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6. Sympozjum Europejskich Nauk Słodkowodnych
(Sinaia, Rumunia, 17–21 sierpnia 2009 r.)

Szóste sympozjum (SEFS6) zorganizowane przez Europejską Federację Nauk 

Słodkowodnych (European Federation for Freshwater Sciences) odbyło się w tym 

roku w niegdyś snobistycznej miejscowości górskiej Sinaia w Transylwanii, która, 

niestety, lata świetności ma za sobą. Aczkolwiek obserwując zakres i tempo ro-

bót oraz efektywność wydawania unijnych dotacji od momentu wejścia Rumunii 

w skład Unii Europejskiej, można się spodziewać rychłego powrotu do dawnej 

świetności. Zakwaterowani byliśmy po okolicznych  – niegdyś ekskluzywnych – ho-

telach, a same obrady toczyły się głównie w kasynie (replika Monte Carlo Casino, 

które otworzyło swoje podwoje dla żądnych wrażeń a mających co przegrać w 1913 

roku; niestety w 1947 roku zostało zamknięte, aby po kilku latach zostać ponow-

nie otwartym, ale już jako budynek wydarzeń kulturalnych; rys. 1), a więc – moż-

na powiedzieć – że nasze sympozjum to była „hydrobiologiczna ruletka” pod zna-

miennych hasłem: Challenges and opportunities for freshwater sciences in changing 

climate. W skład komitetu organizacyjnego weszli: Geta Rîşnoveanu, Ioan Pânzaru, 

Anghelutâ Vâdineau (Rumunia), Luigi Naselli-Flores (Włochy) oraz Mike Dobson 

i oczywiście Colin S. Reynolds (Wlk. Brytania), który tradycyjnie przybył z osobą 

towarzysząca – małżonką.

Rozpoczęcie, zakończenie oraz wykłady plenarne odbywały się w sali teatralnej 

kasyna, a pozostałe dwie sesje równoległe – w Palace Hotel (rys. 2) leżącym opo-

dal, zbudowanym w 1911 roku, o architekturze przypominającej raczej ekskluzywne 

miejscowości alpejskie. 

Inauguracja obrad, jak na wszystkich innych sympozjach i konferencjach, to parę 

oficjalnych przemówień i podziękowań, które tradycyjnie były grzecznie oklaskiwane. 
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Jednak potem zostaliśmy uracze-

ni koncertem Cvartetul Transilvan. 

Wysłuchaliśmy utworów Mozarta, 

Haydna i George Enescu (Rapsodie 

rumuńskie op. 11). Po tej strawie du-

chowej odbyło się przyjęcie na stoją-

co w sali lustrzanej kasyna, w której to 

przestrzeni całkiem spory (blisko 170 

osób) skład uczestników gdzieś zaginął.

W poniedziałek, wtorek i czwar-

tek o 8:30 odbywały się wykłady ple-

narne, a później do 18:00 trwały trzy 

równoległe sesje z przerwami na kawę 

(z maszyn samoobsługowych) i obiad 

(we własnym zakresie). Środa, to 

dzień wycieczkowy, na który niestety 

organizatorzy przewidzieli wyłącz-

nie odpłatne (w granicach 100 euro) 

wycieczki po okolicy, nie informując 

o tym fakcie uczestników przed opła-

ceniem całości kosztów sympozjum 

(które wbrew pozorom, że to Rumunia, były „demolud”, były równie wysokie jak 

konferencje w pozostałych krajach europejskich). Zdarzało się również, że niektórzy 

uczestnicy nie dojechali i siedzieliśmy sobie wypełniając czas rozmowami o wszyst-

kim i niczym, aby trzymać się harmonogramu. Ostatni dzień obrad był krótszy 

i o 14:00 odbyła się sesja kończąca sympozjum. 

Do wygłoszenia zaszczytnych referatów plenarnych, którymi zaczynaliśmy każ-

dy dzień oraz sesje popołudniowe, zaproszeni zostali (w kolejności alfabetycznej): 

S. Bertilsson  (Dynamiczne właściwości wodnych zespołów mikrobiologicznych), 

J. Catalan (Zanieczyszczenia i ich wpływ na pelagiczne, słodkowodne sieci troficz-

ne), J.-P. Descy (Mikrobiologiczne zespoły wielkich jezior tropikalnych: odpowiedź 

na zmiany środowiskowe), M. Gessner (Odpowiedź na globalne zmiany środowi-

skowe ze strony dekompozycji roślin), R. Groben (Czy uda się zastąpić tradycyjne 

metody monitoringu – molekularnymi – w identyfikacji słodkowodnych organi-

zmów?), E. Jeppesen ze współautorami (Dynamika płytkich jezior w perspektywie 

zmian klimatycznych) oraz P. Noges (Szeroko pojęta europejska percepcja jakości 

wody a zmiany globalne). Referaty plenarne trwały 40 minut i stanowiły, na pew-

nym stopniu uogólnienia, wprowadzenie w  tematykę sesji, dając okazję mówcom 

Rys. 1. Replika Monte Carlo Casino w Sinaia, głów-

ne miejsce obrad sympozjum (fot. B. Szlakowska)
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do „wplecenia” wyników własnych badań do wykładu przeglądowego. Zazwyczaj 

były ciekawie ilustrowane. Najuważniej wysłuchałam wykładu Bertilssona ze 

Szwecji, któremu nie obca jest problematyka bakteryjna wód humusowych, a tym 

razem zastanawiał się nad znalezieniem odpowiedniej skali i zespołów mikrobiolo-

gicznych powodujących zmiany (drivers), opierając się na badaniach zarówno z je-

zior, jak i wód słonawych.

W czasie trwania sympozjum odbyły się następujące sesje (zarówno ustne – 

15 minut wykładu i 5 minut dyskusji – jak i plakatowe, na których w sumie pokazano 

65 prac): 1) Różnorodność wodna: ocena, ochrona i gospodarowanie; 2) Ekologia 

i gospodarowanie rzekami i strumieniami; 3) Środowiska ekstremalne a efekty zmian 

klimatycznych; 4) Systemy słodkowodne podlegające zmianom klimatycznym; 

5) Ekotoksykologia; 6) Systemy mikro: zespoły i procesy (w której to sesji pisząca 

te słowa wygłosiła referat na temat aktywności enzymatycznej bakterioneustonu je-

zior humusowych); 7) Historie życiowe; 8) Wielkie jeziora versus płytkie; 9) Jakość 

wody i podatność na zmiany globalne (w tejże sesji przedstawiciel środowiska to-

ruńskiego w osobie dr. Janusza Żbikowskiego wygłosił referat na temat wpływu 

Rys. 2. Palace Hotel, w którym odbywały się sesje naukowe sympozjum (fot. autorka)
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wielkości ziarn piasku na wybór pod-

łoża i tempo wzrostu Limnodrilus sp.); 

10) Interakcje w obrębie sieci troficz-

nych i manipulacje tymi sieciami; 11) 

Mozaikowość, heterogenność i frag-

mentacja środowisk; 12) Limnologia 

zbiorników położonych wokół basenu 

Morza Śródziemnego; 13) Siedliska 

podmokłe. Stałe i czasowe stawy.

W sumie wraz z osobami towarzy-

szącymi (wymienieni zostali w skła-

dzie reprezentacji poszczególnych 

państw – sic!) naliczyłam 269 osób, 

ale nie udało mi się ustalić z biurem 

organizacyjnym, ile naprawdę przyje-

chało. Najliczniejsza reprezentacja to 

oczywiście organizatorzy sympozjum. 

Oprócz Europy reprezentowana była 

jeszcze Brazylia. Polskę, poza wymie-

nionymi referentami, reprezentowała 

także przedstawicielka Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku (Bożena Kiziewicz ze współautorskim plakatem na te-

mat występowania grzybów wodnych w rzece Białej).

Nagrody za najlepsze plakaty i wystąpienia zafundowało wydawnictwo Wiley-

Blackwell. I tak pierwszą nagrodę (200 euro) otrzymał zespół szwajcarski: Alexandre 

Richard, Jane O’Rourke, Jean-Francois Rubin za plakat pt. Advantages and drawbacks 

of calcein marking in external tissues for trout (Salmo trutta) population management, 

a dwie dalsze nagrody (nieco niższe kwoty) przypadły zespołom z Francji i Włoch. 

Pierwszą nagrodę (w tej samej wysokości) za najlepszy referat otrzymał również ze-

spół francuski (z kilku ośrodków) w osobach: Anatole Boiche, Damien Lemoine, 

Marie-Helene Barrat-Segretain, Gabrielle Thiebaut przedstawiający pracę Testing the 

evolution of increased competitive ability hypothesis with two generalist herbivores on 

two exotic macrophyte species, a pozostałe trzy nagrody przypadły zespołom z Francji 

(pierwszy autor o polsko brzmiącym nazwisku Gierlinski), Hiszpanii oraz Izraela. 

Sympozjum zakończyliśmy uroczystą kolacją w (niestety) dość nowym i stan-

dardowym hotelu w centrum miasta. A szkoda – bo już widzieliśmy to przyjęcie... 

no, może nie na samym zamku Peleş (gdzie spędzał czas król Karol I, a wygląda 

jak z bajki) czy pobliskim Pelişor Chateau (oba zamki z przełomu XIX i XX wieku 

Rys. 3. Góry Bucegi górujące nad miejscem obrad 

(fot. B. Szlakowska)
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wybudowano w stylu neorenesansowym), ale w jednej z pobliskich restauracji poło-

żonych w uroczej, zielonej dolinie.

Te kilka dni w Transylwanii minęło błyskawicznie. Nie wiem ile osób skorzystało 

z oferty organizatorów na wycieczki pokonferencyjne (zbyt wysokie ceny). Wiem 

natomiast, że warto pojechać do Rumuni póki ceny są jeszcze zbliżone do polskich. 

Ja połączyłam wyjazd naukowy z wakacjami. Rozczarowała mnie stolica, aczkol-

wiek żebrzących i bezdomnych jest mniej niż w naszym kraju (pracują na naszych 

ulicach?). Natomiast Braşov, po remoncie, jest perełką architektoniczną. Sighişoara 

w trakcie generalnego remontu wygląda jak centrum wykopalisk. Ciekawostką są 

zamki chłopskie, które dawały szanse przetrwania ludności z sąsiadujących wsi pod-

czas kolejnych najazdów. A kilkudniowa eskapada w góry Bucegi (rys. 3), które mają 

podejścia strome (ale dłuższe) jak w Tatrach, a szczyty jak rozległe połoniny biesz-

czadzkie, dały wytchnienie po kilku dniach samochodowej „objazdówki” po oko-

licznych wsiach (z zabudową przypominającą raczej wsie austriackie) i miasteczkach 

(ciekawe kościoły obronne różnych wyznań) z domieszką folkloru cygańskiego.

Iwona Kostrzewska-Szlakowska

11. Międzynarodowe Sympozjum 
na temat Wodnych Oligochaeta − ISAO
(Antalya, Turcja, 5–12 października 2009 r.)

Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Biologii Uniwersytetu 

w Eskişehirze. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była Naime Arslan, którą 

wspierali Mark J. Wetzel, Özgür Emiroğlu, Tuğrul Öntürk i Saray Yildiz.

Zarówno zakwaterowanie, jak i obrady miały miejsce w jednym z hoteli tureckiej 

Riwiery, położonym na brzegu Morza Śródziemnego, bardzo ciepłego o tej porze 

roku. Warunki mieszkaniowe okazały się wyśmienite. Troszeczkę gorzej wypadła 

organizacja obrad w przeznaczonej do tego celu sali, a to z powodu złego nagło-

śnienia, czasem też oświetlenia, ale przede wszystkim słabej wentylacji. Interesujący 

program Sympozjum zrekompensował jednak te niedogodności.

W tegorocznym zjeździe wzięło udział 65 osób. Zaprezentowano 4 referaty ple-

narne, 33 komunikaty i 24 plakaty. Otwarcia obrad dokonali rektor Uniwersytetu 

w Eskişehirze, Fazil Tekin, którego przemówienie wyświetlono za pomocą DVD, 

a także Naime Arslan oraz sekretarz ISAO Mark J. Wetzel, który przedstawił potem 

historię sympozjów na temat wodnych Oligochaeta. 
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Komunikaty były wygłaszane podczas dziesięciu sesji referatowych ułożonych 

tematycznie, dotyczących pijawczaków (Branchiobdellida) oraz ekologii, taksono-

mii i biologii skąposzczetów (Oligochaeta). Nie zabrakło też komunikatów poświę-

conych pijawkom (Hirudinea), według współczesnych taksonomów grupie bar-

dzo bliskiej, jeśli nie tożsamej skąposzczetom. Pięć referatów wygłosili gospodarze 

Sympozjum. Trzeba przyznać, że sesje referatowe przebiegały sprawnie, gdyż wszy-

scy prowadzący obrady przestrzegali narzuconych ram czasowych (20 minut wraz 

z dyskusją). Niestety, wielu prelegentów nie dostosowało swoich prezentacji do za-

planowanego czasu i w kilku przypadkach zabrakło go na zadawanie pytań. Zdarzyło 

się też, że jeden z uczestników tak bardzo chciał, aby po jego wystąpieniu dyskusja 

się odbyła, że wygłosił referat niezwykle szybko, zmieniając przezrocza z olbrzymią 

prędkością. Nikt ze słuchaczy nie był w stanie nadążyć za myślą przewodnią jego re-

feratu i w rezultacie na koniec, ku wielkiemu rozczarowaniu wygłaszającego komu-

nikat, nie padło ani jedno pytanie! Bardzo atrakcyjny wizualnie był wykład Carlosa 

Caramelo i Enrique Martinez-Ansemila o taksonomii i biologii słodkowodnych 

skąposzczetów badanych za pomocą mikroskopii skaningowej. Elżbieta Dumnicka 

(Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie) przedstawiła wyniki badań taksoce-

noz Oligochaeta w litoralu jezior polskich Tatr. Najwięcej tematów poświęconych 

było jednak filogenezie, a zwłaszcza metodycznym aspektom taksonomii skąposz-

czetów, w tym szczególnie kontrowersjom pomiędzy metodami morfologicznymi 

a molekularnymi. Tej tematyce w odniesieniu do pijawek poświęcony był np. referat 

Pawła Koperskiego (Uniwersytet Warszawski).

W sesji plakatowej aż dziewięć prezentacji było autorstwa gospodarzy, dotyczyły 

one głównie ekologii skąposzczetów. Inne plakaty traktowały m.in. o różnorodności 

tych bezkręgowców w belgijskich i holenderskich wodach słonych i słonawych, a tak-

że ich występowania w środowisku miejskim (Aleksandra Jabłońska – Uniwersytet 

Łódzki), jednak zdecydowana większość związana była z zagadnieniami taksono-

micznymi. Kilka plakatów dotyczyło też Hirudinea oraz Aeolosomatidae (aktualnie 

Polychaeta).

W programie Sympozjum przewidziano dyskusję na temat taksonomii skąposz-

czetów i znaczących zmian, które zaszły w ich systematyce. Prelegentami przed-

stawiającymi różne punkty widzenia byli Christer Erséus (podejście nowoczesne, 

oparte na wynikach badań dotyczących podobieństwa genetycznego), Tarmo Timm 

(podejście nieco bardziej tradycyjne) i Rüdiger M. Schmelz (próbujący wypracować 

kompromis). Szybko okazało się jednak, że dyskusja o systematyce wydaje się pozba-

wiona sensu, gdyż każda z wypowiadających się osób ma inne zdanie. Nikt nie był 

też zdolny do kompromisu proponowanego przez R. Schmelza, więc po wysłuchaniu 

kilku opinii spotkanie zostało zamknięte. 
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Jedno popołudnie w całości poświęcono sesji mikroskopowej o charakterze 

warsztatowym, na której można było skonsultować swoje wyniki badań z innymi 

naukowcami. Na takie sesje przywozi się własne preparaty, aby rozwiać wątpliwości 

dotyczące oznaczeń, podzielić się nowymi odkryciami i nauczyć się czegoś nowego. 

Na czele „nauczycieli” stanął niezawodnie Tarmo Timm, który niestrudzenie kon-

sultował i weryfikował oznaczenia dokonane przez młodszych kolegów.

Podczas zebrania biznesowego poddano pod dyskusję i głosowanie propozycję 

zmiany nazwy tego i całego cyklu Sympozjów. Uczestnicy konferencji utrzymali do-

tychczasowe brzmienie: International Symposium on Aquatic Oligochaeta (ISAO). 

Część oficjalna tego spotkania dzięki sprawności Marka Wetzela zakończyła się 

szybko, a po niej tradycjom stało się zadość. Gospodarz 10. Sympozjum, Hong Zhu 

Wang, przekazał Naime Arslan zieloną muszkę, która ponoć pamięta pierwsze ISAO, 

następnie dodał do tego nadmuchiwany, przechodni globus, o którego pochodzeniu 

już tak dobrze nie pamiętano. N. Arslan otrzymała list gratulacyjny podpisany przez 

wszystkich uczestników zjazdu. Na koniec Olav Giere odczytał kilka limeryków wła-

snego autorstwa dedykowanych wybranym uczestnikom Sympozjum. Zebranie, które 

zapowiadało się dość nudno, zamieniło się w bardzo wesołe i sympatyczne spotkanie. 

Oprócz obrad organizatorzy zapewniali uczestnikom atrakcje w czasie wolnym. Już 

pierwszego wieczoru odbył się bankiet z tradycyjnymi tańcami, które bardzo zbliżyły 

do siebie „skąposzczeciarzy” z różnych stron świata. Na kolejny wieczór zaproponowa-

no pokaz folkloru tureckiego w hotelowym amfiteatrze. Tradycyjne tańce okazały się 

bardzo widowiskowe. Nie zabrakło tańczącego derwisza oraz synchronicznego kon-

certu na bębnach. Niestety, wieczór ten płynnie zamienił się w dyskotekę i animacje 

dla gości hotelowych, toteż uczestnicy Sympozjum udali się na zajęcia w podgrupach: 

dyskusje w kuluarach i „sporty stolikowe”. Popołudnia chętnie spędzano na plaży, 

gdzie ze szklaneczką soku w ręce dyskutowano na tematy przede wszystkim naukowe, 

ale nie tylko. Spotkania plażowe sprzyjały także morskim kąpielom, z których korzy-

stali wszyscy bez wyjątku.

W czasie Sympozjum była zorganizowana jednodniowa wycieczka po okolicach 

Antalyi. Trzeba przyznać, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania – przygoto-

wali ten dzień perfekcyjnie. Wszystkie punkty programu odbyły się w wyznaczonym 

czasie, a było co zwiedzać, gdyż miejsca te słyną z antycznych zabytków. Zapewniono 

nam też wspaniałego przewodnika, który popisywał się nie tylko rozległą wiedzą, ale 

także dowcipem. Najpierw pojechaliśmy do Side, gdzie podziwialiśmy ruiny świąty-

ni Apollina wspaniale komponujące się z widokiem na Morze Śródziemne. Niestety, 

całość wrażenia trochę psuły właśnie ustawiane konstrukcje na wieczorne przedsta-

wienie z cyklu „światło i dźwięk”. Następnie odbyło się zwiedzanie najlepiej zacho-

wanego na świecie teatru antycznego typu rzymskiego w Aspendos. Kolejny punkt 
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programu obejmował ruiny miasta Perge, zawierające m.in. amfiteatr, stadion, łaź-

nie rzymskie i agorę, a na koniec była wizyta w parku założonym wokół wodospadu 

Düden. Już na wstępie zostaliśmy uprzedzeni, że znajdujemy się w miejscu, gdzie 

pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody i łowić fauny. Oczywiście zna-

leźli się zapaleńcy, którzy ten zakaz natychmiast złamali. Po szybkiej interwencji or-

ganizatorów wszyscy śmiali się z tego zdarzenia.

Na zakończenie Sympozjum zorganizowano koktajl, podczas którego uczestnicy 

z żalem żegnali się na kolejne trzy lata. Z żalem na pewno, gdyż atmosfera panująca 

na ISAO była wspaniała: przyjacielska i luźna, ale niezwykle motywująca do pracy. 

Poziom merytoryczny większości wystąpień oraz następujących po nich dyskusji, 

a także strona organizacyjna konferencji były niewątpliwie wysokie. Sympozjum 

sprzyjało nawiązywaniu nowych znajomości i kontaktów, które mogą w przyszłości 

zaowocować wspólnymi projektami. 

Publikacje pokonferencyjne ukażą się w specjalnym tomie Turkish Journal of 

Zoology.

Kolejne ISAO odbędzie się w 2012 roku we Fremantle, w Australii, a następne 

w 2015 w Brnie, w Czechach. Walizki już mamy spakowane!

Aleksandra Jabłońska i Paweł Koperski

Konferencja naukowa
„Płynie Wisła płynie po polskiej krainie…, 
czyli Wisła oczami ekologów”
(Warszawa, Sejm RP, 11 września 2009 r.)

Złote wiślane smugi niosą się daleko w zielonawy przestwór morza, 

co z niebiosami nieskończonymi się spaja. W niebiosa znowu, tam 

skąd przyszła, odchodzi Wisła. (Stefan Żeromski „Wisła”)

Konferencja ta była częścią naukową projektu „Ekspedycja Wisła” organizowane-

go przez Instytut Marka Kamińskiego w Gdańsku. Część organizacyjną konferencji 

wziął na siebie tenże Instytut (wybrał miejsce konferencji  – Sejm RP, wybrał też od-

powiedniego patrona – Marszałka Sejmu RP, Bronisława Komorowskiego, zaprosił 

odpowiednich słuchaczy – parlamentarzystów, ministrów). Natomiast część mery-

toryczną wzięło na siebie Centrum Badań Ekologicznych PAN i Komitet Ekologii 
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PAN w osobie piszącego te słowa  („zorganizowałem” ludzi pracujących na Wiśle lub 

nad Wisłą). W konferencji wzięło udział ok. 110 osób.

Jako prowadzący konferencję wyjaśniłem na początku, o co chodzi z tymi tytuło-

wymi oczami: że ekologia i ekolodzy zajmują się wzajemnymi stosunkami między or-

ganizmami oraz między organizmami a ich środowiskiem, a nie działaniami z zakresu 

ochrony środowiska polegającymi głównie na włażeniu na kominy i przykuwaniu się 

łańcuchami do drzew. I ponieważ konferencję trzeba było zorganizować ad hoc (w cią-

gu miesiąca), do prezentacji swoich badań zaproszeni zostali ci, którzy akurat w środ-

ku sezonu badań byli pod ręką. Stąd nadreprezentacja pracowników CBE.

Pierwszy blok tematyczny konferencji – „Wisła – woda i piasek” – otwierał mój 

referat „Co wiemy o królowej rzek polskich?” Przedstawiałem w nim bibliografię 

Wisły, a jest ona bardzo bogata – w wieku XX było to około tysiąca pozycji literatury 

dotyczących: zanieczyszczeń (191 publikacji), chemii wody (147), zagospodarowa-

nia rzeki (119), rybactwa (139), flory i fauny (391). Za najciekawszy i najważniejszy 

problem uznałem samooczyszczanie się Wisły, szczególnie rolę piaszczystych wysp, 

ławic i plaż w tym procesie. Psammon żyjący w wodzie interstycjalnej między zia-

renkami piasku plaż wiślanych odżywia się materią organiczną zawieszoną i roz-

puszczoną w wodzie leniwie filtrującej się przez piasek. Lwią część zjedzonej mate-

rii organicznej spala w procesach oddychania komórkowego do dwutlenku węgla 

i wody. I na tym właśnie polega oczyszczanie wody z zanieczyszczeń organicznych,  

np. ścieków komunalnych.

Kolejną prezentację przedstawiła mgr Magdalena Puczko – doktorantka CBE 

PAN. Jej referat „Przepływ energii przez ekosystem Wisły, czyli co to jest samo-

oczyszczanie się rzeki” był rozwinięciem poprzedniego wystąpienia (skądinąd jej 

promotora). Okazuje się, że jeden metr kwadratowy piaszczystej plaży czy wyspy 

zużywa rocznie 126 gramów tlenu, co odpowiada zmetabolizowaniu  przez psam-

mon 470 g materii organicznej. Można obliczyć, że między Puławami a Warszawą 

plaże wiślane utylizują ok. 23 ton materii organicznej rocznie!

Kolejny referat „Co dzieje się w toni wiślanej? Przepływ energii przez kolumnę 

wody” wygłosiła mgr Maria Charzyńska, świeżo upieczona (rocznik 2009) absol-

wentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykazała ona,  

że wiślana toń dzięki swej wysokiej produkcji pierwotnej dostarcza więcej materii 

organicznej, niż jej utylizuje, a więc per saldo jest jej dostarczycielem – powiększa 

obciążenie Wisły materią organiczną. Dlatego tak ważna jest rola plaż i wysp piasz-

czystych, gdzie materia ta jest utylizowana. 

Relaksem po tej dawce nauki był fragment filmu „Wyspy małych czyściochów”, 

zrealizowanego przez Studio Design dla TVP Polonia wg scenariusza Doroty 

Adamkiewicz i Joanny Łeskiej w ramach cyklicznych programów „Dzika Polska”. 
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Film przedstawiał prace terenowe prowadzone w październiku 2008 r. przez zespół 

naukowców z CBE PAN, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie i Instytutu Geofizyki 

PAN w Warszawie na wyspach wiślanych w ramach projektu badawczego MNiSW 

„Przepływ energii przez piaszczyste łachy wiślane”. 

Po przerwie rozpoczął się drugi blok tematyczny – „Wisła i jej ptaki”. Otworzyło 

go wystąpienie dr. Dariusza Bukacińskiego (CBE PAN) „Dwadzieścia lat minęło, 

czyli historia badań w koloniach mewowców na środkowej Wiśle”. Zespół ornito-

logów CBE PAN rozpoczął swoją działalność na środkowej Wiśle, na jej wyspach 

i piaszczystych ławicach między Dęblinem i Kobylnicą w połowie lat 80. ubiegłe-

go wieku. Badania prowadzone były w koloniach mew: śmieszki, mewy srebrzystej, 

mewy romańskiej, mewy białogłowej, mewy pospolitej i ostrygojada. Celem badań 

było poznanie uwarunkowań, taktyk i konsekwencji życia długowiecznych gatun-

ków ptaków w dynamicznych warunkach nieuregulowanej rzeki, szczególnie zagad-

nienia związane z wyborem miejsca na gniazdo, plastycznością zachowań rozrod-

czych, kompromisami między organizacją socjalną i systemem kojarzenia się oraz 

kosztami reprodukcji w niestabilnych warunkach Wisły. Strategicznym celem tych 

badań jest powstrzymanie spadkowego trendu liczebności zagrożonych gatunków 

awifauny wysp wiślanych.

Rozwinięciem tego tematu było wystąpienie dr Moniki Bukacińskiej (CBE PAN) 

„Taktyki lęgowe mew w niestabilnych warunkach Wisły środkowej – uwarunkowa-

nia i konsekwencje”. Autorka omówiła jedno z zagadkowych i bardzo frapujących 

zachowań rozrodczych w wiślanych koloniach mewy pospolitej – adopcje piskląt, 

czyli obronę, ogrzewanie i karmienie piskląt przez osobniki inne niż socjalni ro-

dzice. Podczas gdy korzyści dla adoptowanych piskląt wydają się być oczywiste, 

niewiele wiadomo o kosztach i korzyściach adopcji dla przybranych rodziców. 

Przeprowadzone analizy molekularne podobieństwa genetycznego pomiędzy przy-

branymi rodzicami i adoptowanymi przez nie pisklętami pozwalają stwierdzić, 

że w wiślanych koloniach mewy pospolitej występują sąsiedzkie grupy krewniacze. 

Taka struktura socjalna kolonii może sprzyjać zachowaniom altruistycznym. Referat 

ten ilustrowany był fragmentami filmu nakręconego przez National Geographic,  

przedstawiającego badania, o których mówiła prelegentka.

Kolejnym mówcą był dr Piotr Matyjasiak (CBE PAN), który wygłosił referat 

„Badania behawioralne i ewolucyjne nad ptakami doliny Wisły”. Okazało się, że do-

lina Wisły zachowała wiele z dawnego charakteru i z tego względu jest miejscem 

występowania gatunków typowych dla krajobrazu rolniczego. Przykładem takich 

gatunków są jaskółki, a wśród nich jaskółka dymówka – modelowy obiekt badań 

ekologicznych i ewolucyjnych z zakresu doboru płciowego. Szczególnie intensywnie 

badane są mechanizmy ewolucji ozdób pełniących rolę w wyborze partnera do roz-
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rodu. Przykładem ozdób płciowych są fantazyjnie wydłużone pióra w ogonie (ste-

rówki) dymówki. Wykształcenie tych ozdób jest kosztowne, a koszt ten jest relatyw-

nie mniejszy w przypadku osobników o lepszej  kondycji życiowej. Tylko osobniki 

o bardzo dobrej kondycji mogą pozwolić sobie na rozrzutność, jaką jest posiadanie 

w pełni rozwiniętej ozdoby. Samce z wydłużonymi sterówkami mają większe powo-

dzenie u samic i większy sukces reprodukcyjny. 

Po przerwie dr Jerzy Romanowski (CBE PAN) wygłosił referat „Wisła jako ko-

rytarz ekologiczny”, którym otworzył trzeci blok konferencji, blok pod tym samym 

tytułem. Mówca stwierdził, że Wisła jest szczególnie interesującym i cennym ukła-

dem ekologicznym, wyznaczającym jeden z głównych ciągów powiązań przyrod-

niczych o podstawowym w skali kraju znaczeniu. Dolina Wisły jako dużej, niżowej 

rzeki z układem siedlisk hydrogenicznych: rzek, łąk i bagien, została uznana w do-

kumencie „Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA” jako kory-

tarz ekologiczny o międzynarodowym znaczeniu. Wyniki oceny łączności płatów 

środowisk za pomocą modelu siedliskowego LARCH wskazują, że dolina Wisły sta-

nowi funkcjonalny ciąg ekologiczny dla ssaków wodno-lądowych i leśnych. Dobry 

stan zachowania łączności środowisk w obrębie doliny ma kluczowe znaczenie dla 

przeciwdziałania efektom fragmentacji środowisk i upoważnia do nazywania doliny 

Wisły korytarzem ekologicznym dla wymienionych wcześniej grup zwierząt, a także 

dla płazów, gadów i bezkręgowców.

O gatunkach obcych, inwazyjnych, dla których Wisła jest też korytarzem eko-

logicznym, ale służącym do zdobywania nowych terytoriów mówił prof. Krzysztof 

Jażdżewski z Uniwersytetu Łódzkiego w referacie „Wisła jako szlak gatunków in-

wazyjnych”. Wisła, największa rzeka zlewiska Bałtyku, od ponad 200 lat jest dro-

gą penetracji różnych gatunków zwierząt wodnych ze zlewiska Morza Czarnego 

i Kaspijskiego ku północy i zachodowi Europy. Wzrost zasolenia i eutrofizacja, 

celowe introdukcje i połączenie Wisły kanałami z innymi systemami wodnymi 

ułatwiło penetrację gatunków obcych, których pojawienie się w Wiśle miewa cha-

rakter inwazji. 

Po tych złowrogo brzmiących słowach (inwazja, obcy)  po raz drugi głos zabrał dr 

Jerzy Romanowski wygłaszając referat „Ocena ekologicznych skutków scenariuszy 

przekształceń doliny Wisły”, w którym przedstawił wyniki  symulacji komputero-

wych przeprowadzonych w ramach polsko-holenderskiego projektu VEDI (Vistula 

Econet Development and Implementation) pięciu scenariuszy potencjalnych kierun-

ków rozwoju inwestycji w dolinie Wisły. Analiza tych symulacji wskazała, że najsil-

niejszy negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze doliny mają elementy sce-

nariusza intensywnej regulacji rzeki oraz rozbudowy sieci dróg. Budowa nowych 

tam, rozwój infrastruktury i wycięcie zadrzewień łęgowych przewidywane w jednym 

wiadomosci_21 v2.indd   39wiadomosci_21 v2.indd   39 2010-03-24   11:08:132010-03-24   11:08:13



40 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

z scenariuszy, wywierają silny, negatywny wpływ na prawie wszystkie gatunki zwie-

rząt doliny Wisły. 

Złote wiślane smugi niosą się daleko w zielonawy przestwór morza – pisał Żeromski.  

I o tym właśnie mówił  w ostatnim wystąpieniu konferencyjnym „Wisła wpada 

do morza”  prof. Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii w Sopocie. Mówca 

podkreślił, że Bałtyk jest szczególnie wrażliwy na jakość spływających do niego wód. 

Wisła obok Newy i Odry należy do największych rzek dostarczających słodką wodę 

i ładunek substancji rozpuszczonych i zawiesin (głównie zanieczyszczeń) do Bałtyku. 

Woda wiślana wpada do morza przez sztucznie wyprostowane kanały i praktycznie 

jej ujście nie tworzy typowego dla wielu rzek stopniowego przejścia z płytkimi base-

nami, wyspami barierowymi i rozbudowaną deltą. Znaczna część zawiesin i substan-

cji rozpuszczonych jest strącana w procesie mieszania się wody morskiej z rzeczną 

w samym ujściu. Ładunek azotu i fosforu oraz wielu innych substancji chemicznych 

niesiony z wodami rzeki jest tak duży, że wciąż jest problem z eutrofizacją Bałtyku, 

czyli nadmiarem substancji biogenicznych. Dlatego nieuregulowany bieg Wisły, jej 

płycizny, łachy i meandry mają duże znaczenie dla jakości wód morskich – to tam, 

w środkowym biegu rzeki, następuje spowolnienie spływu i neutralizacja wielu sub-

stancji, które stwarzają problemy w morzu. 

Konferencja „Płynie Wisła płynie...” nie dała odpowiedzi na wiele pytań związa-

nych z Wisłą, ale może stanie się zaczynem merytorycznej dyskusji biologów, ekolo-

gów, ekonomistów, inżynierów i planistów nad pytaniem – co dalej z tą Wisłą? Czy 

zamienimy ją na kanał ściekowy i burzowy, szybko i sprawnie odprowadzający ścieki 

i wody opadowe do Bałtyku, a za kilkadziesiąt lat zaczniemy ją renaturyzować i zry-

wać cały ten beton, jak to robią dziś Holendrzy z Renem, czy też zostawimy ją jako 

„ostatnią dziką rzekę Europy” z jej urokliwymi wyspami, plażami, topolami i proce-

sami samooczyszczania. Ale powinna to być dyskusja merytoryczna, argumentami 

muszą być dające się zweryfikować wyniki badań i rzetelne analizy, a nie demago-

giczne hasła, szara literatura i przykuwanie się łańcuchami do drzew. Objęcie przez 

Marszałka Sejmu RP i Komitet Ekologii PAN patronatu nad taką dyskusją byłoby 

gwarancją jej sukcesu – omniam ad  maiorem Dei gloriam.

Krzysztof W. Opaliński
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