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XXXI Kongres 
Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego – SIL 
(Kapsztad, RPA, 15–20 sierpnia 2010 r.)

Kongres ten rozpoczął już czwartą dziesiątkę ogólnoświatowych spotkań limnolo-

gicznych. W Afryce został zorganizowany po raz pierwszy, a limnologów zaproszono 

do Republiki Południowej Afryki – do Kapsztadu, uchodzącego za jedno z najładniej-

szych miast na świecie. Kongres obradował pod hasłem First for Africa and South Africa 

i zgromadził ok. 400 uczestników (łącznie z osobami towarzyszącymi) z 43 krajów. 

Jednakże to niespełna 1/3 ogólnej liczby uczestników wcześniejszego XXX Kongresu 

SIL (Societas Internationalis Limnologiae), który odbył się w Ameryce Północnej, 

w Montrealu. Z listy uczestników, którą obdarowali nas organizatorzy wynikało, że naj-

liczniej reprezentowani byli gospodarze (50 osób, ok. 13% ogólnej liczby uczestników), 

następnie naukowcy z USA (33) i Niemiec (29). Z Polski udział w Kongresie wzięło 

13 osób, które zaprezentowały łącznie osiem wystąpień. Ogólnie, kontynent afrykań-

ski reprezentowany był dość skąpo, bo poza naukowcami z RPA pojawiły się jedynie 

nieliczne osoby z kilku innych krajów (Lesotho, Malawi, Nigeria). Być może dlatego, 

że względnie mało jest na tym kontynencie ekologów zajmujących się wodami słod-

kimi, które chronione są, o czym przekonywali gospodarze Kongresu w wielu swoich 

wystąpieniach, wyjątkowo skutecznymi prawami. Pięcioosobowy Lokalny Komitet 

Organizacyjny zaproponował pięć dni obrad w nowoczesnym międzynarodowym 

Centrum Kongresowym, położonym niedaleko wybrzeża Victoria & Albert Waterfront 

z widokiem na symbol Kapsztadu – Górę Stołową. Tradycyjnie w trzecim dniu odbyła 

się śródkongresowa wycieczka, zorganizowana na kilku trasach do wyboru. 

Abstrakty organizatorzy przygotowali w wersji elektronicznej, na CD, którą łącz-

nie z innymi materiałami ulokowali w oryginalnej torbie, pozwalającej uczestnikom 

Kongresu łatwo się rozpoznawać również poza Centrum Kongresowym.

* Biuletyn Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego – nr 194; redagują: Eligiusz Pieczyński 

i Jan Igor Rybak. 
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Podczas uroczystej ceremonii otwarcia Kongresu, na generalnym zgromadzeniu 

Prezydent SIL Brian Moss wręczył trzy medale Naumanna–Thienemanna zasłużo-

nym limnologom. Jednym z wyróżnionych był Profesor Brian Allanson, niezaprze-

czalny twórca limnologii w południowej Afryce i mentor wielu zastosowań prak-

tycznych z tej dyscypliny. Profesor otrzymywał gratulacje również jako pierwszy 

laureat tej nagrody pochodzący z kontynentu afrykańskiego.

Wykład Baldiego wygłosił Bill Lewis z Uniwersytetu Kolorado, przedstawiając za-

gadnienia dotyczące ogólnoświatowej produkcji jezior, natomiast wykład Kilhama 

– Robert Sterner z Uniwersytetu Minnesota, koncentrując się na stechiometrii i in-

nych tajemnicach niskiej produktywności Jeziora Górnego, największego pod wzglę-

dem powierzchni słodkowodnego jeziora na świecie. Spośród sześciu plenarnych 

wystąpień aż cztery zostały przygotowane przez naukowców z południowej Afryki. 

Omawiano kolejno następujące problemy:

• „Plankton, ryby i człowiek: struktura biotyczna i funkcjonalne interakcje 

w południowoafrykańskich zbiornikach zaporowych – implikacje dla gospo-

darowania jakością wód” (Rob Hart, University of KwaZulu-Natal, Zambia).

• „Wpływ ograniczonego dopływu wód słodkich na funkcjonowanie ekosyste-

mu estuarium Św. Łucji (południowa Afryka)” (Renzo Perissinoto, University 

of KwaZulu-Natal, Zambia). 

• „Dlaczego wahania poziomu wody mają znaczenie?” (Tamar Zohary, The 

Kinneret Limnological Laboratory, Izrael).

• „Woda jako stabilizator: nauka i praktyka na zbiornikach południowej Afryki 

oraz implikacje dla społecznego i ekonomicznego rozwoju” (Bill Harding, DH 

Environmental Consulting, Zambia).

• „Uczenie się z limnologicznych serii danych: przebój czy mit ekologicznej in-

formatyki” (Fridrich Recknagel, University of Adelaide, Australia).

• „Kryzys wody wyzwaniem dla południowej Afryki a rola limnologii” (Peter 

Ashton, Natural Resources and the Environment Unit, Zambia).

W wykładach plenarnych zwracano uwagę na problemy dotyczące zasobów 

wodnych, słabości i tendencji w zakresie badań i działań na rzecz ochrony wód. 

Ogólnie, wykłady te tworzyły tło dla wielu innych 20-minutowych wystąpień ust-

nych, prezentowanych w 16 sesjach (pięć odbywało się równocześnie): Jeziora; 

Rzeki; Plankton; Zmiany klimatu; Jakość wody; Mikrobiologia; Ryby; Wahania po-

ziomu wody; Mokradła; Wielkie jeziora; Biochemia; Informatyka limnologiczna; 

Funkcjonowanie ekosystemów; Ochrona; Eutrofizacja; Zawartość lipidów. Cztery 

pierwsze sesje odbywały się we wszystkich lub w większości dni obrad, pozostałe 

pojawiały się kolejno z różną liczbą doniesień.
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Wśród prowadzących poszczególne sesje nie zabrakło też Polaków. Jednej z nich, 

poświęconej planktonowi, przewodniczył prof. Z.M. Gliwicz, innej – poświęconej 

rybom – prof. R. Kornijów. Obydwaj wygłosili w tych sesjach interesujące refera-

ty. Prof. Gliwicz mówił o niskim zagęszczeniu populacji zwierzęcia planktonowego, 

które służyć może jako coś w rodzaju refugium przed drapieżcą, ponieważ poniżej 

pewnego krytycznego zagęszczenia ryba przestaje się tym zwierzęciem interesować. 

Prof. Kornijów mówił o subfosylnych szczątkach ochotkowatych, wykorzystywanych 

do oceny bazy pokarmowej, jaką stanowią bezkręgowce dla bentosożernych ryb. 

Pozostałe dwa polskie referaty wygłosili: prof. K. Szoszkiewicz – na temat zróżni-

cowania makrofitów w zlewni nizinnego systemu rzeka–jezioro, oraz P. Maszczyk – 

o idealnym wolnym rozmieszczeniu Daphnia, modyfikowanym przez drapieżnictwo.

Uczestnicy Kongresu prezentujący plakaty mogli zawiesić je już w niedzie-

lę 15 sierpnia i pozostawały one na miejscu aż do godzin południowych w pią-

tek 20 sierpnia. Plakatów, jak na światowy Kongres, było niewiele – zaledwie 75. 

W trzech plakatowych sesjach popołudniowych można je było swobodnie obejrzeć 

i przedyskutować z autorami, tym bardziej że rozwieszone były w sali, gdzie podawa-

no posiłki i prezentowano ekspozycje. Stwarzało to możliwość dodatkowego z nimi 

obcowania. Z wyjątkiem ostatniego dnia, dość późno zaczynające się sesje plakatowe 

nie gromadziły jednak zbyt wielu uczestników. 

Wśród plakatów z całego świata nie zabrakło też polskich. Dwa z nich przed-

stawili autorzy tej relacji (ze współpracownikami) na temat zmienności struktury 

zbiorowisk fototrofów pod wpływem jakości wody i reżimu świetlnego oraz wpływu 

wód deszczowych na makrobentos rzeczny. Prof. R. Wiśniewski z Torunia prezento-

wał wyniki inaktywacji fosforu w trzech jeziorach za pomocą specjalnego urządze-

nia, a profesorowie E. Jurkiewicz-Karnkowska z Siedlec i P. Karnkowski z Warszawy 

przedstawili zastosowanie baz danych GIS w hydrobiologii, na przykładzie wodnych 

mięczaków w zbiornikach położonych w dolinie Bugu. 

Fascynującym akcentem Kongresu była wycieczka, choć szkoda, że tylko półdnio-

wa (wybraliśmy Przylądek Dobrej Nadziei), a następnego dnia uroczysta kolacja 

w historycznej osadzie Stellenbosch, urozmaicona występami miejscowych zespo-

łów muzycznych. 

Kongres w Kapsztadzie z pewnością upamiętni się również tym, że tu oficjalnie 

zapoczątkowano wydawanie Inland Waters – nowego, recenzowanego czasopisma 

pod redakcją Johna R. Jonesa, które zastąpi dotychczasowe Verhandlungen.

 Następny, XXXII już Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego 

odbędzie się na Węgrzech (w Budapeszcie) w roku 2013. W dalszych planach jest 

spotkanie limnologów we Włoszech (w Turynie). 
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Na zakończenie trzeba jeszcze wspomnieć o problemach SIL. Na zebraniu naro-

dowych przedstawicieli dyskutowano o zatrważającym tempie ubywania członków 

tej jakże szacownej międzynarodowej organizacji. Związane jest to głównie z czysz-

czeniem list przez nowy Zarząd z tzw. martwych dusz, osób nie płacących składek. 

Aktualną liczbę członków szacuje się na ok. 2 tysiące. Z problemem tym borykamy 

się niestety również w Polsce. Z kilkunastoosobowej grupy członków do tej pory 

ciągle jeszcze część nie zapłaciła rocznej składki, mimo że termin już dawno minął. 

Korzyścią z przynależności do SIL (oprócz prestiżu) jest bezpłatne otrzymywanie 

wydawnictw (obecnie będzie to elektroniczna wersja nowego czasopisma Inland 

Waters) oraz zniżki w opłacie wpisowego na kongresy. Ponieważ najbliższy kongres 

w Budapeszcie przyciągnie zapewne wielu limnologów z Polski, namawiamy już te-

raz do zapisywania się do SIL. Chętnych prosimy o kontakt e-mailowy: rgold@amu.

edu.pl. 

 Elżbieta Szeląg-Wasielewska i Ryszard Gołdyn

X międzynarodowa konferencja naukowa
 „Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi 
w ramach zrównoważonego rozwoju” 
(Warszawa, 29–30 września 2010 r.)

„Na Rusi ma swe źródła Bug wypływający nie opodal miasta Olecka (...) dążąc 

zrazu na zachód przybiera niebawem kierunek północny i płynie wzdłuż zachodnich 

rubieży Wołynia, aż na koniec (...) skręca na zachód i przemierza okolicę poleską 

(...) po czym w okolicy osady Serock łączy się z Narwią, rzeką płynącą od półno-

cy i letniego wschodu słońca, z terytorium Litwy, zresztą łączy się niełatwo, zacho-

wując dość długo czerń swej toni; niewiele dalej w dół biegu rzeki, pod miastem 

Nowy Dwór, również i zwycięska Narew wpada do Wisły”. Tak oto biskup warmiński 

Marcin Kromer herbu Kromer w swym dziele Polonia sive de situ, populis, moribus, 

magistrabius et republica Regni Polonici libri duo, czyli „O położeniu, ludności, oby-

czajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie” w Roku 

Pańskim 1575 opisywał zlewnię Bugu i Narwi leżącą w sercu Rzeczpospolitej doby 

zygmuntowskiej.

Co było potem – każdy pamięta. Zlewnia Bugu i Narwi znalazła się w Kraju 

Priwislinskim, a w roku 1918 – z powrotem w Rzeczpospolitej. Co prawda lord 

George Curzon, szef brytyjskiego MSZ wpadł na pomysł, ażeby tę zlewnię podzielić 
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między Polskę i Rosję, ale w roku 1920 pomysł ten nie przeszedł. Na dwadzieścia lat. 

Bo „Linię Curzona” wcielali w życie Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow 

w 1939 roku, a potem nasi sojusznicy w Teheranie w 1943 i w Jałcie w 1945, a w koń-

cu Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w 1945 roku. I tak oto zlewnia Bugu 

i Narwi podzielona została Linią Curzona, a dzisiaj granicą polsko-ukraińską.

W myśl zmodyfikowanej nieco zasady „co Bug złączył, niech człowiek nie roz-

dziela”, pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

oraz Uniwersytetu Lwowskiego i Państwowego Muzeum Przyrodniczego Ukraińskiej 

Akademii Nauk podjęli wspólne badania zlewni Bugu i Narwi jako całości – po oby-

dwu stronach granicy. Wyniki tych badań prezentowane są od dziesięciu lat na cy-

klicznych konferencjach naukowych zatytułowanych „Zagospodarowanie zlewni 

Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju”. Tematyka tych badań i konfe-

rencji to przede wszystkim ekologia roślin i zwierząt, szeroko rozumiana hydrobio-

logia, ochrona środowiska i krajobrazu, metodologia badań wody i środowisk wod-

nych, monitoring środowiska i turystyka w regionie objętym zlewnią tych dwu rzek. 

29 i 30 września 2010 roku odbyła się w Warszawie już X konferencja „Zagospodaro-

wanie zlewni Bugu i Narwi...”. Tym razem jej organizatorami byli: Wydział Ekologii 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Centrum Badań Ekologicznych 

PAN w Dziekanowie Leśnym oraz Kampinoski Park Narodowy w Izabelinie.

Komitetowi naukowego konferencji przewodniczył JM Rektor WSEiZ, prof. dr 

hab. inż. Jan Misiak, w skład osiemnastoosobowego komitetu wchodzili profesoro-

wie z Ukrainy, Rosji i Polski, a konferencji patronowało Ministerstwo Środowiska.

W pierwszym dniu konferencji obrady odbywały się w siedzibie WSEiZ w Warszawie, 

w trzech sesjach. Sesji „Kształtowanie zasobów i jakość ekosystemów wodnych” prze-

wodniczyli prof. Jan Dojlido i dr Marek J. Gromiec, sesji „Monitoring i metody badaw-

cze ekosystemów wodnych” przewodniczyli prof. Ewa Bulska i prof. Józef Mosiej, a sesji 

„Środowisko przyrodnicze i turystyka” – prof. Rafał Małaszewski i prof. Platon Tretiak. 

Czwarta i piąta sesja odbiegały nieco tematycznie od problemów zlewni Bugu 

i Narwi, albowiem odnosiły się w całości do innej rzeki – do Wisły i jej dorzecza. Ale 

już wspomniany wyżej biskup Kromer nie omieszkał wspomnieć, że „pod miastem 

Nowy Dwór (...) Narew wpada do Wisły”, a więc „Panel Wiślany” (tytuł czwartej 

sesji, której przewodniczył prof. Krzysztof W. Opaliński) z punktu widzenia hydro-

grafii był zgodny z duchem konferencji. Panel ten był organizowany przez Centrum 

Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym.

W drugim dniu konferencji sesja „Gospodarka wodna w Kampinoskim Parku 

Narodowym”, której przewodniczyła mgr Anna Andrzejewska, odbywała się w te-

renie, w Kampinoskim Parku Narodowym i w Izabelinie, a więc w pradolinie Wisły. 

Ale już biskup Kromer... etc., etc., etc.
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   W konferencji wzięło udział ponad pięćdziesięciu uczestników z Ukrainy, Rosji, 

Niemiec i Polski, wygłoszono 47 referatów (sesji plakatowej nie było). 

Panel Wiślany w całości poświęcony był oczywiście Wiśle – w pierwszej części 

procesom energetycznym przebiegającym w toni wodnej i w osadach piaszczystych 

litoralu oraz łach, plaż i wysp wiślanych, a w drugiej części Dolinie Wisły Środkowej 

jako korytarzowi ekologicznemu i miejscu rekreacji. Otworzył go referat „Dlaczego 

Wisła? Dlaczego przepływ energii?”, w którym Krzysztof W. Opaliński przedstawił 

program badań przepływu energii przez ekosystem Wisły służący ilościowej ocenie 

zdolności do samooczyszczania się wód wiślanych. Wyniki tych badań mają być gło-

sem w dyskusji na temat przyszłości Wisły, jej zagospodarowania lub pozostawienia 

jako „ostatniej wielkiej dzikiej rzeki Europy”.

W kolejnym referacie „Utwory aluwialne jako miejsce zmian jakości wody rzecz-

nej i nadzieja dla Wisły” Magdalena Puczko wyjaśniała, na czym polega działanie 

biologicznego filtra, jakim są piaski łach, plaż i wysp wiślanych. 

Jak można mierzyć ilościowo efekt samooczyszczania się wody wiślanej metoda-

mi bioenergetycznymi – metodą pomiaru zużycia tlenu – przedstawili kolejno Maria 

Charzyńska i Krzysztof W. Opaliński („Przepływ energii przez kolumnę wody wiśla-

nej’) oraz Magdalena Puczko, Natalia Łazowska i Krzysztof W. Opaliński („Przepływ 

energii przez piaszczyste łachy wiślane”).

Kolejny referat opisywał alternatywną metodę, również bioenergetyczną, pomia-

ru efektu samooczyszczania się wody, mianowicie metodę pomiaru emisji ditlenku 

węgla („Emisja ditlenku węgla przez piaszczyste osady wiślane” Magdaleny Puczko 

i Krzysztofa W. Opalińskiego). 

Co żyje w piasku wiślanym i powoduje, że działa on nie tylko jako filtr fizyczny, 

ale i jako konwertor biologiczny przedstawił Lech Kotwicki w referacie „Rola mejo-

fauny w utylizacji zanieczyszczeń organicznych rzek”. 

Ostatni referat w tej części Panelu dotyczył eksperymentu polegającego na bez-

pośrednim pomiarze tempa rozkładu liści wierzby w osadach dennych metodą „wo-

reczkową” (Malwina Szczawińska i Krzysztof W. Opaliński „Tempo rozkładu materii 

organicznej w piaszczystych osadach wiślanych”).

Część drugą Panelu otworzył referat Jerzego Romanowskiego i Kamili Kowalczyk 

„Dolina Wisły jako korytarz ekologiczny dla fauny”. Autorzy wskazywali w nim, 

że dolina Wisły jest miejscem bytowania i wędrówek nie tylko drobnych ssaków, jak 

wydry czy bobry, ale również rysi, łosi, dzików.

Korytarz ekologiczny Wisły to nie tylko szlak wędrówek gatunków rodzimych, 

ale również wygodny gościniec dla gatunków inwazyjnych z basenu ponto-kaspij-

skiego. Historię gatunków inwazyjnych wędrujących Wisłą przedstawił Krzysztof 

Jażdżewski („Gatunki inwazyjne w Wiśle”). 
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Inne podejście do wód Wisły przedstawił Jan M. Węsławski w referacie „Wisła 

i Bałtyk”. Jakość przybrzeżnych wód Bałtyku, szczególnie Zatoki Gdańskiej, w znacz-

nej mierze zależy od jakości wód wiślanych – im bardziej będziemy dbać o jakość 

wody wiślanej, im będzie większy potencjał samooczyszczania się rzeki, tym czy-

ściejsza będzie woda i plaże bałtyckie.

Ostatni referat Panelu dotyczył zupełnie innego aspektu Wisły, mianowicie Agata 

Andruszkiewicz i Wojciech Szeligiewicz starali się w nim odpowiedzieć na pyta-

nie „Czy Wisła jest miejscem rekreacji?”. Mimo braku infrastruktury, zaniedbanych 

brzegów i brudnej wody Wisła cieszy się uznaniem wśród mieszkańców Warszawy 

jako miejsce rekreacji, co wynika z przeprowadzonych badań ankietowych.

W podsumowaniu przewodniczący sesji podkreślił, że wciąż dużo mówi się 

o Wiśle, ale tak naprawdę bardzo mało się robi. Może to i lepiej dla Wisły – im dłużej 

pozostanie dziką, roztokową rzeką, tym czystsza będzie jej woda, będzie w niej wię-

cej ryb, wydr i bobrów, a nad nią mew, rybitw i czapli. I może nie będzie już szlakiem 

żeglownym (bo niby co oraz skąd i dokąd by się nią woziło?), ale będzie ostatnim 

korytarzem ekologicznym północ–południe Europy Środkowej (nawet jeżeli rzucą 

się nim na podbój Bałtyku dzikie hordy ponto-kaspijskich kiełży), gdzie warszawia-

cy (ale tylko ci, którzy tego sami chcą) będą mogli spędzać wolny czas w sposób, jaki 

im odpowiada, a nie narzucony przez tych, którzy chcieliby wszystkich uszczęśliwić 

bulwarami, pijalniami piwa, tingel-tangelami, muzyczką z megafonów i statkami 

do Młocin.

Na koniec jeszcze kamyk do własnego ogródka: wszyscy hydrobiolodzy – od Tatr 

do Bałtyku – chcą badać Wisłę. Ale ostatnie porządne badania hydrobiologiczne 

Wisły robiła dr Hanna Wysocka... w latach czterdziestych zeszłego wieku! (patrz: 

Wysocka H. 1949-50 – Glony Wisły na odcinku Warszawy – Acta Soc. Bot. Pol. 20: 

69–118).

Tematyka referatów w pozostałych sesjach, jak zwykle na konferencjach poświę-

conych jakiemuś regionowi geograficznemu, była bardzo rozstrzelona – od patoge-

nów Phytophthora w wodach Mazowsza do zabytków architektury sakralnej Lwowa. 

Z konieczności wymienię tylko tematykę przedstawionych referatów. A więc w sesji 

„Kształtowanie zasobów i jakość ekosystemów wodnych” była to geochemia osa-

dów dennych, woda jako czynnik integrujący rozwój gospodarczy dorzecza, model 

transportu fosforu w ukraińskiej części Bugu, zanieczyszczenia wód węglowodorami 

aromatycznymi, ewolucja podejścia do zasobów wodnych Rosji, zmiany jakości wód 

Bugu, akustyczne metody badania procesów chemicznych zachodzących w wodzie, 

wykorzystanie terenów pomelioracyjnych na Ukrainie, samooczyszczanie się wód 

Bugu, wskaźniki jakości wód i zachowanie równowagi ekologicznej w zlewniach 

rzek. 
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W sesji „Monitoring i metody badawcze ekosystemów wodnych” poruszano te-

matykę walidacji procesów badawczych i badań biegłości w monitorowaniu jakości 

wód, bioindykacji wód Bugu, monitoringu wód studziennych, trofii wód Bugu, tren-

dów w monitoringu jakości wód, rewitalizacji rzek, zasilania rzek wodami grunto-

wymi, wpływu rekreacji na jakość wód, oceny środowiska przyrodniczego rzek i ich 

monitoringu (w tym również z powietrza).

Sesja „Środowisko przyrodnicze i turystyka” była patchworkiem rzeczy pięknych 

i strasznych. Najpierw te straszne – dewastacja środowiska w lwowsko-wołyńskim 

zagłębiu węglowym, straszne patogeny w wodach powierzchniowych (potwora – 

Phytophthora), antropogeniczne zmiany flory stepów, łąk i bagien nad Bugiem, to 

samo nad Dnieprem. Z rzeczy pięknych to zabytki Lwowa i tworzenie infrastruktury 

turystycznej nad Bugiem, rewitalizacja Wkry, rośliny lecznicze Wołynia. A z tema-

tów pośrednich – wpływ przystąpienia Polski do UE na nadbużańskie tereny wiej-

skie, grzyby gleb pobagiennych, sprężykowate nad Bugiem.

Z rozmów z uczestnikami konferencji i jej organizatorami wynika, że po dziesię-

ciu latach tematyka badań powoli się wypala, dlatego ich areał rozszerza się na nowe 

obszary (Wisła, Dniepr), chociaż podmioty badań w zasadzie nie ulegają zmianie. 

I co najważniejsze, partnerzy z obu brzegów Bugu ciągle snują wspólne plany ba-

dawcze. „Otak-to, ljasze, drużje, bratje!” (Otak to, Lachu, druhu-bracie), jak po-

wiedział Taras Grigorowicz Szewczenko w wierszu „Do Polaków” (przekład Józefa 

Łobadowskiego).

Krzysztof W. Opaliński
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