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Relacja z XXI Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych
W dniach 8-10.05.2014 odbyły się XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, które
w tym roku przybrały rangę spotkania międzynarodowego. Organizatorami konferencji były
Katedra Ekologii Stosowanej oraz Katedra Zoologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana
i Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.
Część referatowa poświęcona była problematyce wód przejściowych. Przedstawione zostały
aktualne problemy wykorzystania gospodarczego, oceny stanu ekologicznego, historii badań
i specyfiki siedliskowej tego typu wód.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się część warsztatowa, która poświęcona była
pijawkom. Blok tematyczny składał się z części taksonomicznej prowadzonej przez zespół
prof. dr hab. Aleksandra Bieleckiego w składzie: dr Iwona Jeleń, mgr Żaneta Adamiak-Brud,
mgr Dorota Pikuła. Ogromnym atutem tej części była możliwość obserwacji żywych
osobników, często przedstawicieli gatunków rzadko spotykanych w przyrodzie.
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zastosowania pijawek we wspomaganiu leczenia takich schorzeń jak bóle kręgosłupa, bóle
stawów, żylaki czy problemy skórne. Z ogromnym entuzjazmem śledzili przebieg samego
zabiegu przystawiania pijawek ochotniczce, dr Lucynie Koprowskiej (Katedra Ekologii
Stosowanej UWM w Olsztynie), która z zaangażowaniem dzieliła się ze Słuchaczami własnymi

doświadczeniami i odczuciami. Wykład i pokaz zabiegu został przeprowadzony przez
mgr Joannę M. Cichocką, doktorantkę Katedry Zoologii i certyfikowaną hirudoterapeutkę.
Idea prezentacji poświęconej wspomaganiu zdrowia z wykorzystaniem pijawek
lekarskich wynika z konieczności zwiększania świadomości społeczeństwa w obszarze
medycyny holistycznej. Hirudoterapia, jako jeden z działów tego obszaru, stanowi element
przedsięwzięć dydaktycznych takich jak specjalność BIOLOGIA W TERAPII na kierunku
Biologia proponowanym przez Wydział Biologii i Biotechnologii, czy interdyscyplinarne studia
licencjackie DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE prowadzone przez Instytut Filozofii
Wydziału Humanistycznego UWM we współpracy z WBiB. W ramach tych działań
reprezentujemy
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multi-interdyscyplinarne (kognitywistyczne) podejście. Ponadto

działania związane z promocją hirudoterapii wydają się być trafną odpowiedzią na potrzeby
powoływanego Instytutu Lecznictwa Uzdrowiskowego w województwie warmińskomazurskim. Metodologiczne ujęcie zagadnień związanych z terapią pijawkami wynika
ze wspólnego przesłania hirudoterapii i turystyki, które mają na celu zapewniać człowiekowi
dobrostan psycho-fizyczny.

