
            



 WIADOMOŚCI 
 HYDRO-
 BIOLOGICZNE*


TOM LVII 2011 ZESZYT 1

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
poświęcona pamięci Profesora G.G. Winberga
(St. Petersburg, 11–15 października 2010 r.)

Czwarta (realizowana cyklicznie co 5 lat) konferencja poświęcona pamięci 

Profesora G.G. Winberga odbyła się w gmachu Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN) 

na Nabrzeżu Uniwersyteckim nad rzeką Newą (rys. 1). Organizatorzy tego spotkania 

to: Instytut Zoologii, Rosyjskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Ośrodek Naukowy 

miasta St. Petersburg oraz Zarząd Naukowy „Ekologia i Zasoby Naturalne” i Zarząd 

Naukowy Hydrobiologii i Ichtiologii, a wszystkie te jednostki afiliowane są przez 

RAN, ponadto Rosyjska Fundacja Nauk Podstawowych. Tytuł konferencji brzmiał: 

„Współczesne problemy ekologii wodnej”. Sam gmach nieco przypomina siedzibę 

władz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, choć u nas brakuje bliskości rzeki.

Konferencja była dosyć liczna, bowiem wobec 263 zgłoszonych dojechało 200 

osób. Zaprezentowało się 19 krajów głównie z Europy (w tym większość z byłych 

republik radzieckich). 47 osób miało poniżej 35 lat. Wysłuchaliśmy 106 wystąpień 

oraz obejrzeliśmy 131 plakatów.

Obrady zaczęły się w poniedziałek 11 października rano od powitań, kilku krót-

kich przemówień oraz przypomnienia sylwetki patronującego konferencji Profesora 

Georgii Georgievicha Winberga (1905–1987) (rys. 2). Stwierdzić trzeba, że żyjąc 

na przełomie dwóch różnych systemów politycznych, Profesor nie miał lekko, toteż 

zniknął na pewien czas daleko na wschodzie: w 1940 r. został aresztowany i zesłany 

do łagru, a w 1943 r. powołany do armii. Po demobilizacji w 1946 r. odnalazł się 

w nowej rzeczywistości, początkowo pracując na uniwersytecie na Białorusi, a na-

stępnie w Instytucie Zoologii RAN. Został twórcą rosyjskiej szkoły nad studiami do-

tyczącymi biologicznej produktywności (w okresie MBP). W 1977 r. otrzymał medal 

Naumanna-Thienemanna przyznawany przez SIL. Wraz z W.T. Edmondsonem jest 

* Biuletyn Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego – nr 193; redagują: Eligiusz Pieczyński 

i Jan Igor Rybak. 
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36 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

współautorem IBP Handbook no. 17 na temat metod w badaniach nad produktyw-

nością wtórną wód słodkich.

W południe zaczęła się pierwsza sesja. W międzyczasie były dwie przerwy herba-

ciano-kawowe (wrzątek – a jakże – był nalewany z eleganckich samowarów; rys. 3) 

oraz krótka przerwa obiadowa (na szczęście w piwnicach budynku znajdowały się 

restauracje) i tak do 18.00, kiedy to zaczęła się pierwsza sesja plakatowa (w budynku 

obok, czyli w Instytucie Zoologii, w którym mieści się również muzeum). Wykłady 

zakończyliśmy również w południe, w piątek. W czwartkowy wieczór, zamiast sesji 

plakatowej, organizatorzy podjęli nas bankietem w hotelu „Azymut”. Głos zabrali 

wtedy koledzy, którzy znali Profesora Winberga osobiście. Zaserwowano tartinki, 

wszelkiego rodzaju alkohole, było też trochę muzyki.

Tematykę konferencyjną podzielono na sześć sesji: „Krążenie materii i przepływ 

energii w ekosystemach wodnych”; „Fizjologia ekologiczna organizmów wodnych”; 

„Struktura i funkcjonowanie ekosystemów wodnych w zmieniającym się środowi-

sku”; „Populacje, zespoły, struktury troficzne w systemach wodnych”; „Stan śro-

dowiska i kondycja ekosystemów wodnych”; „Znaczenie gatunków inwazyjnych 

w ekosystemach wodnych”. Sesje odbywały się równolegle w budynkach: RAN oraz 

Instytutu Zoologii. Trzeba przyznać, że tym razem większość kolegów nie miała pro-

blemu, do której sesji pasuje ich własna tematyka badawcza. 

Rys. 1. Budynek obrad nocą (fot. M. Karpowicz)
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Organizatorzy nie przewidzieli, niestety, wykładów plenarnych.

W trakcie konferencji mieliśmy sporo polskich akcentów. Na sesjach plakato-

wych zaprezentowano kilka ekspozycji. Wysłuchaliśmy też kilku krótkich refera-

tów. Pisząca te słowa poruszyła temat dotyczący aktywności bakterii neustonowych 

i planktonowych z jezior dystroficznych. K.T. Obolewski omówił strukturę peryfi-

tonu wzdłuż gradientu środowiskowego hydrologicznego połączenia w obrębie je-

ziora typu oxbow. E. Zawisza zreferowała wyniki badań zespołowych dotyczących 

paleoekologicznych szczątków Cladocera z jezior na Spitsbergenie i w Finlandii, 

a M. Karpowicz ocenił możliwości użycia wskaźnika opartego na analizie skoru-

piaków przy ocenie stanu ekosystemu jeziornego. J. Ejsmont-Karabin skupiła się 

nad zagadkowo wysokim zróżnicowaniem epifitycznych zespołów wrotków inwa-

zyjnej rośliny Vallisneria spiralis w jeziorach konińskich. Ponadto panie profesor 

K. Szeroczyńska i J. Ejsmont-Karabin były współprowadzącymi sesje.

Naukowcy z byłych republik radzieckich mieli prezentacje w języku do jakiego 

jesteśmy przyzwyczajeni na konferencjach czy zjazdach, a mianowicie angielskim. 

Natomiast Rosjanie generalnie mówili w swoim ojczystym języku (przejaw – jak się 

wydaje – tendencji wielkomocarstwowych). A że wszystkich obowiązywał taki sam li-

mit czasowy, przy próbach tłumaczenia niemal symultanicznego dawało to efekt taki, 

że ani po rosyjsku, ani po angielsku nikt nic nie rozumiał. Widać było również wyraźnie 

Rys. 2. Kącik pamięci Profesora Winberga na stole prezydialnym (fot. M. Karpowicz)
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po sposobie przygotowania pre-

zentacji i przezroczy, czy ktoś jeź-

dzi na konferencje poza Rosję, czy 

też nie; oszczędne w kolorystyce, 

przeładowane danymi, zwykłe 

opisy stanu, brak wnioskowania 

ekologicznego, a zamiast tego je-

dynie proste podsumowanie wy-

ników. Wystąpień Rosjan na przy-

zwoitym poziomie i po angielsku 

było niewiele (ale ci, jak wynikało 

z rozmów kuluarowych, od lat 

mają ścisłe kontakty z Zachodem). 

Natomiast wystąpienia naukowców 

z byłych republik radzieckich były 

w większości na dobrym poziomie. 

Mnie osobiście zaintereso-

wało kilka wystąpień. Pierwsze, 

z Estonii, na temat badań wielkich 

jezior w kontekście wymogów unij-

nych, do których badacze włączyli 

jako dane referencyjne badania 

z lat 1911–1913. Kolejne dwa wy-

stąpienia związane są z osobą M.I. 

Gladyszewa z Instytutu Biofizyki 

z Kranojarska. Pokazały one zebra-

nym, że w Rosji są świetnie wyposażone laboratoria, a wyniki badań są bardzo cieka-

we, jak np. krążenie węgla w obrębie sieci troficznej, czy porównanie spektrum pokar-

mowego Dreissena z użyciem markerów biochemicznych. Wspomnieć należy również 

o naszym starym znajomym, bowiem V.V. Mienszutkin w dalszym ciągu modeluje 

– tym razem ekosystem jeziorny z ważnym elementem jaki stanowią ryby.

Na zakończenie konferencji ogłoszono wyniki konkursu młodych naukowców. 

W grupie najlepszych prelegentów nasza krajanka E. Zawisza otrzymała pierwszą 

nagrodę, a pozostałe pojechały na Litwę i do Estonii, natomiast w części plakatowej 

nagrody przypadły Białorusi, Rosji i Słowacji.

Ogłoszono również, że część wystąpień będzie można (po standardowym pro-

cesie recenzencyjno-redakcyjnym) opublikować w Knowledge and Management of 

Aquatic Ecosystems.

Rys. 3. Ozdobny samowar na tle obrazu carycy Katarzyny 

(fot. autorka) 
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Pozostałe atrakcje – trzeba było zorganizować sobie we własnym gronie. Razem 

z ekipą białostocką zwiedziliśmy Peterhof, Carskie Sioło, Ermitaż oraz byliśmy na ba-

lecie w Teatrze Maryjskim. Są to absolutnie obowiązkowe punkty programu w cza-

sie pobytu w Petersburgu – pozostawiają bajeczne wspomnienia! Zaskoczyło nas 

natomiast, że mimo widocznych zmian politycznych i gospodarczych, w dalszym 

ciągu wycieczki dla obcokrajowców są kilkukrotnie droższe niż dla Rosjan. Krążąc 

po mieście wzdłuż Newy, Fontanki, Mojki, Monastyrki oraz licznych kanałów (ob-

wałowanych wielkimi, granitowymi płytami), przechodząc obok pałaców, bogatych 

kamienic warto pamiętać, że to olbrzymie miasto powstało w bardzo krótkim czasie 

i zaledwie 300 lat temu. A po wojnie jego mieszkańcy musieli dokonać takiej samej 

gigantycznej odbudowy miasta jak warszawiacy po Powstaniu. Dobrze, że większość 

eksponatów udało im się wywieść za bezpieczny Ural. Miasto jest powoli restauro-

wane. Trzeba przyznać, że nie likwidują tak bezmyślnie pomników, jak to zdarzyło 

się u nas. Toteż jadąc autobusem mogłam zobaczyć potężnego, kamiennego Lenina 

na placu Zwycięstwa.

Iwona Kostrzewska-Szlakowska

VII Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Ochrona i rekultywacja jezior”
(Toruń, 7–9 października 2010 r.) 

Już po raz siódmy osoby zainteresowane ochroną i rekultywacją wód miały oka-

zję spędzić kilka dni w Toruniu, aby w miłej atmosferze wymienić doświadczenia 

i zorientować się, co się w tej dziedzinie działo w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. 

Konferencja opatrzona datą AD 2010 została zorganizowana pod podwójnym patro-

natem Wojewody i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez konsor-

cjum utworzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

toruński oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskie 

Towarzystwo Hydrobiologiczne oraz Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK 

w Toruniu. 

Rozpoczęcie konferencji zaplanowano na 7 października na godzinę 10.00. 

Umożliwiło to większości uczestników przyjazd do Torunia w dniu rozpoczęcia spo-

tkania, oszczędzając ich czas i koszty jednego, dodatkowego noclegu. Przy wejściu 

do gmachu Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
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w Toruniu, gdzie toczyły się obrady, przybywających oprócz transparentu konfe-

rencyjnego pozwalającego im z ulgą skonstatować fakt, iż trafili we właściwe miej-

sce, witali także gościnni organizatorzy, prowadząc każdego osobiście przez długie 

korytarze gmachu do szatni, w której zdeponować można było bagaże, a następnie 

do biura zjazdu, gdzie można było dokonać rejestracji. Cała procedura przebiegała 

z zaskakującą sprawnością i punktualnie o 10.00 wszyscy byli gotowi do rozpoczęcia 

prac. 

Po krótkim, formalnym otwarciu, nastąpiło pierwsze merytoryczne wystąpienie. 

Hanna Soszka z Instytutu Ochrony Środowiska opowiedziała o założeniach zakro-

jonego na dużą skalę ogólnopolskiego projektu, którego celem miało być określenie 

stanu i podatności na degradację 1200 polskich jezior oraz wskazanie działań na-

prawczych umożliwiających im w przyszłości osiągnięcie, bądź zachowanie dobrego 

stanu zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Poza nie podlegającymi dyskusji ko-

rzyściami poznawczymi płynącymi z tak rozległych badań, ich znaczenie polegało 

także na stworzeniu platformy współpracy wielu badaczy (ekspertów) z całej Polski, 

zajmujących się ochroną wód. Wielu z nich zresztą przysłuchiwało się prezentacji, 

siedząc na sali obrad.  

Kolejną prezentacją był wykład Ryszarda Wiśniewskiego, gospodarza konferencji. 

Z właściwą sobie swadą i ekspresją, Profesor przedstawił najnowsze sposoby monitoro-

wania stanu zbiorników wodnych, ich ochrony i rekultywacji. Najciekawszym i wysoce 

inspirującym elementem w jego wystąpieniu była przebijająca wyraźnie świadomość 

braku możliwości zrozumienia procesów zachodzących w ekosystemach jeziornych 

w stopniu wystarczającym do skutecznego przewidywania efektów wprowadzanych 

w nich zmian. Złożoność systemu wymyka się zarówno holistycznej, jak i redukcjo-

nistycznej próbie poznania. Pojawiające się w wykładzie odniesienie do teorii chaosu 

jest bardzo trafne. Niestety można je odczytać bardziej jako gest kapitulacji niż logicz-

ną podstawę do stworzenia zwartej recepty dla praktyków rekultywacji. Postulowane 

zaangażowanie w badania skomplikowanych procedur obliczeniowych, na przykład 

sieci neuronowych, stanowi już jakąś propozycję rozwiązania problemu naszej niewie-

dzy, ale w świetle przytoczonej już teorii chaosu umożliwi nam prognozowanie zmian 

w ekosystemie z nie większą dokładnością, niż współczesne prognozowanie pogody, 

co może okazać się często wysoce niezadowalającym wynikiem, a „efekt motyla” po-

zostanie zmorą osób zajmujących się ochroną i rekultywacją jezior.

W kolejnych doniesieniach Katarzyna Izydorczyk opowiedziała o projekcie po-

święconym tworzeniu stref ekotonowych, chroniących przed zanieczyszczeniami ze 

źródeł rozproszonych dorzecza Pilicy, a w szczególności mających chronić Zbiornik 

Sulejowski. Barbara Wojtasik zaoferowała słuchaczom garść danych i przemyśleń 

dotyczących wykorzystania mejobentosu jako bioindykatora. Agnieszka Bańkowska 
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opowiedziała o kompleksowych badaniach i rekultywacji Jeziora Zdworskiego, poda-

jąc ciekawy przykład sprzeczności pomiędzy kilkoma realizowanymi w tym zbiorni-

ku zabiegami rekultywacyjnymi. Barbara Jachimko opisała barwny świat zbiorników 

powstałych na terenie po eksploatacji węgla brunatnego. Urszula Szymańska przed-

stawiła rekultywację jeziora Jeziorak Mały przez pryzmat zmian zespołu zamieszku-

jących je chruścików. Maciej Walczak opowiedział o zastosowaniu bioaugmentacji 

dla przyspieszenia rozkładu materii organicznej w osadach i w konsekwencji spo-

wolnienia lądowacenia Jeziora Zdworskiego. Był to rzadki przypadek, kiedy poja-

wienie się deficytów tlenowych nad osadami stanowiło dowód na skuteczność prze-

prowadzonych zabiegów rekultywacyjnych, choć w tym przypadku użycie określenia 

rekultywacja staje się mocno dyskusyjne. W ostatnim przed obiadem doniesieniu 

Liliana Bartoszek opowiedziała o możliwościach wykorzystania gipsu do zwiększenia 

retencji fosforu w osadach na przykładzie badań przeprowadzonych w zbiornikach 

zaporowych Solina-Myczkowce. Po obfitującym w twórczą debatę obiedzie Tomasz 

Hesse opowiedział o pięciu latach doświadczeń z rekultywacją jeziora Trzesiecko, 

a następnie Magdalena Kaczorkiewicz przedstawiła wyniki badań nad specjacją fos-

foru w osadach tego zbiornika. W kolejnym doniesieniu Renata Trandyrak przedsta-

wiła pomysły na ochronę jeziora Sajmino w Ostródzie. Ostatnia tego dnia prezenta-

cja dotyczyła wykorzystania nowych preparatów ograniczających wydzielanie fosforu 

z osadów dennych, co zaprezentował słuchaczom Ryszard Gołdyn. 

Po ostatniej prezentacji zaplanowano dyskusję. O dziwo okazała się ona burzli-

wa i wyjątkowo twórcza. Poza kilkoma technicznymi problemami, takimi jak zalety 

i wady poszczególnych preparatów do inaktywacji fosforu (dylemat: Foslock czy Pix 

i dlaczego), czy kłopotów z rekultywacją zbiorników przepływowych (konieczność 

ciągłej rekultywacji), pojawiły się fundamentalne pytania o cel rekultywacji. Cel 

ten jest bowiem narzucany z reguły przez dysponenta pieniędzy. Zazwyczaj są to 

władze samorządowe, które uzyskały finansowanie ze źródła zewnętrznego, często 

z któregoś z unijnych programów. Dla zleceniodawcy efekty muszą nastąpić szybko 

(najlepiej jutro, a najpóźniej przed najbliższymi wyborami) i oznaczać znaczące po-

lepszenie wartości użytkowej zbiornika dla społeczności lokalnej (znacząca popra-

wa przezroczystości wody, zanik sinic). Determinuje to działania krótkowzroczne, 

nakierowane na jak najszybsze zablokowanie jak największej ilości fosforu w osa-

dach, pojawienie się makrofitów (masowe nasadzania) i blokowanie rozwoju fito-

planktonu. Istnieją podejrzenia, że wiele z tych zabiegów w dłuższej perspektywie 

może okazać się mało skuteczna, bądź wręcz szkodliwa dla ekosystemu. Być może 

zamiast blokować sztucznie fosfor w osadach, należałoby próbować je „wyleczyć”, 

przywracając im naturalne zdolności sorpcyjne. Traktując obieg fosforu w jeziorze 

jako integralny element żywej struktury ekosystemu, uzdrawiać całościowo procesy, 
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likwidować przyczyny aberracji, a nie zaleczać objawy. Dyskusja taka pojawiła się 

w dużym gronie praktyków rekultywacji po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że przy-

niesie z czasem konstruktywny efekt. 

Po uroczej kolacji uczestnicy konferencji udali się z przewodnikiem na nocny 

spacer po Toruniu. Podczas jego trwania przewodnikowi udało się przekonać współ-

spacerowiczów, że bijąca wręcz z niego fascynacja Toruniem, z początku wydająca 

się czymś chorobliwie wybujałym, ma całkiem solidne podstawy merytoryczne. 

Następny dzień upłynął pod znakiem zajęć w terenie. Po szybkim śniadaniu au-

tokar przewiózł uczestników do Gniezna, gdzie w auli Kolegium Europejskiego 

Jadwiga Trzcińska z Urzędu Miasta opowiedziała o doświadczeniach władz Gniezna 

w rekultywacji dwóch miejskich jezior, finansowanych z programu Life+. Następnie 

Ryszard Wiśniewski przedstawił historię rekultywacji obu jezior z punktu widzenia 

osoby odpowiedzialnej za jej merytoryczną stronę. Po tym wprowadzeniu wszyscy 

udali się w teren, aby naocznie przekonać się o powodzeniu działań rekultywacyj-

nych. Wbrew świadczącym o nadmiernej skromności uwagom Profesora, efekty tych 

działań były wyraźnie widoczne. Kolejne punkty programu to zwiedzanie Katedry 

Gnieźnieńskiej, obiad i oglądanie jeszcze jednego, poddanego rekultywacji jeziora. 

W tym przypadku jej efekty były wręcz imponujące. 

Po powrocie do Torunia i przebraniu się w stroje wieczorowe, uczestnicy kon-

ferencji zostali przewiezieni do uroczego ośrodka na Barbarce i ugoszczeni z iście 

staropolskim gestem przez organizatorów. Pyszne jedzenie, znakomita obsługa 

i rewelacyjna muzyka na żywo szybko wprowadziły wszystkich w świetny nastrój. 

Parkiet huczał od podskoków i hołubców, a jedynym mankamentem zabawy była 

konieczność jej zakończenia. 

Biorąc pod uwagę szampańską zabawę kończącą drugi dzień konferencji, poranna 

sesja następnego dnia cieszyła się zaskakująco dużą frekwencją. Rozpoczął ją czy-

sto inżynierski opis przyrządów do ilościowego pobierania próbek z osadów, trochę 

nie pasujący do reszty konferencyjnych wystąpień. Następnie Ryszard Gołdyn opo-

wiedział o inaktywacji fosforu w trzech wielkopolskich jeziorach. Robert Dziaman 

przedstawił garść wstępnych przemyśleń dotyczących planowanej rekultywacji 

Jeziora Paprocańskiego koło Tychów. W kolejnym wystąpieniu Beata Messyasz opo-

wiedziała o początkach rekultywacji Jeziora Durowskiego. Na koniec konferencji 

Nigel Traill opowiedział o europejskich doświadczeniach z inaktywacją fosforu pre-

paratem Foslock. 

Po tym wystąpieniu odbyła się sesja plakatowa. Zaprezentowano 7 prac dotyczą-

cych wpływu trofii na makrozoobentos, zooplankton lub peryfiton, zagrożenia je-

zior toksynami sinicowymi, oraz konkretnych rekultywacji, w tym prowadzonych 

za pomocą chemicznej inaktywacji fosforu.

wiadomości 25.indd   42wiadomości 25.indd   42 2011-04-07   08:38:152011-04-07   08:38:15



43WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

Konferencja zakończyła się krótką dyskusją i podsumowaniem. Jego główne prze-

słanie mieści się pięciu punktach:

1. Należy zastanowić się, czy celem rekultywacji jest kompleksowa naprawa eko-

systemu, czy jedynie „leczenie” pojedynczych objawów. 

2. Należy zwrócić uwagę, że w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej działania 

rekultywacyjne muszą spełniać dodatkowe warunki – na przykład zachowania rów-

nowagi biologicznej.

3. Zamawiający rekultywację powinien zostać szczegółowo poinformowany, ja-

kiego może się spodziewać efektu, za jakie fundusze i z pomocą jakich środków; wy-

maga to zdefiniowania systemu wskaźników umożliwiających ocenę skuteczności 

zabiegów rekultywacyjnych. 

4. Wszelkie działania dotyczące jezior należy wykonywać kompleksowo 

(uwzględniając zlewnię), najlepiej na etapie zapobiegania zagrożeniom, a nie dzia-

łań ratunkowych, przy udziale konsorcjum skupiającego wszystkich użytkowników 

zbiornika.

5. Zaproponowano zmiany w sposobie funkcjonowania konferencji. Między in-

nymi postanowiono podjąć działania zmierzające do zwiększenia udziału w niej in-

żynierów, projektantów i wykonawców, których udział w toruńskich konferencjach 

spada ze spotkania na spotkanie. Postanowiono umożliwić uczestnikom zapoznanie 

się z losami zbiorników, o rekultywacji których mówiono na poprzednich konferen-

cjach. Zaproponowano też, aby w programie kolejnej edycji konferencji znalazły się 

warsztaty praktyczne, dotyczące na przykład dawkowania preparatów inaktywują-

cych fosfor. Postanowiono wreszcie, że zachowany będzie trzyletni rytm konferencji, 

co oznacza, że następna odbędzie się w 2013 roku.

W konferencji uczestniczyło 81 osób. Największą grupę stanowiły osoby związane 

ze szkołami wyższymi – 36 osób, w tym aż 29 osób związanych z uniwersytetami. 

Stawiły się 4 osoby związane z instytutami badawczymi. 12 osób reprezentowało 

wojewódzkie i regionalne dyrekcje i inspektoraty ochrony środowiska, 5 osób – re-

gionalne instytucje związane z hydrologią, 4 osoby – urzędy marszałkowskie i urzę-

dy miasta. 12 osób reprezentowało firmy związane z ochroną środowiska. Pojawiły 

się 2 osoby ze Słowińskiego Parku Narodowego, 2 osoby z Polskiego Związku 

Wędkarskiego i 1 osoba z prasy. Troje uczestników należało do Polskiego Zrzeszenia 

Inżynierów i Techników Sanitarnych, będącego współorganizatorem konferencji.

Konferencję można ocenić jako bardzo udaną. Przyczyniła się do tego znakomita 

organizacja i niezwykła gościnność organizatorów. Większość uczestników miesz-

kała w jednym hotelu blisko starówki, spożywając w nim wspólnie śniadania. Na 

wszelkie przejazdy i dojazdy był podstawiany autokar. Pozostałe posiłki zaplanowa-

no w pobliżu miejsca obrad. Wszystko to zaoszczędziło dużo czasu i umożliwiło 
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wykonanie napiętego programu. Zresztą sam pomysł konferencji zdaje się znako-

mity. Tak szeroki udział badaczy z różnych ośrodków, w tym licznie reprezentowane 

młode pokolenie rokują nawiązanie ożywionej i twórczej współpracy przy projek-

tach związanych z ochroną jezior. Wiele kontaktów nawiązanych na poprzednich 

toruńskich konferencjach zaowocowało już zresztą licznymi wspólnymi projekta-

mi, o niektórych z nich można było usłyszeć podczas opisywanego spotkania. Mam 

nadzieję, że następne konferencje organizowane przez środowisko toruńskie będą 

równie udane.

Andrzej Mikulski
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