczka”, „Bajka”, czy „Grażynka”
opisał w wierszach (w zasadzie w każdym
z tomików Jego wierszy, czy raczej epigramatycznych form jak podsumował
Lilka profesor M. Głowiński, znajdziemy
motyw kawiarniany). Zresztą pod koniec Lilek był zmuszony do poszukiwania
ostatnich, małych kawiarenek w starym
stylu, a nie powszechnych „sieciówek”,
których nie cierpiał. Ale zdarzało nam się
również spotykać na „Jazzie na Starówce”
– wtedy obowiązkowo ze szklanką piwa.
Po trzecie –aa odszedł poeta
i prozaik. Wydał dziesięć tomików wierszy i prozy. Część z nas ma je w domach,
a każdemu dedykował indywidualny
wpis na pierwszej stronie. Niestety, nastrój wierszy jest zwykle minorowy, bo
i taki na ogół miał Lilek.
Po rozwiązaniu Instytut Ekologii
PAN w Dziekanowie Leśnym postanowiliśmy się spotykać raz w miesiącu, aby powspominać, pogadać. Lilek zwykle przygotowywał program „mówiony”, a Krzyś
Lewandowski – muzyczny. Wszyscy
uwielbialiśmy kabaret Starszych Panów.
I nie obyło się bez kieliszeczka jarzębiaczku (kto nie prowadził z powrotem samochodu odwożąc nas do domów).
16 grudnia 2011 roku na stronie Centrum Badań Ekologicznych PAN
napisałam: „…To już pięćsetny numer
Zapisków prowadzony od 22 lat jednego,
jedynego Redaktora – Eligiusza Pieczyńskiego. Zapiski ukazują się od października 1989 roku, a od lutego 1992 roku
– dwa razy w miesiącu. Są, jak pisze sam
Autor „luźnym zbiorem notatek na mniej
lub bardziej ważne tematy”. Duchowym opiekunem całości jest Ekoludek,

wymyślony przez Autora, a którego
współtwórcą wersji rysunkowej był Andrzej Karabin – zapraszamy do lektury”.
„Zapiski” Lilek bardzo starannie przygotowywał w jednym egzemplarzu (dla niektórych kserował i wysyłał listownie) i zawieszał na tablicy ogłoszeń w budynku
głównym Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Miałam okazję zwykle
je czytać „przed powieszeniem” i zawsze
przyznawałam, że Lilek jest na bieżąco
nie tylko z literaturą, ale i polityką (mimo,
że go brzydziła) i trafnie puentuje wszelkie ważne wydarzenia.
Po czwarte – odszedł naukowiec,
specjalista od wodopójek, Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
od początku jego istnienia. Odsyłam na
stronę PTH „Różności”, „Wspominki hydrobiologiczne” do lekko satyrycznego
tekstu Lilka zaprezentowanego w październiku 1979 roku na zebraniu Oddziału Warszawskiego PTH z okazji wręczenia
nagród za prace magisterskie.
Niestety wielu naszych wspólnych historii nie pamiętam, a może wysunął się kiedyś z jakiejś szufladki „pamięci - niepamięci”. Zostaną mi w głowie
spotkania z okazji Jego imienin przy
kieliszeczku „Słonecznego brzegu” (problem prezentu był rozwiązany), „Zapiski”,
Ekoludek, spotkania naszego Zakładu
w mieszkaniu Joasi Rybak po rozwiązaniu Instytutu i wyjścia do filharmonii. Zostanie w pamięci cień wysokiego, bardzo
szczupłego starszego Pana, który z charakterystycznym sarkazmem komentował ówczesne wydarzenia.

D

okąd prowadzi
ta droga
nie ma odpowiedzi
jest tylko cisza
coraz tłoczniejszych
cmentarzy
Droga (1992)
Mam nadzieję, że dołączy „W niebiańskiej
Sielawie” do naszego Andrzeja K. (tomik
„Bogatszy uboższy” 2010).
iks
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ył bardzo piękny letni poranek
W taki dzień łatwiej jest żyć
Zdążyłem pomyśleć
Zanim zadzwonił telefon
I dowiedziałem się,
że właśnie umarłaś.
Ten wiersz napisał Lilek po śmierci Krysi Prejs, 23 lata temu. Podobnie telefon
Pani Profesor Ewy Pieczyńskiej do nas,
do Zakładu tydzień temu przemienił
słoneczny poniedziałek 28 sierpnia
w pełen żalu dzień.
Przed nami jeszcze wiele smutnych dni, pewnie miesięcy i lat w cieniu tej wiadomości. Choć Lilek z wolna
oswajał nas ze swoją nieobecnością,
wycofując się z kolejnych aktywności,
które nierozłącznie latami się z Nim
wiązały, a nam wydawało się, że trwać
będą zawsze. Przestały istnieć Wiadomości Ekologiczne, Wiadomości Hydrobiologiczne ukazują się wprawdzie
nadal, lecz bez Jego udziału. Od dawna
daremnie czekaliśmy na kolejne wiersze, na Zapiski Ekoludka, wreszcie na
Niego samego. To choroba sprawiła, że
coraz rzadziej Go widywaliśmy, ostatnio już wcale.
Wiersze Lilka odprowadziły
wielu naszych przyjaciół na tamtą stronę. Każdą śmierć wśród bliskich przyjmował jako cios wymierzony przeciw
Niemu, jako pewien etap, który Jego
samego nieuchronnie zbliża do „czarnej kreski mety”, dziwiąc się, że świat
nie staje w miejscu z chwilą, gdy czyjeś
życie się kończy. Wiele z Jego wierszy,
nawet tych wczesnych sprzed wielu
lat, kiedy nic jeszcze nie zwiastowało
bliskości końca, były pożegnaniem,
z każdą porą roku, z każdym widokiem,
z muzyką. Każda kolejna wiosna - rozstaniem z poprzednią.
Lilek pisał i myślał o własnym
odejściu, o dniach, które będą toczyć
się nadal, już z bez Niego, oswajając się
z myślą, że świat trwać będzie nadal,
ptaki będą śpiewać jak zawsze, uśmiechać się będą dziewczyny, dzwonić

tramwaje. Nie wszyscy chcieliśmy te
wiersze czytać, w obronie przed prawdą, która w nich jest zawarta, o skończoności wszystkiego i przemijaniu
wszystkich. Stało się właśnie to, o czym
wiedział, że stać się musi, tak jak i my
wszyscy wiemy, tylko nie dajemy tej
myśli do nas przystępu. Będąc jeszcze
tu, na tym świecie, już za nim tęsknił,
a w każdym razie za tymi jego odsłonami, które minęły. To życie w przeczuciu
śmierci decydowało o Jego osobowości, o pewnej zawsze towarzyszącej Mu
melancholii, o wrażliwości, żeby nie
powiedzieć nadwrażliwości na ulotność chwil i codzienności.
Lilkek mawiał, ze biologia nie
była jego powołaniem, ze była dość
przypadkowym a nawet nietrafnym
wyborem. Istotnie, był humanistą z duszy i serca, ale przecież i biologiem,
w pierwszych latach kariery autorem
świetnych i nadal cytowanych prac,
a potem wymagającym, zasadniczym,
wręcz bezlitosnym redaktorem Wiadomości ekologicznych (także Ekologii polskiej), gdzie z wielkim uporem
pielęgnował język ekologii i bronił
jej terytorium przed zawłaszczaniem,
stawiając nawet na ostrzu noża swoje
przyjaźnie nie dopuszczając do druku
niczego, co trąciło gazetową pseudoekologią.

C

óż za okropne słowa „już nigdy”
Niby nożyce przecinają te cienkie nitki
Które łączą nas z przyszłością (1998)
Tak, już nigdy się nie zobaczymy. Zostało jednak wiele tomów
Wiadomości Ekologicznych, z których
wciąż można uczyć się ekologii, jej języka i redakcyjnego warsztatu, właściwie sztuki redakcyjnej. Zostały Zapiski
Ekoludka, świadectwo przemian w Polsce, ale też i zapis lektur, wrażeń, kronika zmieniającego się świata. Zostały
też kartki do przyjaciół i wiele tomików
wierzy i miniatur.
Pozostanie też Lilek w naszych
wspomnieniach, z pracy, rozmów,

telefonów, rozmaitych chwil. Trzeba
wspomnieć o dawnych zjazdach hydrobiologów, bo Lilek zawsze przyciągał
masę osób z całej Polski, które oczarowane jego erudycją, poczuciem humoru, refleksyjnością, towarzyszyły Mu,
uczciwe mówiąc, wcale niekoniecznie
podczas obrad, i te chwile zjazdowych
wagarów, najczęściej przy piwie i przy
kieliszku, były niezapomniane.

N

ajważniejsze są w życiu chwile,
W których pobrzmiewa muzyka duszy
Mimo, że ulotne,
Chwile te stanowią
Najtrwalsze wspomnienia (2002)
Pozostaną z nami Jego słowa,
maksymy, gesty, a z wielu dobrych
i ulotnych chwil wspólnie z Nim spędzonych pozostaną te najtrwalsze
wspomnienia. Wierzmy, że Lilek, niespieszny przechodzień, melancholijny
wędrowiec, nadal będzie spacerować
po Ostródzie, swoim ukochanym mieście, że w oczekiwaniu na koncert w Filharmonii będzie znowu na koniaku
w café Zgoda…
Joanna Pijanowska

Sprawozdania
Utrzymanie wód, a ochrona przyrody
Szczecin, 31 marca 2017 roku
Renaturyzacja wód może być jednym z najważniejszych czynników pozwalających utrzymać przepływowe zbiorniki stojące i wody płynące w stanie umożliwiającym właściwe i
bezpieczne funkcjonowanie człowieka.
Konferencja naukowo-techniczna pt. „Utrzymanie wód a ochrona przyrody” odbyła się na Wydziale
Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Konferencja dedykowana była wszystkim osobom i jednostkom czynnie
zaangażowanym w prace na rzecz
poprawy środowiska wodnego, jak
również w prace dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Organizatorami konferencji byli: Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie, Wydział
Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecnie,
Drawieński Park Narodowy oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Konferencja miała na
celu wymianę poglądów skłaniającą
do wypracowania wspólnych ustaleń
dotyczących możliwości zarządzania
wodami naturalnymi. W konferencji

wzięło udział 51 osób reprezentujących jednostki naukowe i uczelnie ze
Szczecina, Lublina, Koszalina i Poznania, jednostki samorządowe, jednostki administracji publicznej i państwowej oraz organizacje pozarządowe.
Uczestnicy konferencji zauważyli potrzebę organizowania tego typu spotkań w sposób cykliczny, co umożliwi
ciągły dialog i wymianę doświadczeń
pomiędzy różnymi grupami interesów. Podczas konferencji zwrócono
szczególną uwagę na temat zagrożeń wód, ich minimalizowania lub likwidacji oraz ich kompensacji i renaturyzacji zniszczonych odcinków rzek
i zdegradowanych jezior. Podkreślono, że renaturyzacja wód może być
jednym z najważniejszych czynników
pozwalających utrzymać przepływowe zbiorniki stojące i wody płynące w
stanie umożliwiającym właściwe i bezpieczne funkcjonowanie człowieka.

Ponadto renaturyzacja wód, oprócz
aspektów ochrony przeciwpowodziowej przynosi ekonomiczny zysk, w
postaci przychodów z turystyki, ekoturystyki, co jest w tym wypadku wartością dodaną. Zgodnie przyznano, że
rezultaty edukacji ekologicznej w zakresie ochrony wód są wciąż dalekie
od oczekiwań. Problem ten dotyczy
również części osób wydających decyzje, od których zależy funkcjonowanie
i prowadzenie zabiegów ochronnych
ekosystemów wodnych. Ważną kwestią, poruszoną na konferencji było finansowanie prac monitoringowych
podczas prowadzenia inwestycji w
otoczeniu zbiorników wodnych, czy
bezpośrednio w nich. Przyznano, że
środki przeznaczane na monitoring
takich prac są niewystarczające do
przeprowadzenia dokładnych analiz
oddziaływania danych inwestycji na
stan środowiskowy tych zbiorników,
a czas prowadzenia prac monitoringowych powinien być znacznie dłuższy niż ten wynikający z przepisów. Na
konferencji zabrakło niestety przedstawicieli związanych z gospodarką
rolną, czyli gałęzią gospodarki, która również ma niewątpliwy wpływ na
obecny kształt abiotyczny i biotyczny
wód. Z uwagi na duże zainteresowanie tematem i udziałem w samej konferencji znacznie większej liczby osób,
a także z racji na opinie uczestników
konferencji, co do potrzeby odbywania takich spotkań, organizację następnej konferencji „Utrzymanie wód
a ochrona przyrody” zaplanowano na
wiosnę przyszłego roku.
		 Robert Czerniawski

Sprawozdania
The 7th European Pond Conservation
Network Workshop pt. Ponds in a Changing
World oraz 12th Annual SWS European
Chapter Meeting pt. Sustainable wetland
management - Exploring novel approaches
for Water management
Biodiversity conservation, Restoration,
Pollution control and Climate change
Faro, 1-6 maja 2017 roku
Poprzez połączenie spotkań badaczy skupionych wokół EPCN i SWS następuje wzmocnienie współpracy w zakresie nie tylko bioróżnorodności, ale też ochrony, odnawiania czy
zrównoważonego gospodarowania ekosystemami podmokłymi. Następna konferencja
EPCN wyjątkowo zostanie zorganizowana już w przyszłym roku w Hiszpanii, bez tradycyjnej dwuletniej przerwy.były „Rzeki polihumusowe”.
W pierwszych dniach maja
w portugalskim Faro odbyły się dwie
cykliczne konferencje naukowe poświęcone drobnym zbiornikom wodnym
i terenom podmokłym. Zorganizowały
je: European pond Conservation Network
(EPCN) oraz Society of Wetland Scientists
(SWS). Zajmujące się wodą organizacje
ściśle z sobą współpracują.
Obrady odbywały się w kampusie Gambelas, Uniwersytetu Algarve.
Miejsce konferencji powitało uczestników ciepłą i słoneczną pogodą, co
zważywszy na opóźniające się przyjście
wiosny do Polski, przełożyło się na doskonały nastrój. Jedynie co psuło nieco
humor, to odległość między centrum
Faro a Uniwersytetem, która musiała
być pokonywana każdego dnia. Zadbano o integrację uczestników obu
spotkań naukowców, łącząc je wspólną
wycieczką i kolacją konferencyjną.
Pierwsza konferencja była spotkaniem europejskich badaczy drobnych

zbiorników wodnych. EPCN zrzesza
aktualnie 286 aktywnych członków, reprezentujących 36 krajów na świecie.
W swoich celach stawia m.in. na wymianę informacji dotyczących ekologii
drobnych zbiorników wodnych pomiędzy badaczami i organizacjami administracji publicznej. Koordynuje również
badania w zakresie stawów i promuje
działania na rzecz ochrony drobnych
zbiorników wodnych w zmieniającym
się krajobrazie europejskim. Dlatego
też spotkania takie stają się platformą
wymiany najnowszych wyników badań
tych niewielkich powierzchniowo ekosystemów wodnych, ale także prezentują działania podejmowane przez poszczególne kraje na rzecz ochrony tych
zanikających w skali Europy siedlisk.
W trakcie konferencji EPCN
zaprezentowano ogółem 31 referatów
w czterech głównych sesjach:
1. Funkcjonowanie ekosystemów; Organizmy, od populacji do zbiorowiska;

Wyzwania w ochronie i zarządzaniu
drobnymi zbiornikami wodnymi; projekty LIFE, w tym 4 wykłady plenarne:
2. Time-travelling to inform the future:
Reconstructing and resurrecting the past
using pond sediments (Carl Sayer); Organisms, from populations to communities
(Stephanie Gascón);
3. Challenges in pond conservation management in the Mediterranean region
(Patrick Grillas);
4. LIFE Program Projects (Pere Fraga).
Dodatkowo zaprezentowano
37 plakatów, które ilustrowały różnorodną tematykę, począwszy od zagadnień czysto populacyjnych do charakterystyki krajobrazu wodnego Europy. W
trakcie EPCN wszyscy uczestnicy mieli
możliwość wzięcia aktywnego udziału
w warsztatach GOBIUS na temat wizualnego projektowania dla naukowców.
Referaty w trakcie SWS zaprezentowane były w sześciu sesjach

Klifowe wybrzeze przylądka Sagres
skupionych w czterech grupach tematycznych (Jakość ekologiczna i ochrona
terenów podmokłych; Mokradła i jakość
wody; Zrównoważone wykorzystanie
terenów podmokłych; Ochrona rzek w
obliczu intensyfikacji rolnictwa i zmian
klimatu). Łącznie wygłoszono 36 wykładów, włączając w to 5 referatów plenarnych: Doñana, on the tightrope (Eva
Hernández); Ramsar Convention on Wetlands of International Importance (Martha Rojas-Urrego); Society of Wetland
Scientists Promotes Wetland Science:
Current Actions, Projects and Programs
(Gillian T. Davies); Removal of Pharmaceuticals in Constructed Wetlands (Jan
Vymazal); Opportunities for paludiculture (Hans Joosten). W sesjach plakatowych zaprezentowano zaledwie 13
plakatów. Prowadzone dyskusje dotyczyły nowego podejścia do gospodarki
wodnej i zrównoważonego zarządzania
terenami podmokłymi, ale także ochrony różnorodności biologicznej oraz
kontroli dopływu zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego i zmian
klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów wetlandów.
Na konferencję EPCN przybyło
110 osób, reprezentujących 17 krajów,
natomiast w trakcie spotkania badaczy
SWS było 75 osób z 15 krajów. Polskie
ośrodki badawcze reprezentowało osiem
osób, które wygłosiły łącznie pięć referatów i zaprezentowały pięć plakatów.
Obie konferencje łączyła sesja
terenowa. Mogliśmy wybierać pomiędzy dwoma wycieczkami tematycznymi. Pierwsza, preferowana przede
wszystkim przez uczestników EPCN, Vila
do Bispo and Sagres. Druga natomiast,
wybrana przez większość uczestników
Uczestnicy ogladają przekopnice
i poszukuja rzekotek

SWS, Vascão stream. Wycieczka do Vila
do Bispo i Sagres miała na celu zapoznanie nas z efektami projektu LIFE
Charcos, którego głównym założeniem
jest ochrona i odnowa śródziemnomorskich zbiorników astatycznych w południowo-zachodniej części Portugalii.
Widzieliśmy wiele gatunków płazów,
z licznymi rzekotkami, które bez problemu można było obserwować na pędach roślin szuwarowych. Odnowienie
zbiorników w ramach realizowanych
projektów przyczynia się do powstrzymania trendu obniżania się liczebności
rzekotki, dla której zmiany w środowisku wywołane działalnością człowieka
przyczyniają się do zaniku jej naturalnych siedlisk. W zbiornikach tych mieliśmy ponadto okazję zapoznać się z licznie występującymi przekopnicami. Na
tym obszarze widzieliśmy również wiele
rzadkich gatunków storczyków. Kolejnym etapem wycieczki był przylądek
Sagres ze zjawiskowym prawie osiemdziesięciometrowym klifowym wybrzeżem, które w maju pokryte wręcz było
kobiercem różnobarwnych kwiatów.
Były to jedne z najpiękniejszych krajobrazów, jakie widziałam.
Druga wycieczka, do Ribeira
do Vascão, dała uczestnikom możliwość podziwiania pięknych krajobrazów nadrzecznych związanych z jednym z najważniejszych dopływów rzeki

Gwadiany, strumieniem Vascão. Najciekawszym punktem było stanowisko
strzebli hiszpańskiej (Anaecypris hispanica), słodkowodnego gatunku ryby z
rodziny karpiowatych. Należy ona do
jednej z najbardziej zagrożonych ryb
Portugalii i całego Półwyspu Iberyjskiego. Na terenie tym realizowany jest
program Life (LIFE Saramugo) dedykowany właśnie strzebli hiszpańskiej, wobec tego organizatorzy zaprezentowali
szczegółowe cele projektu, ale także
wskazali na działania służące zachowaniu linii brzegowej i specyficznej roślinności rzecznej, niezbędnych dla zachowania siedlisk tej ryby.
Uczestników oraz gości podjęto kolacją konferencyjną, gdzie mogli
się spotkać i toczyć dysputy reprezentanci obu organizacji. Zafundowano
nam specjały regionalne, wśród których
dominowały doskonałe owoce morza.
Ale też próbowaliśmy kilka rodzajów
niepowtarzalnego portugalskiego sera
owczego, no i oczywiście w różnej postaci słynnego „bacalhau”, czyli suszonego i solonego dorsza atlantyckiego.
Atrakcją, poza regionalnymi białymi
i czerwonymi winami, było też „vinho
verde” czyli portugalskie zielone wino
pochodzące z regionu Minho na północnym zachodzie kraju.
Przez połączenie spotkań badaczy skupionych wokół EPCN i SWS
następuje wzmocnienie współpracy w
zakresie nie tylko bioróżnorodności, ale
też ochrony, odnawiania czy zrównoważonego gospodarowania ekosystemami podmokłymi. Następna konferencja
EPCN wyjątkowo zostanie zorganizowana już w przyszłym roku w Hiszpanii, bez
tradycyjnej dwuletniej przerwy. Spotkanie odbędzie się w maju 2018 roku
w katalońskim miasteczku Torroella de
Montgrí, niedaleko Costa Brava, dokąd
w imieniu organizatorów serdecznie
wszystkich zapraszam.
Natalia Kuczyńska-Kippen

Sprawozdania
40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego
- różnorodność biologiczna i kulturowa
Piaski, 31 maja –1 czerwca 2017 roku
Konferencja Naukowa poświęcona była funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych
elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
W konferencji wzięli udział naukowcy prowadzący badania na terenie
Parku, pracownicy parków krajobrazowych z całej Polski, przedstawiciele
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie,
Lasów Państwowych, samorządów powiatowych i gminnych oraz organizacji
pozarządowych.
Konferencję otworzył pan Bogdan Meina - dyrektor Departamentu
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który powitał wszystkich
uczestników w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
pan Tadeusz Ratyński - Zastępca Prezesa
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pan Krzysztof Wittbrodt - obecny
dyrektor Mazurskiego Parku Krajobra-

Konferencja z okazji 40-lecia Mazurskiego Parku Krajobrazowego odbyła
się w ośrodku „Mazurski Raj” w Piaskach nad jeziorem Bełdany
zowego podziękował swoim poprzednikom oraz ich rodzinom za wieloletnią
pracę, kierowanie i zarządzanie MPK
oraz ich wkład wochronę wartości przyrodniczych naszego regionu. Dyrektorzy zaprzyjaźnionych Parków Krajobra-

zowych, Lasów Państwowych i innych
instytucji współpracujących z MPK złożyli również na ręce dyrektora K. Wittbrodta gratulacje z okazji jubileuszu.
W czasie konferencji przedstawiono podsumowane wyniki dotychczasowych badań na temat różnorodności biologicznej i kulturowej
Mazurskiego Parku Krajobrazowego
przeprowadzonych przez naukowców
z instytucji z całego kraju a w szczególności z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wykład dr hab. Jolanty EjsmontKarabin na temat wrotków
i ekosystemów wodnych
Mazurskiego Parku Krajobrazowego
rozpoczął sesje drugiego
dnia Konferencji poświęconą
bioróżnorodności przyrodniczej

Sesja terenowa odbyła się na pokładzie nowego statku „Faryj IV”, który
zabrał uczestników w rejs na Śniardwy

Na sesji posterowej zaprezentowano 12 plakatów, dotyczących przyrody
oraz jej ochrony na terenie MPK
Pierwszy dzień konferencji był
poświęcony tematyce kulturowej, społecznej i historycznej regionu. W ramach
sesji zatytułowanej „Krutynia – rzeka
kultur” uczestnicy wysłuchali ciekawych
następujących referatów:
1. „Mazurski Park Krajobrazowy w otulinie społecznej” - prof. dr hab. Henryk
Tracz z Wydziału Leśnego SGGW;
2. „Kulturowy szlak Krutyni” - dr hab. Izabela Lewandowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
3. „Mazury w twórczości Roberta Budzińskiego” - dr Ewa Gładkowska z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego;
4. „Wartości ekologiczne w prozie Ernsta
Wiecherta” - dr Dariusz Liszewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
5. „Das Gräberfeld von Moythienen bei
Aweyden, czyli rzecz o historii i współczesnych perspektywach badawczych

bałtyjskiego cmentarzyska w Mojtynach” - Iwona Lewoc i Kamil Niemczak
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
Pierwszego dnia odbyła się
również sesja plakatowa, na której
przedstawiono 12 plakatów, opisujących badania wykonane na terenie
MPK:
1. „Makrobezkręgowce jeziora Łuknajno” - Jabłońska-Barna I.;
2. „Czy łąki ramienicowe składają się tylko z charofitów?” - Strzałek M., Kufel L.;
3. „Metody badawcze stosowane w poznaniu procesów rozrodczych zwierząt
jeleniowatych” - Zadroga A., Górzyńska
I., Korzekwa A.;
4. „Mazurski Park Krajobrazowy w perspektywie humanistycznej ochrony
przyrody” - Liszewska M.;
5. „Rezerwat Biosfery Jeziora Mazurskie”
- Krupa M., Hołdyński Cz., Ruszczyńska

J., Święczkowska J.;
6. „Projekt inwentaryzacji barszczy Heracleum i rdestowców Reynotouria w
Mazurskim Parku Krajobrazowym” - Romanowski J., Jóźwik A.;
7. „Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej” - Górecki G.,
Zaborowska A.;
8. „Czynna ochrona płazów w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym” - Dolota M.;
9. „Akcja płazy w Mazurskim Parku Krajobrazowym w latach 2011-2016” - Gencza J.;
10. „Monitoring gniazd bociana białego
(Ciconia ciconia) na terenie Mazurskiego
Parku Krajobrazowego” - Masiarz J., Dziczek A., Grudziądz Z.;
11. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku
gospodarczego z przeznaczeniem na
Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów oraz wiata edukacyjna” - Wittbrodt
K.;
12. „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz
z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach” - Wittbrodt K.
Niewątpliwą atrakcją pierwszego dnia Konferencji była popołudniowa
sesja terenowa „Walory krajobrazowe
szlaku Wielkich Jezior Mazurskich”, które uczestnicy mogli podziwiać wczasie
rejsu poprzez wzburzone wody jeziora Bełdany oraz Śniardw na pokładzie
nowej jednostki pasażerskiej „Faryj IV”,
która w tym sezonie rozpoczęła regularne rejsy na trasie Ruciane Nida – Mikołajki – Ruciane Nida.
Podczas uroczystej kolacji
kończącej pierwszy dzień Konferencji
przemówienie wygłosił Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
pan Gustaw Marek Brzezin, gratulując
imponujących działań na rzecz ochro-

ny unikalnych walorów przyrodniczych
i krajobrazowych Warmii i Mazur.
Drugi dzień Konferencji w całości był poświęcony tematyce przyrodniczej. W ramach sesji zatytułowanej
„Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego” uczestnicy
wysłuchali 16 referatów:
1. „Ekstensywne badania wrotków (Rotifera) na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego” - dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin ze Stacji Hydrobiologicznej
Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN
w Mikołajkach;
2. „Chruściki (Trichoptera) Mazurskiego
Parku Krajobrazowego” - dr hab. Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
3. „Mięczaki wodne systemu rzeczno-jeziornego Krutyni” - dr hab. Krzysztof
Lewandowski i dr hab. Beata Jakubik
zUniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
4. „Ichtiofauna Mazurskiego Parku Krajobrazowego - stan poznania i zagrożenia” - dr inż. Andrzej Kapusta z Instytutu
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;
5. „Autotroficzne i heterotroficzne organizmy planktonowe towarzyszące
zakwitom sinicowym jeziora Warnołty”
- dr inż. Krystyna Kalinowska z Zakładu
Rybactwa Jeziorowego w Giżycku;
6. „Makrofity jezior Mazurskiego Parku
Krajobrazowego - zróżnicowanie, stan
ekologiczny” - dr hab. Hanna Ciecierska
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
7. „Torfowiska Mazurskiego Parku Krajobrazowego” - dr hab. Marek Kloss z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
8. „Stan poznania i perspektywy badań
bioty porostów Mazurskiego Parku Krajobrazowego” - dr Dariusz Kubiak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
9. „Macromycetes Mazurskiego Parku Krajobrazowego” - dr Grzegorz Fiedorowicz
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
10. „Przyczynek do poznania fauny wybranych chrząszczy Mazurskiego Parku
Krajobrazowego” - prof. Oleg Aleksandrowicz z Akademii Pomorskiej w Słupsku;
11. „Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Mazurskiego Parku Krajobrazowego” - dr hab. Jerzy Romanowski i dr
Piotr Ceryngier z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
12. „Herpetofauna Mazurskiego Parku

Krajobrazowego” - mgr Grzegorz Górecki i mgr Anna Zaborowska ze Stacji Terenowej Wydziału Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego w Urwitałcie;
13. „Liczebność i oddziaływanie bobra
europejskiego na środowisko w Mazurskim Parku Krajobrazowym” - prof.
dr hab. Zygmunt Giżejewski ze Stacji
Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN w Popielnie;
14. „Metody badawcze stosowane w poznaniu procesów rozrodczych zwierząt
jeleniowatych w Zakładzie Ochrony
Bioróżnorodności IRZiBŻ PAN” - dr hab.
Anna Korzekwa ze Stacji Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie;
15. „Wyniki inwentaryzacji dużych drapieżników na terenie Puszczy Piskiej
i Lasów Napiwodzko-Ramuckich przeprowadzonej przez pracowników Lasów
Państwowych wraz z partnerami” - Adam
Gełdon z Nadleśnictwa Spychowo;
16. „Walory Przyrodnicze Mazurskiego
Parku Krajobrazowego” - dr Jerzy Kruszelnicki członek Komitetu Ochrony
Przyrody PAN.
Spotkanie to było także okazją do dyskusji na temat form ochrony
przyrody całych Mazur, która wynika
z rosnącej antropopresji (rozwijający
się coraz bardziej ruch turystyczny) oraz
pogodzenie tej kwestii z interesami społeczności lokalnej. Jak zwykle ożywioną
wymianę poglądów pomiędzy przedstawicielami instytucji działających na
rzecz ochrony przyrody, naukowcami
a przedstawicielami samorządów lokalnych rozbudził temat utworzenia Ma-

zurskiego Parku Narodowego.
Nad całością spraw logistycznych Konferencji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: mgr inż. Krzysztof
Wittbrodt, mgr inż. Martyna Kwiatkowska, mgr Judyta Gencza i mgr Jakub Masiarz z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Natomiast sprawy merytoryczne
znalazły się w gestii Komitetu Naukowego w składzie: dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin prof. IBD PAN oraz dr Tomasz
Janecki ze Stacji Hydrobiologicznej
Instytutu Biologii Doświadczalnej im.
M. Nenckiego PAN w Mikołajkach oraz
dr hab. Stanisław Czachorowski prof.
UWM, dr hab. Wojciech Gotkiewicz
prof. UWM i dr Małgorzata Liszewska
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Tomasz Janecki

			

Sprawozdania
20th International
Symposium on Chironomidae

Trento , 2–8 lipca 2017 roku

Sympozjum było wspaniałą okazją do spotkania naukowców zajmujących się badaniami
Chironomidae, przeglądu aktualnych kierunków badań, stosowanych metod, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów naukowych.
Trento położone jest w malowniczej dolinie Adygi otoczonej Alpami.
Głównymi organizatorami Sympozjum
byli dr Valeria Lencioni, Chief Curator,
Invertebrate Zoology and Hydrobiology Department MUSE w Trento oraz
dr Leonardo Latella, Museo Civico
di Storia Naturale w Weronie (fot. 1).
W Sympozjum wzięło udział 88 uczestników z 28 krajów (Szwajcarii, Niemiec,
Norwegii, Włoch, Węgier, Słowacji, Republiki Czeskiej, Australii, Bułgarii,
Chorwacji, Serbii, Francji, Hiszpanii,
Holandii, UK, Republiki Macedonii,
Irlandii, Islandii, Rosji, Chin, Japonii,
Brazylii, Kanady, USA, Brazylii, Maroka, Indii i Fidżi) (fot. 2). Podobnie jak
w ubiegłych latach, na Sympozjum
przybyli wybitni naukowcy, znawcy
Chironomidae, między innymi prof.
Peter Langton z UK, prof. Martin Spices
z Niemiec, prof. Peter Bitušik z Republiki Słowackiej czy prof. Eugenyi Makarchenko z Rosji. Z Polski w Sympozjum
uczestniczyły 4 osoby: dr Andrzej Kownacki i dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda

z Instytutu Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie, mgr Olga Antczak z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Ladislav
Hamerlik reprezentujący Instytut Nauk
Geologicznych PAN w Warszawie. Obrady odbywały się głównie w „Science
Museum” w Trento, a ponadto w „Natural History Museum” w Weronie.
W dniu otwarcia tradycyjny
Honorary Thienemann Lecture “Molecular and integrative systematics in
Chironomidae” wygłosił prof. Torbjørn
Ekrem z Norwegii. Referaty prezentowane były podczas sześciu sesji tematycznych: Ecology and Biomonitoring,
Autecology and Physiology, Taxonomy
and Systematics, Toxicology and Adaptive Biology, Genetics and Cytogenetics and Palaeolimnology. Dominowała
tematyka związana z ekologią i biomonitoringiem oraz autekologią i fizjologią Chironomidae. Ogółem uczestnicy
zaprezentowali 44 referaty i 24 plakaty. Uczestnicy z Polski przedstawili referaty i postery z zakresu paleolimnologii: “Subfossil chironomids of Central

American lakes: taxonomic composition
and driving factors” (Hamerlík L., Zawisza E., Wojewódka M., Szeroczyńska
K.), “Subfossil chironomids from the
sediments of man-made reservoirs as a
tool for tracking back human influence
in a mining region” (Chamutiová T.,
Hamerlík L., Pipík R., Szarlowicz K.,
Thomková K., Přidalová M., Bitušik
P.), “Palaeoecological analysis of subfossil Chironomidae in the moat of late-medieval motte in Rozprza, Central
Poland” (Antczak P., Kittel P., Brooks
J., Luoto T.P., Sikora J., Płóciennik M.),
genetyki “Genome instability in Chironomus annularius sensu Strenzke
(Diptera, Chironomidae) – a biomarker for assessment of the contaminants in Chechło River (Poland)” (Michailova P., Ilkova J., Szarek-Gwiazda
E., Kownacki A., Ciszewski D.), ekologii i biomonitoringu “The influence of
historical contamination with heavy
metals on Chironomidae (Diptera)
communities in the Chechło River and
small ponds situated on the floodplain
(Southern Poland)” (Szarek-Gwiazda
E., Kownacki A., Michailova P., Ilkova
J., Pociecha A., Ciszewski D.) oraz taksonomii i systematyki “Comparison
of selected part of larval morphology
in some species of the genus Chironomus (Chironomidae, Diptera) using
scanning electron microscope (SEM)”
Fot. 1. Organizatorzy
Sympozjum: w Trento – dr
Valeria Lencioni oraz w Weronie
– dr Leonardo Latella (fot. A.
Kownacki)

Fot. 2. Uczestnicy 20th International Symposium on Chironomidae,
Trento, Włochy, 2-8 lipca 2017 roku (fot. F. Bellamoli).

(Kownacki A., Dykas M., Szarek-Gwiazda E., Jabłońska-Barna I., Michailova P.) W ostatnim dniu obrad
prof. Peter Langton poprowadził
Taxonomy workshop, na którym
młodzi badacze zapoznali się praktycznie z metodami oznaczania tej
grupy.
Podobnie jak w poprzednich
latach Sympozjum było wspaniałą okazją do spotkania naukowców
zajmujących się badaniami Chironomidae, przeglądu aktualnych kierunków badań, stosowanych metod, wymiany doświadczeń oraz nawiązania
nowych kontaktów naukowych.
Sprzyjała temu doskonała atmosfera podczas sesji naukowych oraz
doskonale przygotowanego „Social
Programme”.
Przed rozpoczęciem Sympozjum, podczas wycieczki rowerowej, obejrzelismy główne
atrakcje miasta, między innymi
centralny plac miasta (Piazza del
Duomo) z fontanną Neptuna zbudowaną w stylu romańskim Katedrę
San Vigilio, czy zamek będący dawną rezydencją biskupów (Castello
del Buonconsiglio), położony na
wzgórzu w północno-wschodniej
części starówki (fot. 3). Pod koniec
pierwszego dnia obrad zwiedziliśmy Winiarnię Ferrari (Ferrari Wienery), słynącej w świecie marki
musującego wina. Przez ponad
godzinę przewodnik prowadził nas
niekończącym się podziemnym
Fot. 3. Uczestnicy Sympozjum
zwiedzają Trento na rowerach
(fot. A. Przhiboro)

labiryntem stworzonym przez miliony butelek dojrzewającego wina. W
kolejny dzień zwiedziliśmy ekspozycję Muzeum Nauki (Science Museum)
w Trento. Przedstawia ona życie na
Ziemi poprzez eksponaty różnych
gatunków zwierząt, również tych wymarłych, prezentacje multimedialne
oraz gry interaktywne i graficzne.
Podczas wieczornego bankietu zorganizowanego w ogrodzie przy Muzeum Nauki kosztowaliśmy tradycyjne włoskie potrawy przygotowane
z lokalnych ekologicznych produktów. Czas umilił nam wystąp słynnej
włoskiej komediowej grupy teatralno-muzycznej „Teatro Necessario”.
Niewątpliwą atrakcją był wyjazd do Werony. Dzień rozpoczęła Sesja Naukowa dotycząca genetyki oraz
autekologii i fizjologii Chironomidae
w Muzeum Historii Naturalnej w Weronie, po której mieliśmy okazję zwiedzić ekspozycję muzeum. Następnie

podczas spaceru po Weronie obejmującego między innymi plac delle
Erbe z fontanną Madonna Verona,
zbudowaną z fragmentów pochodzących z term rzymskich, domy Romea i Julii, most Pietra znajdujący
się na Adydze i pochodzący z czasów
rzymskich, czy amfiteatr z czasów
rzymskich, zwany Areną, poczuliśmy
fascynującą atmosferę tego wyjątkowego miasta. Niezwykłą atrakcję wieczoru było obejrzenie opery „Aida”
w amfiteatrze Arena. Po raz pierwszy
wystawiona ona została w 1913 roku
dla uczczenia setnej rocznicy urodzin
Giuseppe Verdiego. Konferencja zakończyła się dwudniową wycieczka
w Alpy w masywie Ortles.
Następne Sympozjum odbędzie się w Japonii w 2020 roku.
Ewa Szarek-Gwiazda
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