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XII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
(Giżycko, 12–14 V 2005 r.) 

Już po raz dwunasty hydrobiolodzy zajmujący się badaniami fauny dennej spotka-
li się na swym corocznym zjeździe, tym razem zorganizowanym przez zespół z Za-
kładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego (Andrzej Kołodziejczyk, Paweł 
Koperski, Anna Bednarska, Ewa Rygielska i Tomasz Brzeziński). Spotkanie zgroma-
dziło 64 uczestników, a odbyło się w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Tu-
rystyki Almatur w Giżycku. Zakwaterowani byliśmy w domkach na skraju lasu, nad 
brzegiem pięknego jeziora Kisajno, skąd mieliśmy blisko tak do miejsca obrad, jak 
i na posiłki. Oprócz materiałów zjazdowych zostaliśmy zaopatrzeni w ładne koszul-
ki z logo warsztatów.

Program warsztatów był dość bogaty i urozmaicony. Organizatorzy zaproponowa-
li dwa referaty plenarne, które rozpoczynały obrady: „Czy dobrze jest żyć w wodach 
podziemnych?” (Elżbieta Dumnicka – Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków) 
pierwszego dnia obrad oraz „Dlaczego jest więcej samic? Studium przypadku 
słodkowodnych Ostracoda” (Tadeusz Namiotko i  Maria João Fernandes Martins 
– Uniwersytet Gdański) drugiego dnia. Interesująca i dobrze przedstawiona tema-
tyka tych wystąpień sprowokowała nas do wielu przemyśleń oraz dyskusji, również 
kuluarowych.

Uczestnicy zgłosili do zaprezentowania 19 komunikatów i 23 plakaty. Wśród 
komunikatów moje szczególne zainteresowanie wzbudziły wystąpienia o żyleni-
cach, okudlicach i strumycznikach (nie wiem dlaczego te stare nazwy tak cieszą 
moje ucho) środkowej Polski (Grzegorz Tończyk – Uniwersytet Łódzki), o lar-
wach jętek z rodzaju Oligoneuriella w żołądkach ryb w takiej porze roku, kiedy ich 
tam nie powinno być (Małgorzata Kłonowska-Olejnik – Uniwersytet Jagielloński 
i Stanisław Cios – Warszawa) oraz o tym, że metodyka wiąże się z etyką (Paweł 
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Koperski – Uniwersytet Warszawski). Interesującą dyskusję sprowokowała swo-
im wystąpieniem Małgorzata Gorzel (współautorzy: Jacek Rechulicz i Ryszard 
Kornijów – wszyscy z Akademii Rolniczej w Lublinie), przedstawiająca wyniki ba-
dań fauny małej rzeki przed i po przeprowadzeniu zabiegów tzw. „regulacji ostroż-
nej”. Pozostałe wystąpienia dotyczyły: bentosu jezior – 6 komunikatów, bentosu 
źródeł – 2, zbiorników zaporowych – 2 oraz po jednym: bentosu rzek, małży estu-
arium Odry, badań nad mejobentosem na Spitsbergenie, zastosowania dragi den-
nej i telewizji w badaniach bentosu Bałtyku i zastosowania relacyjnej bazy danych. 
Na uwagę zasługuje duża dyscyplina czasowa poszczególnych wystąpień, której 
przestrzegania pilnowali prowadzący obrady. 

Sesja plakatowa została zaplanowana na drugi dzień obrad po obiedzie i przewi-
dziano na nią dwie godziny. Plakaty zaprezentowano w dość dużej sali, przy czym 
organizatorzy zadbali o zdyscyplinowanie autorów do trwania przy swoich pracach. 
Obiektem badań, których wyniki prezentowano na plakatach, były: mięczaki i ben-
tos jako całość (po 6 plakatów), skąposzczety i ochotkowate (po 3 plakaty), a ponad-
to przedstawiono plakaty dotyczące małżoraczków (2), planktonu (2) i zoopleusto-
nu (1). Prezentowano w formie plakatów wyniki badań prowadzonych w jeziorach 
(8 plakatów), rzekach (6), różnego typu drobnych zbiornikach (4), starorzeczach 
(2), Zatoce Pomorskiej (2), Zbiorniku Włocławskim (1) oraz w laboratorium (1). 
Poziom merytoryczny większości plakatów był stosunkowo wysoki (podobną opinię 
wyrażało wielu uczestników sesji plakatowej już podczas jej trwania). Jednak wielu 
– nawet wydawałoby się doświadczonych – badaczy wyraźnie nie rozumie istoty 
plakatu jako formy prezentacji wyników prac. Stąd oglądamy dużo plakatów „ude-
korowanych” mnogością tabel, z braku miejsca sprowadzonych do mikroskopijnych 
niemal rozmiarów, tak że zapoznanie się z tego typu prezentacjami w ograniczonym 
czasie jest praktycznie niemożliwe. Podobny grzech ma niestety także strona ilustra-
cyjna niektórych wystąpień oralnych, o czym mogliśmy się po raz kolejny przekonać 
podczas tegorocznych Warsztatów.  

Część warsztatowa składała się z zajęć jako żywo przypominających wykła-
dy. Paweł Koperski (Uniwersytet Warszawski) usiłował wprowadzić nas w tajniki 
sztuki poprawnego stosowania statystyki w pracach naukowych w hydrobiologii. 
Zadziwiające, że taką tematykę można jednak prezentować kompetentnie i dowcip-
nie. Swoją drogą zajęcia takie są bardzo potrzebne dla badaczy z natury opornych 
na tego typu wiedzę (jak niżej podpisany), a potrzebujących jej do opracowywania 
wyników badań. Znalazło to swój wyraz w licznym udziale bentologów w zorgani-
zowanej naprędce drugiej części tych zajęć. Małgorzata Gołub (Instytut Ochrony 
Środowiska) omówiła stopień zaawansowania prac nad wprowadzaniem do oceny 
stanu ekologicznego wód metod opartych na analizie makrobentosu, zgodnie z wy-
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mogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W kolejnej części Warsztatów (która miała 
odbyć się w terenie, a ze względu na niepogodę przez prawie godzinę blokowała salę 
przeznaczoną na zajęcia drugiej grupy) niżej podpisany nie uczestniczył, więc trud-
no je skomentować. Według organizatorów miało być o zastosowaniu markerów 
molekularnych w badaniach bentosu (prowadzący Tomasz Brzeziński).

Drugiego dnia obrad odbyło się zebranie Sekcji Bentologicznej Polskiego 
Towarzystwa Hydrobiologicznego, na którym wśród zagadnień bieżących omawia-
no między innymi sprawy dotyczące wydawania biuletynu „Dno” i organizacji ko-
lejnych warsztatów. 

Wśród atrakcji szczególne znaczenie miał „Wieczór z poezją – motywy hydro-
biologiczne w twórczości Jeremiego Przybory”, przygotowany i prowadzony przez 
Krzysztofa Lewandowskiego, który odbył się pierwszego dnia obrad. Drugiego dnia 
odbyło się ognisko nad jeziorem, które stwarzało dogodne warunki do dyskusji nie 
tylko poważnych. Dodatkową atrakcją dla niektórych uczestników był czynny udział 
w pracach naprędce zorganizowanej grupy przygotowującej drewno na ognisko, gdy 
na krótko przed terminem okazało się, że nic nie jest przygotowane.

Było to spotkanie ze wszech miar interesujące, dobrze zorganizowane i przepro-
wadzone. Oczywiście organizatorzy nie ustrzegli się drobnych potknięć. Odnoszę 
wrażenie, że nie sprawdzono przed wystąpieniami, jak będą wyglądały prezentacje 
na przygotowanym ekranie, przez co mieliśmy możność obejrzenia prac nad za-
wieszeniem innego ekranu już podczas pierwszego wystąpienia. Uważny czytelnik 
widząc różną pisownię będzie zastanawiał się, czy błąd ortograficzny w nazwisku 
uczestnika Warsztatów jest w programie czy w tomiku streszczeń. 

Uczestnicy tegorocznych Warsztatów z pewnością odjeżdżali z Giżycka z rozbu-
dzonym apetytem na kolejną (trzynastą!) edycję za rok.

Mirosław Grużewski 

Sprawozdanie z działalności 
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
w 2004 roku

1. Władze Towarzystwa. Prezydium Zarządu Głównego: prof. A. Górniak (prezes), 
prof. M. Pliński (wiceprezes), dr J. I. Rybak (sekretarz), dr I. Kostrzewska-Szlakowska (skarb-
nik); członkowie Zarządu Głównego: prof. Alicja Boroń, dr W. Dobicki, prof. I. Drzycimski, 
dr Joanna Galas, prof. J. Terlecki. Główna Komisja Rewizyjna: prof. A. Prejs (przewodni-
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czący), dr Jolanta Ejsmont-Karabin, dr T. Jażdżewska, dr A. Kownacki, dr R. Polechoński 
(członkowie). Sąd Koleżeński: dr R. Gołdyn, prof. K. Lossow, prof. S. Radwan. Komisja 
Nagród: dr A. Karabin  (do maja), prof. B. Kawecka, dr L. Myszkowski, prof. J. Włodek, dr 
J. Wolnicki, prof. B. Zdanowski.

2. Działalność organizacyjna i naukowa. Zorganizowano kolejne (XI) 
Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Sekcji Bentologicznej PTH w Jastrzębiej 
Górze (sprawozdanie – patrz „Wiadomości Hydrobiologiczne” nr 167). 

Kontynuowano publikowanie serii wydawniczej „Fauna Słodkowodna Polski” 
pod redakcją prof. A. Piechockiego (redaktor naczelny), dr. J. I. Rybaka (zastępca 
redaktora naczelnego) i dr. W. Jurasza (sekretarz redakcji). Przekazano do druku ze-
szyt 32 (część 1 i 2): Ejsmont-Karabin J., Radwan S., Bielańska-Grajner I. – Wrotki 
(Rotatoria). Trwają prace redakcyjne nad zeszytem: Niesiołowski S. – Muchówki 
(Diptera). Wujkowate (Empididae – Hemerodrominae, Clinocerinae).

Komisja Nagród PTH, po rozpatrzeniu nadesłanych na konkurs im. prof. 
M. Gieysztora 12 prac magisterskich, na posiedzeniu w dniu 29 czerwca  przy-
znała za okres marzec 2002–marzec 2004: nagrodę I stopnia w postaci dyplomu 
i 500 zł mgr Katarzynie Adamus za pracę „Indukowana obrona morfologiczna 
u orzęsków z rodzaju Euplotes – zmienność międzyklonalna”, wykonaną w Zakła-
dzie Hydrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; nagrodę II stopnia 
w postaci dyplomu i 300 zł mgr. Piotrowi Pankowi za pracę „Dobowa racja pokar-
mowa płoci (Rutilus rutilus L.) i uklei (Alburnus alburnus L.)”, wykonaną w Zakładzie 
Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego; nagrodę III stopnia w postaci dyplomu 
i 200 zł mgr. Mariuszowi Tszydlowi za pracę „Reakcja zgrupowania chruścików 
(Trichoptera) na zakłócenia przepływu o wysokiej częstotliwości w nizinnej rzece”, 
wykonaną w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego. 
Przyznano również dwa wyróżnienia w postaci dyplomów: mgr Izabeli Kałusce za 
pracę „Struktura przestrzenna roślinności płytkowodnego Jeziora Zbąszyńskiego 
na tle jego zróżnicowania siedliskowego”, wykonaną w Zakładzie Hydrobiologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz mgr. Pawłowi Motelowi 
za pracę „Charakterystyka i rola trzciny (Phragmites australis) w oczyszczalni hy-
drofitowej w Nowej Słupi”, wykonaną w Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Towarzystwo liczyło 1 członka honorowego i  450 zwyczajnych, zrzeszonych w 12 
Oddziałach. Do Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego (SIL) należało 
33 indywidualnych i 2 zbiorowych członków PTH.

Działalność naukowa prowadzona była również przez Oddziały, które organizo-
wały głównie zabrania naukowe poświęcone aktualnym problemom badawczym 
w dziedzinie szeroko pojętej hydrobiologii. 
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3. Działalność Oddziałów. Towarzystwo podzielone było na 12 Oddziałów o na-
stępującej liczbie członków: Oddział w Białymstoku – 15, Oddział Morski w Gdyni 
– 28, Oddział w Koszalinie – 12, w Krakowie – 53, w Lublinie – 37, w Łodzi – 44, 
w Olsztynie –  57, w Poznaniu – 40, w Szczecinie – 36, w Toruniu – 19, w Warszawie 
– 91, we Wrocławiu – 18.

Oddział w Białymstoku. Zarząd: dr M. Grabowska (przewodnicząca), mgr P. Zie-
liński (sekretarz i skarbnik), prof. B. Czeczuga (członek); 7 zebrań z 7 referatami. 
Oddział był współorganizatorem Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 

Oddział Morski w Gdyni. Zarząd: dr T. Namiotko (przewodniczący), dr J. Warzo-
cha (wiceprzewodniczący), mgr J. Gostkowska (sekretarz), mgr A. Krajewska-Sołtys 
(skarbnik), mgr Grażyna Kratiuk,  dr J. Wiktor (członkowie); 1 zebranie naukowe 
z 1 referatem.  Oddział był organizatorem XI Warsztatów Bentologicznych.

Oddział w Koszalinie. Zarząd – do listopada: dr W. Puchalski (przewodniczą-
cy), dr T. Modzelewski (wiceprzewodniczący), mgr K. Lewicka (sekretarz), mgr 
A. Zakoś cielna (skarbnik); od listopada: prof. T. Hesse (przewodniczący), dr M. Lam-
part-Kałużniacka (wiceprzewodnicząca), mgr K. Lewicka (sekretarz i skarbnik); 
2 zebrania z 11 referatami.

Oddział w Krakowie. Zarząd: prof. J. Włodek (przewodniczący), dr E. Dumnicka 
(wiceprzewodnicząca), dr Joanna Galas (sekretarz), dr R. Gwiazda (skarbnik), prof. 
B. Kawecka (członkini); 6 zebrań z 7 referatami. 

Oddział w Lublinie. Zarząd: dr K. Czernaś (przewodniczący), dr R. Stryjecki (wi-
ceprzewodniczący), dr M. Tarnowska-Kukuryk (sekretarz), dr J. Rechulicz (skarb-
nik), dr W. Pęczuła, mgr Joanna Sender (członkowie); 4 zebrania z 4 referatami. 
Oddział był współorganizatorem konferencji naukowej „Różnorodność biologiczna 
środowisk wodnych Polski – stan i zmiany”. Kontynuowano działalność witryny in-
ternetowej Oddziału pod adresem: http://agros.ar.lublin.pl/users/pthlub/.

Oddział w Łodzi. Zarząd: prof. R. Ligowski (przewodniczący), mgr G. Tończyk 
(sekretarz), dr E. Janowska (skarbnik), prof. W. Galicka, dr M. Sitkowska (członki-
nie); zebrań referatowych nie było.

Oddział w Olsztynie. Zarząd: dr inż. J. Dunalska (przewodnicząca), dr Dorota 
Górniak (wiceprzewodnicząca), mgr J. Tunowski (sekretarz), mgr inż. Joanna 
Hutorowicz (skarbnik), mgr inż. S. Robak, dr G. Wiśniewski (członkowie); 6 zebrań 
z 7 referatami.

Oddział w Poznaniu. Zarząd: prof. M. Kraska (przewodniczący), dr Halina Szyper 
(wiceprzewodnicząca), dr R. Piotrowicz (sekretarz), dr E. Szeląg-Wasielewska 
(skarbnik), dr inż. W. Andrzejewski, dr inż. M. Michałkiewicz (członkowie); 1 ze-
branie z 1 referatem.
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Oddział w Szczecinie. Zarząd: dr inż. K. Stepanowska (przewodnicząca), dr inż. 
T. Radziejewska (wiceprzewodnicząca), mgr inż. Joanna Szulc (sekretarz), dr inż. 
B. Wawrzy niak-Wydrowska (skarbnik), dr A. Zawal (członek); 2 zebrania z 2 refe-
ratami. 

Oddział w Toruniu. Zarząd: dr T. Mieszczankin (przewodniczący), dr J. Żbikowski 
(wiceprzewodniczący), dr P. Napiórkowski (sekretarz), dr E. Dembowska (skarbnik), 
mgr J. Polak, mgr K. Ślebioda (członkowie); 1 zebranie z 1 referatem. Oddział zorga-
nizował sesję poświęconą historii hydrobiologii toruńskiej. Opublikowano (Oddział 
był współwydawcą) „Monografię dorobku prac doktorskich Zakładu Hydrobiologii 
w latach 1978–2003”.

Oddział w Warszawie. Zarząd: dr Beata Jakubik (przewodnicząca), dr E. Jur-
kiewicz-Karnkowska (wiceprzewodnicząca), mgr Małgorzata Strzałek (sekretarz), 
mgr M. Korycińska (skarbnik), dr Teresa Nesteruk (członkini); 2 zebrania z 2 refe-
ratami.

Oddział we Wrocławiu. Zarząd: dr W. Dobicki (przewodniczący), dr Janina Moskal 
(wiceprzewodnicząca), dr R. Polechoński (sekretarz), dr inż. P. Pokorny (skarbnik), 
dr Agnieszka Klink (członkini); 5 zebrań z 5 referatami.

Jan Igor Rybak
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