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46 SYM POZJUM  MIĘDZYNARODOW EGO  
STOW ARZYSZENIA DO BADAŃ 

ROŚLINNOŚCI (IAVS)
„ZASOBY WODY A ROŚLINNOŚĆ” 

(NEAPOL, W ŁOCHY, 8 -14  CZERWCA 2003)

46th Symposium of the International Association for 
Vegetation Science (IAVS)

„W ater Resources and Vegetation”
(Napoli, Italy, 8-14 June 2003)

W  tym  roku konferencja IAVS odbyła się w Ne
apolu. Neapol, położony w południowej części 
W łoch, w pełnej czarujących krajobrazów i starożyt
nych zabytków  Kam panii, założony w VII wieku 
przed Chr. jak o  kolonia grecka, m a bardzo bogatą h i-

Fot. 1. W ycieczka na zbocza W ezuwiusza; wśród uczestni
ków (w pierwszym rzędzie, w środku) prowadzący wyciecz
kę prof. S. Pignatli (fot. M. Kotańska).

Phot. 1. Excursion on the slopes o f Vesuvio Mt; among par
ticipants (in the first row, in the middle) prof. S. Pignatti -  
leader o f the trip (phot. M. Kotańska).
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Fot. 2. Sukcesja roślinności na zboczu Wezuwiusza: na nagiej skale porost Stereocaulon vexuvianum, w szczelinach lawy 
Cemranthus ruher (Valerianaceac), na dalszym planie -  endemit Helichrysum Hthoreum (Asteraceae) (lot. M. Kolańska).

Phot. 2. Vegetation suceesion on the slope of Vesuvio Mt; on the hare rock the lichen Stereocaulon vesuvianum, in crevices 
of lava Centranthus ruber (Valerianaceac), and in the background endemic plant Heliclirysum litlioreum (Astcraceae) (phot. 
M. Kolańska).

storię. Obecnie jest również ważnym  ośrodkiem  eko
nom icznym  i kulturalnym  regionu, z tradycyjnym  
stylem  życia m ieszkańców.

Przewodniczącym  Komitetu O rganizacyjnego 
tegorocznego Sym pozjum  był prof. S. Pignatti z 
Rzym skiego U niwersytetu „La Sapienza” , a sekreta
riatem  kierow ała d r hab. A. Savoia U brizsy z Ogrodu 
B otanicznego w Rzymie. Prof. F. Pedrotti przew odni
czył K om itetowi Naukow em u, a sekretarzem  był dr 
R. Canullo  (obaj z Uniwersytetu w Cam erino). Sym 
pozjum  odbyw ało się pod patronatem  Accadem ia Na- 
zionale dei Lineei. Agenzia per la Protezione dell' 
Am biente e Territorio  oraz Fondazionc Idis C itta ’ de
lla Scienza.

Sym pozjum  poprzedziła trzydniow a wycieczka 
w centralne obszary W łoch, a po zakończeniu konfe
rencji odbyła się pięciodniow a w ycieczka na dalekie 
południe kraju i na Sycylię.

O rganizatorzy jak o  tem at konferencji obrali „Za
soby wody a roślinność” poniew aż ograniczone zaso
by wody stają się poważnym  problem em  na całym

św iecie, a rok 2003 został ogłoszony przez Narody 
Zjednoczone rokiem wody - ..The UN year o f w ater” . 
Zaproponow any program , obejm ujący zależności 
m iędzy wodą a roślinnością na prawic wszystkich po
ziom ach przyrody, w różnych skalach przestrzennych 
i geograficznych, spotkał się z zainteresow aniem  548 
uczonych z całego św iata. Z głoszono 123 referaty i 
120 plakatów  o bardzo zróżnicow anej tematyce. Tak 
wielkie zainteresow anie konferencją spowodowało 
przeniesienie w cześniej planow anych obrad w Ogro
dzie B otanicznym  w Neapolu do C entrum  Konferen
cyjnego w „New Europe Hotel". Ten wyraźnie kon
trastujący z o toczeniem  hotel znajdował się w pobliżu 
Placu G aribaldiego, miejsca, którego klimat i gwar 
przynosiły posm ak bazarów Południa.

O tw arcie konferencji odbyło się 9 czerwca, po 
czym  w ygłoszone zostały 4 referaty plenarne, stano
wiące myśli przew odnie obrad. Były to; I. Habitats 
and vegetation type o f  ephem eral wetlands a global 
view (U. Deil. N iemcy), 2. Soil -  plant atmospheric 
interaction in a  changing environm ent (F. Controfe,
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Wiochy). 3. Inform ation m odels for m anaging plot 
records and multiple taxonom ic in vegetation data
banks (R. Peet. USA). 4. R egeneration and restora
tion o f nemoral peatlands -  shortcom ing and possibi
lities (K. Dicrsscn, Niemcy).

Po referatach plenarnych zostały w ygłoszone lau
dacje i w ręczone dyplom y za długoletn ią działalność 
w Stowarzyszeniu. O trzym ali je  profesorow ie: Eddy 
van der M aarei, Hartmut D ierschke i A kira M iyavaki. 
Po południu zaś rozpoczęły się obrady. W yodrębnio
no az 22 tem aty sesji, które naw iązyw ały do refera
tów plenarnych. N ajw ażniejsze ich tem aty dotyczyły: 
1. efem erycznej roślinności siedlisk m okrych (9 refe
ratów), 2. zależności m iędzy wodą a roślinnością, 
rozw ażane w różnych strefach klim atycznych, na róż
nych poziom ach przyrody, z uwzględnieniem  róż
nych procesów np. zasolenia, eutrofizacji, desertyfi- 
kacji (45), 3. baz danych i system ów  inform acyjnych 
w łitosocjologii ( 1 1). 4. klasyfikacji fitosocjologicz- 
nej roślinności siedlisk w ilgotnych (6), 5. bioróżno- 
rodności w środow iskach w ilgotnych i w odnych (4), 
6. kartografii roślinności na tle w arunków  wilgotno
ściowych podłoża (6). 7. bioindykacji w łaściw ości 
wodnych gleb i w ilgotności pow ietrza (5). S. zmian 
klimatu (3), 9. ochrony i rekultywacji m okradeł w ce
lu poprawienia bilansu w odnego i zachow ania zaso
bów wody (10).

Prezentacje badań w form ie referatów  i plakatów 
zawierały zarów no wyniki w ielkich program ów  ba
dawczych, jak  i prac w ycinkowych. Form y prezenta
cji stały przeważnie na w ysokim  poziom ie. 247 abs
traktów' z 46 Sym pozjum  IAVS zostało starannie wy
danych przez Uniwersytet w C am erino pod redakcją 
prof. F. Pedrottiego.

W czasie trw ania konferencji jeden  dzień został 
pośw ięcony na wycieczki w okolice Neapolu. Na 
zboczach W ezuw iusza uczestnicy oglądali roślinność 
w ulkaniczną ( Fot. 1 i 2). na wyspie Capri -  roślinność 
śródziem nom orską, a na półwyspie Sorrento -  roślin
ność brzegów m orskich.

O rganizatorzy w łożyli w iele trudu w przygoto
wanie konferencji. U jm owali typow ą dla W łochów 
serdecznością i bezpośredniością. Szczególnie do
brem  pom ysłem  było w łączenie w opłatę konferen
cyjną południow ych posiłków  (typow a w łoska kuch
nia). które serw ow ano na m iejscu w hotelu, obok sal 
obrad. W spólny, uroczysty obiad  wszystkich uczest
ników odbył się w słynnym  naukow ym  centrum  kon
gresowym  i w ystawow ym  Citta* della Scienza. Był 
on połączony ze zwiedzaniem  tego ośrodka i koncer
tem.

Z Polski przyjechało do N eapolu 9 uczestników: 
4 osoby z W arszawy, 3 z Krakowa, 1 z Torunia i I ze

Szczecina. Polacy wygłosili 4 referaty i zaprezen
towali 5 plakatów. Z różnicow ana tem atyka tych wy
stąpień i prezentacji koncentrow ała się w okół w ilgot
ności gleb. D r hab. E  Roo-Zie lińska przew odniczyła 
sesji „ Plant indicators" .

Kolejne, 47 Sym pozjum  IAVS na tem at: „Ecosy
stem Disturbance and Resilience; C ontinents and Is
lands” odbędzie się na Hawajach w lipcu 2004 roku.

M ałgorzata KOTAŃSKA, Krystyna TOWPASZ


