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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
III Konferencja Naukowa Rtêæ w Œrodowisku – Identyfikacja Zagro¿eñ
dla Zdrowia Cz³owieka – Gdynia, 8–10.05.2013
W Gdyni-Wzgórze Œw. Maksymiliana w dniach 8–
10 maja 2013 r. odby³a siê III Konferencja Naukowa z cyklu
Rtêæ w Œrodowisku – Identyfikacja Zagro¿eñ dla Zdrowia
Cz³owieka.
Zagadnienia zwi¹zane z emisj¹ rtêci do œrodowiska,
ska¿eniem œrodowiska naturalnego przez ten pierwiastek
i jego konsekwencjami znajduj¹ siê w centrum zainteresowania od wielu lat, przede wszystkim z uwagi na niepo¿¹dane skutki, jakie powoduje podwy¿szenie koncentracji
Hg w biosferze. Rtêæ, w odró¿nieniu od innych metali ciê¿kich, mo¿e byæ transportowana w atmosferze na du¿e
odleg³oœci, ³atwo ulega transformacji w bardziej toksyczne
zwi¹zki metylortêciowe, ponadto podlega nie tylko bioakumulacji, lecz tak¿e biomagnifikacji w wodnym ³añcuchu troficznym. Najwiêksze zagro¿enie dla zdrowia ludzi
stwarza rtêæ wystêpuj¹ca w formie metylortêci (HgMe),
która jest neurotoksyczna dla rozwijaj¹cych siê organizmów i zwiêksza ryzyko wyst¹pienia negatywnych skutków w uk³adzie sercowo-naczyniowym.
Konferencja, na której przedstawiono najnowsze wyniki badañ prowadzonych przez pracowników naukowych
z polskich i zagranicznych uczelni i instytutów badawczych,
poœwiêcona by³a zagadnieniom dotycz¹cym wystêpowania rtêci w œrodowisku na obszarze Polski oraz metodyce
oznaczania tego pierwiastka. Organizatorem spotkania by³
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni (m.in. Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu, Uniwersytetu Pó³nocno-Zachodniego z RPA, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Politechniki Gdañskiej, Politechniki £ódzkiej i Politechniki Œl¹skiej) oraz instytutów badawczych (m.in. Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa – Pañstwowego
Instytutu Badawczego, Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, Instytutu
Ekologii Terenów Uprzemys³owionych, Instytutu Podstaw
In¿ynierii Œrodowiska Polskiej Akademii Nauk, Instytutu

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Medycyny
Pracy i Zdrowia Œrodowiskowego, Instytutu Chemicznej
Przeróbki Wêgla, Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, Holenderskiej Organizacji Zastosowañ Nauki i G³ównego Instytutu
Górnictwa).
Na III Konferencji Naukowej Rtêæ w Œrodowisku –
Identyfikacja Zagro¿eñ dla Zdrowia Cz³owieka wyg³oszono 28 referatów, które przedstawiono w 6 sesjach, a na sesji
posterowej zaprezentowano blisko 20 plakatów. Wyg³oszone podczas spotkania referaty i przedstawione w jego
trakcie postery dotyczy³y:
– problematyki analitycznej rtêci;
– wystêpowania rtêci w atmosferze;
– wystêpowania rtêci w wodach œródl¹dowych, morskich i podziemnych;
– wystêpowania rtêci w glebach, osadach morskich,
rzecznych i jeziornych;
– wystêpowania rtêci w organizmach na ró¿nych ich
poziomach troficznych.
Z Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w konferencji udzia³ wziêli
prof. dr hab. Izabela Bojakowska i Jacek Retka, którzy
przedstawili dwa referaty i jeden poster:
– „Zale¿noœæ miêdzy zawartoœci¹ rtêci a zawartoœci¹
siarki, materii organicznej, fosforu i ¿elaza w osadach
jezior Polski” (I. Bojakowska, E. Górecka i J. Kucharzyk);
– „Zmiennoœæ zawartoœci rtêci w profilu pionowym
torfowisk Otal¿yno i Huczwa” (I. Bojakowska, E. To³kanowicz, J. Retka i W. Bureæ-Drewniak);
– „Oznaczenie zawartoœci rtêci w próbkach gleb i porównanie efektywnoœci trawienia” (E. Górecka, D. Karmasz,
J. Retka i A. Maksymowicz).
Pe³ne teksty referatów i posterów zosta³y opublikowane w 252-stronicowym tomie pt. „Rtêæ w œrodowisku.
Identyfikacja zagro¿eñ dla zdrowia cz³owieka” pod redakcj¹ prof. dr hab. Lucyny Falkowskiej wydanym przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego (ISBN 978-837865-090-4).
Izabela Bojakowska

Konferencja „Kierunki rozwoju geoturystyki i wsparcie ochrony georó¿norodnoœci
w regionie œwiêtokrzyskim” – Chêciny, 14.06.2013
Dnia 14 czerwca br. w Centrum Informacji Turystycznej
i Historycznej Gminy Chêciny „Niemczówka” odby³a siê
konferencja pt. „Kierunki rozwoju geoturystyki i wsparcie
ochrony georó¿norodnoœci w regionie œwiêtokrzyskim”.
By³a ona zwieñczeniem pierwszego w Polsce szkolenia
przeprowadzonego w formie kursu dla przysz³ych przewodników geoparkowych, adresowanego do osób posiadaj¹cych
uprawnienia przewodnika terenowego po województwie
œwiêtokrzyskim oraz cz³onków kó³ i klubów zrzeszonych
w PTTK Kielce. Specjalistyczny kurs z geologii i geotury-

styki regionu œwiêtokrzyskiego odbywa³ siê od 7 lutego do
25 maja 2013 r. i obejmowa³ szeœæ zajêæ teoretycznych
oraz cztery wycieczki terenowe, podczas których kursanci
zapoznali siê z geologi¹ regionu œwiêtokrzyskiego. Certyfikat ukoñczenia szkolenia, po wczeœniejszym zdaniu egzaminu, otrzyma³o 28 osób.
Konferencja oraz specjalistyczny kurs zosta³y zorganizowane przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy i Geopark Kielce we wspó³pracy
z gmin¹ Chêciny, PTTK Kielce, Regionaln¹ Organizacj¹
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