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– „Zmiany termiczne formacji Ashua na kontakcie
z intruzj¹ porfirow¹ (Huambo, po³udniowe Peru), studium
wstêpne” (Andrzej Paulo, Justyna Ciesielczuk, Krzysztof
Gaidzik, Jerzy ¯aba, Adam Gawe³ i Gra¿yna Bzowska);
– „Sieæ uskokowa w dolinie rzeki Colca miêdzy Maca
i Pinchollo, Andy œrodkowe” (Jerzy ¯aba, Zbigniew Ma³olepszy, Krzysztof Gaidzik, Justyna Ciesielczuk i Andrzej
Paulo).

Po zakoñczeniu kongresu postery te przekazano zainteresowanym geologom z pañstwowego uniwersytetu w Arequipie (Universidad Nacional de San Agustín – UNSA),
a kilka posterów zachowanych po 1. Kongresie Peruwiañsko-Polskim, który odby³ siê w Arequipie w 2010 r. (Prz.
Geol., 1/2011, str. 64) – przedstawicielom organów planowania i administracji obszarów chronionych.
Andrzej Paulo & Andrzej Ga³aœ

16. Miêdzynarodowa Konferencja Metale Ciê¿kie w Œrodowisku
Rzym, W³ochy, 23–28.09.2012
W Rzymie w dniach 23–28 wrzeœnia 2012 r. odby³a siê
16. Miêdzynarodowa Konferencja Metale Ciê¿kie w Œrodowisku (ICHMET 2012). Organizatorem spotkania by³ w³oski
Instytut Badañ Zanieczyszczenia Atmosfery – Narodowy
Instytut Badawczy, a miejscem obrad Papieski Uniwersytet Œwiêtego Tomasza z Akwinu (Angelicum Conference
Centre).
Na program konferencji ICHMET 2012 sk³ada³y siê
nastêpuj¹ce sesje tematyczne:
– „Remediacja”,
– „Metale ciê¿kie w osadach”,
– „Metale ciê¿kie w atmosferze”,
– „Metale ciê¿kie w glebach”,
– „Chemia analityczna”,
– „Metale ciê¿kie w miejscach ska¿onych”,
– „Metale ciê¿kie w jedzeniu”,
– „GMOS – Global Mercury Observation System”,
– „Interoperacyjnoœæ”,
– „Scalenie nauki i polityki”,
– „Biomonitoring”,
– „Metale ciê¿kie w systemach wodnych”,
– „Metale ciê¿kie w œciekach i zanieczyszczonych
wodach”,
– „Metale ciê¿kie a zdrowie”.
Obrady konferencji ICHMET 2012 otworzy³ Nicola
Pirrone, dyrektor Instytutu Badañ Zanieczyszczenia Atmosfery – Narodowego Instytutu Badawczego. W oficjalnym
rozpoczêciu uczestniczyli te¿ w³oski senator Francesco
Ferrante oraz przedstawiciele w³oskiego Ministerstwa Œrodowiska i w³adz lokalnych.
W ramach sesji tematycznych wyg³oszono 150 referatów
(w tym cztery wyk³ady plenarne) i przedstawiono 201 plakatów. Tematy wyk³adów plenarnych brzmia³y nastêpuj¹co:
– „Metale i metaloidy w oceanie: wp³yw na globalne
cykle” (Elsie Sunderland),
– „Cykle ¿ycia i mo¿liwoœæ recyklingu metali ciê¿kich”
(Thomas Graedel),
– „Udostêpnianie danych œrodowiskowych” (Alessandro Annoni),
– „Sk³adniki py³ów a skutki zdrowotne” (Francesco
Forastiere).
Najwiêcej referatów i plakatów dotyczy³o remediacji,
biomonitoringu, chemii analitycznej, zanieczyszczenia atmosfery, gleb, osadów i systemów wodnych. Najczêœciej
omawianym pierwiastkiem by³a rtêæ, której poœwiêcono
odrêbn¹ sesjê tematyczn¹. Pozosta³e wyst¹pienia koncentrowa³y siê wokó³ ró¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z obecnoœci¹
metali ciê¿kich w wodach, œciekach, osadach, glebach,
py³ach, atmosferze i jedzeniu. Tematyka odnosi³a siê zarówno
do zbierania materia³u do badañ, wykonywania analiz,
interpretacji otrzymanych danych, oceny wp³ywu poszcze630

gólnych pierwiastków na ¿ycie i zdrowie cz³owieka, jak
i do sposobów rekultywacji œrodowiska. Mo¿na by³o zapoznaæ siê z lokalnymi problemami krajów, których przedstawiciele brali udzia³ w spotkaniu, jak równie¿ z globalnym podejœciem do tematu. St¹d miêdzynarodowe projekty
dotycz¹ce zbierania danych o zagro¿eniach i próba stworzenia wspólnych przepisów.
W konferencji wziê³o udzia³ ponad 250 uczestników
z ca³ego œwiata (m.in. z Wenezueli, Pakistanu, Mo³dawii,
Niemiec, Kanady, Francji, Belgii i Czech, ze S³owacji,
z Litwy, Japonii, Argentyny, Tajwanu i Chin). Polskê reprezentowali pracownicy naukowi z Pañstwowego Instytutu
Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Politechniki Czêstochowskiej, Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa
– Pañstwowego Instytutu Badawczego, Akademii Rolniczej
w Krakowie, Uniwersytetu Gdañskiego, Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roœlin – Pañstwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Dendrologii PAN, Instytutu Botaniki PAN, Instytutu
Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej,
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Œl¹skiego, Akademii Pomorskiej w S³upsku, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemys³owionych i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Przed rozpoczêciem obrad odby³y siê spotkanie dotycz¹ce projektu Globalnego Systemu Obserwacji Rtêci
(GMOS) i trzy kursy na temat:
– publikacji danych i interoperacyjnoœci technologii
zwi¹zanych z projektem GMOS,
– nietradycyjnych stabilnych izotopów metali w naukach
œrodowiskowych,
– The Mercury Game – roli nauki w polityce miêdzynarodowej.
Pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego przedstawili wyniki
swoich badañ w postaci plakatów:
– „Badanie zawartoœci cyny i molibdenu w glebach
pochodz¹cych z po³udniowej czêœci Wy¿yny Œl¹skiej”
(Weronika Bureæ-Drewniak; wspó³autorzy: Irena Jaroñ,
Jaros³aw Kucharzyk, Wanda Narkiewicz i Anna Pasieczna);
– „Tal w surowcach mineralnych wydobywanych w Polsce” (Izabela Bojakowska; wspó³autor: Andrzej Paulo).
W imieniu organizatorów uroczystego zamkniêcia
konferencji dokona³ Nicola Pirrone. W czasie swojego
przemówienia zaprosi³ uczestników na nastêpn¹, 17. konferencjê ICHMET, zaplanowan¹ na 2014 r. w Chinach.
Weronika Bureæ-Drewniak

