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XXIX M IĘD ZY N A RO D O W E SY M PO ZJU M  
PO LA RN E (K R A K Ó W , 19-21 W R ZEŚN IA  2003)

29th In ternational P o lar Sym posium  (K raków , 
Poland, 19-21 Sep tem ber 2003)

(proj. D. Konieczkowska)

Tradycją już jest. że każdego roku w Polsce od
bywają się sympozja naukowe dotyczące badań pro
wadzonych w rejonach polarnych. Tegoroczne. 
XXIX Międzynarodowe Sympozjum Polarne miało 
miejsce w  Krakowie i zostało zorganizowane przez 
Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. 
('zeppego Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Współorganizatorami byli: Komitet Badań 
Polarnych Polskiej Akademii Nauk oraz Klub Polar
ny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Hasło

przewodnie Sympozjum brzmiało: „Funkcjonowanie 
ekosystemów polarnych na tle globalnych zmian śro
dowiska".

Zorganizow ane w krakow skini ośrodku botanicz
nym XXIX Sympozjum polarne zbiegło się z ważny
mi rocznicami -  220-leciem istnienia Ogrodu Botani
cznego i 90-leciem Instytutu Botaniki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

W Sympozjum uczestniczyło ponad 150 osób, 
wśród nich naukowcy zajmujący się profesjonalnie 
problematyką polarną, członkowie Klubu Polarnego 
PTC i sympatycy polarystyki (Fot. 1).

Patronat nad Sympozjum objął rektor Uniwersy
tetu Jagiellońskiego prof, dr hab. Franciszek Ziejka. 
Gośćmi honorowymi byli: prymas Polski ksiądz kar
dynał Józef Glemp, prorektor Uniwersytetu Jagiel
lońskiego ds. badań i współpracy międzynarodowej 
prof, dr hab. Maria Nowakowska, honorowy prze
wodniczący Komitetu Badań Polarnych prof, dr hab. 
Krzysztof Birkenmajer, ambasador RP w Chile i Bo
liwii (1991-96) prof, dr hab. Zdzisław J. Ryn. dyre
ktor Instytutu Botaniki UJ prof, dr hab. Adam Zając 
oraz dyrektor Ogrodu Botanicznego UJ prof, dr hab. 
Bogdan Zemanek.

Podczas inauguracji, która odbyła się w dniu 19 
września w' auli Collegium Novum Uniwersytetu Ja
giellońskiego, uczestników Sympozjum powitały: 
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof, dr 
hab. Maria Olech oraz prof. Maria Nowakowska. W 
trakcie sesji plenarnej zebrani w auli goście wysłu
chali trzech referatów. Prof. dr hab. Andrzej Kostrze- 
wski przedstawił stan badań współczesnych geosy- 
stemów Spitsbergenu w warunkach globalnych 
zmian klimatu i narastającej antropopresji, prof. Ma
ria Olech przedstawiła zakres badań antarktycznych 
w programie naukowym Instytutu Botaniki Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, a prof, dr hab. Aleksander Gu- 
terch omówił celc, zadania i przedsięwzięcia badaw
cze związane z IV Międzynarodowym Rokiem Polar
nym.

Dalsze spotkania, w trzech sekcjach: Nauk Biolo
gicznych, Nauk o Ziemi oraz Polarnych Nauk Huma
nistycznych i Społecznych, odbywały się w' salach In
stytutu Botaniki UJ. W trakcie całego Sympozjum w 
sumie wygłoszono blisko czterdzieści referatów oraz 
zaprezentowano kilkadziesiąt posterów.

W ramach sekcji Nauk Biologicznych przedsta
wiono referaty dotyczące: zmienności struktury prze
strzennej, pokrycia i stanu biomasy Deschampsia an
ta rc tica e  rejonie Zatoki Admiralicji (Szetlandy Po
łudniowe, Antarktyka), sedymentacji Tanaidacea 
(Malacostraca) w rejonie dwóch fiordów: Zatoki Ad
miralicji (Antarktyka) i Kongsfjorden (Arktyka), bo-
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Fol. I. U czestn icy  X X IX  M iędzynarodow ego  S ym pozjum  Polarnego „Funkcjonow anie  ekosystem ów  polarnych na tle g lo 
balnych zm ian .środowiska" p rzed  C ollegium  N ovum  U niw ersytetu  Jag ie llońsk iego  (fot. S. Now ak).

Phot. I . The partic ipants o f  the 29th In ternational Polar S ym posium  „T he F unctioning o f  Polar Ecosystem s as V iew ed Aga- 
inst G lobal Environm ental C hanges” in front o f  (he C olleg ium  N ovum  o f  the Jagiellonian  U niversity  (phot. S. Now ak).

gactw a gatunkow ego antarktycznego fiordu na przy
kładzie bentosu Zatoki Adm iralicji, uwalniania 
zw iązków  biogennych z guana pingw iniego. nowych 
i rzadkich gatunków  rodzaju Cladonia  (grzyby zli- 
chcnizow ane) w rejonie Spitsbergenu, radiom etry
cznej analizy roślinności tundry ark tycznej oraz se
kwencji m arkerów  m ikologicznych dla Dryas octo- 
pelcila w zdłuż transektu Jam al Ural Południowy.

Najwięcej referatów  w ygłoszono w sekcji Nauk o 
Ziem i. W  tym bloku tem atycznym  zaprezentow anych 
zostało ponad dw adzieścia prac. Przedstaw iono refe
raty dotyczące m iędzy innymi: struktury skorupy 
ziem skiej pom iędzy W yspą E lephant i Zatoką M ar
guerite (Antarktyka), struktury' skorupy ziem skiej 
wzdłuż profilu głębokich sondow ań sejsm icznych od 
Głębi Molloya do Ziemi Północno-W schodniej (Spits
bergen), profilow ania geom agnetycznego w rejonie 
Hornsundu (Spitsbergen), im plikacji m orfoklim aty- 
cznych sezonów zim ow ych w rejonie W yspy Króla 
Jerzego (Antarktyka), późno czw artorzędow ej histo
rii M orza Pechora (A rktyka), m ineralnych osadów 
m ezozoicznych w rejonie Svalbardu, hydrologii wy
branych ekosystem ów  Spitsbergenu, cyrkulacji wód 
w rejonie m órz nordyckich, m eteorologicznych uwa

runkowań ablacji L odow ca Scotta (Spitsbergen) w 
sezonie letnim  2001. struktury bilansu m asy Lodow 
ca W aldem ara na tle lodowców Svalbardu w lalach 
1996-2002, zm ian fizycznych właściw ości pow ierz
chni lodowca a zm ienności albedo w okresie ablacyj- 
nym 2002 na przykładzie Lodow ca W aldem ara (Spi 
tsbergen), dynam iki strefy brzegowej południowo- 
wschodniej Islandii i jej zw iązku z procesam i glacjal - 
nym i, w pływ u w ybuchów  wulkanów  na tem peraturę 
pow ietrza na Antarktydzie, m odelowej analizy w p ły 
wu szczeliny na albedo lodowca.

Podczas obrad w sekcji Polarnych Nauk Humani 
stycznych i Społecznych poruszono między innymi 
zagadnienia dotyczące archeologicznych badań w re 
jon ie  północno-w schodniej Syberii, relacji norwesko- 
rosyjskich na archipelagu Svalbard oraz statusu pra 
wnego m eteorytów  znajdow anych na obszarach po
larnych.

N adesłane na Sym pozjum  prace w ydrukow ane 
zostały w angielskiej i polskiej wersji językow ej w 
specjalnym  tom ie pt.: The F unctioning o f  P olar Eco
system s as Viewed A gainst G lobal Environm ental 
Changes (nakładem  Instytutu Botaniki U niwersytetu 
Jagiellońskiego. Kraków 2003).



Specjalnym  punktem  program u Sym pozjum  był 
pokaz film ów o tem atyce polarnej autorstw a niedaw
no zm arłego przyrodnika i polarnika, Ryszarda W y
rzykowskiego.

Zgodnie z tradycją odbyło  się walne zebranie 
Klubu Polarnego Polskiego Tow arzystw a G eogra
ficznego, na którym  m.in. om aw iano sprawy aktualne 
i przyjęto now ych członków  Klubu. Odbyło się rów
nież zebranie poszerzonego Prezydium  Kom itetu Ba
dań Polarnych Polskiej Akadem ii Nauk.

Pierw szego dnia Sym pozjum  zorganizow ano 
w ieczorem  spotkanie tow arzyskie w szklarniach 
Ogrodu B otanicznego U niwersytetu Jagiellońskiego, 
przy św iecach i pośród egzotycznych roślin. Ostat
niego dnia zainteresowani uczestnicy Sym pozjum  
m ogli uczestniczyć w w ycieczkach do  Kopalni Soli w 
W ieliczce i do O jcow skiego Parku N arodow ego oraz 
w zwiedzaniu zabytków  Krakowa.

Kolejne Sym pozjum  Polarne odbędzie się we 
wrześniu 2004 roku w G dyni i zostanie zorganizow a
ne przy współudziale Akadem ii M orskiej.

Piotr OSYCZKA
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