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Z ˝adnà Êmiercià nie jest ∏atwo si´ pogodziç. Ale
szczególnie trudno z tà, która przychodzi niespodzie-
wanie i zbyt wczeÊnie. I ta niespodziewana, nag∏a
Êmierç Andrzeja przysz∏a zdecydowanie zbyt wcze-
Ênie. Andrzej wydawa∏ si´ nam ciàgle m∏ody, pogodny
i mimo koniecznoÊci wczeÊniejszego przejÊcia w „stan
spoczynku”, nie rezygnowa∏ z pracy naukowej i nadal
realizowa∏ swojà pasj´ ekologa, aktywnie uczestniczàc
jako „wolny strzelec” w wielu badaniach naukowych.

Andrzej Waldemar Karabin ukoƒczy∏ Wydzia∏ Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwer-
sytecie Warszawskim w 1968 roku, specjalizujàc si´ w hydrobiologii. Jego praca
magisterska dotyczy∏a liczebnoÊci i produkcji drapie˝nego skorupiaka planktonowego
Leptodora kindtii w dwóch jeziorach mazurskich. Rozpraw´ doktorskà dotyczàcà
analizy cech strukturalnych i iloÊciowych zespo∏ów zooplanktonu w procesie eutrofi-
zacji jezior dla potrzeb monitoringu ekologicznego obroni∏ w 1983 roku w Instytucie
Ekologii PAN, uzyskujàc stopieƒ doktora nauk ekologicznych. Badaniom zooplankto-
nu jezior, i troch´ póêniej równie˝ rzek, pozosta∏ wierny do koƒca. Ca∏e swoje ˝ycie
naukowe sp´dzi∏ w Instytucie Ekologii PAN, poczàtkowo (od 1968 roku) w Dziekano-
wie LeÊnym, a nast´pnie (od po∏owy lat osiemdziesiàtych) w Stacji Hydrobiologicznej
IE PAN w Miko∏ajkach. By∏ trzykrotnie za granicà na sta˝ach naukowych.

Poczàtkowo zajmowa∏ si´ zagadnieniami zwiàzanymi z miejscem i rolà poszcze-
gólnych gatunków i zespo∏ów skorupiaków planktonowych w sieci troficznej w wa-
runkach doÊwiadczalnych i naturalnych. Na podstawie analizy przewodów pokar-
mowych zooplanktonu, jego hodowli laboratoryjnych i ekspozycji in situ powsta∏y
Jego prace na temat wybiórczoÊci pokarmowej drapie˝nej wioÊlarki Leptodora kind-
tii oraz prace dotyczàce wp∏ywu drapie˝nych gatunków zooplanktonu (Cyclopoida)
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224 WIADOMOÂCI  HYDROBIOLOGICZNE

na drobny zooplankton niedrapie˝ny (wioÊlarki i wrotki). Póêniejsze zainteresowa-
nia skoncentrowa∏ na procesach eutrofizacji zbiorników wodnych, m.in. wywo∏any-
mi nawo˝eniem mineralnym, i jej wp∏ywu na sk∏ad, ró˝norodnoÊç i liczebnoÊç
zespo∏ów zooplanktonu.

W wyniku kilkuletnich kompleksowych badaƒ Wielkich Jezior Mazurskich i in-
nych jezior okolic Miko∏ajek oraz jezior na Pojezierzu Suwalskim, Andrzej opraco-
wa∏ system klasyfikacji troficznej jezior na podstawie zmian struktury i liczebnoÊci
zooplanktonu. Próba waloryzacji ekologicznej jezior przy u˝yciu wskaêników zoo-
planktonowych jest jednym z najwa˝niejszych osiàgni´ç naukowych Andrzeja.
Badania zespo∏owe dotyczàce ekologicznej charakterystyki jezior pó∏nocno-wschod-
niej Polski w gradiencie trofii, w których bra∏ udzia∏, uhonorowane zosta∏y nagrodà
sekretarza naukowego PAN.

Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych wraz z grupà pracowników naukowych
Zak∏adu Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN  podjà∏ nowatorskie badania na temat
funkcjonowania systemu rzeczno-jeziornego w krajobrazie pojeziernym. Na podsta-
wie wyników kilkuletnich badaƒ kilkunastu jezior zlewni rzeki Krutyni, Andrzej
opisa∏ jej wp∏yw –  jako elementu ∏àczàcego jeziora –  na struktur´, funkcjonowanie
i liczebnoÊç zooplanktonu tych jezior.

Od po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych Andrzej uczestniczy∏ w badaniach nad proce-
sem eutrofizacji i krà˝eniem fosforu w p∏ytkim, poroÊni´tym makrofitami jeziorze
¸uknajno. Zajmowa∏ si´ wp∏ywem zooplanktonu na procesy krà˝enia fosforu i usu-
wania jego cz´Êci z obiegu wewn´trznego jeziora.

Przez ostatnie trzy lata prowadzi∏ badania nad zmiennoÊcià  sezonowà i ró˝no-
rodnoÊcià biologicznà zooplanktonu w ma∏ych jeziorach humusowych.

Od wielu lat uczestniczy∏ równie˝ w zespo∏ach ekspertów, opracowujàcych
plany ochrony wód (jezior i rzek), m.in. w Parkach Narodowych: Wigierskim,
Biebrzaƒskim i Narwiaƒskim. Zajmowa∏ si´ tak˝e ocenà skutków ekologicznych
rekultywacji silnie zanieczyszczonych jezior: E∏ckiego i Niegocin oraz oddzia∏ywa-
niem elektrowni szczytowo-pompowej na biocenozy Jeziora ˚arnowieckiego. Przez
ostatnie trzy lata Andrzej uczestniczy∏ na zlecenie Narodowej Fundacji Ochrony
Ârodowiska  w badaniach ró˝norodnoÊci biologicznej  wybranych jezior Parków
Narodowych Polski w programie Monitoring Przyrody. Na szczególne wyró˝nienie
zas∏ugujà Jego badania, prowadzone w zespole pracowników naukowych Stacji
Hydrobiologicznej IE PAN, dotyczàce monitoringu przyrodniczego Jeziora Miko∏aj-
skiego. Szczególnym osiàgni´ciem Andrzeja by∏o zwrócenie uwagi na istotny
problem jakim jest zmiennoÊç zale˝noÊci pomi´dzy eutrofizacjà (wzrostem zag´sz-
czenia fitoplanktonu), ichtiofaunà a zespo∏ami zooplanktonu. Wyniki Jego dociekaƒ
oparte by∏y na ogromnym materiale obejmujàcym pó∏ wieku badaƒ.

Jego badania zaowocowa∏y serià bardzo cennych prac naukowych opublikowa-
nych zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.

ˇ
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Jako wybitny specjalista od zooplanktonu bra∏ tak˝e udzia∏ w zaj´ciach dydak-
tycznych, aktywnie uczestniczàc w kursach hydrobiologicznych dla biologów prak-
tyków oraz çwiczeniach terenowych dla studentów biologii wy˝szych uczelni.

Praca naukowa nie by∏a jedynà Jego pasjà. Wiele czasu poÊwi´ca∏ hodowli ptaków,
a tak˝e obserwacji tych wolno latajàcych po okolicznych polach, lasach i nad wodami.

Andrzej by∏ utalentowanym artystà plastykiem. Jego prace, obejmujàce pejza˝e
i portrety, cechowa∏y si´ szczególnie pi´knym doborem barw oraz niezwyk∏à staran-
noÊcià wykonania, zarówno te malowane temperà, jak i te, zw∏aszcza ostatnio,  ma-
lowane farbami olejnymi. Niektóre z tych prac mo˝na oglàdaç w Stacji Hydrobiolo-
gicznej w Miko∏ajkach. Bardziej znany hydrobiologom w Polsce jest jako autor wspa-
nia∏ych ilustracji ksià˝kowych. ¸àczy∏ w sobie talent nieprzeci´tnego rysownika
i wiedz´ biologa, stàd Jego rysunki organizmów roÊlinnych i zwierz´cych zawiera∏y
nie tylko cechy wysokiego artyzmu, lecz równie˝ dok∏adnoÊç w wyra˝aniu szczegó-
∏ów budowy anatomicznej. By∏ ilustratorem wielu podr´czników (m.in. T. Umiƒ-
skiego i H. WiÊniewskiego – Biologia – podr´cznik dla klasy drugiej LO) i ksià˝ek
(m.in. A. Staƒczykowskiej – Biologia naszych wód). Starsi z nas pami´tajà seri´ bli-
sko 60 dowcipnych rysunków „komiksowych” publikowanych w latach 1973-1983
w „WiadomoÊciach Ekologicznych”. Ich bohaterem by∏ uczony ekolog zwany Eko-
ludkiem. Warto wiedzieç, ˝e rysunki te (projektowane przez redaktora kwartalnika)
wykonywa∏ po mistrzowsku – z dodaniem w∏asnej inwencji – w∏aÊnie Andrzej.
Po latach wróci∏ do publikowania rysunkowych ˝artów w kwartalniku „Bioskop”.
Niestety, by∏a to bardzo krótka seria, tragicznie przerwana.

Bardzo boleÊnie prze˝y∏ likwidacj´ Instytutu Ekologii PAN. Wprawdzie nadrabia∏
minà, mówiàc, ˝e teraz b´dzie mia∏ czas na prac´ w ogródku i na malowanie,
jednak z pracy naukowej do koƒca nie zrezygnowa∏. W∏aÊnie rozpoczà∏ realizacj´
kolejnego grantu przyznanego przez KBN, i ju˝ go nie skoƒczy.

By∏ cz∏owiekiem niezwykle spokojnym i wyciszonym, bardzo przyjaznym ludziom.
ZnaliÊmy Go wiele lat, ale nigdy nie s∏yszeliÊmy, aby kiedykolwiek na kogoÊ podniós∏
g∏os. Nie pami´tamy tak˝e, aby wyg∏asza∏ jakieÊ niepochlebne opinie, nawet o tych,
do których móg∏ mieç s∏uszny ˝al lub pretensje. Po prostu by∏ dobry. Tà dobrocià, któ-
rej tak ma∏o jest w otaczajàcym nas Êwiecie. By∏ cz∏owiekiem niezwykle uczynnym,
nie umiejàcym powiedzieç „nie”, kiedy Go o coÊ proszono. MogliÊmy wielokrotnie
przekonaç si´ o tym osobiÊcie w czasie naszej d∏ugoletniej wspó∏pracy.

By∏oby zbytnim uproszczeniem powiedzieç, ˝e pozostawi∏ po sobie tylko ˝al
u tych wszystkich, którzy Go znali i cenili. Jest coÊ jeszcze – przeÊwiadczenie, ˝e
pozostanie w naszych sercach i w naszej pami´ci na zawsze.

Pochowany zosta∏ na cmentarzu w Miko∏ajkach w pobli˝u jeziora ¸uknajno,
którego badaniom poÊwi´ci∏ ostatnie lata swojego ˝ycia.

Jan Igor Rybak i Teresa W´gleƒska
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Ogólnopolska konferencja naukowa
„Zakwity wody – monitoring i kontrola zagro˝eƒ” 
(Gdynia, 20–22 IV 2004 r.)

Problemy zwiàzane z coraz cz´stszymi masowymi pojawami toksycznych glonów
w s∏odkowodnych i morskich ekosystemach budzà du˝e zainteresowanie badaczy
na ca∏ym Êwiecie, a doniesienia o tym zjawisku znane sà ju˝ z czasów biblijnych.
W ostatnich kilku latach równie˝ w Polsce wzrastajàca intensywnoÊç zakwitów wód,
w których wyst´powa∏ potencjalnie toksyczny fitoplankton, pociàgn´∏a za sobà
wzrost zainteresowania tym zjawiskiem. W kwietniu odby∏a si´ w Gdyni kolejna
ogólnopolska konferencja naukowa (z udzia∏em kilku goÊci zagranicznych  z Litwy,
Finlandii i Szwecji) poÊwi´cona problemom przyczyn i konsekwencji glonowych
zakwitów oraz metodom ich oceny. Konferencja ta zorganizowana zosta∏a przez
Zak∏ad Biologii i Ekologii Morza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdaƒskiego
w Gdyni oraz Ba∏tyckie Centrum Badaƒ, Edukacji i Rozwoju.  Dedykowana by∏a
Profesorowi Marcinowi Pliƒskiemu z okazji 40-lecia jego pracy naukowej w dziedzi-
nie biologii i ekologii morza. Zak∏ad organizujàcy konferencj´ jest oÊrodkiem zajmu-
jàcym si´ problematykà masowego rozwoju sinic (Cyanophyta, Cyanobacteria) oraz
bruzdnic (Dinophyta) zdolnych do produkcji toksyn, w przybrze˝nych wodach
Morza Ba∏tyckiego. Jednak˝e zjawiskiem jeszcze bardziej spektakularnym i pociàga-
jàcym za sobà problemy gospodarcze i zdrowotne sà regularnie powtarzajàce si´
letnie zakwity wód w zbiornikach Êródlàdowych, stanowiàcych cz´sto êród∏o wody
pitnej lub wykorzystywanych do celów rekreacyjnych i hodowlanych. D∏ugotrwa∏e
(ok. 4 miesiàce) zakwity  jezior oraz zbiorników zaporowych zdominowane przez
ró˝ne gatunki sinic z rodzajów Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, Plankto-
thrix, Gleotrichia – to nie tylko problem nieprzejrzystej wody i deficytu tlenowego
spowodowanego rozk∏adem biomas glonowych, ale równie˝ problem obecnoÊci ró˝-
nego rodzaju toksyn (hepato-, neuro-, cyto- i dermatotoksyn) stwarzajàcych powa˝-
ne zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia ludzi oraz zwierzàt. O ile  iloÊciowa i jakoÊciowa
analiza fykologiczna mo˝e czasem nastr´czaç problemy natury taksonomicznej, to
jeszcze trudniejsze i wymagajàce wysoko zaawansowanych technik analitycznych sà
badania dotyczàce identyfikacji i pomiarów st´˝enia ró˝norodnych toksyn (mikrocy-
styny, nodularyny, antoksyny, saksitoksyny, itp.) wyst´pujàcych w naturze w wielu
izoformach chemicznych. Z tego wzgl´du, organizowanie konferencji gromadzà-
cych zarówno badaczy  specjalizujàcych si´ w problematyce masowego rozwoju glo-
nów i ich toksycznoÊci, jak i pracowników oÊrodków kontroli Êrodowiska oraz decy-
dentów odpowiedzialnych za gospodark´ na terenach zlewni zbiorników wodnych
jest ze wszech miar po˝yteczne.

Do udzia∏u w konferencji, która odbywa∏a si´ na terenie Instytutu Oceanografii
UG w Gdyni, w tym w nowo powsta∏ym Laboratorium Toksycznych Sinic, zg∏osi∏o
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si´ a˝ 139 uczestników, z których po∏owa reprezentowa∏a wojewódzkie i powiatowe
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Ta, de facto dwudniowa, konferencja obejmo-
wa∏a: 3 sesje referatowe (z 21 dwudziestominutowymi referatami) i sesj´ plakato-
wà (z 15 doniesieniami) oraz warsztaty taksonomiczne. Sesja, która mia∏a miejsce
w pierwszym dniu obrad obejmowa∏a referat wprowadzajàcy wyg∏oszony przez
M. Pliƒskiego, poÊwi´cony zaburzeniom homeostazy (w tym ekologicznej), a tak˝e
wystàpienia dotyczàce sposobów monitoringu zakwitów wód Ba∏tyku w Szwecji
i Polsce oraz metod analitycznych stosowanych do oznaczania hepatotoksyn sinico-
wych, takich jak mikrocystyny i nodularyny. Uczestnicy zapoznali si´ równie˝
z zastosowaniem danych satelitarnych do oceny zasi´gu i intensywnoÊci zakwitów
(interesujàcy referat  A. Kr´˝ela).

Druga sesja poÊwi´cona by∏a g∏ównie badaniom nad rozwojem zakwitów sinic
w ró˝nych zbiornikach wodnych oraz towarzyszàcej im produkcji toksyn. Dotych-
czas wi´kszoÊç badaƒ koncentrowa∏a si´ na analizie hepatotoksycznych mikrocy-
styn i nodularyny. Na konferencji po raz pierwszy ukaza∏o si´ doniesienie o wyst´-
powaniu w polskich zbiornikach Êródlàdowych gatunków sinic produkujàcych
oprócz mikrocystyn tak˝e neurotoksyn´ – anatoksyn´-a (B. Pawlik-Skowroƒska
i in.). Interesujàce by∏y doniesienia na temat masowego pojawu morskich i s∏odko-
wodnych bruzdnic w polskich akwenach (B. Witek, P. Owsianny i L. Burchardt).
Trzecia sesja referatowa poÊwi´cona by∏a g∏ównie zagadnieniom oddzia∏ywania
mikrocystyn produkowanych przez morskie i s∏odkowodne sinice na organizmy
z ró˝nych poziomów troficznych oraz problemom zwiàzanym z usuwaniem toksyn
z wody pitnej. Za szczególnie cenne uwa˝am wystàpienie M. Viitasalo z Finlandii,
który przeanalizowa∏ wp∏yw hepatotoksycznej nodularyny na ró˝ne ogniwa sieci
troficznej w morzu, w oparciu o eksperymenty laboratoryjne. 

W sesji plakatowej prezentowane by∏y doniesienia na temat intensywnych sini-
cowych zakwitów w jeziorach Litwy, a tak˝e okrzemkowych zakwitów wód w Polsce,
obserwowanych w okresie letnim w Zatoce Gdaƒskiej.

Drugi dzieƒ konferencji poÊwi´cony by∏ warsztatom taksonomicznym, które
mia∏y g∏ównie s∏u˝yç  wyjaÊnianiu problemów zwiàzanych z identyfikacjà gatunków
sinic. Referat poÊwi´cony badaniom molekularnym wykorzystywanym w taksonomi
sinic (K. Paliƒska z Oldenburga) pokaza∏, ˝e jednak ocena oparta na morfologii
mikroorganizmów jest najszybszà i niezb´dnà metodà oceny  taksonomicznej tych
rodzajów i gatunków sinic, które rozwijajà si´ masowo, powodujàc zakwity. Wydaje
si´, ˝e badania molekularne by∏yby bardziej przydatne w ocenie ró˝nic pomi´dzy
populacjami tego samego gatunku charakteryzujàcymi si´ ró˝nymi zdolnoÊciami do
produkcji toksyn. Warsztatom towarzyszy∏a prezentacja nowoczesnych metod ana-
lizy spektrofotometrycznej zawiesin wodnych oraz zestawów do analizy mikrocystyn
w próbach wody. Drugi dzieƒ obrad poÊwi´cony by∏ równie˝ prezentacji dorobku
naukowego Profesora Marcina Pliƒskiego oraz uroczystym obchodom jubileuszu
40-lecia jego pracy naukowej.
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Jak pokaza∏y obrady, w Polsce istnieje ju˝ kilka oÊrodków badawczych zajmujà-
cych si´ problematykà zakwitów wód powodowanych przez potencjalnie toksyczne
glony (w Bia∏ymstoku, Gdyni, Krakowie, Lublinie, ¸odzi, Poznaniu), jednak˝e mniej
jest takich, które dysponujà laboratoriami zdolnymi do analizy toksyn glonowych
(Gdynia, Kraków, Lublin, ¸ódê, Warszawa). Optymizmem napawa fakt, ˝e obecnie
równie˝ w Polsce negatywne zjawiska wynikajàce z zaburzenia homeostazy ekolo-
gicznej Êródlàdowych i morskich ekosystemów, przejawiajàce si´ w masowym
rozwoju glonów (w tym szczególnie toksycznych gatunków sinic), docierajà do Êwia-
domoÊci spo∏eczeƒstwa oraz osób odpowiedzialnych za  gospodarowanie dobrami
jakimi sà czyste wody i obszary je otaczajàce.

Barbara Pawlik-Skowroƒska

XI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
(Jastrz´bia Góra, 6–8 V 2004 r.)

Po raz jedenasty cz∏onkowie Sekcji Bentologicznej Polskiego Towarzystwa Hydro-
biologicznego spotkali si´ na swoim corocznym zjeêdzie, zwanym, ju˝ chyba tylko si-
∏à tradycji, Warsztatami. Tym razem zaprosili nas koledzy z Uniwersytetu Gdaƒskie-
go, ÊciÊle – z Katedry Genetyki i Cytologii (!) UG, z Oddzia∏u Morskiego PTH oraz ze
Studenckiego Ko∏a Naukowego Hydrobiologii i Ochrony Wód UG. W sk∏ad Komite-
tu Honorowego weszli: prezes PTH prof. A. Górniak (UwB, Bia∏ystok), przewodni-
czàcy Sekcji Bentologicznej PTH dr A. Kownacki (IOP PAN, Kraków), kierownik
Katedry Genetyki i Cytologii UG prof. T. Sywula oraz dziekan Wydzia∏u Biologii, Geo-
grafii i Oceanografii UG prof. G. W´grzyn. Natomiast Komitet Organizacyjny to
przede wszystkim jego przewodniczàcy dr T. Namiotko oraz A. Iglikowska,
mgr Lucyna Namiotko i mgr Beata Wysokina (sekretarz) – wszyscy z Uniwersytetu
Gdaƒskiego. W organizacji spotkania pomogli sponsorzy – dziekan Wydzia∏u Biologii,
Geografii i Oceanografii UG oraz firmy Hand-Prod Sp. z o.o. i DelfiCom.

W Warsztatach, w których wzi´∏o ogó∏em udzia∏ 65 osób, przedstawiono 32
komunikaty i referaty oraz zaprezentowano 15 plakatów. Liczne by∏y, co jest zrozu-
mia∏e ze wzgl´du na miejsce obrad, prezentacje dotyczàce organizmów morskich
(9), a z kolei tylko jedna prezentacja dotyczy∏a zbiorników górskich; a˝ 5 dotyczy∏o
êróde∏, ale by∏y to komunikaty jednego zespo∏u, zwiàzane z jednym cyklem badaƒ
w Jurze Krakowsko-Cz´stochowskiej. Po 7 pozycji dotyczy∏o badaƒ w ciekach
(razem ze starorzeczami i zbiornikami zaporowymi) oraz w jeziorach, 6 – w drob-
nych zbiornikach wodnych i a˝ 8 porusza∏o ró˝ne zagadnienia metodyczne. Do
tego 4 pozycje zaliczono do dzia∏u „Varia”. Wymieni´ poni˝ej, w kolejnoÊci refero-
wania, tylko niektóre, moim skromnym zdaniem najciekawsze prezentacje. Sesj´
referatowà otworzy∏o wystàpienie L. ˚mudziƒskiego (PAP, S∏upsk) „Historia badaƒ
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makrofauny dennej po∏udniowego Ba∏tyku”. Dyrektor Nadmorskiego Parku Krajo-
brazowego, J. Jaszewski, zaprezentowa∏ nam ten tak ciekawy obszar, szkoda, ˝e bez
jakichkolwiek ilustracji. A. Woêniczka (MIR, Szczecin) wskaza∏ na wysokà biomas´
makrobentosu w g∏´bszych warstwach osadów piaszczystych Ba∏tyku i na wynikajà-
ce stàd implikacje metodyczne. Joanna Galas (IOP PAN, Kraków) przedstawi∏a doÊç
egzotyczny na tle pozosta∏ych wystàpieƒ referat „Denna materia organiczna i ben-
tos w systemie: wysokogórskie jezioro–potok–wysokogórskie jezioro”; do historii
Warsztatów przejdzie chyba u˝yty w nim termin „zadni wyp∏yw”. M. Poznaƒska
(UMK, Toruƒ) w referacie „Larwy Chironomidae dwóch typów siedlisk pobrze˝a
rozlewiskowej cz´Êci Zbiornika W∏oc∏awskiego (dolna Wis∏a)” poruszy∏a interesujà-
cà problematyk´ wp∏ywu wahaƒ poziomu wody i zalewania oraz ods∏aniania strefy
przybrze˝nej na makrofaun´ dennà zbiorników zaporowych. J. Kobak (UMK,
Toruƒ) w referacie „Wp∏yw geotaksji i orientacji przestrzennej na osiadanie i roz-
mieszczenie racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha, Bivalvia)” przedstawi∏
kolejne wyniki swoich wieloletnich, finezyjnych eksperymentów. Z konwencji takiej
wy∏ama∏a si´ natomiast M. K∏onowska-Olejnik (UJ, Kraków) – zamiast, jak mo˝na
by si´ spodziewaç, mówiç o swoich trwajàcych od lat badaniach nad j´tkami wyso-
kogórskich potoków, przedstawi∏a komunikat „Gàbki (Porifera) i mszywio∏y (Bry-
ozoa) w wodach Parków Krajobrazowych Tucholskiego i Wdeckiego”. W ten sposób
wróci∏a do „warsztatowej” formu∏y prezentowania rzeczy in statu nascendi – niety-
powych, oryginalnych, nowych.

W piàtek zaprezentowano referaty i komunikaty zgrupowane w dwie sesje tema-
tyczne. W pierwszej, poÊwi´conej aspektom metodologicznym badaƒ fauny dennej, na
uwag´ zas∏u˝y∏ przede wszystkim referat P. Koperskiego (UW, Warszawa) i Ma∏gorzaty
Go∏ub (IOÂ, Warszawa) „O nieprzydatnoÊci tradycyjnych metod wykorzystania makro-
fauny w monitoringu mazurskich cieków”. Nie tylko tytu∏ referatu, ale i, przede wszyst-
kim, jego treÊç by∏y na tyle niekonwencjonalne, ˝e wywo∏a∏y najbardziej chyba na
ca∏ym zjeêdzie o˝ywionà dyskusj´. Komunikat Hanny Soszki i M. Go∏ub (IOÂ, Warsza-
wa) dotyczy∏ wymagaƒ Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do monitoringu
rzek i jezior w oparciu o bezkr´gowce i zwiàzanych z tym kwestii metodycznych.
B. WiÊniewska-Wojtasik (UG, Gdaƒsk) przedstawi∏a nowà metod´ szybkiej segregacji
organizmów mejobentosowych w ró˝nych temperaturach przy zastosowaniu gliceryny.

W drugiej sesji, „Obserwacje Êrodowiskowe i badania bentosu êróde∏”, bardzo mie-
szany zespó∏ (J. Galas, IOP PAN, Kraków, M. Micha∏kiewicz, PP, Poznaƒ, E. Dumnic-
ka, IOP PAN, Kraków, A. Ko∏odziejczyk, UW, Warszawa, J. Kosza∏ka, UW-M, Olsztyn)
prezentowa∏ kolejno komunikaty dotyczàce ró˝nych aspektów badaƒ êróde∏ Wy˝yny
Krakowsko-Cz´stochowskiej. Poniewa˝ badania te sà nadal w toku, mo˝na mieç
nadziej´, ˝e na kolejnych Warsztatach us∏yszymy jeszcze coÊ na ten temat.

O znaczeniu roÊlin dla makrofauny bezkr´gowej przypomnia∏y nam Beata Jaku-
bik i Ma∏gorzata Strza∏ek (AP, Siedlce) w referacie „Osoka aloesowata (Stratiotes
aloides L.) jako pod∏o˝e dla fauny bezkr´gowej starorzecza Bugu”. Jeszcze bardziej
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oryginalne by∏o wyg∏oszenie przez M. Strza∏ek, która jest botaniczkà, referatu na te-
mat Gastrotricha, w zast´pstwie nieobecnej Teresy Nesteruk (AP, Siedlce) – w∏aÊci-
wie nie wiem, co myÊleç o tym, ˝e uczestniczàc pierwszy raz w Warsztatach potra-
fi∏a poprawnie zreferowaç obce sobie, zoologiczne zagadnienia, które my, zoolo-
dzy, przywykliÊmy uwa˝aç za swojà „w∏asnoÊç”!

Sesja plakatowa by∏a Êrednio udana – tym razem wszyscy chyba autorzy dy˝uro-
wali przy swoich dzie∏ach, ale, i nie jest to tylko moja opinia, poziom wielu z nich
by∏ bardzo niski. JakoÊ ju˝ tak jest, ˝e o ile prezentacjom ustnym autorzy starajà si´
przewa˝nie nadaç bardziej ogólny wydêwi´k, o tyle w plakatach zamieszczane sà
cz´sto zupe∏nie „przyczynkarskie” dane, tak naprawd´ nikogo (mo˝e nawet i same-
go autora) nie interesujàce. Mam takà myÊl, której sam si´ troch´ wstydz´, ˝e
czasami chodziç tu mo˝e po prostu o czysto formalne „zaliczenie” wystàpienia.

Na poczàtku cz´Êci warsztatowej T. Sywula (UG, Gdaƒsk) wyg∏osi∏ wyk∏ad, jasny
i zwi´z∏y, o systematyce oraz o metodach oznaczania ma∏˝oraczków, natomiast
cz´Êç praktyczna wypad∏a gorzej. Nauka oznaczania Ostracoda oraz prezentacja
okazów morskich, g∏ównie, ale nie tylko ba∏tyckich, prowadzone by∏y dosyç chaoty-
cznie, w ciasnej sali, i nie skupi∏y zbyt wielu zainteresowanych. A szkoda, bo pobyt
nad morzem móg∏ zaowocowaç bardziej interesujàcymi dzia∏aniami praktycznymi.

A teraz kilka refleksji natury ogólnej. Szkoda wielka, ˝e niektórzy uczestnicy uwa-
˝ajà, ˝e ich udzia∏ w zjeêdzie polega jedynie na wyg∏oszeniu w∏asnego referatu i co
najwy˝ej wys∏uchaniu prezentacji swoich kolegów z uczelni. Zawsze wydawa∏o mi
si´, ˝e w∏aÊnie jak najszersza wymiana myÊli, a nie „chów wsobny” jest tym, co w ta-
kich spotkaniach najcenniejsze... No, ale widocznie si´ myli∏em, errare humanum
est. Zauwa˝y∏em te˝, i to nie tylko ja, ˝e pomimo du˝ej (mo˝e wr´cz za du˝ej) licz-
by uczestników, wyjàtkowo ma∏o osób zabiera g∏os w dyskusji. ¸àcznie mo˝e z 10, na
65 uczestników! A szkoda... Przecie˝ nie chodzi o to, aby wy˝ywa∏a si´ w dyskusjach
tylko, jak to my sami, weterani Warsztatów, siebie nazywamy, „lo˝a szyderców”! Isto-
tà takich spotkaƒ sà w∏aÊnie dyskusje, nawet najbardziej „zaczepne”, zarówno w cza-
sie sesji, jak i w kuluarach. Bo gdzie i kiedy, jak nie w∏aÊnie podczas warsztatów?

Przy okazji zebrania Sekcji Bentologicznej wy∏oni∏ si´ problem natury formalnej
– kto w∏aÊciwie jest cz∏onkiem Sekcji? Sekcja dzia∏a w ramach Polskiego Towarzy-
stwa Hydrobiologicznego i zgodnie z pierwotnymi ustaleniami ka˝dy cz∏onek PTH
mo˝e uczestniczyç w jej dzia∏alnoÊci. Na Warsztaty przyje˝d˝ajà te˝ cz´sto osoby
spoza PTH, zainteresowane poruszanà na nich problematykà. Ale kto w takim
razie ma prawo g∏osu przy wyborze w∏adz Sekcji, skoro nie istnieje jej osobne cz∏on-
kostwo (no i nie wydaje si´ legitymacji, nie zbiera sk∏adek, itp.)? Sympatyczne, ˝e
nie ma u nas zb´dnego formalizmu, ale czy nie poszliÊmy w tym kierunku zbyt
daleko? A˝ tak daleko, ˝e w pierwszym „rzucie” na zebraniu, z 65 uczestników
Warsztatów, pojawi∏o si´ tylko oko∏o 10 osób!

OczywiÊcie, jak co roku, na zebraniu wyp∏yn´∏a sprawa biuletynu Sekcji, ukazu-
jàcego si´, a raczej od dawna nie ukazujàcego si´ pod wiele mówiàcym tytu∏em
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DNO. Jako jego redaktor zwróci∏em, nie po raz pierwszy zresztà, uwag´, ˝e jego
twórcami sà wszyscy cz∏onkowie Sekcji, poprzez nadsy∏anie materia∏ów do druku,
a ja mog´ zredagowaç tylko to, co otrzymam. Od ponad roku mam w szufladzie
2 (s∏ownie: dwa) nades∏ane teksty, a to na numer stanowczo za ma∏o! W rezulta-
cie dyskusji kilka osób zobowiàza∏o si´ na zebraniu publicznie, co zosta∏o zapro-
toko∏owane, nades∏aç mi do koƒca wrzeÊnia artyku∏y do DNA!  Zobaczymy...

Tomik streszczeƒ, przygotowany pod redakcjà T. Namiotko i T. Sywuli, by∏
najlepszym chyba z dotychczas przygotowanych na Warsztaty. Elegancko wydany,
z sensownym podzia∏em merytorycznym, zawiera∏, obok typowych streszczeƒ refe-
ratów, komunikatów i plakatów (zabrak∏o tylko informacji o formie ka˝dej prezen-
tacji), streszczenia referatów i komunikatów w formie poszerzonej, ze spisem
piÊmiennictwa – w∏aÊciwie normalne, krótkie publikacje. Na koƒcu tomiku bardzo
przydatna, ju˝ dla mnie w chwili pisania tego sprawozdania, lista uczestników, z nu-
merami stron, na których znajdujà si´ ich streszczenia i kompletnymi adresami.
Jedyne, co si´ nie zgadza∏o, to tytu∏ tomu (Bioró˝norodnoÊç Êrodowisk dna zbiorni-
ków wodnych) z has∏em warsztatów (Fauna denna naszego Ba∏tyku).

Jastrz´bia Góra (Hawk Mountain, jak jà natychmiast przechrzciliÊmy) to o tej
porze roku urocza, bo poza naszà grupà zupe∏nie pusta miejscowoÊç wypoczynko-
wa o troch´ „landrynkowej” architekturze, pe∏na pustych domów wczasowych,
pustych willi, pustych restauracji i barów, z pustà pla˝à, zach´cajàcà i do poranne-
go joggingu, i do wieczornych spacerów... Tylko ten k∏opotliwy, zw∏aszcza poza sezo-
nem, dojazd! Warunki bytowe by∏y Êwietne, wy˝ywienie i obs∏uga – znakomite.
Ognisko, a w∏aÊciwie wieczorne spotkanie przy grillu by∏o bardzo sympatyczne, ale
zauwa˝a si´, o czym ju˝ wy˝ej wspomina∏em, wyraêne rozwarstwienie uczestników
na prawie zupe∏nie sobie obce oÊrodki, które nie odczuwajà, jak si´ wydaje, ˝adnej
potrzeby integracji. Mo˝e to naturalne zjawisko przy tak du˝ej liczbie uczestników?
Nie odby∏a si´ natomiast zapowiadana cz´Êç „wspominkowa”; czy˝by na wspomnie-
nia by∏o jeszcze za wczeÊnie?

Wycieczka, która odby∏a si´ ostatniego (czy to jest na pewno najw∏aÊciwsze
rozwiàzanie?) dnia, jak zwykle zgromadzi∏a tylko cz´Êç uczestników. Autokar
zawióz∏ nas najpierw na Êliczny klifowy brzeg Przylàdka Rozewie, ale, po kilku
dniach pobytu i licznych indywidualnych spacerach, by∏a to mo˝e zb´dna strata
czasu, wobec d∏ugiej trasy jaka nas tego dnia czeka∏a. Nast´pnie zwiedziliÊmy prze-
pi´kny Wàwóz Ch∏apowski „Rudniki” i udaliÊmy si´ w d∏ugà drog´ na Hel, do
Stacji Morskiej IO UG, po drodze zatrzymujàc si´ w Juracie nad brzegiem Zatoki
Puckiej, gdzie mieliÊmy, pod kierunkiem Miros∏awy Kozie∏ (PAP, S∏upsk), okazj´
zobaczyç (i zebraç) unikalny gatunek zmieraczka zatokowego, Talorchestia deshay-
esii (Audouin, 1826). W Stacji jej dyrektor, dr K. Skóra, przywita∏ nas interesujà-
cym, ale równie˝ d∏ugim wyk∏adem i multimedialnà prezentacjà, dotyczàca samej
Stacji oraz problematyki ochrony fok i morÊwinów. W efekcie jednak na zwiedzanie
samego muzeum oraz tego, co wielu z nas najbardziej pasjonowa∏o – fokarium,
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czasu pozosta∏o niewiele. Spieszàc do Gdyni na pociàg ˝a∏owaliÊmy, ˝e tak krótko...
lub tak daleko od wszystkich wi´kszych oÊrodków.

Refleksja na zakoƒczenie – czy to dobrze, ˝e Warsztaty sta∏y si´ tak powa˝nym
zjazdem? Mo˝e tak, mo˝e nie... Chyba nale˝a∏oby zmieniç ich formu∏´, aby refera-
ty nie przyt∏umi∏y innej, zw∏aszcza terenowej i praktycznej aktywnoÊci oraz szansy
na rzeczywiste, a nie tylko formalne kontakty badaczy z ró˝nych oÊrodków.

Kolejne, dwunaste Warsztaty, wiosnà 2005 r. organizuje, pod moim kierunkiem,
grupa warszawska, w OÊrodku ˚eglarskim ALMATUR w Gi˝ycku nad jeziorem
Kisajno. To ju˝ drugie w ciàgu ostatnich lat Warsztaty organizowane przez warsza-
wiaków, i to na Mazurach (poprzednie odby∏y si´ w Stacji Hydrobiologicznej PAN
w Miko∏ajkach w roku 2001). Mam nadziej´, ˝e b´dà udane – w ka˝dym razie ja,
jako organizator, nie b´d´ móg∏ napisaç z nich sprawozdania, wi´c niechaj ch´tni
ju˝ ostrzà pióra! No i do mi∏ego zobaczenia nad jeziorami!

Andrzej Ko∏odziejczyk
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