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Water resources and wetlands 
című tudományos konferencia 

(Tulcea, Románia, 2012. szeptember 14-16.) 
 

 

A Román Limnogeográfiai Szövetség (ARLG) szervezésében, a Duna-delta Bioszféra-

rezervátum Hatóság, a Duna-delta Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Intézet rendezésében, számos 

egyetem és tudományos szervezet támogatásával került sor arra a konferenciára, amelyen a tavak 

és a vizes élőhelyek földrajzi megközelítésű kutatásának legújabb eredményeit mutatták be a 

világ több mint két tucat országából (pl. Franciaországból, Ausztriából, Brazíliából, 

Oroszországból, Törökországból, Japánból, Iránból, az Egyesült Arab Emirátusokból) érkezett 

szakemberek. (A rendezők kb. negyven országból számítottak vendégekre, de sokan nem tudtak 

eljönni.) Magyarországot az MTA tihanyi Limnológiai Intézete és a Pécsi Tudományegyetem 

kutatói képviselték. A helyszín a Tulcea városában, a Duna partján vezető sétányon épült Hotel 

Delta volt, amelyet nemrég új, négycsillagos szárnnyal egészítettek ki. 

 

Az első meglepetést az jelentette, hogy Romániában – a mi gyakorlatunktól eltérően – a 

tótan nem csupán biológiai-ökológiai diszciplína, hanem a természetföldrajz fontos részterülete 

is. Petre Gâştescu akadémikus irányításával számos geográfus műveli, és figyelemre méltó 

eredményeket értek el ezen a téren. A konferencia kiterjesztett előadás-kivonatokat tartalmazó, 

vaskos – 662 oldalas – kötetében tucatjával kaptak helyet limnogeográfiai tanulmányok.  

 A változatos témájú plenáris előadásokat szekcióülések követték az alábbi 

csoportosításban: folyami és tavi ökoszisztémák ökológiája (kb. harminc előadás), 

éghajlatváltozás és a vízi erőforrások (tizenkét előadás), tengerparti környezetek (hat előadás), 

folyódelták és vizes élőhelyek (öt előadás), vízgazdálkodás, vízügyi politika (kb. húsz előadás).  

 

A program második kellemes meglepetése a rendezvényhez kapcsolódó kultúrprogram 

volt, amelyen ízelítőt kaptunk a régió néptánc hagyományaiból, különös tekintettel a 

soknemzetiségű Dobrudzsa táncaira. 

 

Az utolsó napon még egy emlékezetes élmény várt ránk: egész napos kirándulás a Duna-

deltába. Szintén meglepetésként ért bennünket, hogy nyári forróságban, 30°C feletti hőmérséklet 

mellett hajóztunk a Szulina-ágon félútig a tenger felé, majd a Nagy M-nek nevezett, kettős 

levágott kanyarulatnál visszafordultunk, és lelassítva, a mellékágakat követve figyelhettük meg a 

hatalmas vízi világ életét. Az út során 17 madárfajt láthattunk, köztük a slágernek számító 

pelikánok népes csapatait.  

 A sikeres konferencia szervezéséért hálánkat kell kifejeznünk Gâştescu akadémikusnak, 

Gheorghe Romanescunak, a Jászvásári Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem tanárának, 

valamint a feladatok koordinációját kitűnően végző Petre Breţcannak.  
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