
Miêdzynarodowa Konferencja i Warsztaty SEGH 2010
pt. Environmental Quality and Human Health

Galway, Irlandia, 27.06–2.07.2010

W dniach 27.06–2.07.2010 r. odby³y siê Miêdzynaro-
dowa Konferencja i Warsztaty SEGH 2010 (Society of
Environmental Geochemistry and Health) pt. Environmen-
tal Quality and Human Health.

Konferencje SEGH stanowi¹ miêdzynarodowe forum,
na którym reprezentowane s¹ ró¿norodne prace – z zakresu
m.in. geochemii, biologii, in¿ynierii geologicznej, hydro-
geologii, epidemiologii, chemii, medycyny, gleboznaw-
stwa, nawo¿enia i toksykologii – przedstawiaj¹ce powi¹-
zania miêdzy czynnikami œrodowiskowymi (np. litologi¹,
emisjami wulkanicznymi) a zdrowiem ludzi, zwierz¹t i
roœlin. Interdyscyplinarn¹ nauk¹, która zajmuje siê bada-
niem tych zwi¹zków, jest geologia medyczna, wymagaj¹ca
wspó³pracy miêdzy przedstawicielami nauk medycznych,
rolniczych i geologicznych.

Zale¿noœæ miêdzy zdrowiem ludzi i zwierz¹t a miej-
scem ich bytowania obserwowana by³a ju¿ od najdawniej-
szych czasów. Na przyk³ad na znaczenie jakoœci wody
zwraca³ uwagê ju¿ Hipokrates w swoich pismach lekar-
skich pochodz¹cych sprzed po³owy IV w. p.n.e., zebranych
w dziele Corpus Hippocrateum. Jednymi z najdawniej-
szych dokumentów, w których zawarte s¹ informacje z
zakresu geologii medycznej, s¹ spisane w trzynastym wie-
ku pamiêtniki Marco Polo. Roœliny rosn¹ce na terenie opi-
sanej w pamiêtnikach historycznej prowincji Suzhou by³y
toksyczne dla zwierz¹t. Dzisiaj wiadomo, ¿e obserwowane
i omawiane objawy chorobowe spowodowane by³y nadmia-
rem selenu.

Geologia medyczna opisuje wiele dolegliwoœci zdro-
wotnych spowodowanych niedoborem lub nadmiarem nie-
których pierwiastków. Na przyk³ad niedobór jodu po-
woduje niedoczynnoœæ tarczycy (powiêkszenie tarczycy,
wole), niedobór selenu – kardiomiopatiê, nadmiar fluoru –
fluorozê zêbów i koœci, zaœ nadmiar arsenu – zmiany nowo-
tworowe. Geologia medyczna zajmuje siê nie tylko bada-
niem oddzia³ywania nadmiaru lub niedoboru pierwiastków
œladowych i promieniotwórczych oraz niektórych zwi¹z-
ków organicznych (zawartych w wodzie, glebie, oraz wdy-
chanym powietrzu) na ludzi oraz organizmy zwierzêce i
roœlinne, ale tak¿e obserwacj¹ wystêpowania konkretnych
problemów zdrowotnych na niektórych obszarach pod
wp³ywem czynników œrodowiskowych. Do jej zadañ nale-
¿y tak¿e identyfikacja i charakteryzowanie naturalnych i
antropogenicznych Ÿróde³ szkodliwych sk³adników wy-
stêpuj¹cych w œrodowisku oraz przewidywanie zmian ich
stê¿enia i przemian w czasie i przestrzeni, a tak¿e wskazy-
wanie sposobów ograniczenia lub zapobiegania ekspozycji
na te zanieczyszczenia.

Na konferencji SEGH 2010 zaprezentowano 158 refe-
ratów oraz 83 postery. Referaty wyg³oszono na 30 sesjach
poprzedzonych wyk³adami wprowadzaj¹cymi oraz 6 war-
sztatowych zajêciach. Obejmowa³y one zagadnienia do-
tycz¹ce: zanieczyszczeñ rolniczych, wp³ywu zanieczysz-
czenia powietrza na zdrowie, biodostêpnoœci i bioakcepto-
walnoœci, wp³ywu zmian klimatu, zanieczyszczenia grun-
tów, epidemiologii, zanieczyszczenia ¿ywnoœci, kurzu

domowego, wp³ywu transportu, geologii medycznej, me-
tali ciê¿kich i metaloidów, POPs, dioksyn, geochemii gleb,
geochemii miejskej, zanieczyszczenia wody, odpadów i
ich zagospodarowania. W spotkaniu udzia³ wziê³y 263
osoby z 39 krajów. Polskê reprezentowali przedstawiciele
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego, Uniwersytetu Œl¹skiego i Akade-
mii Górniczo-Hutniczej. Z PIG-PIB udzia³ wziê³a prof. dr
hab. Izabela Bojakowska, która przedstawi³a dwa postery –
Trace elements in sediments of the river Wieprz and its tri-
butaries, Poland (wraz z J. Kucharzykiem i D. Lechem)
oraz DDTs and PCBs in lake and river sediments, Poland
(wraz z B. Kamiñsk¹ i J. G¹siorem).

Po konferencji odby³a siê wycieczka terenowa, na któ-
rej pokazano zrekultywowane tereny rekreacyjne South
Park w Galway oraz obszary historycznego górnictwa cyn-
kowo-o³owiowego w rejonie Silvermine. South Park w
Galway zosta³ utworzony w 1931 r. w miejscu, w którym
w przesz³oœci sk³adowano odpady. Wyniki badañ przepro-
wadzonych w 2006 r. wykaza³y, ¿e w niektórych miejscach
gleby parku charakteryzuj¹ siê bardzo wysokimi zawar-
toœciami metali ciê¿kich (m.in. maksymalna zawartoœæ
o³owiu wynosi³a 10 297 mg/kg, cynku – 24 716 mg/kg,
miedzi – 2 224 mg/kg, arsenu – 744 mg/kg).
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Ryc. 1. Budynek nieczynnej maszynowni na terenie kopalni cynku
i o³owiu w Shallee (rejon Silvermine, Irlandia). Fot. I. Bojakowska
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