
Sympozjum „Perspektywy ekologii wód”
dedykowane Profesorowi Winfriedowi Lampertowi
(Plön, Niemcy, 30 IX 2006 r.)

Tytuł sympozjum: Perspectives of aquatic ecology został trafnie wybrany, zważywszy 
na wydarzenie, które było powodem jego zwołania. A powód ten był, przynajmniej 
dla europejskiej limnologii, szczególny: odejście na emeryturę długoletniego dyrek-
tora słynnego Max-Planck-Institut für Limnologie, Profesora Winfrieda Lamperta. 
Trud organizacji spotkania wzięli na swe barki współpracownicy Profesora, z Barba-
rą Santer i Martenem Boersmą na czele. Pod ich redakcją ukazał się też specjalny, ju-
bileuszowy tom Archiv für Hydrobiologie, zadedykowany Profesorowi Lampertowi, 
a wypełniony artykułami Jego uczniów, przyjaciół i współpracowników.

Sympozjum rozpoczęło się od wykładu Larry Weidera (Integration of ecology, phy-
siology and evolution in planktonic systems: A tribute to Winfried Lampert contribu-
tions), poświęconego zasługom Profesora Lamperta dla rozwoju światowej limnolo-
gii w ostatnich 30 latach. Rzeczywiście, Winfried Lampert nie tylko sam był (jest!) 
wybitnym badaczem, ale także organizatorem i propagatorem nauki, a Jego zasługi 
na tym polu wykraczają daleko poza granice rodzinnego kraju. Za czasów Jego dy-
rekcji Instytut Maxa Plancka w Plön stał się Mekką limnologów z Europy i świata. 
Trudno byłoby  znaleźć jakąś znaczniejszą postać pośród współcześnie działających 
ekologów wód słodkich na świecie (a przynajmniej ekologów zajmujących się plank-
tonem), która nie otarłaby się o Instytut, jeśli nawet nie spędziła tam dłuższego na-
ukowego stażu. Doniesienia takich właśnie wybitnych badaczy z Europy i Ameryki, 
których działalność naukowa, przynajmniej okresowo, związana była z Plőn (m.in. 
Benndorf, De Meester, Gliwicz, Grey, Hairston, Haney, Larsson, Rothaupt, Sommer) 
wypełniły program sympozjum. Podsumował obrady, i całą swoją karierę naukową, 
sam główny bohater tego wydarzenia. 
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Po wysłuchaniu tych wszystkich znakomitych wykładów trudno było oprzeć się 
wrażeniu, że tradycyjna limnologia właściwie umiera: czołowi limnolodzy świata 
zajmują się dziś przede wszystkim biologią i ekologią ewolucyjną oraz problemami 
globalnymi (zmiany klimatu etc.), tyle że ciągle jeszcze używają organizmów (lub 
ekosystemów) wodnych do testowania swych hipotez. To przekonanie o zmierzchu 
klasycznej limnologii chyba niestety podzielają władze Towarzystwa Maxa Plancka, 
które na sukcesora Winfrieda Lamperta wyznaczyły prof. Dietera Tautza, badacza 
drobnych ssaków uprawiającego genetykę ewolucyjną. Zgodnie z regułami obowią-
zującymi w tym Towarzystwie  oznacza to kres limnologii w Plön i definitywne ze-
rwanie z ponad stuletnią tradycją Instytutu (stacja hydrobiologiczna w Plön powsta-
ła w 1892 r.). 

Zakład Profesora Lamperta (Abteilung Ökophysiologie) został zamknięty, a naj-
bardziej spektakularny element jego wyposażenia, słynne 11-metrowe wieże plank-
tonowe, obiekt marzeń badaczy ekologii pelagialu jeziornego, zostały wymontowane 
z budynku Instytutu wkrótce po zakończeniu sympozjum i wywiezione. Jak się do-
wiadujemy, zostały wypełnione bydlęcym nawozem (sic!) przez badaczy zaintere-
sowanych przebiegiem jego fermentacji! Przy całym szacunku dla ważności celów, 
jakim służą teraz wieże, trudno nie wyrazić opinii – zapewne nie bezstronnej – że 
te dawne były jednak szlachetniejsze. Przynajmniej z czysto estetycznego punk-
tu widzenia. Dobrze choć, że nazwa ulicy, przy której mieści się Instytut, August-
Thienemannstraße, pozostała niezmieniona i przynajmniej niektórym przypominać 
będzie o hydrobiologicznej tradycji Instytutu.

Piotr Dawidowicz i Joanna Pijanowska

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Mokradła i ekosystemy słodkowodne – 
funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona”
(Białowieża, 13–15 IX 2006 r.)

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska 
Politechniki Białostockiej, Zakład Hydrobiologii Instytutu Biologii Uniwersytetu 
w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Hydrobiologicznego, Polskie Towarzystwo 
Gleboznawcze i Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Objęta była patrona-
tem: Ministra Ochrony Środowiska prof. Jana Szyszki, Wojewody Podlaskiego Jana 
Dobrzyńskiego, JM Rektora Politechniki Białostockiej prof. Joanicjusza Nazarki oraz 
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JM  Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. Jerzego Nikitorowicza. Konferencję 
sponsorował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a za-
szczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Uniwersytetu w Białymstoku, 
Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Starostwa Powiatowego w Haj-
nówce,  Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, 
Dyrektorzy Białowieskiego  i Narwiańskiego  Parku Narodowego.

W konferencji wzięli udział naukowcy z uniwersytetów, politechnik, uczelni rol-
niczych i innych placówek (łącznie 22) zajmujących się problematyką funkcjonowa-
nia i ochrony ekosystemów wodnych. Do Białowieży przyjechało ponad 150 osób, 
które zaprezentowały 46 referatów i komunikatów oraz blisko 90 plakatów. 

W sesji plenarnej  prof. H. Banaszuk z Politechniki Białostockiej omówił ge-
nezę, rozmieszczenie i cechy  mokradeł północno-wschodniej Polski, zaś prof. 
A. Górniak z Uniwersytetu w Białymstoku  przedstawił charakterystykę morfolo-
giczną i troficzną jezior województwa podlaskiego, wskazując na aktualne zagroże-
nia dla tych ekosystemów. Prof. Cz. Trąba z Uniwersytetu w Rzeszowie  wskazała 
w kolejnym wystąpieniu na duże bogactwo florystyczne kośnych łąk w dolinach rzek 
południowo-wschodniej Polski, podkreślając, że  aktualne zagospodarowanie gwa-
rantuje utrzymanie bioróżnorodności bez konieczności tworzenia rezerwatów. Prof. 
R. Miłaszewski  i  dr T. Walczykiewicz zapoznali uczestników spotkania z rachun-
kiem efektywności aktualnych przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i mokradeł.   

Po sesji plenarnej odbyły się trzy równoległe sesje referatowe. W sesji  „Monitoring, 
ochrona wód i mokradeł” wygłoszono 15 referatów, m.in. o zagrożeniach Doliny 
Biebrzy wynikających z funkcjonowania systemów kanalizacji, o jakości wody rzeki 
Supraśli w aspekcie technologii i kosztów jej uzdatniania oraz o zasięgu wiosennych  
zalewów dolnego basenu Biebrzy. Interesująca była prezentacja  o szacunkach ładun-
ku fosforu docierającego do dna Doliny Narwi podczas erozji wodnej, powierzch-
niowej i uprawowej.  

Druga sesja referatowa dotyczyła aspektów biotycznych mokradeł. Omawiano 
strukturę fitocenoz ekosystemów podmokłych w warunkach postępującej antro-
pogenizacji, a szczególnie zmian hydrologicznych. Interesujące były wystąpienia 
o rozmieszczeniu mchów w Puszczy Białowieskiej, o zbiorowiskach śródleśnych 
i śródpolnych torfowisk Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, o zróżnicowaniu flo-
rystycznym wysp mineralnych Doliny Górnej Narwi. 

Największa liczba prezentacji trzeciej sesji dotyczyła chemicznych właściwości 
ekosystemów wodnych. W biogeochemicznych opracowaniach dokumentowano 
podwyższoną obecność niektórych pierwiastków śladowych w wodach i osadach 
dennych rzek zachodniej Polski oraz ich potencjalną rolę w przekształcaniu warun-
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ków bytowania hydrobiontów. Uniwersytecki ośrodek hydrobiologiczny w Białym-
stoku zaprezentował serię opracowań o jeziorach Suwalskiego Parku Krajobrazowego, 
studia jakości wód strefy hyporeicznej rzek nizinnych oraz badania form manganu 
w wodach rzeki Narwi w rejonie zbiornika Siemianówka. Aspekt wieloletnich zmian 
roślinności wodnej i jakości jezior okolic Sejn przedstawili hydrobotanicy z War-
szawy. Wśród prezentacji referatowych znalazły się również opracowania nowych 
mikrobiologicznych biotestów zanieczyszczeń organicznych wód oraz biogeoche-
micznych uwarunkowań form węgla w  ekosystemach wodnych wschodniej Polski. 

Sesja plakatowa została zorganizowana w ogrodzie obok hotelu. Pierwszy dzień 
konferencji dla większości jej uczestników zakończył się dość późno, gdyż wieczo-
rem zorganizowano bogaty w atrakcje bankiet w salach hotelu „Żubrówka”.  

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od zwiedzania nowoczesnej w formie eks-
pozycji Muzeum przyrodniczo-leśnego Białowieskiego Parku Narodowego oraz 
rezerwatu żubra i innych zwierząt łownych Polski. Następnie autokary przewiozły 
uczestników spotkania do Bondar nad zbiornik zaporowy Siemianówka. Na zaporze 
czołowej zbiornika prof. A. Górniak przedstawił rys historyczny powstania zbiorni-
ka oraz aktualne działania rekultywacyjne mające na celu poprawę jakości jego wód. 
Uczestnicy spotkania mogli poszerzyć swoją wiedzę o tym nietypowym zbiorniku 
dzięki nowo wydanej (przez Uniwersytet w Białymstoku) monografii „Ekosystem 
zbiornika Siemianówka w latach 1990–2004 i jego rekultywacja”, którą dołączono do 
materiałów konferencyjnych.  Na krótkim postoju w pobliżu kopalni torfu „Mszar” 
prof. H. Banaszuk omówił problemy renaturalizacji pól eksploatacyjnych kopalni 
torfu w pobliżu unikatowego rezerwatu Gorbacz. Krótka przerwa na posiłek w sty-
lowej restauracji w Michałowie była dobrą okazją do złożenia podziękowań za orga-
nizację spotkania na ręce prof. Józefy Wiater z Politechniki Białostockiej. Kończąc 
konferencję w godzinach popołudniowych, odwieziono jej uczestników na stację 
kolejową w Białymstoku.

Konferencja w Białowieży poruszyła istotne problemy przyrodnicze i gospodar-
cze, zwłaszcza regionu północno-wschodniej Polski. Pojawiające się konflikty w tym 
zakresie winny być rozwiązywane w oparciu o wiedzę, a nie o „ekspresję” niektó-
rych środowisk. Różnorodność poruszanych zagadnień oraz doskonała atmosfera 
sprawiły, że uczestnicy konferencji postanowili ponownie spotkać się na podobnej 
imprezie naukowej w tym regionie w 2008 roku. Większość zaprezentowanych prac 
znalazła się w angielskiej, 747-stronicowej wersji dwutomowego wydania Polish 
Journal of Environmental Studies (vol. 15D, 2006).

Adam Cudowski i Dorota Szumieluk
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