
VI Międzynarodowe Warsztaty 
„Krążenie i retencja pierwiastków biogennych
 w naturalnych i sztucznych terenach podmokłych”
(Trzeboń, Czechy, 31 V–4 VI 2006 r.)

Po raz szósty w Trzeboni w Czechach odbyły się międzynarodowe warsztaty 
na temat funkcjonowania sztucznych i naturalnych terenów podmokłych („we-
tlands”). Przez 10 lat, od 1995 roku, warsztaty odbywały się jesienią, w cyklu 
dwuletnim. Zatem VI warsztaty powinny odbyć się jesienią 2005 roku. Chętnych 
do organizowania konferencji na temat wykorzystania „wetlandów” do ochrony 
wód jest wielu w różnych krajach, jako że tematyka jest nośna i nie słabnie zainte-
resowanie tzw. inżynierią środowiskową. Ponieważ, nie bacząc na tradycję, w tym 
samym czasie zorganizowano konkurencyjną konferencję o tej samej tematyce, 
tradycyjne, cykliczne „trzebońskie warsztaty” przesunięto o pół roku i zorganizo-
wano je na przełomie maja i czerwca 2006. 

W założeniu organizatorów spotkania te mają służyć integracji, wymianie in-
formacji i doświadczeń między naukowcami zajmującymi się naturalnymi bądź 
sztucznymi (antropogenicznymi) terenami podmokłymi oraz praktykami (projek-
tantami, wykonawcami i użytkownikami np. oczyszczalni hydrofitowych – „con-
structed wetlands”). Spotkania są kameralne, uczestniczy w nich dość stała grupa, 
zwykle około 40 osób. Zasadą jest, że tylko organizator ma prawo zapraszania 
nowych osób i co spotkanie oczywiście pojawiają się pojedyncze nowe twarze. 
Warsztaty od początku organizuje ich pomysłodawca Jan Vymazal – bez przesady 
można powiedzieć „człowiek orkiestra” – czuwający nad programem naukowym, 
zakwaterowaniem, menu, wycieczkami, słowem sprawami naukowymi i bytowymi 
uczestników. Nie tworzy komitetów naukowych czy organizacyjnych, a wszyst-
ko odbywa się jednak bardzo sprawnie. W poprzednich latach pomagał mu Jan 
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38 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

Pokorny. Od tego roku działa w „teamie” z Lenką Kröpfelovą i ta zmiana, ku ucie-
sze uczestników, zaowocowała bardziej urozmaiconą częścią towarzysko-rozryw-
kową. Formuła warsztatów jest zawsze taka sama – obrady plenarne, tylko prezenta-
cje ustne i czas na zwykle żywe dyskusje. VI warsztaty trwały cztery dni, z czego dwa 
i pół dnia obrady i półtora dnia wycieczki. Uczestniczyły w nich 44 osoby z 21 kra-
jów, w tym najliczniej była reprezentowana Europa – 17 krajów (35 osób), Ameryka 
Północna (USA) 6 osób i po jednej osobie z Australii, Ameryki Południowej i Taj-
landii. Oczywiście najliczniejsza była reprezentacja gospodarzy (11 osób), następnie 
USA (6 osób) i Wielkiej Brytanii (5 osób), Polskę reprezentowały dwie osoby. 

Wygłoszono 43 referaty. Pierwszego dnia (w środę) sesja przedpołudniowa po-
święcona była oczyszczalniom hydrofitowym („constructed wetlands”), czyli antro-
pogenicznym terenom podmokłym (8 referatów). W 5 referatach przedstawiono 
wyniki dotyczące przemian azotu zachodzącym w oczyszczalniach hydrofitowych. 
Omawiano wpływ roślin, napowietrzania podłoża, hydrauliki podłoża na efektyw-
ność przemian azotu i jego usuwania ze ścieków, pokazano model usuwania azotu. 
W tej sesji zwrócono też uwagę na rolę oczyszczalni hydrofitowych w zatrzymywa-
niu skażeń, np. pestycydów i PCBs, czy zastosowanie sztucznych „wetlandów” do 
poprawy przeźroczystości wody. Sesję zakończył P. Cooper prezentacją bazy danych 
o oczyszczalniach hydrofitowych w Wielkiej Brytanii.

Sesja popołudniowa (7 referatów) koncentrowała się na funkcjonowaniu natural-
nych terenów podmokłych, mszarów i trzcinowisk, ich roli w krążeniu węgla, prze-
pływie związków humusowych, ich wpływie na bilans wodny.

Następnego dnia odbyła się całodniowa wycieczka do czterech oczyszczalni za-
łożonych w różnych latach i w których wykorzystano różne gatunki roślin. Były to 
– funkcjonująca 5 lat oczyszczalnia trzcinowa w Slavošovicach, funkcjonująca 3 
lata oczyszczalnia w Sedlecach z zastosowaniem trzciny (Phragmites australis) 
i manny mielec (Glyceria maxima), oczyszczalnia w Břehovie (zbudowana w 2003) 
i wreszcie oczyszczalnia w Čejkovicach będąca w trakcie rozruchu – w obu zasto-
sowano G. maxima i Phalaris arundinacea. Nasyciwszy zmysły (wzroku, powo-
nienia), wysłuchawszy opowieści o wyższości Phalaris nad Phragmites, spożyw-
szy suchy prowiant w autobusie (niestety bez piwa), udaliśmy się do Czeskich 
Budziejowic, gdzie każdy na własną rękę mógł obejrzeć miasto rozsławione przez 
Haszka, a założone w XIII wieku przez Przemysława Otokara II. Oprócz podzi-
wiania średniowiecznej architektury i degustowania piwa (nareszcie!) można było 
nabyć za grosze kartki z malarstwem Muchy, kobietami oplecionymi secesyjnymi 
kwiatami, w tym pochodzącymi z terenów podmokłych, jak lilie czy irysy. Dzień 
zakończył się w Trzeboni kolacją w lokalnej gospodzie odwiedzanej także przez 
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kuracjuszy uzdrowiska leczącego reumatyzm i urazy narządów ruchu. Folkowa 
skoczna muzyka zachęcała do tańca, a patrząc na pląsających kuracjuszy można 
było uwierzyć, że ich narządy ruchu leczone są tam skutecznie. Dla spragnionych 
rozrywki była możliwość dalszej zabawy w dyskotece, z czego skrzętnie skorzy-
stało wiele osób.

W piątek przed południem kontynuowano obrady na temat naturalnych „wetlan-
dów” (5 referatów), a po południu i przed południem w sobotę, czyli już do końca 
obrad, poświęcone sztucznym „wetlandom”, analizując m.in. czynniki wpływające 
na długość czasu ich efektywnego działania, pokazując różne możliwości ich za-
stosowania, np. do oczyszczania odcieków z wysypisk śmieci, poruszając problemy 
hydrologii podłoża, czy pokazując możliwości zwiększenia efektywności usuwania 
fosforu ze ścieków przez zastosowanie np. minerału LECA. W ciągu całych obrad 
1/3 referatów poświęcona była naturalnym „wetlandom” i 2/3 sztucznym, głównie 
oczyszczalniom hydrofitowym. 

W sobotę po zakończeniu obrad część osób wyjechała, a pozostali udali się na 
wycieczkę na naturalne torfowiska w okolicy Trzeboni. Region ten w dużym stopniu 
jest pod ochroną, dzięki walorom przyrodniczym i kulturowym wpisany został na li-
stę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Niestety nie dopisała pogoda, deszcz i zimny 
wiatr nie zachęcał do przedłużania wycieczki. 

Takie małe warsztaty, organizowane zwykle w tym samym miejscu, z udziałem 
niemal tej samej grupy ludzi, poza walorami naukowymi mają swój niezaprzeczalny 
urok. Wyznać muszę, że z sentymentem każdorazowo jadę do Trzeboni, gdzie wyda-
je się, że czas zatrzymał się na renesansowym rynku. Chętnie też odwiedzam dobrze 
znany w świecie Instytut Botaniki Czeskiej Akademii Nauk, gdzie od kilku lat dzięki 
staraniom i pracy Stefana Husaka, można obejrzeć chyba największą kolekcję hydro-
fitów rosnących w basenach na zewnątrz Instytutu. . 

Warsztaty były częściowo finansowane przez Fundację Nauki Czeskiej i Unię 
Europejską w ramach projektu regionalnego rozwoju. Prace z kolejnych edycji 
warsztatów po recenzjach były wydawane pod redakcją J. Vymazala przez Backhuys 
Publishers, a po tegorocznym spotkaniu będą opublikowane przez Wydawnictwo 
Springera.

Dodatkową atrakcją tych warsztatów jest to, że zwykle w drodze powrotnej moż-
na spędzić w oczekiwaniu na samolot kilka godzin w Pradze. Tym razem udało mi 
się nie tylko przebiec po magicznym mieście, ale też wysłuchać koncertu muzyki 
Mozarta (wszak to Rok Mozartowski) i oczywiście kupić beherowkę, bo mimo że 
można ją nabyć również w Polsce, nawet w tzw. supermarketach, to jednak to nie to 
samo, co przywieźć ją z Czech. 
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Mam nadzieję za dwa lata uczestniczyć w kolejnych warsztatach, dzięki którym 
już udało się zweryfikować wiele obiegowych poglądów, prognoz, lepiej zrozumieć 
procesy zachodzące w „wetlandach” i dać kilka dobrych rad praktykom.

Teresa Ozimek

X Międzynarodowa Konferencja 
„Ekosystemy podmokłe w ochronie wód” 
(Lizbona, 23–29 IX 2006 r.)

Dziesiąta, a więc jubileuszowa konferencja (pierwsza odbyła się w Chattanooga 
w USA w 1988 roku, konferencje odbywają się co dwa lata) na temat terenów 
podmokłych w ochronie wód przed zanieczyszczeniami została zorganizowana 
w Lizbonie przez Portugalskie Ministerstwo Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Regionalnego Rozwoju przy współudziale Międzynarodowego 
Stowarzyszenia ds. Wody (International Water Associacion – IWA), ze szczególnym 
zaangażowaniem Grupy Specjalistów do Wykorzystania Makrofitów w Ochro-
nie Wód, działającej w ramach tego stowarzyszenia. Głównymi organizatorami 
byli Verissimo Dias i Laudemira Ramos stojący na czele 8-osobowego Komitetu 
Organizacyjnego. W skład Komitetu Programowego weszło 19 osób z 14 kra-
jów. W większości rekrutowali się oni z wymienionej wyżej grupy ekspertów. 
Organizatorzy zdołali pozyskać 14 sponsorów, których listę zamieszczono w ma-
teriałach konferencyjnych. 

W konferencji uczestniczyło 336 osób z 44 krajów. Z Europy najliczniej repre-
zentowany był Półwysep Iberyjski – Hiszpania i Portugalia. 

 Obrady odbywały się w Centrum Kultury w Lizbonie w dzielnicy Belem 
(Betlejem), nazwanej tak dla upamiętnienia zaangażowania Portugalii w krucjaty. 
Ogromne i kontrowersyjne Centrum Kultury (według niektórych mieszkańców 
„uchybiające poczuciu piękna”, a ja podzielam ich zdanie) otwarte zostało w 1992 r., 
gdy Portugalia objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej. Budynek jest olbrzymią 
geometryczną bryłą z mnóstwem sal konferencyjnych. Równolegle może odby-
wać się – i odbywało się – kilka międzynarodowych konferencji. Jak wynikało 
z rozmów kuluarowych z organizatorami, wynajęcie sal pochłonęło znaczną część 
konferencyjnych funduszy. O ile architektura konferencyjnego budynku przedsta-
wiała się nieciekawie, to jego najbliższe otoczenie okazało się nad wyraz interesu-
jące. Wystarczy wymienić najbardziej znany zabytek Lizbony (usytuowany tuż-tuż 
po drugiej stronie ulicy) – Klasztor Hieronimitów, wpisany na listę Światowego 
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Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, wzniesiony dla uczczenia 
wyprawy Vasco da Gamy do Indii w 1498 roku, budowany przez 70 lat a będący 
dziełem sztuki maneulińskiej i późnogotyckiej. W środku znajdują się imponujące 
rzeźby nagrobne przedstawiające Vasco da Gamę i Luisa de Camoesa (poety sła-
wiącego zamorskie wyprawy Portugalczyków) oraz przyciągające uwagę grobowce 
usytuowane na grzbietach słoni. Przeładowany program konferencji nie zostawiał 
zbyt wiele czasu na zwiedzanie miasta, ale dzięki temu, że w Belem znajdują 
się też inne – poza klasztorem – warte obejrzenia miejsca, w czasie lunchów 
można było kilka z nich zobaczyć. Ale ad rem, bo przecież nie był to wyjazd 
turystyczny. 

Byłam pewna, że jubileuszowa konferencja będzie miała specjalną oprawę, 
przemyślane i wyselekcjonowane (przynajmniej) referaty plenarne; tym bardziej 
wydawało się to oczywiste, że w składzie Komitetu Programowego znaleźli się 
specjaliści najwyższej światowej klasy. Miałam też nadzieję, że imprezy towarzy-
szące będą tak zorganizowane, by umożliwić nawiązywanie kontaktów naukowych 
i wymianę myśli. Niestety, organizacja konferencji pozostawiała wiele do życzenia. 
Już na wstępie okazało się, że – z założenia integracyjne – spotkanie powitalne 
odbyło się w niedzielę wieczorem w dwóch hotelach równocześnie (!?), jedno dla 
mieszkańców hoteli Solpley, drugie dla mieszkańców hotelu Villa Rica. Na margi-
nesie dodam, że hotele znajdowały się w bardzo oddalonych od siebie dzielnicach 
Lizbony. Wywołało to niemałe zdziwienie i żartobliwe komentarze uczestników na 
temat: który z personalnych zestawów był zacniejszy i ważniejszy, i gdzie menu 
było smakowitsze. Na przyjęciu w hotelu Villa Rica, w którym uczestniczyłam, 
zaserwowano dość kiepskiej jakości szampan i trochę słonych orzeszków. Hotele 
znajdowały się w znacznej odległości od Centrum Konferencyjnego, na szczęście 
(pierwszy plus dla Organizatorów!) Gospodarze zadbali o transport do miejsca 
obrad. 

Obrady zaczęły się w poniedziałek, otworzył je główny organizator V. Dias, 
po nim kolejno przemawiali: burmistrz Lizbony, przedstawiciel Ministerstwa 
oraz przedstawiciele międzynarodowego i krajowego (portugalskiego) zarządu 
Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Wody. Część merytoryczna rozpoczęła 
się 5 referatami plenarnymi. Dalsze obrady w poniedziałek i wtorek toczyły się 
w trzech, a w środę w dwóch równoległych sesjach. W czwartek odbyła się ko-
lejna sesja plenarna z 6 referatami, po czym nastąpiła ogólna dyskusja i obrady 
zamknięto sformułowaniem i odczytaniem wniosków. W międzyczasie odbyły się 
dwie krótkie sesje plakatowe. Ogółem podczas trzech i pół dni obrad konferencji 
wygłoszono 11 referatów plenarnych, a w 12 sesjach tematycznych zaprezentowa-
no 137 krótkich referatów i 102 plakaty. 
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Rozczarowała mnie większość referatów plenarnych. Z 11 referatów – moim 
zdaniem – tylko 4 warte były odnotowania. Dwa interesujące referaty wy-
głosił Hans Brix. W pierwszym, przygotowanym wspólnie z H. Schierupem 
i C. Ariasem, autorzy starali się odpowiedzieć na pytanie, czego zdołaliśmy się 
nauczyć przez 20 lat funkcjonowania oczyszczalni hydrofitowych? W drugim, 
przygotowanym wspólnie z T. Koottatepem i C. H. Laugesenem, zaprezentowano 
oczyszczalnię hydrofitową, którzą Duńczycy zaprojektowali i zbudowali w Tajlan-
dii na terenach zniszczonych przez tsunami, jako przykład połączenia ekologii, 
techniki i estetyki. Z kolei referat Jana Vymazala wart był odnotowania, gdyż 
– mimo że nie zawierał głębszych treści merytorycznych – stanowił interesujący 
przegląd oczyszczalni hydrofitowych w różnych częściach świata. Można było za-
uważyć, że wiele z nich, mimo występowania w różnych strefach klimatycznych, 
wygląda podobnie ze względu na zasiedlającą je roślinność azonalną. Wreszcie 
czwarty referat Paula Coopera, Davida Coopera i Paula Griffina traktował o czyn-
nikach wpływających na długość czasu efektywnej pracy oczyszczalni hydrofi-
towych z przepływem podpowierzchniowym. Pozostałe referaty powinny zostać 
wygłoszone w którejś z rozlicznych sesji, bądź zaprezentowane w sesji plakatowej. 
Na moje pytania – kto decydował o doborze referatów plenarnych? – członkowie 
Komitetu Programowego odpowiadali zgodnym chórem – gospodarze! Co zatem 
robił Komitet Programowy? 

W ciągu pozostałych dwu i pół dni obrad odbyło się 12 następujących sesji 
tematycznych: 

1. Eliminacja pierwiastków biogennych. W tej sesji wygłoszono 16 referatów 
i przedstawiono 5 plakatów, w tym 12 referatów i 2 plakaty poświęcone były 
usuwaniu azotu ze ścieków w oczyszczalniach hydrofitowych, różnym aspektom 
usprawnienia tego procesu, a szczególnie mechanizmom nitryfikacji i denitryfi-
kacji, jak: zastosowanie hybrydowego układu poletek roślinnych, naprzemiennie 
o przepływie podpowierzchniowym poziomym i pionowym, czy napowietrzania. 
Przedstawiono wyniki badań modelowych w skali technicznej i laboratoryjnej. 
W tej sesji tylko 3 referaty i 3 plakaty poświęcone były usuwaniu fosforu, mimo 
że eliminacja fosforu ze ścieków jest piętą achillesową wielu oczyszczalni hydrofi-
towych. Tylko jeden referat traktował o usuwaniu pierwiastków śladowych. Sesja 
ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, poziom referatów był dobry, tylko poje-
dyncze miały przerost formy nad treścią.

2. Metale ciężkie – wygłoszono 5 referatów i zaprezentowano 9 plakatów. 
Rozpatrywano w nich metody optymalizacji usuwania metali ciężkich, wpływ ro-
ślin, rodzaj przepływu ścieków, wpływ zawartości węgla w ściekach i podłożu na 
skuteczność zatrzymywania metali w oczyszczalniach hydrofitowych. 
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3. Wykorzystanie wody pościekowej i eliminacja patogenów ze ścieków 
(15 referatów i 4 plakaty). Analizowano możliwość użycia oczyszczonych ście-
ków, np. w rolnictwie, usprawnienie dezynfekcji ścieków w naturalnych systemach 
podmokłych metodami chemicznymi. 

4. Kryteria projektowania, funkcjonowanie i wydajność oczyszczalni (16 refe-
ratów i 4 plakaty) – sesja grupowała mikrobiologicznie, chemicznie i technicznie 
zorientowanych uczestników.

5. Optymalizacja i modelowanie. Jedna z liczniejszych sesji (16 referatów i 16 
plakatów). Omawiano tu m.in. możliwość zastosowania różnych technik bioche-
micznych w celu zwiększenia wydajności oczyszczania ścieków. Ta interesująca 
sesja przebiegała równolegle z sesją ekologiczną, wzbudzającą równie duże zainte-
resowanie. Zatem wiele osób przeżywało rozterkę, którą z sesji wybrać.

6. Oczyszczanie wód poburzowych, ścieków przemysłowych i odcieków z wy-
sypisk (15 referatów i 13 plakatów). W sesji tej demonstrowano szerokie spek-
trum wykorzystania sztucznych terenów podmokłych do oczyszczania szczególnie 
uciążliwych skażeń wód. 

7. Oczyszczalnie hydrofitowe z przepływem podpowierzchniowym (11 refe-
ratów i 6 plakatów). Poruszano tu problemy wydajności oczyszczania ścieków 
z pierwiastków biogennych, metali ciężkich i patogenów. 

8. Oczyszczanie ścieków rolniczych w oczyszczalniach z przepływem powierzch-
niowym (5 referatów i 5 plakatów)

9. Znaczenie ekologiczne (26 referatów i 23 plakaty). Sesja ciesząca się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Poruszano tu takie problemy, jak usuwanie pierwiast-
ków biogennych i śladowych, zastosowanie oczyszczalni hydrofitowych do róż-
nego rodzaju ścieków, aktywność mikroorganizmów w rizosferze i ich wpływ na 
efektywność oczyszczania ścieków, zmiany czasowe i przestrzenne w zespołach 
mikroorganizmów w oczyszczalniach hydrofitowych. 

10. Oczyszczanie osadów ściekowych (2 referaty i 1 plakat). 
11. Oczyszczalnie hybrydowe (5 referatów i 2 plakaty).
12. Oczyszczalnie pilotażowe (5 referatów i 7 plakatów). 
Myślę, że przy podziale na sesje tematyczne zabrakło spójnej koncepcji, stąd 

zaproponowano zbyt wiele sesji tematycznych. Było dużo referatów, które z po-
wodzeniem pasowały do co najmniej trzech sesji. Niektóre sesje można było po-
łączyć, co byłoby z pożytkiem dla słuchaczy, którzy nie musieliby często zmieniać 
sesji i mieliby możliwość wysłuchania większej liczby interesujących ich refera-
tów. Jest to uwaga nie tylko pod adresem organizatorów, ale również Komitetu 
Programowego, który nie napracował się zbytnio. 
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W programie były dwie sesje plakatowe: jedna (godzinna) we wtorek po obradach 
od godziny 19.00, zainteresowanie nią – można rzec – było mizerne, bo prawie wszy-
scy, zmęczeni po długim dniu obrad, pojechali autokarami do hoteli; druga (trwają-
ca dwie i pół godziny) we czwartek, na której zainteresowanie było trochę większe, 
często jednak nie można było spotkać autorów przy plakatach, do tego dodać nale-
ży stłoczenie wielu plakatów na niewielkiej powierzchni, co utrudniało percepcję. 
W sumie zaprezentowano 102 plakaty w ciągu 2½ godziny, więc oglądający mieli 
mniej więcej 1,5 minuty na plakat. Myślę, że wysiłek włożony przez autorów w przy-
gotowanie plakatów był nieadekwatny do możliwości ich zaprezentowania. W sumie 
sesje plakatowe nie należały do udanych ze względu na złą organizację. 

W ciągu dnia między sesjami były dwie 15-minutowe przerwy na kawę (jedna... 
bez kawy!?), zbyt krótkie, by był czas na rozmowy. Między obradami była półtora-
godzinna przerwa na lunch, który każdy organizował sobie we własnym zakresie 
stosownie do zasobności portfela i przyzwyczajeń kulinarnych. Wiele osób (głów-
nie tych, które nie przedłużały sobie pobytu po konferencji) chętnie wykorzysty-
wało ten czas na zwiedzanie Belem, a jak już wspomniałam, było co zwiedzać. 
Jedzenie lunchów na własną rękę pozwoliło na skosztowanie typowych specjałów 
kuchni portugalskiej, np. smażonych sardynek, a w oczekiwaniu na posiłek – tak-
że różnych odmian porto. 

Bankiet odbył się wieczorem pierwszego dnia na terenie Parku im. Edwarda VII 
(króla Anglii, który tuż po koronacji odwiedził Portugalię). Park leży na wzgórzu, 
z którego roztacza się wspaniały widok na Tag, niestety ciemności związane z póź-
ną porą ograniczały wrażenia wzrokowe. Kolacja odbyła się w budynku Estufa 
Fria, w którym utrzymywane są niskie temperatury (rodzaj chłodnej szklarni); 
sala przypominała niezagospodarowany kościół. Na wstępie dostaliśmy dość dobre 
wino i małe przekąski z owoców morza. Przy głównym daniu (ryż z cielęciną) 
organizatorzy zafundowali koncert pieśni fado. Dość dziwnie brzmiały te pieśni 
– nadające się raczej do kameralnego słuchania – przy pobrzękujących sztućcach 
i głośnych rozmowach. Pieśniarka fado nie była najgorsza, choć oczywiście nie 
dorównywała sławnej Amalii Rodriguez. 

Materiały konferencyjne zawierające w całości referaty organizatorzy pięknie 
wydrukowali na kredowym (a więc grubym) papierze. Wyszły trzy opasłe tomy, 
każdy ważący 1,7 kg (zważyłam po powrocie). Niełatwo było je nosić ze sobą, 
ponadto obciążały nadmiernie bagaż (większość uczestników podróżowała samo-
lotami). Tradycją jest, że po konferencji wszystkie prace są oceniane i te, które 
otrzymają pozytywne recenzje, wydawane są w czasopiśmie Water Science and 
Technology. Decyzja w tej sprawie zapadnie w lutym 2007 r. Każdy z nas otrzy-
mał certyfikat uczestnictwa. Przez całą konferencję czuło się, że organizowana 

wiadomosci ekologiczne 9.indd   44wiadomosci ekologiczne 9.indd   44 2007-03-29   13:34:432007-03-29   13:34:43



45WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

jest ona przez Ministerstwo, gdyż dominowało urzędnicze podejście. Oczywiście 
osoby z biura organizacyjnego były bardzo miłe i uczynne, ale np. nie były w sta-
nie udostępnić internetu. W czwartek odbyło się zebranie Oddziału Oczyszczalni 
Hydrofitowych Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Wody. Wybrano nowy za-
rząd i wstępnie ustalono kraj kolejnej konferencji – prawdopodobnie Indie. 

Teresa Ozimek

Międzynarodowa konferencja naukowa 
„Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i ich ochrona”
(Poznań, 27−28 X 2006 r.)

Konferencję zorganizowano dla uczczenia 70-lecia urodzin Profesora dr. hab. 
Marka Kraski i 15-lecia istnienia Zakładu Ochrony Wód Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Odbyła się ona w nowoczesnym budynku Collegium Biologicum 
UAM. Wzięli w niej udział specjaliści z różnych dziedzin nauki, m.in. hydrobio-
lodzy, hydrochemicy, botanicy i ichtiolodzy, nie tylko z Polski, ale także z innych 
krajów, takich jak Czechy, Słowenia, Niemcy, Grecja czy Wielka Brytania. Łącznie 
uczestniczyło ok. 150 osób.

Otwarcia konferencji dokonał prorektor UAM prof. Kazimierz Przyszczypkowski, 
odczytując list gratulacyjny od rektora tej uczelni prof. Stanisława Lorenza oraz 
przekazując własne gratulacje Jubilatowi. Następnie głos zabrał dziekan Wydziału 
Biologii UAM prof. Andrzej Lesicki. Przypomniał historię jednego z najstar-
szych polskich uniwersytetów, jakim jest poznański UAM, oraz historię Wydziału 
Biologii, który jest jednym z 13 wydziałów tej uczelni. Złożył również życzenia 
i gratulacje Jubilatowi. Następnym prelegentem był organizator konferencji prof. 
Ryszard Gołdyn, który przedstawił krótki życiorys Profesora Marka Kraski.

Profesor Kraska urodził się w 1936 roku. Dzieciństwo spędził w Pyzdrach, gdzie 
rozpoczął naukę w szkole podstawowej. W 1954 roku ukończył liceum ogólno-
kształcące we Wrześni, a następnie kontynuował naukę w szkole technicznej o pro-
filu chemicznym, po ukończeniu której rozpoczął pracę zawodową. Po studiach 
na Uniwersytecie w Poznaniu, w 1966 roku rozpoczął w tej uczelni swoją pracę 
naukową. Zajmował się sztucznymi i naturalnymi zbiornikami wodnymi, w tym 
także jeziorami lobeliowymi. Od 1996 roku swoje badania prowadził na terenie 
Drawieńskiego Parku Narodowego. Profesor Kraska był promotorem przewodów 
doktorskich: Ryszarda Piotrowicza „Reakcje wybranych elementów ekosystemu je-
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ziornego na sztuczną eliminację roślinności naczyniowej”, Katarzyny Leszczyńskiej 
„Kumulacja Pb, Cd i Cu w łańcuchach pokarmowych jezior o różnej trofii”, Piotra 
Klimaszyka „Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w Wielkopolskim 
Parku Narodowym” i Anny Kozak „Zmiany fitoplanktonu zbiornika Maltańskiego 
poddanego eksperymentom biomanipulacyjnym”. Jubilat kierował założonym 
piętnaście lat temu Zakładem Ochrony Wód UAM (obecnie kierownikiem tego 
Zakładu jest prof. Ryszard Gołdyn).

W ostatniej części uroczystej inauguracji konferencji głos zabrali goście, w tym 
także przedstawiciele Drawieńskiego Parku Narodowego, składając gratulacje i ży-
czenia Jubilatowi.

Program konferencji obejmował pięć sesji, przy czym w pierwszym dniu od-
bywały się one równolegle. Sesja I zatytułowana została „Bioróżnorodność w eko-
systemach wodnych” i przewodniczył jej prof. Marek Kraska. Przedstawione tu 
referaty poruszały ważny w ostatnich latach problem bioróżnorodności oraz do-
tyczyły roli organizmów, w szczególności roślin, w poprawie stanu czystości cie-
ków i zbiorników wodnych. Rozwój przemysłu i związane z tym zanieczyszczenie 
środowiska pogarszają stan ekosystemów wodnych oraz zmniejszają różnorodność 
organizmów w nich występujących. Pozytywną rolę odgrywać mogą makrofity 
wodne, które pobierając duże ilości węgla i fosforu, przyczyniają się do polepsze-
nia jakości wód.

Sesję II zatytułowaną „Funkcjonowanie ekosystemów wodnych” prowadził prof. 
Jerzy Siepak (UAM). Celem było ukazanie problemu eutrofizacji zbiorników wod-
nych. Referaty dotyczyły m.in. zawartości związków fosforu oraz materii orga-
nicznej, czyli substancji bezpośrednio wpływających na ten proces. Dr inż. Jolanta 
Grochowska (UWM Olsztyn) przedstawiła wyniki badań dotyczących zawartości 
związków fosforu w czterech jeziorach (Wymój, Sarąg, Łaguty oraz Isąg), przez któ-
re przepływa rzeka Pasłęka. Jeziora wykazały silną eutrofizację, mimo iż znajdują 
się one na terenie naturalnego rezerwatu. Głównym źródłem fosforu w badanych 
zbiornikach jest rzeka Pasłęka, która niesie duże ilości tego pierwiastka. Problem 
fosforu poruszył także dr inż. Jacek Cieściński (UTP Bydgoszcz), który przedstawił 
badania wykonane w licznych jeziorach położonych na terenie Borów Tucholskich. 
Prelegent skupił się na zawartości fosforu w górnej warstwie osadów dennych jezior 
o różnej trofii. Podkreślił, że na eutrofizację istotny wpływ ma labilna forma fosforu 
uwalnianego głównie w wyniku mikrobiologicznego rozkładu materii organicznej 
zawartej w osadach. W referacie mgr. Marka Szczepańskiego (PAN Poznań) porów-
nane zostały dwie zlewnie − parkowa i rolnicza − pod kątem migracji związków azo-
tu i fosforu. Okazało się, że zadrzewienia znajdujące się na terenie obydwu zlewni 
pełnią funkcje barier i zatrzymują organiczne formy azotu i fosforu.
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Sesję III zatytułowaną „Metody monitoringu i oceny stanu troficznego” prowa-
dził dr hab. Adam Głazaczow (UAM). Przedstawiono pięć referatów o metodach 
oceny jakości ekologicznej zbiorników i cieków. Badania zaprezentowane przez dr. 
hab. Krzysztofa Szoszkiewicza (AR Poznań) dotyczyły porównania pięciu metod 
bioindykacyjnych (MTR, IBMR, TIM, MI, RI). Zbadano, jaki wpływ na wskaźniki 
oceny jakości ekologicznej rzek mają takie czynniki, jak zacienienie czy długość 
odcinka badawczego. Wykazano, że nie wszystkie metody odzwierciedlają rzeczy-
wisty stan ekologiczny rzek, a do najlepszych należą MTR oraz IBMR. Interesujące 
były również dwa referaty dotyczące wyników monitoringu 10 jezior reperowych 
(tzn. reprezentatywnych jezior w monitoringu sieci krajowej) na terenie Polski 
w latach 1999−2004 oraz oceny stanu referencyjnego dla polskich jezior w opar-
ciu o jeziora reperowe zaproponowane przez Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Po tych referatach wywiązała się długa dyskusja, podczas której zastanawiano się, 
w jaki sposób ustalić stan referencyjny dla polskich jezior. Padła propozycja, żeby 
jako stan referencyjny wskazać jedno jezioro idealne pod względem wszystkich 
badanych parametrów, wolne od oddziaływań antropogenicznych. Propozycja 
spotkała się jednak z dezaprobatą uczestników konferencji. 

Sesja IV dotyczyła ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych, a przewod-
niczyła jej dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin (PAN Mikołajki), która przedstawiła 
również pierwszy referat. Zaprezentowane referaty dotyczyły głównie wyników ba-
dań nad stanem zbiorników wodnych po zastosowaniu nowych technik oczyszcza-
nia. W jednym z przedstawionych referatów podkreślono zmniejszenie zawartości 
fosforu w jeziorze Głęboczek po zastosowaniu koagulantu PAX 18. W dyskusji po 
tym referacie poruszono kwestię uzyskiwania pozwoleń na wykonanie rekultywa-
cji, z czym bywają kłopoty.

Drugiego dnia obrad odbyła się sesja plakatowa, na której przedstawiono po-
nad 80 prac. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem uczestników konferencji 
i pozwoliła na prezentacje badań prowadzonych w różnych placówkach nauko-
wych w Polsce oraz w innych krajach europejskich. Ich spektrum tematyczne było 
bardzo szerokie, choć ograniczenie czasowe (2 godziny ekspozycji) nie pozwoliło 
na zaznajomienie się ze wszystkimi pracami. Znaczna część prac poświęcona była 
zbiornikom miejskim, pozostającym pod ciągłym wpływem antropopresji. Takie 
prace były prowadzone m.in. w Poznaniu w jeziorach Strzeszyńskim i Rusałka. 

Sesja plakatowa poprzedziła sesję V, ostatnią, która zatytułowana została 
„Przekształcenia antropogeniczne ekosystemów wodnych”, a prowadziła ją prof. 
Dorota Gołębiowska (AR Szczecin). Dr inż. Jerzy Mazierski (ATH Bielsko-Biała) 
omówił badania jeziora w Rybniku, pełniącego rolę zbiornika chłodniczego dla 
elektrowni, zasilanego wodami rzeki Ruda. Zbiornik uległ eutrofizacji w wyniku 
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zrzutów dużych ładunków fosforu i azotu z oczyszczalni ścieków, wprowadzanych 
do jeziora tą rzeką. Istotną rolę odegrały także zanieczyszczenia chemiczne wpro-
wadzane do zbiornika wraz z wodą chłodniczą. Także w referacie dr. Michała 
Michałkiewicza (Politechnika Poznańska) został poruszony temat antropopresji. 
Prezentacja dotyczyła stanu czystości Jeziora Strzeszyńskiego, które wykorzysty-
wane jest do celów rekreacyjnych. Intensywne użytkowanie jeziora spowodowało 
znaczne pogorszenie jego czystości.

Na zakończenie konferencji zabrał głos prof. Ryszard Gołdyn, który krótko 
podsumował obrady oraz podziękował wszystkim uczestnikom.

Referaty wygłoszone w pięciu powyższych sesjach dotyczyły ekosystemów wod-
nych zróżnicowanych pod względem położenia geograficznego, warunków kli-
matycznych, bioróżnorodności i zanieczyszczenia spowodowanego sąsiedztwem 
zakładów przemysłowych, dużych miast bądź niewłaściwym gospodarowaniem 
w zlewni. Z reguły wywoływały one ożywione dyskusje. Można stwierdzić, że po-
ruszono wiele istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem ekosystemów 
wodnych, a udział w konferencji przedstawicieli kilku krajów europejskich po-
zwolił na porównanie dokonań w zakresie ich ochrony i wymianę doświadczeń.

Anna Dudzińska i Dariusz Świerk

 Konferencja naukowa
„Małe zbiorniki wodne – struktura ekologiczna,
miejsce i rola w krajobrazie”
(Janów Lubelski, 6–7 X 2006 r.)

 
Po raz kolejny spotkaliśmy się w Janowie Lubelskim, który powitał nas piękną 

choć nie za ciepłą pogodą, do jakiej zdążyliśmy się przyzwyczaić w ciągu tego lata 
i jesieni. Organizatorzy konferencji to: Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie, 
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Akademia Rolnicza w Lublinie, Centrum 
Ochrony Środowiska UMCS w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego 
PAN w Lublinie oraz Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”. Uczestnicy, w liczbie 52, 
przyjechali na konferencję pełni chęci do dyskusji naukowej. W tym roku zjawiła 
się może nieco mniej liczna reprezentacja naukowców niż w latach poprzednich, ale 
byli jednak przedstawiciele aż 27 placówek, a co najważniejsze – żywo zainteresowa-
ni problemami funkcjonowania drobnych zbiorników wodnych, którym poświęco-
na była konferencja.
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Problematyka konferencji obejmowała zbiorniki wodne pochodzenia naturalne-
go oraz zbiorniki sztuczne. Te małe zbiorniki wodne pod względem przyrodniczym 
mają bardzo duże znaczenie w zachowaniu i wzbogacaniu różnorodności biologicz-
nej – są cennymi i specyficznymi siedliskami dla wielu gatunków roślin i zwierząt, 
przyczyniają się do urozmaicenia krajobrazu oraz stanowią ważny czynnik warun-
kujący zachowanie równowagi biocenotycznej ewolucyjnie ukształtowanych ukła-
dów przyrodniczych w regionie i kraju. Odgrywają także ważną rolę w retencjono-
waniu wody.

Konferencja poświęcona była zatem zagadnieniom dotyczącym aktualnego statusu 
troficznego i hydrologicznego drobnych zbiorników wodnych, źródłom zagrożenia 
i kierunkom zmian oraz strategii ich ochrony i racjonalnego wykorzystania, a także 
sposobom zachowania w krajobrazie tych specyficznych środowisk wodnych.

Na konferencji wygłoszono 20 referatów oraz zaprezentowano 24 plakaty. Obrady 
zakłócane były niejednokrotnie trwającymi na terenie ośrodka w Janowie pracami 
remontowymi. Efekt przebudowy, miejmy nadzieję, zobaczymy w przyszłym roku na 
konferencji poświęconej zbiornikom zaporowym, na którą zaprosił nas już teraz bar-
dzo gorąco prof. S. Radwan. Jednakże mimo tych drobnych niedogodności wszyscy  
z zaangażowaniem uczestniczyli w obradach, co miało i ten efekt, że niejednokrot-
nie przekraczany był czas przewidziany na dyskusję po wygłoszeniu kolejnych refe-
ratów. Ponadto zdarzało się, że dyskusja przeradzała się w zażarte polemiki między 
naukowcami i praktykami, szczególnie w relacji biolodzy – inżynierowie. Większość 
wygłoszonych referatów charakteryzował wysoki poziom merytoryczny. Jednym 
z bardziej interesujących tematycznie referatów było wystąpienie M. Dynowskiej 
i A. Miodunkiewicz dotyczące mało znanego problemu zagrożeń i skutków działania 
ze strony grzybów drożdżopodobnych występujących w drobnych zbiornikach. Od 
samego początku konferencji dyskusyjny pozostawał fakt, jakiej wielkości zbiorniki 
zaliczyć można do kategorii drobnych; dla niektórych prelegentów były to zbiorniki 
70- i 100-hektarowe!?

Także sesja plakatowa stworzyła możliwość szerokiej dyskusji na różne tematy 
związane z funkcjonowaniem zbiorników naturalnych, obejmujących zanikające je-
ziora, śródpolne „oczka”, wiejskie sadzawki, stawy, naturalne młaki czy starorzecza, 
jak i zbiorników sztucznych, w skład których wchodzą glinianki, torfianki, zbiorniki 
zapadliskowe, powyrobiskowe oraz niewielkie zbiorniki zaporowe, powstające w ra-
mach projektów małej retencji. Dyskusja na niektóre z omawianych tematów prze-
niosła się do kuluarów, gdyż nie starczyło czasu, aby móc rzetelnie wymienić uwagi 
na tak interesujące i, jak się okazało, mało znane tematy.

Spotkanie towarzyskie, ze względu na niską temperaturę, nie mogło odbyć się tym 
razem w plenerze, co rozczarowało zwłaszcza tych, którzy zaopatrzyli się w odpo-
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wiednie stroje do nocnych wędrówek po lesie i na relaks przy ognisku. Mimo tej 
niekorzystnej zmiany organizatorzy zadbali o doskonałą atmosferę, zapewniając 
możliwość zabawy niemal do białego rana przy muzyce i śpiewie kapeli ludowej 
z gminnego ośrodka kultury w Batorzu. Niemałą atrakcją były też serwowane dania, 
przy czym z godziny na godzinę byliśmy zaskakiwani coraz to nowymi potrawami, 
wnoszonymi na salę. Tak więc uciech dla ducha (niekończące się rozmowy) i ciała 
(tańce i wyborne jedzenie) nie zabrakło.

Na zakończenie obrad prof. S. Radwan bardzo wysoko ocenił poziom refera-
tów i plakatów, podkreślił potrzebę kontynuowania przedstawionej na konferen-
cji tematyki oraz poszerzenia pola do dalszej dyskusji, zwłaszcza o mikrobiologię. 
O celowości kontynuowania zagadnień związanych z drobnymi zbiornikami mówi-
li też inni dyskutanci, podkreślając interdyscyplinarność tematyki, a także fakt, że 
omawiane obiekty – małe zbiorniki – giną na naszych oczach. Prof. J. Gliński zapro-
ponował nawet, aby spróbować je zinwentaryzować i ocenić tempo ich zanikania. 
Prezentowana na konferencji problematyka mogłaby więc stanowić podstawę do 
opracowania programów ochrony i racjonalnego zagospodarowania małych zbior-
ników wodnych w przestrzeni przyrodniczej. Prof. R. Gołdyn wskazał, że naszą rolą 
jest uzmysłowić władzom różnych szczebli konieczność ochrony tych wód i zapro-
ponować jej formę. Dyskutanci podkreślili także, że konferencje o tej tematyce mo-
głyby mieć charakter cykliczny i odbywać się co 2–3 lata. Na zakończenie uczestnicy 
bardzo serdecznie podziękowali Organizatorom za udane spotkanie.

Pozostaje uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu kolejnego spotkania w Janowie 
w przyszłym roku, poświęconego – jak wspomniano – zbiornikom retencyjnym.

Natalia Kuczyńska-Kippen i Barbara Nagengast
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