Latviešu hidrobiologi – „SEFS – 5”
Latvijas hidrobiologi šīs vasaras vislielākajā karstumā no 8 līdz 13 jūlijam piedalījās
Eiropas piektajā saldūdeņu zinātņu simpozijā, kas notika Itālijā, Sicīlijas galvaspilsētā
Palermo. Simpoziju organizēja Eiropas Saldūdeņu zinātņu federācija (EFFS)
sadarbībā ar Palermo municipalitāti, Palermo universitāti un Itālijas limnologu un
okeanogrāfu asociāciju.

Ieradušies Sicīlijā, piereģistrējušies konferencē Agnija Skuja, Laura Grīnberga, Gunta
Spriņģe un Arkādijs Poppels pie konferences norises vietas – Palermo Universitātes
Botāniskā dārza ieejas.

Jana Paidere, Arkādijs Poppels, Dāvis Gruberts konferences sēžu starplaikā Palermo
Universitātes Botāniskajā dārzā.

Šis ir viens no lielākajiem simpozijiem, kur pulcējas Eiropas un pasaules vadošie
ūdeņu pētnieki. Te varēja redzēt tādas „pasaules zvaigznes” kā Kolinu Reinoldu no
Anglijas, Judīti Padišaku no Ungārijas un citus ļoti pazīstamus zinātniekus.

Konferences atklāšana un plenārsēdes norisinājās lielā, senlaicīgā celtnē, kas agrāk
kalpojusi kā baznīca.

Ar mutisko referātu uzstājas viens no Latvijas jaunākajiem bioloģijas zinātņu
doktoriem Dāvis Gruberts.
Simpozijā piedalījās vairāk kā 350 dalībnieki no visas pasaules. Šoreiz Latviju plaši
pārstāvēja hidrobiologi no Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, LU Bioloģijas
institūta, Hidroekoloģijas institūta, Latvijas Zivju resursu izpētes aģentūras un

Daugavpils Universitātes. Simpozija programmā ievērojama vieta tika iedalīta arī
pētījumiem par klimata izmaiņu ietekmi uz ūdeņiem. 10 Latvijas zinātnieki simpozijā
reprezentēja savus pētījumu rezultātus ar 9 stenda referātiem un vienu mutisko
ziņojumu.

Maija Balode un Ivars Druvietis apspriež klimata ietekmi uz fitoplanktona
strukturālajām izmaiņām.

Stendus apstaigā viens no pasaules slavenākajiem saldūdeņu pētniekiem, daudzu
pasaulē slavenu grāmatu un rakstu autors Kolins Reinolds (vidū – zilajā kreklā).

Maija Balode pie sava ļoti gaumīgā un interesantā postera.

LU Asoc. Profesore Gunta Spriņģe „posteru sesijā”.

Te pulcējušies dažādu valstu un tautību konferences dalībnieki gandrīz vai no visas
pasaules.....

Konferences dalībnieki patīkami atšķīrās ar gaiši zaļajām konferences materiālu
somiņām, ko bija sagādājuši organizatori

Agnija Skuja iepazīstina kolēģi no Spānijas par Latvijas mazo uoju Trichoptera
faunas pētījumiem.

Pēc konferences palika spēcīgi iespaidi par Sicīlijas brīnišķo un arī skarbo
dabu...................
Teksta un fotoattēlu autors Ivars Druvietis

