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Wiadomości
Hydrobiologiczne

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

»» XXXIV Kongres Societas Internationalis Limnologiae (SIL)
»» Międzynarodowa Konferencja “Frontiers in Plankton Research”
»» Warsztaty „Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych oraz zachowanie i odtworzenie
drożności morfologicznej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”

Sprawozdania
XXXIV Kongres
Societas Internationalis Limnologiae (SIL)
Nankin, Chiny 19–24 sierpnia 2018 roku
Tematem kuluarowych rozmów podczas Kongresu był utrzymujący się trend utraty
pozycji SIL na rzecz „konkurencyjnego” towarzystwa, jakim jest American Society of
Limnology & Oceanography, odpływ członków SIL, zwłaszcza w krajach zachodnich,
oraz zmniejszająca się frekwencja na Kongresach SIL. Podczas kongresowych zebrań
członkowie SILprzedstawili szereg inicjatyw, których wdrożenie ma przeciwdziałać tym
tendencjom. Szczegóły przyjętych planów i akcji można znaleźć w silowskim newsletterze
nr 73 (https://limnology.org/publications/sil-news/).
Nankin był, jak nazwa wskazuje (Nan
jing – południowa stolica), jedną ze
stolic dawnego cesarstwa chińskiego,
cywilizacyjny rozwój której (i całego
regionu) w wielu aspektach zależał
od lokalnych zasobów wód śródlądowych. Organizatorami kongresu byli:
Nankiński Instytut Geografii i Limnologii Chińskiej Akademii Nauk (NIGLAS), Chińskie Towarzystwo Nauk o
Glebie (SSSCh) oraz chińskie Główne
Państwowe Laboratorium Nauk Limnologicznych i Środowiskowych (SKLLSE). Według informacji uzyskanych od

organizatorów w obradach uczestniczyły 642 osoby, które przyjechały z 40
krajów, przy czym większość uczestników stanowili naukowcy z południowo-wschodniej Azji, głównie z Chin (z
których przybyło 386 osób).
Ceremonia otwarcia obrad
Kongresu miała miejsce w niedzielę,
oprawę artystyczną zapewniły jej występy chińskich muzyków, tancerzy
i performerów. Po ceremonii uczestników Kongresu zaproszono na powitalny koktajl. Regularne obrady rozpoczęły się w poniedziałek i trwały do

czwartku włącznie. Kalendarz każdego
dnia obrad był bogaty i urozmaicony:
obejmował sesje wykładowe i plakatowe, które odbywały się od rana do godzin popołudniowych. Po nich, a także
w trakcie przerwy na lunch, miały miejsce wydarzenia towarzyszące: walne
zgromadzenia SIL, zebrania członków
Komitetu Wykonawczego SIL, spotkania ze studentami i grup roboczych.
Końcowym akcentem każdego dnia
była wspólna kolacja, którą dla uczestników sponsorował NIGLAS.
Prezentacje
pogrupowano
w 13 sesjach regularnych oraz 22 sesjach specjalnych, ponadto odbyły się
dwie sesje plakatowe. Przedstawiono
381 prezentacji ustnych oraz 114 plakatów. Tradycyjnie najwięcej wystąpień zgromadziła sesja poświęcona
fitoplanktonowi i zooplanktonowi (35),
kolejne pod względem liczby prezentacji były sesje dotyczące osadów i remediacji zanieczyszczeń (19), wkładu
limnologów w poznanie globalnych
problemów ekologicznych (19) oraz
zarządzania i rekultywacji ekosystemów wodnych (18). Ogólnie rzecz biorąc wśród prezentacji dominowały te
poświęcone różnym aspektom biologii
fitoplanktonu, zdecydowanie mniej
było tych dotyczących zooplanktonu
Baner SIL

i makrofitów (Fig. 1). Przykrym zaskoczeniem była niewielka liczba prezentacji
poświęconych organizmom bentosowym – ich udział w ogólnej liczbie prezentowanych prac nie przekroczył 11%.
Honor wygłoszenia wykładu
plenarnego w ramach Baldi Memorial
Lecture przypadł prof. Sally MacIntyre
(UCSB USA). Jej prezentacja była bardzo przystępnym przeglądem/omówieniem wpływu czynników fizycznych,
a w szczególności mieszania i jego dynamiki, na procesy zachodzące w jeziorach. Przyznam, że był to jeden z tych
wykładów, który najbardziej zapadł mi
w pamięć spośród prezentacji na SIL,
zapewne dlatego, że pogrzebał moje
naiwne wyobrażenia o termoklinie
i metalimnionie jako w miarę stabilnym bycie separującym hypo- i epilimnion. Animacje przedstawiające wewnętrzne fale w jeziorach oraz „bąble”
wód epilimnetycznych wędrujących w
głąb do hypolimnionu były naprawdę
sugestywne. Wykład w ramach Kilham
Memorial Lecture wygłosił prof. Richard
Robarts – było to podsumowanie stanu
ochrony śródlądowych wód w Afryce,
a zarazem gorzkie rozliczenie z realizowanymi na Czarnym Lądzie programami limnologicznymi: owocnymi pod
względem naukowym, lecz w ograniczonym stopniu przekładającymi się
na poprawę efektywności zarządzania
zasobami wód śródlądowych Afryki.
Ta z kolei prezentacja uświadomiła mi
skalę problemów organizacyjnych i politycznych, z którymi borykać się muszą
naukowcy walczący o poprawę stanu
jakości wód. Spośród pozostałych sześciu wykładów plenarnych niezwykle
interesujące były: wykład prof. Luca
DeMeestra o procesach ekologicznych
i ewolucyjnych oraz ich wzajemnych
relacjach w kształtowaniu adaptacji
do globalnych zmian, a także wykład
prof. Philippe Van C ellena, stanowiący
syntetyczny przegląd wpływu zbiorników zaporowych na lokalne i globalne
zmiany w obiegu związków biogenicznych oraz węgla. W tej ostatniej niepokojące były dane o zwiększającej
się, zwłaszcza w krajach rozwijających
się, presji związanej z coraz większą
liczbą budowanych i planowanych do
Prezentacj E. Babkiewicz

Budynek EXPO
budowy tam. Ogółem zostało wygłoszonych osiem wykładów plenarnych.
Obrady odbywały się w centralnym budynku kompleksu targów
Expo, położonym w nowoczesnej dzielnicy Jianye. Budynek był na tyle duży,
by zapewnić miejsce dla wszystkich
sesji Kongresu, a zarazem sale były położone na tyle blisko, aby można było
sprawnie przemieszczać się pomiędzy sesjami. Ułatwiło to uczestnikom
wysłuchanie tych prezentacji, które
uznali za najbardziej dla siebie interesujące, a które, jak to zwykle bywa,
były rozproszone w różnych sesjach.
Niestety, organizatorzy nie zawsze

fortunnie rozplanowali rozmieszczenie
sesji w poszczególnych salach. Niektóre
z sesji, grupujące szczególnie interesujące tematy, jak na przykład sesja poświęcona wpływowi, jaki wywarł prof. Brian
Moss na badania limnologiczne, czy
też ta dotycząca poznania globalnych
problemów ekologicznych w oparciu
o badania limnologiczne, odbyły się w
salkach tak małych, że słuchacze zmuszeni byli wysłuchiwać ich stojąc w tłoku. W tym samym czasie tematy bardziej
specjalistyczne były prezentowane na
sali plenarnej dla audytorium zaledwie
kilkunastoosobowego. Organizacyjnych
potknięć było jednak niewiele. Niedosyt

ChaohuL Wetland
budziło między innymi skąpe wyposażenie uczestników w materiały zjazdowe – zabrakło w nich na przykład książki abstraktów, jakiejkolwiek informacji
o atrakcjach turystycznych Nankinu,
czy nawet mapy miasta – być może
wynikało to z założenia, że wszystko
można znaleźć w wersji elektronicznej
w internecie. Niezależnie od tego należy przyznać, że organizatorzy sprawili
się bardzo dobrze i cały czas zapewniali wszelką pomoc i asystę uczestnikom Kongresu. Za okazaną gościnność

i pomoc należą się im wielkie wyrazy
uznania! Problemem niezawinionym
i niezależnym od organizatorów Kongresu był, stanowiący poważną uciążliwość dla uczestników, fakt cenzury internetu i blokady niektórych serwerów
przez chiński rząd.
Regularne obrady Kongresu
zakończyły się w czwartek. Tradycją
jest, że pod koniec obrad przyznaje się
wyróżnienia dla osób zasłużonych oraz
młodych i obiecujących limnologów.
W tym roku Medalem Naumanna-Thienemanna uhonorowano prof. Larsa
Tranvika (Uniwersytet w Uppsali) oraz

prof. Johna P. Smola
(Queen’s
University, Kanada). Nagrodę odebrał też prof.
John R. Jonesa (Univ.
Missouri), który z sukcesem
pokierował
procesem przekształceniu silowskich Verhandlungów w regularnie publikowany
kwartalnik Inland Waters. Podczas Kongresu Prof. Jones przekazał funkcję głównego
edytora tego kwartalnika Prof. Dawidowi
Hamiltonowi (Griffith
University, Australia).
W organizowanym po
raz drugi konkursie
na najlepszą studencką publikację zwyciężył Matthew Guzzo
(University of Guelph,
Kanada), który przedstawił rezultaty badań nad wpływem
zmian reżymu termicznego jezior na
dietę, wykorzystanie siedliska i strukturę populacji palii amerykańskiej. Drugie miejsce w tym konkursie zajął Ralf
Aben (Radboud University, Holandia),
a trzecie Clay Prater (Loughborough
University, UK). Kulminacją ceremonii
zakończenia obrad Kongresu było pożegnalne przyjęcie w sali bankietowej
centrum Expo, po którym goście mogli
bawić się na zorganizowanej na miejscu dyskotece.
Jednym ze stałych punktów
programu Kongresów SIL są wycieczki do miejsc o szczególnych walorach
przyrodniczych i kulturowych. Wycieczki zaplanowane były na piątek.
Organizatorzy zaproponowali uczestnikom możliwość udania się na jedną
z pięciu wycieczek. Program wycieczek i miejsca, które miano odwiedzić,
zostały zawczasu opisane na stronie
internetowej Kongresu. Miały to być
pobliskie jeziora, leżące nad niektórymi z nich terenowe stacje naukowe
oraz rezerwaty przyrody i zabytki bogatego dziedzictwa kulturowego regionu. Niestety, organizatorzy poczynili zmiany w programach wszystkich
Chińskie przysmaki

wycieczek, nie uprzedzając o nich
uczestników. W rezultacie pojechaliśmy wprawdzie nad zapowiedziane
jeziora, lecz ani stacji terenowych, ani
rezerwatów przyrody czy też zabytków
nie oglądaliśmy. Żelaznym punktem
każdej wycieczki okazały się być stacje
oczyszczania wody z zakwitów sinicowych, przy których usytuowano ośrodki edukacyjne, nazywane „muzeami cyanobakterii”, przedstawiające problem
eutrofizacji wód. Muzea okazały się
być bardzo nowoczesne, multimedialne i interaktywne, jednak w tym, które
odwiedzaliśmy, poza naszą wycieczką
nie było zwiedzających. Być może wynikało to z tego, że było ono zamknięte
na kłódkę, którą otworzono dopiero
po naszym przybyciu. Gdy dociekliwi

badacze zapytali o wydajność instalacji służącej oczyszczaniu wody z sinic, w odpowiedzi usłyszeli wartość,
będącą mniej niż ułamkiem promila
objętości jeziora. Uwagi, kwestionujące sensowność takiego pomysłu na
rekultywację jezior, powtórzonego,
jak zrozumieliśmy kilkakrotnie w różnych częściach kraju, przewodniczka
oraz opiekunka wycieczki pominęły
milczeniem, wskazując na korzyści
przetwarzania biomasy sinic na nawóz,
możliwego dzięki tym instalacjom. Po
obiedzie w lokalnej restauracji – dania,
z których wiele ingrediencji pochodziło z połowów w jeziorze, serwowano
na modłę chińską, na obrotowym stole, a nasza opiekunka była tak miła, że
opowiedziała o chińskich zwyczajach

XI Konferencja NaukowoTechniczna
„Ochrona i rekultywacja jezior”
12-14 czerwca 2019 r.,
Grudziądz
Więcej informacji na stronie:
http://www.ochronajezior.pl/

kulinarnych oraz przybliżyła (nazwała)
rzeczy, które nam podano, pojechaliśmy
zobaczyć odtworzone siedlisko wodno-bagienne (reconstructed wetland). Ówże
wetland okazał się być spłachetkiem
o powierzchni około dwóch arów, okazało się również, że w chińskiej nomenklaturze wetlandem jest częściowo zalana
wodami jeziora, nasadzona rzędami monokultura wierzbowa, z sadzami do hodowli krewetek i mięczaków. Trudno nie
oprzeć się wrażeniu, że zmiany w programie wycieczek miały drugie dno i chyba
nie do końca były zamierzone przez organizatorów konferencji. Jakkolwiek by
nie było, piszący te sprawozdanie we
własnym zakresie i dzięki uprzejmości
organizatorów odwiedził bardzo nowoczesną i świetnie wyposażoną stację
hydrobiologiczną NIGLAS nad jeziorem
Taihu – a jest to stacja, której chińskim
naukowcom można pozazdrościć.
Tematem kuluarowych rozmów
podczas Kongresu był utrzymujący się
trend utraty pozycji SIL na rzecz „konkurencyjnego” towarzystwa, jakim
jest American Society of Limnology &
Oceanography, odpływ członków SIL,
zwłaszcza w krajach zachodnich, oraz
zmniejszająca się frekwencja na Kongresach SIL. Podczas kongresowych zebrań członkowie SIL przedstawili szereg
inicjatyw, których wdrożenie ma przeciwdziałać tym tendencjom. Szczegóły
przyjętych planów i akcji można znaleźć
w silowskim newsletterze nr 73 (https://
limnology.org/publications/sil-news/).
Warto zauważyć, że jedną z osób które
odnowić i uatrakcyjnić mają oblicze SIL,
jest nasz rodak dr Maciej Bartosiewicz,
który zajmuje się profilem organizacji
w jednym z mediów społecznościowych.
Czy działania podjęte przez SIL okażą się
skuteczne? Być może będziemy mogli się
przekonać na kolejnym Kongresie, który
odbędzie się ponownie w południowo-wschodniej Azji, w Gwangju w Korei Południowej, w dniach 23–28 sierpnia 2020
roku.
Tomasz Brzeziński
Zakład Hydrobiologii UW

Sprawozdania
III Międzynarodowa Konferencja
“Frontiers in Plankton Research”
with taxonomic training for young scientists
Zelenogradsk (k. Kaliningradu), Rosja
24–28 września 2018 roku
Nie zabrakło na konferencji gości z Krymu, którzy żarliwie lobbowali na rzecz skłonienia
uczestników konferencji do korzystania z krymskich kurortów. W rezultacie, jest możliwe,
że następna podobna konferencja zostanie tam właśnie zorganizowana.
Udając się w tą daleką (biorąc pod uwagę konieczność zdobycia wizy) i bliską
(w kilometrach) zarazem podróż nie
spodziewałam się tylu niezwykle przyjemnych wrażeń. Hotel „Sambia”, w którym zostali ulokowani uczestnicy konferencji i w którym odbywały się obrady,
okazał się miejscem wygodnym (niemal
luksusowym, a przy tym
tanim), a w dodatku bezpośrednio sąsiadującym
z promenadą ciągnącą się kilka kilometrów
wzdłuż plaży (Fot. 1). Pogoda nieco chłodna, lecz
słoneczna i urok niezbyt
zatłoczonej o tej porze
roku promenady zachęcały do spacerów w każdej wolnej chwili.
Równie pozytywne wrażenia odniosłam z samych obrad.
Na ogół niewiele wiemy
o współczesnych osiągnięciach naukowych
hydrobiologów
rosyjskich (i post-radzieckich), toteż większość
referatów była dla nas
(nielicznych, bo tylko
czterech) gości z Unii
Europejskiej, przyjemFot. 1

nym zaskoczeniem. Ściślej rzecz biorąc,
mogłaby być, gdyby nie fakt, że niemal
wszystkie referaty wygłaszane były po
rosyjsku, w rezultacie tylko 50% gości z
UE (jedna osoba z Litwy i jedna osoba
z Polski) mogło je w pełni zrozumieć.
Tematyka konferencji obejmowała badania planktonu zarówno mor-

skiego, jak i słodkowodnego. Jest to
o tyle oczywiste, że konferencja została
zorganizowana dzięki wysiłkom dwóch
pań ściśle związanych z tematyką morską, prof. Eleny Naumienko z Antlantyckiego Instytutu Naukowo-Badawczego
Gospodarki Rybackiej i Oceanografii
w Kaliningradzie i prof. Ireny Telesh z In-

Fot. 2
stytutu Zoologii Rosyjskiej Akademii
Nauk w Petersburgu. Zgodnie z oczekiwaniami, wiele referatów omawiało
skutki napływu do Bałtyku i jego estuariów gatunków inwazyjnych, małży (S.
V. Aleksandrov i L. V. Rudinskaja) i skorupiaków (E. Naumienko). Do tej grupy
zagadnień należały też bardzo nowo-

Fot. 3

czesne badania nad masowymi pojawami bruzdnicy Prorocentrum minimum.
Badania te prowadzi rosyjsko-niemiecki zespół zdominowany przez młodych
naukowców, pod kierownictwem profesorów S. Skarlato, H. Shuberta i I. Telesh.
Badania koncentrują się na obserwacji
cyklu życiowego tej bruzdnicy, roli ka-

nałów jonowych w ekscystacji, molekularnych mechanizmów strategii adaptacyjnych wyjaśniających niezwykłe
powodzenie tych organizmów w kolonizowaniu nowych terenów.
Nie zabrakło na konferencji
gości z Krymu, którzy żarliwie lobbowali na rzecz skłonienia uczestników
konferencji do korzystania z krymskich
kurortów. W rezultacie, jest możliwe, że
następna podobna konferencja zostanie tam właśnie zorganizowana. W prezentacjach z Krymu również dominowały zagadnienia związane z inwazją
obcych gatunków, m.in. pojawieniem
się w Zatoce Sewastopolskiej wcześniej
tam nie notowanego skorupiaka Acartia tonsa, jak też o zmianach struktury
fitoplanktonu po pojawieniu się w tej
zatoce widłonoga Oithona davisae, oraz
o mechanizmach adaptacyjnych u obu
wyżej wymienionych gatunków, jak też
jeszcze jednego obcego gatunku - Pseudodiaptomus salinus.
Równie dużym zainteresowaniem cieszyło się zagadnienie inwazji
obcych gatunków w siedliskach słodkowodnych. Kilka doniesień omawiało pojawienie się w licznych jeziorach
amerykańskiego wrotka Kellicottia
bostoniensis. Inwazyjnym gatunkiem
bruzdnicy badanym w wielu ośrodkach
naukowych Rosji i krajów sąsiednich
jest Gonyostomum semen. Gatunek ten
był na przykład notowany w większości
jezior archipelagu Valaam, przy czym
masowo rozwijał się w jeziorach o niskiej zawartości biogenów (Je. Ju. Voakina). (Krótko o G.s. napisała w WH 216
(20)/2018 Magdalena Grabowska).
Nie zabrakło doniesień o zakwitach sinic i koncentracjach mikrocystyn, zwłaszcza w wodach estuariów,
w tym Zalewu Kurskiego i Zatoki Sewastopolskiej.
Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia A. Neritiny, młodej reprezentantki zespołu
prof. A. Kotova, która z ogromną swadą i w przystępny sposób przybliżała
uczestnikom zagadnienia związane
z występowaniem gatunków z rodzaju
Daphnia w plejstocenie w północno-wschodniej Azji. Analiza efipiów znalezionych w sierści mamutów pozwoliła
Fot. 4

badaczom odkryć, że w późnym plejstocenie nastąpiło masowe wymieranie
Ctenodaphnia. A. Neritina przedstawiła
też, zarówno w kolejnym referacie, jak
i w ramach warsztatów dla młodych
zooplanktonologów, zagadnienia związane z taksonomią Cladocera, wskazując na konieczność zrewidowania wielu dotychczasowych opisów rodzajów
i gatunków. Część z jej kilku doniesień
dotyczyła morfologii i taksonomii rodzaju Moina.
Liczne były, jak zwykle
(zwłaszcza na plakatach), doniesienia
o strukturze zooplanktonu jezior, rzek
i zbiorników zaporowych, przy czym
szczególnie dużo uwagi poświęcono
małym jeziorom. Mimo, iż czas wystąpień nie był rygorystycznie przestrzegany, a po każdym wystąpieniu pozwalano na dłuższą dyskusję, sesje nie były
zbytnio wydłużane.
Udział dwuosobowej reprezentacji polskiej nie został niezauważony.
Autorka tego sprawozdania wygłosiła
referat zatytułowany „Does the world
need faunists? Reflections on the role of
faunistic research in ecology” (Fot. 2),

bardzo dobrze przyjęty przez młodzież
i nagrodzony przez A. Neritinę kluczem
do oznaczania Eurycercidae. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również
doniesienie prof. Natalii Kuczyńskiej-Kippen „Microcrustaceans (Cladocerans and Copepods) as indicators of
anthropogenic disturbance in rhe pond’s
catchment”.
Nie obyło się oczywiście bez
wycieczki na Mierzeję Kurońską. Pogoda na szczęście dopisała, więc z przyjemnością zwiedziliśmy „tańczący las”
(Fot. 3) z wygiętymi w niezwykły sposób drzewami, stację ornitologiczną,
gdzie mogliśmy obserwować poranne
obrączkowanie ptaków (Fot. 4), jak też
wspaniałe i rozległe wydmy (Fot. 5).
Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek
imprezę w Rosji bez „harmoszki”. Towarzyszyła nam ona i tym razem, tworząc
podkład muzyczny pod występy wokalne uczestników konferencji, zarówno
w trakcie bardzo udanego bankietu,
jak i przy pożegnaniu kolejnych grup
opuszczających hotel „Sambia” w Zelenogradsku i udających się na dworce do
Kaliningradu.

Serdeczność i gościnność gospodarzy, wspaniałą atmosferę konferencji, świetne warunki pobytu będę
jeszcze długo wspominać, w czym pomoże mi na pewno seria filmików przesłana uczestnikom przez organizatorkę
po miesiącu od zakończenia konferencji.
Jolanta Ejsmont-Karabin

					

Sprawozdania
Warsztaty „Zmiany morfologiczne wód
powierzchniowych oraz zachowanie
i odtworzenie drożności morfologicznej na
Międzynarodowym Obszarze
Dorzecza Odry”
Wrocław, 28-29 listopada 2018 roku
Przyczynkiem do warsztatów był dokument pod nazwą „Strategia wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej na Międzynarodowym Obszarze
Dorzecza Odry”, będący opracowaniem ekspertów działających przy MKOOpZ.
W dniach 28-29 listopada 2018 roku
odbyły się we Wrocławiu warsztaty
Podgrupy Roboczej GP „Planowanie
w gospodarowaniu wodami/RBMP”
działającej w ramach Międzynarodowej
Komisji
Ochrony
Odry
przed
Zanieczyszczeniem (MKOOpZ).
Tematem
warsztatów
były
“Zmiany morfologiczne wód
powierzchniowych oraz zachowanie i
odtworzenie drożności morfologicznej
na
Międzynarodowym
Obszarze
Dorzecza Odry”.

MKOOpZ jest funkcjonującą
międzynarodową,
trójstronną
komisją zajmującą się problematyką
rzeki Odry i ochrony jej dorzecza.
Komisję powołano na podstawie
międzynarodowej umowy podpisanej
w 1996 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki
Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską.
Umowa weszła w życie po ratyfikacji
dwadzieścia lat temu - w dniu 26
kwietnia 1999 roku. Obsługą MKOOpZ

zajmuje się jej Sekretariat, który ma
swoją siedzibę we Wrocławiu. Sekretariat MKOOpZ wspiera Komisję, jej
Przewodniczącego, Przewodniczących
Delegacji oraz grupy robocze w realizacji ich zadań. Cele działania Komisji
skupiają się na zapobieganiu zanieczyszczeniom wód Odry i Bałtyku oraz
wspieraniu działań na rzecz redukcji tych zanieczyszczeń; utrzymaniu
i ochronie ekosystemów wodnych i brzegowych z zachowaniem różnorodności
gatunkowej; umożliwieniu wykorzystania wód Odry jako wody pitnej oraz
wody użytkowanej rolniczo; zapobieganiu i trwałym obniżaniu ryzyka
szkód powodziowych oraz koordynacji wdrażania Ramowej Dyrektywy
Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej
w dorzeczu Odry.
Główne decyzje MKOOpZ
zapadają na szczeblu posiedzenia
Komisji, w którym uczestniczą Delegacje Stron Umowy. Praca MKOOpZ
odbywa się w grupach i podgrupach
roboczych, złożonych ze specjalistów
wszystkich trzech Stron Umowy.
Grupy te opracowują programy
działań prowadzących do osiągnięcia
określonych celów, które następnie
Komisja przedkłada Stronom Umowy w
formie projektów i zaleceń. Warsztaty

Podgrupy Roboczej GP były okazją
do poszerzenia wiedzy, zacieśnienia
kontaktów i wymiany poglądów,
które w zamierzeniu będą owocować
jeszcze wyższą jakością projektów
dokumentów opracowywanych przez
Podgrupę.
Warsztaty
otworzyli,
wygłaszając słowo wstępne do
zgromadzonych uczestników, pani
Joanna Kopczyńska – Zastępca
Prezesa Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, pełniąca
funkcję Przewodniczącej Komisji i pan
Piotr Barański – Dyrektor Sekretariatu
MKOOpZ.
Przyczynkiem do warsztatów był dokument pod nazwą
„Strategia wspólnego rozwiązywania
istotnych problemów gospodarki
wodnej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry”, będący opracowaniem ekspertów działających
przy MKOOpZ. Dokument ten
zawiera
informacje
dotyczące
podejścia międzynarodowego do
wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej. W Międzynarodowym Obszarze
Dorzecza Odry (MODO), wśród takich
problemów, zidentyfikowane zostały,
miedzy innymi, zmiany morfologiczne
wód powierzchniowych.
Dwudniowe
warsztaty
składały się z czterech bloków tematycznych, podczas których wygłoszono 14
prezentacji. Prelegentami byli przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w Polsce,
Czechach i Niemczech oraz pracownicy naukowi instytutów badawczych
specjalizujących się w badaniach wód
i ekosystemów wodnych z tych krajów.
Prezentacje bloku pierwszego
omawiały krajowe podejścia do strategii na rzecz poprawy warunków hydromorfologicznych. Blok ten otworzyła
prezentacja Pana Lukáša Pavlasa
dotycząca wspomnianej już „Strategii wspólnego rozwiązywania istotnych problemów gospodarki wodnej
na MODO”. Przesłaniem wystąpienia
było dokonywanie wspólnego wysiłku
mającego na celu osiągnięcie celów
środowiskowych – a w szczególności
dobrego
stanu
lub
dobrego
potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych.
Jedną z tych przesłanek jest zachowanie lub odtworzenie drożności

morfologicznej dla zidentyfikowanych,
docelowych organizmów wodnych. Kraje członkowskie na MODO uzgadniają
jednolitą strategię, charakteryzującą się
wspólnym podejściem do zachowania
populacji oraz skutecznej reintrodukcji
określonych, migrujących gatunków
ryb i minogów. W ramach prac koncepcyjnych ustaleniu podlegają istotne
pod względem transgranicznym cieki,
będące głównymi szlakami migracyjnymi, oraz dokonywana jest identyfikacja
budowli poprzecznych zlokalizowanych
na nich oraz ocena ich drożności dla ustalonych gatunków docelowych.
Drugi blok tematyczny składał
się z prezentacji studiów przypadków migracji różnych gatunków ryb
w dorzeczu Odry. Zainteresowaniem
uczestników warsztatów, wyrażonym
poprzez
ciekawą,
wielowątkową
dyskusję, cieszyła się prezentacja dr.
Jana Błachuty z IMGW-PIB. Wystąpienie
dotyczyło migracji troci i certy w zlewni Środkowej Odry. Prelegent omówił
praktyki zarybiania oboma gatunkami
oraz przedstawił ich wyniki.
Kolejny
blok
tematyczny omawiał problematykę przygotowywania i wdrażania działań
prowadzących do zachowania drożności Nysy Łużyckiej oraz oceny
zmienności warunków hydro-morfologicznych w zlewni Nysy Łużyckiej. Jedna
z prezentacji dotyczyła metody oceny
rzek w Polsce w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny. Natomiast
ostatnia część warsztatów skupiła się
na omówieniu realizacji konkretnych
działań w Polsce i Czechach służących
odtworzeniu drożności morfologicznej
Odry oraz jej dopływów, między innymi Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej
i Orlicy. Prezentację w tym temacie
dotyczącą działań krajowych w Polsce
wygłosiła Pani Agnieszka Jarmowicz z Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie – RZGW we
Wrocławiu. Jednostka ta podjęła szereg
działań służących poprawie stanu ekologicznego wód, którymi zarządza.
RZGW
prowadziło
modernizację
wrocławskiego węzła wodnego oraz
remonty jazów odrzańskich, podczas których udrożniono wiele barier
migracyjnych na Odrze. Prelegentka
wspomniała między innymi o rozbudowie i przebudowie przepławek przy
jazach Opatowice i Janowice, które
umożliwiają rybom wędrówki powyżej

i poniżej stopni wodnych. Prace
wykonano w 2014 i 2015 roku. RZGW
aktualnie przygotowuje dokumentację
projektową w celu udrożnienia lub poprawy drożności stopni wodnych na Nysie Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej i Orlicy.
Prezentacja skupiła się na przykładach
obiektów zakwalifikowanych przez
Wody Polskie do przebudowy lub korekty – podano przykłady przepławki
Piątkowice, przepławki przy zbiorniku
Kozielno, przepławki przy zbiorniku
Topola, przepławek Bodzanów-Rudawa, Bodzanów i Głuchołazy na Białej
Głuchołaskiej.
Konferencja zakończyła się
dyskusją podsumowującą. Spotkania
tego typu są okazją, dla ekspertów
z państw członkowskich, do wymiany poglądów i wniosków z prowadzonych badań i prac, a także do dyskusji
o wspólnych celach dotyczących ochrony Odry czy też do pozyskania wsparcia merytorycznego dla realizowanych
w poszczególnych krajach strategii.
Wartościami dodanymi warsztatów jest
wzmocnienie współpracy wszystkich
trzech Stron Komisji, w zakresie merytorycznym warsztatów, przy tworzeniu
dokumentów strategicznych na poziomie grup roboczych, ale też pozostałych
krajowych planów i programów, a także
okazja do dialogu na temat działań
dążących zachowania dobrego stanu
dorzecza Odry w poszanowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju.
Michał Dudek
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
Członek Podgrupy Roboczej
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