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11. Sympozjum na temat 
Ekologii Mikroorganizmów Wodnych
(Piran, Słowenia, 30 sierpnia – 4 września 2009 r.)

Sympozjum zorganizowała Stacja Biologii Morza Piran. Jest ona położona 

w północnej części Zatoki Piran nad Adriatykiem, w średniowiecznym miastecz-

ku Piran. Założono ją w 1969 r. i obecnie stanowi część Narodowego Instytutu 

Biologii w Słowenii. Jak podkreśliła w słowie wstępnym przewodnicząca Komitetu 

Organizacyjnego, dr Valentina Turk, sympozjum zorganizowano w roku ogłoszo-

nym jako Rok Darwina.

Sympozjum odbyło się po sąsiedzku w kurorcie Portoroz, poetycko zwanym perłą 

słoweńskiego wybrzeża. Obrady toczyły się  w luksusowym hotelu Bernardin. Hotel 

ten nie tylko gości turystów z całego świata, ale jest jednocześnie centrum konferen-

cyjnym w przymorskiej części Słowenii. Na nadmorskim deptaku w Portoroz space-

rują, opalają się i popijają drinki roznegliżowani mieszkańcy hoteli, a między nimi 

przemykają uczestnicy konferencji, których łatwo poznać po plakietkach konferen-

cyjnych i kompletnym odzieniu. 

Sympozjum  poświęcone było roli mikroorganizmów w środowisku wodnym, 

zarówno w zbiornikach słono-, jak i słodkowodnych. Jak wiadomo, mikroorgani-

zmy są najliczniejszymi organizmami na naszej planecie i odgrywają kluczową rolę 

w funkcjonowaniu ekosystemu globalnego, kontrolując  przebieg szlaków biogeo-

chemicznych, przepływ pierwiastków i substancji biogenicznych  do innych po-

ziomów  troficznych oraz wpływając na klimat Ziemi. Mimo tej doniosłej funkcji  

wiedza  na temat mikroorganizmów jest wciąż daleka od pełnego poznania, stąd 

potrzeba kontynuowania tradycji spotkań naukowych na ich temat.

W sympozjum, które zgromadziło ok. 150 uczestników,  wzięli udział specjaliści  

różnych dziedzin, m.in. ekolodzy, biolodzy molekularni i  biochemicy. Bardzo liczni 
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byli doktoranci. Wystąpienia i plakaty zgrupowano w następujących sekcjach: Rola 

mikroorganizmów w cyklach biogeochemicznych; Przemiany materii organicznej; 

Mikrobiologia osadów; Jednostki taksonomiczne w ekologii mikroorganizmów; 

Interakcje i komunikacja między mikroorganizmami; Zmiana klimatu a mikroorga-

nizmy wodne; Modelowanie w ekologii mikroorganizmów wodnych oraz Ekologia 

wirusów. 

Podczas posiedzeń wygłoszono ok. 100 krótkich referatów, a na sesjach plakato-

wych zaprezentowano ok. 100 ekspozycji. Sympozjum było zdominowane tematy-

ką morską, jednak i dla siedlisk słodkowodnych znalazło się tutaj miejsce. Pisząca 

te słowa miała przyjemność zaprezentowania następującego plakatu: Puczko M., 

Opaliński K.W., Puczko D. – Organic matter decomposition in the Vistula River’s sand 

bank. Streszczenia do wystąpień i plakatów wydrukowano w materiałach konferen-

cyjnych, na które złożył się opasły tom. Dostępne są one również na stronie interne-

towej http://www.mbss.org/same11/abstracts/Abstract%20book.pdf.

Niedzielne obrady otworzyła dr Valentina Turk (Słowenia). Następnie wykład 

rozpoczynający część merytoryczną sympozjum wygłosił  cieszący się międzyna-

rodową sławą prof. Farooq Azam (USA). Zwrócił uwagę na związek między ludz-

kim zdrowiem a zmieniającym się stanem mórz i oceanów w odpowiedzi na zmiany 

klimatu Ziemi.  Ocean jest środowiskiem życia niektórych patogenów człowieka, 

na przykład przecinkowca cholery Vibrio cholerae. Globalne ocieplenie klimatu, 

skutkujące podniesieniem się poziomu oceanu, może zwiększyć częstość infekcji ży-

jącymi w nim patogenami. Aby w przyszłości skutecznie im zapobiegać, niezbędne 

jest  wnikliwe poznanie ekologii tych patogenów. I to jest jedno z większych wyzwań 

przed jakimi stoją obecnie naukowcy.

Sesję poniedziałkową („Rola mikroorganizmów w cyklach biogeochemicznych”) 

rozpoczął wykładem prof. Lasse Riemann (Szwecja), który mówił na temat roli  he-

terotroficznego bakterioplanktonu w wiązaniu wolnego azotu w środowisku mor-

skim. Powszechnie uważa się, że najważniejszymi diazotrofami  w morzach są kolo-

nijne  sinice Trichodesmium, jednak badania  filogenetyczne genu nifH  (kodującego 

podjednostki nitrogenazy) oraz jego transkryptów w próbkach pobranych z mo-

rza wskazują na to, że różnorodność dizotrofów wiążących azot cząsteczkowy jest 

ogromna, a ich zasięgi występowania szerokie.  I oczywiście wiedza na ich temat zni-

koma. Z badań wynika, że heterotroficzne diazotrofy  zasiedlają m.in.  chemoklinę, 

a także zredukowane mikrowarstwy w obrębie skupisk organizmów planktonowych.

We wtorek („Przemiany materii organicznej”) posiedzenie otworzył prof. Hans-

Peter Grossart (Niemcy). Produkcja makroskopowych zbiorowisk glonów rozwija-

jących się na lodzie w zbiornikach słono- i słodkowodnych składa się na całkowitą 

produkcję biologiczną w górnych warstwach wody i agregaty te biorą udział w hory-
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zontalnym przepływie materii organicznej w tych warstwach. Badania w mikroko-

smach wykazały, że obecność bakterii i wydzielanych poza ich komórki polimerycz-

nych substancji (extracellular polymeric substances, EPS) są niezbędne w procesach 

powstawania skupisk glonów na lodzie.

Popołudniową sesję wtorkową („Mikrobiologia osadów”) rozpoczęła prof. Antje 

Boetius (Niemcy). Skupiła się na problemie przed jakim stoją wszyscy ekolodzy-

mikrobiolodzy: jak wyciągać sensowne wnioski dotyczące procesów ekologicznych 

i czynników środowiskowych wpływających na strukturę i funkcjonowanie zbioro-

wisk mikroorganizmów, mając do czynienia z tak ogromną różnorodnością zmien-

nych środowiskowych i gigantyczną różnorodnością zbiorowisk bakteryjnych? Jak 

sobie poradzić z reprezentatywnością próbek w środowisku niezwykle zmiennym 

zarówno w czasie, jak i w przestrzeni? Prelegentka  przekonywała, że od niedawna 

jest  możliwe testowanie istotności hipotez badawczych dzięki dostępności najnowo-

cześniejszych technik molekularnych i komputerowych. 

W środę rano („Jednostki taksonomiczne w ekologii mikroorganizmów”) wy-

startowaliśmy z wykładem prof. Carlosa Pedrós-Alió (Hiszpania) na temat testo-

wania różnorakich hipotez dotyczących przestrzennego rozmieszczenia bakterii. 

Podczas wyprawy Modivus zbierano próbki w północno-zachodniej części Morza 

Śródziemnego w profilu poziomym, poczynając od wód przybrzeżnych do otwar-

tego morza, oraz  w profilu pionowym – od warstwy powierzchniowej do głębo-

kości 2000 m. Wykonano m.in. analizę 16S rDNA na drodze pirosekwencjonowa-

nia. Pirosekwencjonowanie jest nowoczesną metodą analizy DNA, nie wymagającą 

żelu, elektroforezy ani znaczników DNA. Wyniki badań były zaskakujące i pokazały, 

że należy zweryfikować dotychczasowe podejście do problemu. Na mnie zrobił wra-

żenie następujący wynik: w każdej próbce zidentyfikowano średnio 2170 różnych 

taksonów, przy czym aż 62% taksonów pojawiło się tylko jednokrotnie i tylko w jed-

nej próbce.

Prof. Margaret McFall-Ngai (USA) otworzyła poranną sesję czwartkową 

(„Interakcje i komunikacja między mikroorganizmami”). Symbioza między hawaj-

ską kałamarnicą Euprymna scolopes i luminescencyjną bakterią  Vibrio fischeri jest 

fascynującym zjawiskiem, a  do tego spektakularnym. Kałamarnica żyje w przy-

brzeżnych wodach i prowadzi nocny tryb życia. Dzień spędza zagrzebana w osadach 

dennych, w ciągu nocy wyrusza na polowanie. Na spodzie ciała ma dwa narządy 

świetlne wypełnione symbiotycznymi bakteriami. W nocy świecenie bakterii umoż-

liwia jej lepszą orientację w  terenie, przy czym na grzbiecie głowonóg ma recep-

tory świetlne, które mierzą ilość docierającego światła księżycowego i gwiezdnego. 

Aby nie robić cienia, a tym samym być niewidocznym dla innych organizmów, ka-

łamarnica steruje ilością światła emitowanego z jej narządu świetlnego, równając 
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ją z ilością światła docierającego z kosmosu za pomocą swego rodzaju przesłony. 

O poranku, gdy wschodzi słońce, kałamarnica wypompowuje ok. 90% komórek 

bakteryjnych do otoczenia, wówczas bakterie przestają świecić, a ich populacja od-

nawia się do wieczora. Zachęcam do przeczytania abstraktu, z którego można się 

sporo dowiedzieć na temat biochemicznych zawiłości komunikowania się bakterii 

z kałamarnicą.

Po południu prof. Jean-Pierre Gattuso (Francja) rozpoczął sesję „Zmiana klima-

tu a mikroorganizmy wodne”. Jego wystąpienie dotyczyło wpływu wzrastającego 

zakwaszenia oceanów na funkcjonowanie mikroorganizmów i ich różnorodność. 

Zakwaszenie oceanów przejawia się obniżeniem pH oraz wzrostem zawartości CO
2
 

w wodzie. Oceany pochłaniają  z atmosfery ok. 25% CO
2
 pochodzenia antropoge-

nicznego, a więc zagadnienie jest bardzo aktualne. 

Ostatniego dnia sympozjum sesja „Modelowanie w ekologii mikroorganizmów 

wodnych” rozpoczęła się wykładem prof. T. Frede Thingstada (Norwegia), który 

mówił na temat różnych koncepcji dotyczących funkcjonowania niższych pozio-

mów troficznych w pelagialu, na podstawie doświadczeń z mikrokosmami.

Popołudniową sesję „Ekologia wirusów” rozpoczął prof. Forest Rohwer (USA). 

Swoje wystąpienie poświęcił związkom między koralowcami a zasiedlającymi je en-

dosymbiotycznymi zooksantelami, bakteriami oraz wirusami. Za pomocą technik 

biologii molekularnej prowadzone są szczegółowe badania zbiorowisk tych endo-

symbiotycznych organizmów.  Okazuje się, że mikroorganizmy odgrywają kluczo-

wą rolę zarówno w zdrowych, jak i zdegradowanych rafach koralowych. Kontrolują 

wiele procesów przebiegających w  koralowcach. Istnieją związki między czynnika-

mi antropogenicznymi a składem zbiorowisk wirusów i bakterii w tych osiadłych 

zwierzętach.

Sympozjum zamknął wykładem prof. Gerhard J. Herndl (Austria/Holandia), któ-

ry podsumował, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia rozwój nowych gałęzi nauki 

doprowadził do wynalezienia nowoczesnych technik stosowanych obecnie z dużym 

sukcesem w ekologii mikroorganizmów wodnych. Te narzędzia to genomika (zaj-

muje się analizą genomu organizmów), transkryptomika (zajmuje się określeniem 

miejsca i czasu aktywności genów poprzez badanie transkryptomu) oraz proteomika 

(zajmuje się badaniem białek, tzn. ich struktury, funkcji i zależności między nimi). 

Z tych nauk wywodzą się metagenomika, metatranskryptomika i metaproteomika, 

których obiektem zainteresowania jest analiza próbek wziętych ze środowiska natu-

ralnego, a nie jak to jest w przypadku tradycyjnej mikrobiologii, z kultur hodowla-

nych. Dzięki nim możliwa jest analiza materiału mikrobiologicznego w jego środo-

wisku naturalnym, jak również  badanie mikroorganizmów, które  w tradycyjnych 

hodowlach są trudne do uzyskania lub niewykrywalne. Mimo wielkich osiągnięć 
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technologicznych wciąż istnieją duże luki w podstawowej wiedzy z zakresu ekologii 

mikroorganizmów wodnych. 

Podsumowując, udział w tym dużym mikrobiologiczno-ekologicznym sympo-

zjum był bardzo pouczający, a różnorodność poruszanych zagadnień – ogromna. 

Tchnęło też nowoczesnością stosowanych technik i nowoczesnym podejściem do na-

uki. Sympozjum tego rodzaju to doskonała platforma wymiany wiedzy i doświad-

czeń, miejsce, gdzie rodzą się nowe pytania i nowe międzynarodowe współprace. 

W tej przestrzeni zdominowanej przez „mikroświat” znalazłam miejsce, aby zainte-

resowanym opowiedzieć o naszej wspaniałej Wiśle i wynikach badań prowadzonych 

w Centrum Badań Ekologicznych PAN nad zdolnością tej rzeki do rozkładu zanie-

czyszczeń organicznych. Nie wiem tylko, dlaczego w tym sympozjum wzięło udział 

zaledwie dwoje Polaków.

Sprawozdanie zakończę opisem wrażenia, którego przywoływanie, mam nadzie-

ję, będzie mnie ogrzewało podczas nadchodzącej zimy i jednocześnie nie pozwo-

li zapomnieć o mikrobach. Otóż w  Piranie przywitało mnie gorące słońce, błękit 

Adriatyku, zieleń powyginanych na wietrze sosen, a w głębi lądu miasteczko tonące 

w pastelach, z kolorowymi okiennicami i uliczkami tak wąskimi, że stojąc pośrodku, 

można było niemal dotknąć dłońmi przeciwległych kamieniczek. Wesoły gwar wy-

platany z różnych języków świata i pobudzające zmysły zapachy ulatujące z okolicz-

nych restauracji podkreślały śródziemnomorski charakter tego miejsca. Było gorąco, 

słonecznie, ale na sali konferencyjnej panował orzeźwiający chłodek przywołujący 

wszystkich do rzeczywistości, a nasze mózgi do pracy.

Magdalena Puczko

XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich
(Lublin, 9–12 września 2009 r.)

Przed organizatorami XXI Zjazdu Hydrobiologów Polskich, lubelskim środowi-

skiem hydrobiologów, stanęło niezwykle trudne zadanie. Uczestnicy poprzedniego 

zjazdu zobowiązali ich bowiem do gruntownej reformy kształtu imprezy, polegającej 

między innymi na skróceniu czasu obrad i wprowadzeniu równoległych sesji refe-

ratowych. W wyniku prób sprostania tym postulatom konferencja nabrała zupełnie 

nowego charakteru, upodabniając się do dużych, zagranicznych imprez. 

Zjazd, który zgromadził 219 uczestników, rozpoczął się nietypowo w środowy 

poranek. Po kilku krótkich wystąpieniach organizatorów i zgromadzonych oficjeli, 
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w tym arcybiskupa lubelskiego Józefa Życińskiego, Maciej Gliwicz wygłosił inau-

guracyjny referat pod tytułem „Czego o rybach można dowiedzieć się ze środowisk 

bezrybnych”, podsumowujący znaczący fragment jego badań na temat roli drapież-

nictwa ryb w kształtowaniu zespołów organizmów planktonowych. Po krótkiej prze-

rwie na kawę uczestnicy rozdzielili się na dwie równolegle toczące się sesje referato-

we. Pierwszą,  dotyczącą strategii życiowych i ekologii ewolucyjnej, poprzedził referat 

plenarny Joanny Pijanowskiej pod tytułem: „Eco-evo – czy tak myślą limnolodzy?”, 

a drugą, koncentrującą się wokół problematyki monitoringu i oceny stanu ekosyste-

mów, rozpoczęła Hanna Soszka wykładem na temat: „Problemy oceny jakości wód 

w Polsce w świetle wymagań unijnych”. Po obiedzie rozpoczęły się sesje plakatowe do-

tyczące monitoringu, stanu środowiska, interakcji i ichtiologii, a następnie członkowie 

Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego  spotkali się na swoim tradycyjnym wal-

nym zebraniu. Dokonano na nim wyboru nowych władz (prezesem w nowej 3-letniej 

kadencji będzie nadal Marcin Pliński) oraz wyróżniono zasłużone dla hydrobiologii 

i Towarzystwa osoby: członkostwo honorowe PTH otrzymali Bazyli Czeczuga, Ewa 

Pieczyńska i Jan Włodek, zaś medale im. Alfreda Lityńskiego – Maciej Gliwicz, Andrzej 

Kownacki, Marek Kraska, Eligiusz Pieczyński i Jan Igor Rybak. Pierwszy dzień zjazdu 

zakończył się w Muzeum Wsi Lubelskiej, przy blaskach ogniska, dobrej strawie, piwie 

i tańcach zainicjowanych przez zespół folklorystyczny. 

Drugi dzień zjazdu okazał się bardzo męczący. Od rana do popołudnia toczyły się 

trzy równoległe sesje referatowe. W bloku porannym odbyła się sesja „Interakcje”, 

poprzedzona wykładem Teresy Ozimek zatytułowanym „Makrofity – nadzieja czy 

zagrożenie dla ekosystemów wodnych”, sesja „Różnorodność biologiczna i inwa-

zje”, do której wprowadzeniem był wykład Hanny Gołdyn na temat wpływu zbior-

ników zaporowych na jakość wody rzecznej, oraz sesja „Ekotoksykologia wód”, 

wstępem do której był wykład Marcina Plińskiego pod tytułem „Niebezpieczne za-

kwity wód – problem nie tylko hydrobiologiczny”. Drugi blok referatów zawierał 

kontynuację sesji na temat różnorodności i inwazji rozpoczynającą się wykładem 

Michała Grabowskiego pod tytułem „Inwazja biologiczna czy powrót do domu”, se-

sję „Rybactwo i ichtiologia” zainicjowaną wykładem Małgorzaty Godlewskiej na te-

mat sposobu liczenia ryb w jeziorze dla potrzeb Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 

sesję paleolimnologiczną z wprowadzeniem w formie wykładu Krystyny Mileckiej 

na temat metod stosowanych w badaniach paleolimnologicznych. Popołudniowy 

blok referatów zawierał kolejną kontynuację sesji na temat różnorodności i inwa-

zji (wykład Ryszarda Bartla, wprowadzający do niej, niestety nie odbył się), sesję 

„Monitoring i ocena stanu ekologicznego” rozpoczynającą się wykładem Małgorzaty 

Kłonowskiej-Olejnik na temat degradacji rzek w Polsce oraz sesję „Hydrologia, de-

gradacja, rekultywacja” z wprowadzeniem Zdzisława Michalczyka na temat wód 
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Lubelszczyzny. Po zakończeniu sesji referatowych odbył się panel na temat roli hy-

drobiologów w tworzeniu procedur dotyczących badania jakości wody. Wstępem 

do dyskusji były referaty Hanny Soszki (na temat pojęcia stanu ekologicznego we-

dług Ramowej Dyrektywy Wodnej) i Pawła Koperskiego (na temat bezsensowno-

ści używania różnorodności biologicznej jako wskaźnika jakości wód płynących). 

Wywiązała się dość chaotyczna, choć burzliwa dyskusja, z której wynikała zachęta 

do szerszego włączenia się środowiska naukowego w tworzenie zrębów procedur 

związanych z Ramową Dyrektywą Wodną. Drugi dzień zjazdu zakończył bankiet 

mający charakter tradycyjnego wesela. Zabawa przy muzyce na żywo, serwowanym 

na bieżąco jedzeniu i trunkach trwała niemal całą noc, powodując zniesmaczenie 

nielicznych i zachwyt większości. 

Ostatni dzień zjazdu rozpoczął się panelem dyskusyjnym na temat dużych i ma-

łych zbiorników zaporowych. Referaty wprowadzające wygłosili Ryszard Kornijów, 

Andrzej Giziński i Roman Żurek. W toku ożywionej i emocjonalnej dyskusji, zde-

cydowana większość obecnych opowiedziała się za ograniczeniem regulacji, grodze-

nia i eksploatacji koryt cieków wodnych. Po krótkiej przerwie i prezentacji sponso-

rów rozpoczęła się ostatnia sesja plakatowa poświęcona różnorodności, inwazjom, 

degradacji, hydrologii i paleolimnologii. Ostatnie zjazdowe popołudnie wypełniła 

anglojęzyczna sesja zatytułowana Darwinian thinking in limnology, zadedykowana  

Maciejowi Gliwiczowi w związku z jego przejściem na emeryturę. Sesję wypełniły 

referaty koncentrujące się wokół zagadnień ekologii ewolucyjnej, badanych na mo-

delach wodnych, wygłoszone przez zaproszonych zagranicznych gości – znanych 

limnologów-ewolucjonistów. Zebrani oddali hołd Stanleyowi Dodsonowi, który 

miał być uczestnikiem sesji, ale zmarł przed przyjazdem do Polski. Gospodarzami 

sesji byli Joanna Pijanowska i Piotr Dawidowicz. 

Po zakończeniu ostatniej sesji ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy pla-

kat młodego naukowca. Tegorocznym zwycięzcą został Krzysztof Pabis z Zakładu 

Biologii Polarnej i Oceanobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, prezentujący swoje ba-

dania na temat „Zgrupowania wieloszczetów antarktycznego sublitoralu w siedli-

skach o różnej strukturze przestrzennej (Zatoka Admiralicji, Szetlandy Południowe)”. 

Drugie miejsce otrzymał Andrzej Rybak z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza za plakat pod tytułem „Zróżnicowanie morfometrycz-

ne plech słodkowodnej formy Ulva prolifera (O.F. Müller) J. Agardh (Ulvaceae, 

Chlorophyta)”. Miejsce trzecie zajęła Aleksandra Skawina z Zakładu Paleobiologii 

i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego za plakat „Zmineralizowane skrzela u póź-

notriasowych Unionoida mają budowę filibranchialną?”.  Po podsumowaniu zjazdu 

i uhonorowaniu jego organizatorów, został on uroczyście zamknięty, a jego uczest-

nicy zostali zaproszeni na kolację i występy zespołu muzycznego. 
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Następnego dnia chętni wyruszyli na sesje terenowe mając do wyboru rejs 

do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, wycieczkę na Roztocze i dwudniowy 

spływ Wieprzem.

Determinacja z jaką organizatorzy lubelskiego zjazdu wcielili w życie wytyczne 

zjazdu sprzed trzech lat budzą szacunek. Warto się jednak zastanowić nad niedo-

godnościami wynikającymi z ich konsekwencji. Przez lata wykłady i referaty sta-

nowiły znikomy procent zjazdowych prezentacji, stąd uczucie znudzenia i straty 

czasu wśród uczestników i chęć skrócenia czasu trwania zjazdu do trzech dni. Na 

zjazd w Lublinie zakwalifikowano 69 krótkich referatów i 12 wykładów plenarnych 

(rekordowa liczba), w znaczącej większości zaplanowanych do wygłoszenia w środ-

kowym dniu obrad (57 referatów i 9 wykładów plenarnych w ciągu jednego dnia!). 

Natłok referatów w tym dniu przekroczył wytrzymałość znaczącej części słuchaczy. 

Prawdopodobnie po przedłużeniu zjazdu o kolejny dzień, nadal jego uczestnicy 

mieliby poczucie bardzo napiętego programu. Tak więc zwiększenie liczby referatów 

przy jednoczesnym istotnym skróceniu zjazdu okazało się kiepskim pomysłem. 

Hydrobiolodzy polscy spotykają się raz na trzy lata. Z osobami zajmującymi się podob-

nymi zagadnieniami stykają się zazwyczaj częściej, na krajowych i zagranicznych sym-

pozjach tematycznych. Zjazd hydrobiologów jest okazją do przyjrzenia się szerzej temu, 

co się w polskiej hydrobiologii dzieje. Ma to szczególne znaczenie ze względu na wymogi 

współczesnej nauki, która oprócz skrajnej specjalizacji wymaga też szerszego, interdy-

scyplinarnego spojrzenia na badane zagadnienia. Tworzenie na tak niedużej w sumie 

konferencji trzech równoległych sesji jest przesadą. Zamyka chętnym drogę do przyj-

rzenia się badaniom odleglejszym tematycznie od badań własnych. Wielu uczestników 

narzekało w kuluarach na niemożność wysłuchania interesujących ich wystąpień.   

Decyzja o równoczesnym prowadzeniu kilku sesji pociąga za sobą w konsekwen-

cji konieczność rygorystycznego przestrzegania czasu prezentacji. Niestety część 

prowadzących sesje wyraźnie nie miała wprawy w egzekwowaniu tej zasady, co unie-

możliwiało skuteczne przemieszczanie się pomiędzy sesjami. Dodatkowym źródłem 

„desynchronizacji” sesji była wyjątkowo duża absencja referentów, wykorzystywana 

nagminnie do drastycznego przedłużania niektórych wystąpień lub do przyspiesza-

nia rozpoczęcia innych. Zachowaniu porządku nie sprzyjał także brak w programie 

informacji o osobach prowadzących sesje.

Za znakomity należy natomiast uznać pomysł rozpoczynania każdej sesji od pół-

godzinnego wykładu plenarnego. Warto kontynuować to rozwiązanie, promując 

jednakże jako ich tematy zagadnienia ogólne, dyskusyjne dla potencjalnych uczest-

ników sesji.

Znakomitym pomysłem było też utworzenie paneli dyskusyjnych. Warunkiem ich 

powodzenia jest jednak zapewnienie sobie koreferentów wygłaszających sprzeczne 
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ze sobą opinie, co udało się w przypadku panelu o zbiornikach zaporowych, a nie 

„wypaliło” w przypadku panelu o ocenie jakości wody (oba referaty, choć z osobna 

ciekawe, zupełnie do siebie nie pasowały i nie bardzo było wiadomo, o którym z nich 

należy dyskutować).

Świetnym posunięciem było zorganizowanie sesji anglojęzycznej. Być może z cza-

sem warto byłoby pomyśleć nad poświęceniem na nią całego jednego dnia zjazdu. 

Umożliwiłoby to udział w sesji większej liczby zagranicznych gości. Warto, żeby 

zaproszeni prelegenci stanowili „atrakcję” dla możliwie dużej frakcji uczestników 

konferencji. 

Być może najważniejszą zmianą, jaka dokonała się na tegorocznym zjeździe, 

jest fakt wypracowania przez jego uczestników zgodnej opinii (w formie listu 

do Premiera) na temat niedostatecznego tempa i niepokojącego trybu prac związa-

nych z wprowadzaniem w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zjazd wystosował 

również list do Ministra Środowiska, przeciwstawiający się grodzeniu i dewasta-

cji cieków. Jest to być może pierwszy krok na drodze do uzyskania przez Polskie 

Towarzystwo Hydrobiologiczne rangi instytucji opiniotwórczej.   

Szczególnie miłym akcentem zjazdu było to, iż organizatorzy zapewnili jego 

uczestnikom atrakcyjny program na wszystkie wieczory spędzone w Lublinie 

(oprócz wtorku, kiedy to po rejestracji wszyscy rozjechali się do swoich hoteli). 

Od samego początku zjazdu widoczne było, iż organizatorzy znają się znakomicie 

na swojej pracy. Jak rzadko kiedy w biurze zjazdowym odczuwało się pełen pro-

fesjonalizm połączony z niewymuszoną życzliwością. Dopracowane były wszystkie 

szczegóły dotyczące drażliwych często kwestii, takich jak rozliczanie delegacji czy 

zmiany w programie. Każdy potrzebujący czuł się otoczony opieką i widział przed 

sobą uśmiechniętą twarz, zadając sobie zarazem pytanie, skąd patrząca na niego oso-

ba czerpie na to wszystko siłę. Organizatorzy następnego Zjazdu Hydrobiologów 

Polskich, krakowscy hydrobiolodzy, nie będą mieć łatwego zadania, jeżeli zechcą 

dorównać zespołowi z Lublina…    

Andrzej Mikulski


