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I. ORGANI ZACJA IN STYTUTU

1. DY REK CJA

Ad res dy rek cji: In stytut Nauk Geo logic znych Pol skiej Akade mii Nauk
ul. Twarda 51/55, 00- 818 Warszawa,
tel. (48- 22) 697- 87- 00, fax: (48- 22) 620- 62- 23
http://www.ing.pan.pl, e- mail: ing pan@twarda.pan.pl

Dy rek tor: prof. dr hab. Teresa Mad eyska
e- mail: tmad eysk@twarda.pan.pl

Zastêpca dy rek tora ds. nau kowych: prof. dr hab. Marek Le wan dowski
e- mail: le mar@twarda.pan.pl

Zastêpca dy rek tora ds. administracyjno- ekonomicznych: Hanna Mar tyn iak
e- mail: han mart@twarda.pan.pl

G³ówny ksiêgowy: Mi ros³awa Bach man
e- mail: mbach man@twarda.pan.pl

Sek re tar iat nau kowy: dr Anna Mo rawska
e- mail: amora@twarda.pan.pl

Specjal ista ds. pra cownic zych: mgr Ewa Mark iewicz
e- mail: mark iewa@twarda.pan.pl

RADA NAU KOWA

Sk³ad Rady Nau kowej kadencji w la tach 2007–2010
Prze wod nicz¹cy: prof. dr hab. Jan Dow gia³³o
Zastêpca prze wod nicz¹cego: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek ko resp. PAN
Sek re tarze: dr hab. Anna Œwierc zewska (do 30.11.2007), dr Hu bert Wierzbowski (od 1.12.2007)
Cz³on kowie:
dr Rob ert Anczkiewicz, dr Rob ert Bach li ñski (do 30.11.2007), prof. dr hab. Nonna Bakun- Czubarow,
prof. dr in¿. Krzysz tof Birk en ma jer – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Jan Bur chart – cz³onek ko resp.
PAN, prof. dr hab. Rysz ard Gradzi ñski – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Stanis³aw Ha³as, dr hab. He -
lena Herc man, prof. dr hab. Jerzy Jan kowski – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Krzysz tof Ja wor owski,
prof. dr hab. in¿. Janusz Kot larc zyk – cz³onek rzecz. PAN, dr hab. Krzysz tof Kra jewski, prof. dr hab. Jan
Kutek – cz³onek ko resp. PAN, dr hab. Pawe³ Leœniak, prof. dr hab. Marek Le wan dowski, prof. dr hab.
Teresa Mad eyska, dr hab. Bar bara Marciniak, prof. dr hab. Rysz ard Mar ci nowski – cz³onek ko resp.
PAN, dr Iza bella Nowak, prof. dr hab. Szcze pan Porêb ski, prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski, prof.
UW dr hab. Ewa S³aby prof. dr hab. Leszek Starkel – cz³onek rzecz. PAN prof. dr hab. Krystyna Szero-
czyñska, prof. dr hab. Mi cha³ Szulc zewski – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Jan Œro doñ, prof. dr hab.
An toni To kar ski, prof. dr hab. El¿bi eta Tur nau, dr hab. Ja ros³aw Tyszka, prof. dr hab. Andrzej Wiewióra.

W 2007 roku odby³o siê 6 po siedzeñ Rady w dni ach: 10 styc znia, 26 lutego, 14 maja, 18 czer wca,
22 paŸdzier nika, i 17 grud nia.
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JED NOSTKI NAU KOWE (stan w dniu 31 grud nia 2007 r.)

Zak³ad Ge olo gii Czwar torzêdu

Ki erownik: prof. dr hab. Krystyna Sze roc zyñska
e- mail: ksze rocz@twarda.pan.pl
9 pra cowników nau kowych
3 pra cowników in¿ynieryjno- technicznych

Zak³ad Straty grafii i Pa leo geo grafii

Ki erownik: dr Hu bert Wierzbowski
e- mail: hwierzbo@twarda.pan.pl
6 pra cowników nau kowych
2 pra cowników in¿ynieryjno- technicznych

Zak³ad Geo chemii Izo topów, Min era lo gii i Pet rolo gii

Ki erownik: prof. dr hab. Nonna Bakun- Czubarow
e- mail: nba kun@twarda.pan.pl
3 pra cowników nau kowych
3 pra cowników in¿ynieryjno- technicznych

Oœro dek Ba daw czy w Kra kowie

Ki erownik: prof. dr hab. Szcze pan J. Porêb ski
Ad res: ul. Senacka 1, 31- 002 Kraków,
tel. (48- 12) 422- 19- 10, fax: (48- 12) 422- 16- 09
e- mail: ndmiz ers@cyf- kr.edu.pl
14 pra cowników nau kowych
14 pra cowników in¿ynieryjno- technicznych

Zak³ad Ge olo gii Sudetów (Wroc³aw)

Ki erownik: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Ad res: ul. Pod wale 75, 50- 449 Wroc³aw
tel. (48- 71) 337- 63- 45
tel/fax (48- 71) 337- 63- 42
e- mail: pan sudet@pwr.wroc.pl
4 pra cowników nau kowych
2 pra cowników in¿ynieryjno- technicznych
1 pra cownik administracji

ZE SPÓ£ LABO RA TO RIÓW

Ki erownik: dr Pawe³ Zawidzki
Ad res: ul. Twarda 51/55, 00- 818 Warszawa, tel. (48- 22) 697- 87- 12
e- mail: pzawidzk@twarda.pan.pl
7 pra cowników in¿. tech nic znych

W Warszawie:
Labo ra to rium rent ge nowskie i anal izy ter mic znej
Labo ra to rium mik ro skopii skan in gowej i mik ro anal izy
Labo ra to rium spek trome trii alfa (U-Th)
Labo ra to rium spek tro fo tome trii ab sorpcji ato mowej
Labo ra to rium chemic zne
Labo ra to rium izo topów trwa³ych
Labo ra to rium mik ro pa le on to logic zne
Szli fi er nia
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W Krakowie:
Labo ra to rium rent ge nowskie
Labo ra to rium mik ro pa le on to logic zne
Labo ra to rium potasowo- argonowe
Labo ra to rium separ acji min era³ów
Labo ra to rium chemic zne
Szli fi er nia

LABO RA TO RIUM GEO CHEMII IZO TOPÓW

Ki erownik: dr Rob ert Anczkiewicz
Ad res: In stytut Nauk Geo logic znych PAN, ul. Twarda 51/55, 00- 818 Warszawa
lub Oœro dek Ba daw czy ING PAN w Kra kowie, ul. Senacka 1, 31- 002 Kraków
tel. (48- 12) 422- 19- 10; {0} 668 356 446; fax (48- 12) 422- 16- 09
e- mail: ndanc zki@cyf- kr.edu.pl
3 pra cowników in¿ynieryjno- technicznych

BIB LIO TEKI

Bib lio teka w Warszawie
Ki erownik: El¿bi eta Ga cyk
Ad res: ul. Twarda 51/55, 00- 818 Warszawa,
tel. (48- 22) 697- 87- 42, fax: (48- 22) 620- 62- 23
e- mail: in glib@twarda.pan.pl

Bib lio teka w Kra kowie
Ki erownik: mgr Teresa Leszc zyñska
Ad res: Oœro dek Ba daw czy ING PAN w Kra kowie, ul. Senacka 1, 31- 002 Kraków
tel. (48- 12) 422- 19- 10, fax: (48- 12) 422- 16- 09
e- mail: ndleszcz@cyf- kr.edu.pl

STU DIUM DOK TO RANCKIE

Ki erownik: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Ad res: ul. Pod wale 75, 50- 449 Wroc³aw
tel. (48- 71) 337- 63- 45, tel/fax (48- 71) 337- 63- 42
e- mail: pan sudet@pwr.wroc.pl

OŒRO DEK WY DAWNICZY

Ki erownik: dr Leszek Chudzikiewicz
Ad res: Oœro dek Ba daw czy ING PAN w Kra kowie, ul. Senacka 1, 31- 002 Kraków
tel. (48- 12) 422- 19- 10, fax: (48- 12) 422- 16- 09
e- mail: ndchudzi@cyf- kr.edu.pl

MU ZEUM GEO LOGIC ZNE W KRA KOWIE

Ki erownik: mgr Bar bara Kietliñska- Michalik
Ad res: Oœro dek Ba daw czy ING PAN w Kra kowie, ul. Senacka 1, 31- 002 Kraków
tel. (48- 12) 422- 19- 10, fax: (48- 12) 422- 16- 09
e- mail: ndmi chal@cyf- kr.edu.pl
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II. KADRA

W dniu 31 grud nia 2007 r. W In stytu cie Nauk Geo logic znych PAN pra cowa³o:
35 pra cowników nau kowych
5 pra cowników bib lio tec znych i mu zealnych
27 pra cowników in¿ynieryjno- technicznych
17 pra cowników dzia³u fi nansowego i ad min is tracji
11 pra cowników na stano wiskach ro bot nic zych
Ogó³em pra cowa³o 95 osób, w tym 20 niepe³no za trudnio nych.

TYTU£Y I STOPNIE NAU KOWE UZYS KANE W 2007 R.

Dr hab. Nonna Bakun- Czubarow otrzyma³a tytu³ pro fe sora nauk o Ziemi.
Mgr El wira Si en kiewicz uzyska³a stop ieñ dok tora nauk o Ziemi w zak re sie ge olo gii na pod stawie

roz prawy dok tor skiej: “Holo ceñskie zmi any œro dowiska jezior karkono skich i jeziora So ma slampi (La -
ponia) na pod stawie anal izy okr ze mek”. Pro mo tor roz prawy: doc. dr hab. Bar bara Marciniak

ODZNAC ZENIA, NA GRODY I WYRÓ¯NI ENIA

Dr Monika Ku siak
Lau reatka konkursu Fun dacji na Rzecz Nauki Pol skiej o stypen dium z pro gramu POW ROTY/

HOM ING.

Mgr Ag ni eszka Pisar zowska
Lau reatka konkursu Fun dacji na Rzecz Nauki Pol skiej o stypen dium kra jowe dla m³odych uc zo -

nych na rok 2007.

Prof. dr hab. Szcze pan Porêb ski
Wyró¿ni enie (Hon or able Men tion) przyznane przez SEPM So ci ety for Sedi men tary Geology

w konkursie na najlepsz¹ pracê opub likowan¹ w Jour nal of Sedi men tary Re search za rok 2006: Szcze -
pan J. Porêb ski & Ron ald J. Steel, Del tas and Sea- Level Change (vol. 76: p. 390–403).

Dr Adam Por owski
Na groda im. Wawrzyñca Teis seyre’a przyznana przez Wydzia³ VII PAN za mono grafiê pt.: “Ori -

gin of min er al ized wa ters in the Cen tral Car pa thian Syn cli nor ium, SE Po land” opub likowan¹ w Stu dia
Geo logica Po lo nica, v. 124: 5–67.

Mgr Micha³ War cho³
Stypen dium przyznane przez Re search Coun cil of Nor way, na 5- miesiêczny sta¿ naukowo- ba-

dawczy na Uniwer syte cie w Ber gen (Nor we gia)
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CZ£ON KOSTWO W KOMITETACH PAN I RADACH NAU KOWYCH

Komitet Ba dañ Czwar torzêdu PAN
Prof. dr hab. T. Mad eyska – zastêpca prze wod nicz¹cego
Prof. dr hab. K. Sze roc zyñska – sek re tarz

Komitet Ba dañ Po larnych PAN
Prof. K. Birk en ma jer – honorowy prze wod nicz¹cy
Cz³on kowie: dr M. Dok tor, dr hab. K.P. Kra jewski

Komitet Geofi zyki PAN
Cz³on kowie: prof. dr hab. M. Le wan dowski, prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz

Komitet Nauk Geo logic znych PAN
Prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz – prze wod nicz¹cy
Cz³on kowie: prof. K. Birk en ma jer, prof. dr hab. J. Bur chart, prof. dr hab. J. Dow gia³³o, prof. dr hab. 

R. Gradzi ñski, prof. dr hab. M. Le wan dowski, prof. dr hab. S. Porêb ski

Komitet Nauk Min era logic znych PAN
Cz³on kowie: prof. dr hab. J. Bur chart, prof. dr hab. J. Œro doñ.

Komitet Planeta Ziemia PAN
Prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz – prze wod nicz¹cy
Cz³on kowie: prof. dr hab. M. Le wan dowski, prof. dr hab. T. Mad eyska

Cz³on kowie Rad Nau kowych
Prof. dr hab. R. Gradzi ñski – Rada Nau kowa Mu zeum Ziemi PAN (prze wod nicz¹cy)
Prof. dr hab. Jerzy Le feld – Rada Nau kowa In stytutu Pa leo bio lo gii PAN
Prof. dr hab. M. Le wan dowski – Rada Nauki Min is terstwa Nauki i Szkol nictwa Wy¿szego, Rada

Nau kowa In stytutu Geofi zyki PAN, Rada Nau kowa Pañst wowego In stytutu Geo logic znego, Rada Nau -
kowa In stytutu Nowoc zes nej Edukacji (INE),

Prof. dr hab. T. Mad eyska – Rada Nau kowa Mu zeum Ziemi PAN
Prof. dr hab. S. Porêb ski – Rada Nau kowa Pañst wowego In stytutu Geo logic znego
Dr hab. K.P. Kra jewski – Rada Nau kowa Zak³adu Bio lo gii Antark tyki.
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III. BA DA NIA STATU TOWE W 2007 ROKU

GRUPY TE MA TYC ZNE

1. Roz wój me tod geo chemii izo topów i geo chronolo gii dla ba dañ ska³ i wód
2. Ba da nia min era logic zne i geo chemic zne w pozna waniu procesów geo logic znych
3. Zas tosowanie mik ro pa le on tolo gii w straty grafii i re kon struk cji pa leoœro dowisk
4. Re kon struk cja procesów geo tek tonic znych
5. Anal iza basenów se dy men ta cy jnych
6. Zmi any œro dowiska w czwar torzêdzie

WYNIKI REALI ZACJI ZA DAÑ STATU TOWYCH (AB STRAKTY)

Grupa 1. Roz wój me tod geo chemii izo topów i geo chronolo gii dla ba dañ ska³ i wód

Za danie 1.1. Sk³ady izo to powe pier wi ast ków (C, N, S) jako wskaŸniki za niec zyszc zeñ wód
podziemnych, cz. III – zakoñc zenie

Obszar ba dañ zlo kali zow any jest w Sude tach Œrod kowych, a pod wzglêdem geo logic znym, w de -
presji œród sudeck iej. Ut wory gór no kar boñsko – dol nop erm skie wystêpuj¹ce na tym obsz arze wykszta³-
cone s¹ zarówno jako ska³y osadowe (zle pieñce, pi askowce, mu³owce, dolomity, wêglany, gipsy), wul -
kanic zne (tufy, tufity, ryolity, trachy an dezyty) oraz metamor fic zne (³upki ilaste).

Wykszta³ce nie i sk³ad min er alny oœrodka skal nego maj¹ wp³yw na sk³ad chemic zny i izo to powy
wód podziemnych eksploa tow anych przez ujêcia w Unis³awiu Œl¹skim i Mieroszowie, jed nak jak wyka -
zuj¹ do tychczasowe ba da nia is tot nym czyn nikiem jest równie¿ an tro po presja.

G³ówne cele prowad zo nych ba dañ to: 1) iden ty fikacja po chodzenia sk³adu wody w ujêci ach g³êbi -
nowych i dre na¿owym w Unis³awiu Œl¹skim i Mieroszowie; 2) wyka za nie zwi¹zku po miêdzy iloœci¹
wody eksploa tow anej przez ujêcie Unis³aw Œl¹ski a jej sk³adem i jakoœci¹, 3) wyka za nie zwi¹zku geo -
chemic znego po miêdzy wo dami podziemnymi i pow ierzchniowymi.

Do tychczas prze prowad zone ba da nia uw zglêd niaj¹ce sk³ad chemic zny (K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn, Sr, 
Ba, Cl, HCO3, SO4, F, PO4, SiO2) i izo to powy (d34S, d13C, d15N, d18O, d2H) wód podziemnych i po-
wierzchniowych poz wa laj¹ stwierdziæ, ¿e w omawia nej czêœci obsz aru na sk³ad wód podziemnych maj¹
wp³yw nastêpuj¹ce czyn niki: procesy roz puszc za nia i wytr¹ca nia faz min er alnych oraz drena¿ i mi esza -
nie siê wód pow ierzchniowych i podziemnych. W celu reali zacji tak sformu³ow anego prob lemu planuje
siê dalsze anal izy chemic zne i izo to powe próbek wód podziemnych i pow ierzchniowych pobra nych
w latach 2005–2007 oraz próbek ska³. (dr hab. P.M. Leœniak, mgr M. Przy chodzka – dok to rantka, dr P.
Zawidzki)

Za danie 1.2. Sk³ady izo to powe (C i O) ele mentów sys temu jezior nego Wi gry, cz. III – zakoñc zenie

Sk³ady izotopowe wêgla i tlenu ró¿nych elementów systemu jeziornego Wigry oznaczano w celu
powi¹zania wyników analiz izotopowych z ró¿nym charakterem g³ównych czêœci jeziora. Badano tak¿e
czy i w jakim stopniu zapis d13C i d18O w osadach odzwierciedla wspó³czesne zmiany œrodowiskowe
i klimatyczne na badanym obszarze. Oznaczano stosunki izotopowe nastêpuj¹cych elementów w syste-
mie jeziornym: osadów (d13CCaCO3 i d18OCaCO3), wody jeziornej, rzecznej i wód podziemnych (d18OH2O

i d13CDIC) oraz gazów z dna jeziora (d13CCH4 i d13CCO2). Próbki do badañ pobierano w miejscach ró¿ni¹-
cych siê pod wzglêdem warunków hydrodynamicznych, stanu troficznego i rodzaju zasilania. Ponadto
zmierzono stê¿enie dwutlenku wêgla w wodzie jeziornej w celu okreœlenia stosunku PCO2aq / PCO2atm
w badanym systemie.

Anal izy izo to powe najm³odszych osadów jeziora Wi gry wykaza³y ró¿nice w zapisie izo to powym
wêgla i tlenu po miêdzy pro filami osadów po chodz¹cych z odrêb nych czêœci jeziora. Oznacza to, ¿e do -
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mi nuj¹cymi czyn ni kami for muj¹cymi i mo dy fikuj¹cymi sk³ad izo to powy osadów jest cyrku lacja wody,
czas re tencji wody i rodzaj za si lania oraz stosunek PCO2 w wodzie do PCO2 at mos fery. Ogól nie, pro file
pi on owe zmien noœci sk³adu izo to powego tlenu osadów nie wyka zuj¹ zbli¿o nych do sie bie tendencji
w zapisie zmian wa runków kli ma tyc znych i œro dowiskowych w ostat nich kilkudzie siêciu la tach na ba -
danym obsz arze. Dane te dowodz¹, ¿e war toœci d18O nie stanowi¹ œcis³ego odz wier cied lenia zmian wa -
runków kli ma tyc znych w ci¹gu ostat nich kilku dekad na ba danym obsz arze. A zatem sygna³ wspó³czes-
nych zmian kli ma tyc znych jest tu os³abi ony g³ównie przez ró¿nice w rodzaju za si lania ró¿nych czêœci
jeziora oraz ich od mien nym czasem re tencji. Z kolei rozbie¿noœci w sk³adzie izo to powym wêgla osadów 
mog¹ wyni kaæ z ró¿nic mechanizmu cyrku lacji wody, bêd¹cych tak¿e czyn nikiem zwi¹zanym z mor -
fologi¹ jeziora.

Stê¿enie dwut lenku wêgla w wodzie, w ka¿dym ba danym miejscu sys temu jezior nego znac znie
przek racza³o œredni¹ war toœæ PCO2 w at mos ferze co œwi ad czy o tym, ¿e jezioro Wi gry nie poch³ania
CO2 lecz stanowi Ÿród³o jego dy fuzji do at mos fery. (mgr A. Paprocka – dok to rantka, dr hab. P. M.
Leœniak)

Za danie 1.3. Opra cow anie chemic znej me tody od salania wód do oznac zeñ izo to powych, cz. II

Ba da nia, które s¹ kon tynuow ane, maj¹ na celu opra cow anie chemic znej me tody od salania wysoko- 
zmineralizowanych roztworów wodnych, w których sk³ad izo to powy wody ma byæ oznac zany z zas -
tosowaniem ru ty nowych me tod pre par acji (równowa¿enie z CO2 dla 18O i re duk cja wody na me talu dla
2H). Ce lem od salania wody jest uni kniêcie tzw. izo to powego efektu za so lenia.

W 2007 roku ukoñc zono znaczn¹ czêœæ prac przy go tow awczych do prowadzenia ba dañ ek spery -
men talnych. Dok onano przegl¹du ist niej¹cej lit era tury na te mat najpowszech niej stosowanych me tod
oznac za nia sk³adu izo to powego wód, opra cow ano pod stawy teo re tyc zne me tody ba dañ oraz dok onano
niezbêdnych us praw nieñ w linii pre para cy jnej do pró¿n iowej desty lacji wody. Us praw ni enia linii mia³y
na celu podwy¿szenie jej szczel noœci poprzez zas tosowaniu lepszych za worów pró¿n iowych i eliminacji 
prze cieków. Pon adto zosta³y zaku pi one pod sta wowe odczyn niki chemic zne i czêœæ szk³a laboratoryj-
nego co umo¿liwi ju¿ roz poc zêcie ba dañ ek spery men talnych. (dr A. Por owski)

Za danie 1.4. Ok reœle nie zró¿ni cow ania izo to powego d34S i d18O si arc zanów w wo dach opadowych
i podziemnych w obsz arze zur bani zow anym

W roku 2007 roz poc zêto reali zacjê pi lo ta¿owego pro jektu ba dawczego do tycz¹cego obiegu si arki
w zstêpuj¹cej czêœci cyklu hy dro logic znego. Is tota ba dañ sprowadza siê do ok reœlenia se zonowej zmien -
noœci stê¿enia oraz sk³adu izo to powego si arc zanów roz puszc zo nych w wodzie w pro filu pi on owym,
poc zy naj¹c od wody opadowej, poprzez wody w stre fie aer acji, satu racji, a¿ do g³êbiej po³o¿o nych
poziomów wo donoœnych: czwar torzêdowego i oli go ceñskiego. Ce lem ba dañ jest próba ok reœlenia po -
chodzenia si arc zanów w wo dach in fil tra cy jnych i procesów odpow iedzi alnych za wa ha nia ich za war -
toœci, ok reœle nie wp³ywu strefy aer acji i satu racji na mo dy fikacjê za war toœci i sk³adu izo to powego siar-
czanów w wo dach in fil tra cy jnych. Jednym z celów jest równie¿ zba danie mo¿li woœci iden ty fikacji
poziomów wo donoœnych na pod stawie sk³adu izo to powego si arc zanów w œwi etle pochodzenia wód
w warunkach wystêpow ania lub braku kon tak tów hy drau lic znych. Ze wzglêdu na opóŸni enia w pra cach
labo ra to ry jnych oznac zenia izo to powe s¹ jeszcze w trak cie reali zacji. Wstêpne wyniki z oko³o 70% po -
bra nych próbek wód s¹ w trak cie anal izy i in ter pre tacji. (dr A. Por owski, prof. J. Dow gia³³o – kon sult ant)

Za danie 1.5. Opra cow anie zin te grow anego sys temu anal izy danych w Labo ra to rium
Uranowo- Torowym

Labo ra to rium Uranowo-Torowe ING PAN wyko nuje roc znie oko³o 300 analiz me tod¹ uranowo-
 torow¹ oraz oko³o 80 analiz me tod¹ o³owiu 210. Po kilku la tach pracy zgro madzi³o siê oko³o 2000
wyników analiz U-Th i oko³o 400 analiz Pb- 210. Pow tar zaj¹ca siê sys te ma tyc znie koniec znoœæ wy -
biórc zego zes tawi ania wyników analiz z ró¿nego ok resu dzia³ania labo ra to rium, np. przy przy go towy -
waniu pub lik acji, sta³a siê bez poœredni¹ in spi racj¹ podjêcia trudu stwor zenia kolejnej wersji opro gra -
mow ania. Przy jêto, ¿e ma to byæ opro gra mow anie zin te grow ane z baz¹ danych. Stwor zone oprogramo-
wanie umo¿li wia ³atwe przeszuki wanie wyników ar chi walnych, twor zenie zes tawieñ i ra portów oraz
zapewnia auto ma tyczn¹ ak tu ali zacjê bazy przy wyko ny waniu nowych analiz.
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Przy pro jek tow aniu sys temu przy jêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
– sys tem ma zapewniæ uni kal noœæ nu mer acji labo ra to ry jnej,
– sys tem ma mieæ bu dowê modu³ow¹ umo¿li wiaj¹ca ³atw¹ rozbu dowê o nastêpne modu³y obli-

czeniowe (np. nowe me tody) lub modu³y anal izy danych,
– sys tem rejes tracji próbki ma byæ w pe³ni zin te grow any z baz¹ danych,
– baza danych zawieraæ ma pe³n¹ in for macjê o próbce, prze biegu i wynikach anal izy oraz wynikach 

ewen tu al nego mode low ania zes tawów danych (np. model wiek – g³êbokoœæ).
Opra cow ane opro gra mow anie umo¿li wia odczyt i anal izê widm en er ge tyc znych cz¹stek alfa oraz

prze prowadzenia spe cy fic znych dla wy bra nej me tody ob lic zeñ wieku i ok reœlenia jego nie pewnoœci.
Sys tem umo¿li wia tak¿e bu dowê mod elu wiek~g³êbokoœæ dla se rii analiz próbek z pro filu. Do anal izy
danych i oceny ich nie pewnoœci zas tosowano me tody sy mu lacji Monte Carlo (ran domi zacji) przy jmuj¹c 
za³o¿enie, ¿e wynik po mi aru ak ty wnoœci opi sy wany jest rozk³adem nor malnym. Do wyznac zenia prze -
biegu zale¿noœci wiek–g³êbokoœæ wyk orzystano me todê LOESS. (dr hab. H. Herc man)

Za danie 1.6. Wery fikacja przy dat noœci ko la genu do da tow ania koœci me tod¹ U-Th, cz. I

Bez poœred nie da tow anie koœci me tod¹ U-Th uwa¿ane jest obec nie za nie mo¿liwe ze wzglêdu na
zachodz¹ce w pogrze banej koœci zjawisko wtór nej aku mu lacji i dy fuzji uranu z i do œro dowiska pogrze -
ba nia. Pro ces ten jest na tyle skom plikow any i spe cy fic zny wzglêdem wa runków œro dowiska, ¿e nie
uda³o siê dot¹d opra cowaæ me tod ko rek cji, które poz woli³yby na uzyski wanie jed noznac znych wyni-
ków, które mo¿na by uznaæ za wi ary god nie od daj¹ce rzec zy wisty wiek ba danych szcz¹tków. Stosowane
mod ele mate ma tyc zne poz wa laj¹ na osza cow anie wp³ywu œro dowiska i zdol noœci koœci jako ca³oœci, do
wymi any izo topów uranu, jed nak jest to tylko statystyc zne ujêcie tego zjawiska, a nie opis rzec zy -
wistych procesów chemic znych. W prowad zo nych ba da ni ach zapro pon ow ano od mienne po dejœcie do
postawionego prob lemu: uznaj¹c koœæ za uk³ad z³o¿ony z wielu faz or ganic znych i nie or ganic znych
podjêto próbê znalezi enia, analogic znie do pro ce dury stosowanej w da tow aniu me tod¹ ra diowêglow¹,
fazy stanowi¹cej uk³ad zam kniêty dla mi gracji uranu i toru. Prze prowad zone wczeœniej anal izy wyka-
za³y, ¿e ko la gen uzyski wany z koœci do da towañ C-14 spe³nia wstêpne kry te ria poz wa laj¹ce przypusz-
czaæ, ¿e jest faz¹ od porn¹ na procesy dia ge nezy i aku mu lacji uranu. Po dob nie jak w koœci ach wspó³-
czesnych, za war toœæ uranu zmier zona w ko la ge nie wydzielo nym z koœci ko palnych jest ni ska, podczas
gdy za war toœæ uranu w ca³ej koœci ko pal nej by³a wie lok rot nie wy¿sza. Podjêto zatem próbê przy-
stosowania pro ce dury wydzie lania ko la genu dla me tody C-14 do me tody U-Th. £¹cznie przeprowa-
dzono ba da nia na ponad 60 próbkach stan dardu kost nego, w celu opra cow ania me to dyki wydzie lania
ko la genu z du¿ych próbek, w du¿ych ob jêtoœci ach. Œred nia wy dajnoœæ ek strak cji wyn ios³a dla koœci
wspó³czesnych 8,4%, a dla koœci ko palnych 3,8% wzglêdem masy próbki, co zgadza siê z danymi lit era -
tu rowymi do tycz¹cymi ek strak cji w ma³ych próbkach dla me tody C-14. Opra cow ana pro ce dura umo¿li -
wia rozdzie le nie koœci na 5 faz ciek³ych i sta³ych (w tym fazê ko la ge now¹), które w dalszych anali zach
poz wol¹ uzys kaæ nowe dane do tycz¹ce fi zyko chemic znych procesów aku mu lacji uranu w ma te riale
kost nym. (mgr G. Su jka, dr hab. H. Herc man)

Za danie 1.7. Zapis izo to powy osadów kredy opol skiej, cz. II

Ce lem za da nia jest opra cow anie straty grafii izo to powej dla kredy opol skiej, sk³adaj¹cej siê z osa-
dów ce no manu, tu ronu i koniaku. Uzys kane wyniki bêd¹ sko re low ane z pro filami zachodnio-euro-
pejskimi. Obec nie wyk onany zosta³ pier wszy etap prac, po brano próbki skalne z ods³oniêtej w terenie
czêœci pro filu oraz skon struow ano krzywe d18O i d13C. (mgr M. Ma rusz kiewicz, op ieka dr hab. H. Herc -
man)

Za danie 1.8. Wdro¿enie me tod izo to powych (U-Th, izo topy trwa³e) do ba dañ pa leok li ma tyc znych
traw er tynów, cz. II – zakoñc zenie

G³ównym ce lem prowad zo nych prac jest stwor zenie narzêdzia do obiek ty wnej ko relacji pro fili.
Prze prowad zone do tychczas prace mia³y za cel wybór i zgro madzenie danych testowych niezbêdnych
do prac nad pla now anym pro gra mem. Stwor zono modu³ do gen er acji sztuc znych danych testowych
niezbêdny do pier wszej fazy bu dowy opro gra mow ania do ko relacji. Jako dane rzec zy wiste o us ta lonej
po zycji wy brano próbki po brane z na cieku z Jask ini Spi ralka. Podczas prac tere nowych wy ty pow ano
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dziewiêæ pro fili z obsz aru Kar pat i Wy¿yny Kra kowskiej. Roz poc zêto anal izy próbek po bra nych z tych
pro fili, wyk onano 77 po mi arów stosunków izo topów sta bilnych oraz 15 analiz U-Th. Otrzy mane z tych
pro fili dane o nieus ta lonej po zycji zostan¹ wyk orzystane w ostat niej fazie testow ania pro gramu. (mgr J.
Paw lak – dok to rant, op ieka dr hab. H. Herc man)

Za danie 1.9. Wdro¿enie me tod izo to powych (U-Th, izo topy trwa³e) do ba dañ pa leok li ma tyc znych
osadów wêgla nowych, cz. I

Ba da nia izo to powe na cieków jask iniowych od lat wyk orzysty wane s¹ do re kon struk cji pa leok li -
ma tyc znych. Co raz czêœciej wska zuje siê jed nak na trud noœci w wyk orzysta niu zmien noœci sk³adu izo to -
powego tlenu i wêgla kal cytu na cie kowego jako “pa leo ter mome tru”. Wiêkszoœæ badaczy sk³ania siê do
trak tow ania zmien noœci sk³adu izo to powego jako zapisu wzglêdnych zmian tem pera tury. Obiek tem ba -
dañ prowad zo nych w 2007 roku by³ 2,5- metrowy pro fil osadów wêgla nowych po chodz¹cy z jask ini
Snezna Jama w S³owenii. Jaski nia ta jest czêœci¹ starszego sys temu jask iniowego, po³o¿on¹ na wy -
sokoœci oko³o 900 m powy¿ej dna doliny Sav inja (1500–1600 m n.p.m.). W g³ównej galerii jask ini
wystêpuje pro fil polew, z których po brane zosta³y próbki do ba dañ. W ra mach wczeœniejszych analiz
zosta³y wyk onane ba da nia pa leo mag ne tyc zne oraz da tow anie osadów me tod¹ U-Th. Obec nie wyk onano 
anal izê sk³adu izo to powego wêgla i tlenu w 102 próbkach. Wyniki oznac zeñ by³y pod staw¹ do wydzie -
lenia 7 stref zró¿ni cow ania sk³adu izo to powego ba danych polew. Dolna czêœæ pro filu (0–85 cm) charak -
teryzuje siê du¿¹ iloœci¹ ma te ria³u de try tyc znego (g³ównie typu terra rosa) oraz “ciê¿szym” sk³adem
izo to powym zarówno wêgla jak i tlenu. Na wy sokoœci 40–50 cm nastêpuje skokowa zmi ana ku jeszcze
“ciê¿szym” war toœciom. W ok re sie narasta nia tej czêœci pro filu, do mi nuj¹cym czyn nikiem wp³ywaj¹-
cym na sk³ad izo to powy kal cytu buduj¹cego polewy by³y praw do po dob nie zmi any kli ma tyc zne i zmia-
ny w sza cie roœlin nej ter enów bez poœred nio nad jask ini¹, przy czym ok res zapi sany w pro filu na g³.
50–85 cm od powi ada³by po gorszeniu wa runków kli ma tyc znych. Powy¿ej dol nego odcinka pro filu
wystêpuje strefa przejœciowa (85–100 cm) o du¿ej zmien noœci sk³adu izo to powego polew, odpowia -
daj¹ca is tot nemu epi zo dowi w his to rii jask ini. Po dob nie jak w wy padku ba dañ pa leo mag ne tyc znych,
epi zod ten mo¿e byæ ko re low any z wynie si eniem masywu, silnym wciêciem doliny w której po³o¿ona
jest jaski nia i zmi anie sys temu kr¹¿enia wód w masy wie. Po usta bili zow aniu siê nowych dróg kr¹¿enia
usta bili zowa³ siê tak¿e sk³ad izo to powy wêgla co wy daje siê œwi adczyæ o braku wiêkszych zmian w in -
ten sy wnoœci we ge tacji powy¿ej jask ini. Œwi ad czy³oby to rac zej o sta³ych wa runk ach kli ma tyc znych.
Zmien noœæ sk³adu izo to powego tlenu jest jed nak na dal is totna. Powy¿ej 200 cm nastêpuje pon owne
zró¿ni cow anie sk³adu izo to powego zarówno wêgla jak i tlenu. Pod su mowuj¹c wy daje siê, ¿e zmien noœæ
sk³adu izo to powego ba danego pro filu ma z³o¿ony charak ter. Odz wier ciedla ona is totne procesy tek -
tonic zne i zwi¹zane z nimi zmi any kr¹¿enia wód krasowych oraz nak³adaj¹ce siê na to zmi any wa runków 
kli ma tyc znych i prze bu dowê zbior owisk roœlin nych. (dr M. G¹sior owski, dr hab. H. Herc man)

Za danie 1.10. Zas tosowanie me tod Sm- Nd i Lu- Hf do oznac za nia wieku ska³ wy soko ciœni en iowych
oraz wy soko- i ultrawysoko- temperaturowych, cz. II – zakoñc zenie

Ek lo gity w paœmie San ba gawa mog¹ byæ podzie lone na grubo i drob nokrys talic zne. Drob nokrys -
talic zne prze wa¿nie maj¹ do brze widoc zne z³up kowace nie. Do stêpne da tow anie równie¿ po ka zuj¹
zasad niczo od mienne wieki ok. 90 i ok. 116 Ma od pow ied nio dla drobno i grubokrys talic znych ek lo -
gitów. Nowe ba da nia pet ro logic zne grubokrys talic znego cia³a ek lo gi towego Zachod niego Iratsu, do-
k³ad nie ok reœlaj¹ wa runki piku metamor fic znego jako 19–20 kbar i 620–680 °C. Ob lic zenia wyk onano
dla równow agowej para ge nezy: granat + om fa cyt + kwarc + epi dot + ty tanit + ru tyl. Ok reœlone wa runki
PT s¹ kom paty bilne z równie dok³ad nie wyznac zo nymi wa runk ami PT dla drob nokrys talic znego ek lo -
gitu, co suge ruje, ¿e oba typy ek lo gitów mog¹ byæ trak tow ane jako sk³ad niki tego sa mego cia³a ek lo gi -
towego. Ró¿nice wieków staj¹ siê zrozu mia³e gdy zau wa¿ymy, ¿e w ek lo gi tach Zachod niego Iratsu
wzrost granatu mia³ miejsce przed metamor fiz mem facji ek lo gi towej. “Prze dek lo gi towy” granat (Grt 1)
zawiera min era³y par agezy facji epidotowo- amifbolitowej. Dalszy wzrost granatu nastêpowa³ w facji
ek lo gi towej (Grt2). Wa runki PT metamor fizmu prze dek lo gi towego osza cowa nao jako ok. 10 kbar/
550–600 °C. Lu tet jest sil nie podkon cen trow any w Grt1 i dlatego ok 116 Ma wiek Lu- Hf jest in ter pre -
tow any jako wiek metamor fizmu poprzedzaj¹cego facjê ek lo gi tow¹. Znacz¹ca ró¿nica wie kowa (? 27
Ma) po miêdzy dwoma wy dar zeniami suge ruje, ¿e zasz³y one w od mien nych re¿i mach tek tonic znych lub 
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ró¿nych fazach roz woju tek tonic znego strefy sub duk cji San ba gawa. Kon tras tuj¹cy roz miar kryszta³ów
w dwóch typach ek lo gitów najpraw do po dob niej odz wier ciedla wczeœniejsz¹ his to riê rekrys tali zacji
przed metamor fiz mem ek lo gi towym w jed nostkach grubokrys talic znych i ich d³u¿ej trwaj¹cemu meta-
morfizmowi. (dr R. Anczkiewicz, mgr K. Walc zak – dok to rantka, mgr P. Per kowski – dok to rant)

Za danie 1.11. Wy prowadzenie równania na frak cjon ow anie izo to powe o³owiu na pod stawie
po mi arów stosunków izo to powych tego pier wi astka

Wyk onano je dynie anal izê teo re tyczn¹ za³o¿onego prob lemu, ze wzglêdu na nie do statec zny czas
do stêpu do spek trome tru masowego oraz jego stan (wy sokie t³o kolek torów i zbyt wy soka tem pera tura
otoc zenia). Po mys³ op iera³ siê na wyznac zeniu równania mate ma tyc znego opisuj¹cego krzyw¹ zmien -
noœci poszc zególnych stosunków izo to powych Pb (208Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 206Pb/204Pb). Jej as ymp tota
by³aby wielkoœci¹ szu kan¹ czyli war toœci¹ rzec zy wist¹ danego stosunku izo to powego. By³aby ona
porównana z war toœciami teo re tyc znymi i w ten sposób uzys kano by po prawkê na frak cjon ow anie izo to -
powe dla poszc zególnych izo topów o³owiu. (dr R. Bach li ñski)

Za danie 1.12. Ewo lucja izo to powa przed wary scy jskich kwaœnych kom pleksów mag mowych Sudetów
na pod stawie izo topów Sr i Nd. Czêœæ III: ska³y obsz aru iz er skiego – zakoñc zenie

Przeprowadzone w roku 2007 badania dotyczy³y ska³ obszaru izerskiego w Sudetach Zachodnich
i stanowi³y kolejn¹ czêœæ ogólnego problemu badawczego dotycz¹cego ewolucji izotopowej przed-
waryscyjskich kompleksów magmowych Sudetów. Wykonano 11 analiz chemicznych ca³ych ska³, a
analiza diagramów Harkera dla pierwiastków g³ównych pokaza³a jednoznaczne trendy dla Al, FeIII, Mg,
Ti oraz ich brak w przypadku Na, K, Ca i P. Przebieg pierwiastków ziem rzadkich na diagramie
pajêczym jest typwowy dla ska³ granitoidowych. Wed³ug diagramu dyskryminacyjnego Batchelora i
Bowdena badane ska³y nale¿¹ do ska³ o re¿imie synkolizyjnym do postorogenicznego. Wykonano tak¿e
38 analiz izotopowych Rb-Sr, wed³ug których oszacowany zosta³ wiek na oko³o 482 Ma. Ma³a iloœæ
danych izotopowych Nd nie pozwoli³a na dok³adn¹ charakterystykê badanego materia³u, wskazuj¹c
jedynie wartoœci wspó³czynnika e(Nd)t=500 od –5.67 do –3.29, a wiek modelowy TDM na 1422 do 1324
Ma. Wiêkszoœæ badanych próbek le¿y na krzywej mieszalnoœci, co oznacza ci¹g³¹ sekwencjê ich po-
wstawania od bardziej maficznego cz³onu do bardziej kwaœnego. (dr R. Bachliñski)

Grupa 2. Ba da nia min era logic zne i geo chemic zne w pozna waniu procesów geo logic znych

Za danie 2.1. Me to dyka sza cow ania wieku dia ge nezy na pod stawie po mi arów K-Ar próbek
kon tami now anych de try tyc znym ma te ria lem ilastym, cz. I

W celu ek strak cji wieku dia ge ne tyc znego i de try tyc znego z pomier zo nych me tod¹ K-Ar dat mie-
szanych stan dar dowo u¿y wana jest me toda IAA (ang. il lite age analy sis). Op iera siê ona na wyznac za niu 
wieków oraz udzia³ów masowych ma te ria³u de try tyc znego i dia ge ne tyc znego w kilku ró¿nych frak cjach 
zi ar nowych uzys kanych z tej sa mej ska³y. Gen er al nie przy jmow ane jest, ¿e poli typ 1Md jest po -
chodzenia dia ge ne tyc znego, a 2M1 de try tyc znego. Na pod stawie tych danych kon struow any jest wy-
kres, w którym na osi od ciêtych odk³ada siê udzia³y masowe ma te ria³u de try tyc znego, a na osi rzêdnych
war toœci funk cji: exp(lt) – 1, gdzie: t – wiek dla tych frak cji, a  l – sta³a roz padu. Nastêpnie po doko-
naniu lin iowej ek strapolacji do granic znych udzia³ów ma te ria³u de try tyc znego odczytuje siê wieki frak -
cji de try tyc znej oraz dia ge ne tyc znej. Po dejœcie to nie uw zglêd nia jed nak¿e ró¿nych za war toœci po tasu
(%Kde tri tal i %Kdia ge netic) w tych dwóch frak cjach poli typów. Dlatego te¿ udzia³y masowe ma te ria³u de try -
tyc znego (wt.%de tri tal) pow inny zostaæ sko ry gow ane:

%
.% %

.% %
( )

I
wt K

wt K
d k

=
´

´
detrital detrital

detrital detrital
+ ´

´
wy K

diagenetic diagenetic
.% %

100

Anali tyc zne oznac za nie za war toœci po tasu we frak cjach poli typów jest bardzo trudnym za daniem.
Dlatego opra cow ano nowe po dejœcie do tego prob lemu. Zaob ser wow ano, ¿e wyk res 40Ar*/40K vs. %Id(K)

dla po praw nie ok reœlo nych war toœci stosunku 40Kde tri tal/40Kdia ge netic pow inien byæ lin iowy. Op ieraj¹c siê
na tej ob ser wacji napi sano w Ja vie pro gram kom puterowy, który na pod stawie kilku pomier zo nych
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wieków mi eszanych frak cji zi ar nowych i udzia³ów ma te ria³u de try tyc znego w tych frak cjach wyznacza
granic zne wieki oraz stosunek 40Kde tri tal/40Kdia ge netic, u¿y waj¹c al go ryt mów ge ne tyc znych.

Nie pewnoœci przy ok reœlaniu dok³adnych mas frak cji dia ge ne tyc znej i de try tyc znej sprawiaj¹, ¿e
otrzy mane war toœci wieków granic znych oraz stosunku 40Kde tri tal/40Kdia ge netic obarc zone s¹ pewnymi,
niekiedy znac znymi b³êdami. Ba daj¹c mi eszaniny o du¿ym rozrzu cie za war toœci frak cji detry tyc znej
i diagenetycznej, mo¿liwe jest jed nak zmini mali zow anie tych b³êdów. Znaczn¹ po moc¹ mo¿e byæ
równie¿ zna jo moœæ jed nego z wieków granic znych. Me toda ta mo¿e byæ równie¿ bardzo po mocna przy
ok reœle niu, czy za³o¿enie o jed nakowej iloœci po tasu w il li cie o poli typach 1Md i 2M1 jest po prawne.
Prob lem ten bêdzie przed mio tem dalszych stu diów. (mgr M. Szczerba – dok to rant, prof. J. Œro doñ, mgr
M. Ba naœ)

Za danie 2.2. Me to dyka po mi arów w³as noœci i za war toœci min era³ów ilastych w ska³ach osadowych,
cz. II

Dia ge ne tyc zne zmi any ori en tacji min era³ów blasz kowych w pa leo geñskich mu³ow cach z basenu
pod ha lañskiego zba dane zosta³y przy po mocy rent ge nowskiego gonio me tru tekstural nego wy sok iej
rozdzielc zoœci. Osza cow any zak res g³êbokoœci maksy mal nego pogrze ba nia ba danych próbek wy nosi od 
2.4 do 7 km, co od powi ada zak resowi pa leo tem pera tur od 60 do 160°C. Tekstura min era³ów blasz -
kowych jest tylko umi ar kow anie zo ri en tow ana w najp³ytszych próbkach, mimo ¿e kom pak cja mecha-
niczna zre du kowa³a ich poro wa toœæ do ok. 10%. Wiêksze (>10 µm) blaszki de try tyc znego chlorytu
i miki wy daj¹ siê byæ le piej zo ri en tow ane w stosunku do warstwow ania, co wska zuje na ich de po zycjê
rac zej jako in dy widu alnych blaszek ni¿ w formie za gre gatyzow anej. Po miêdzy 2.4 i 4.6 km illit- smektyt
typu R0, o za war toœci 40–50% paki etów il li towych, zmienia siê w illit- smektyt typu R1, o za war toœci
70–80% paki etów il li towych. W tym sa mym in ter wale za nika kao linit i po jawia siê dia ge ne tyc zny chlo -
ryt. Zmi anom min era logic znym towarzyszy znac zny wzrost ori en tacji illitu- smektytu, chlo rytu i de try -
tyc znego il litu, równo leg³ej do warstwow ania i prosto pad³ej do g³ównego kie runku na prê¿eñ. Zdaniem
autorów wzrost ori en tacji illitu- smektytu jest wynikiem roz puszc za nia smek tytu i krys tali zacji illitu
w pozycji nor mal nej do g³ównego kie runku na prê¿eñ. Woda uwal ni ana w proce sie il li tyzacji dzia³a jak
smar, umo¿li wiaj¹c ro tacjê wszyst kich min era³ów blasz kowych, u³at wion¹ równoc zeœnie przez mik ro -
poro wa toœæ pow staj¹c¹ w proce sie il li tyzacji. Na wiêkszych g³êbokoœci ach il li tyzacja ulega znac znemu
spowol ni eniu z uwagi na ca³kow ite roz puszc zenie ska lenia po tasowego. Równo le gle, w zba danym
interwale 2.4 km ob ser wuje siê tylko nieznac zny wzrost ori en tacji min era³ów blasz kowych. W ska³ach
o tak ma³ej poro wa toœci i œred nicy por sam wzrost ciœni enia bez równo leg³ych reak cji min er alnych nie
jest w sta nie do prowadziæ do powa¿niejszej re ori en tacji min era³ów blasz kowych. (prof. J. Œro doñ)

Za danie 2.3. Dia ge neza pi askow ców fliszu pod ha lañskiego na tle dia ge nezy ³up ków, cz. I

Wyko ny wane ba da nia do tycz¹ zmian pow sta³ych w wyniku procesów dia ge ne tyc znych zachodz¹-
cych w ska³ach Basenu Pod ha lañskiego. Ce lem ba dañ jest us tale nie obrazu dia ge nezy w piaskowcach
i porównanie z pro ce sami dia ge ne tyc znymi zachodz¹cymi w ³upkach, porównanie zmian sk³adu chemi-
cznego, us tale nie zale¿noœci dia ge nezy od li tolo gii, ok reœle nie in terak cji miêdzy li tolo giami. Ba da nia
prowad zone s¹ na próbkach po bra nych z rdzeni wiert nic zych ot worów Cho cho³ów i Bu kow ina, tworz¹-
cych ci¹g³y pi on owy pro fil dia ge ne tyc zny basenu oraz do dat kowo na próbkach pow ierzchniowych po -
bra nych wzd³u¿ osi W–E, uzupe³niaj¹cych pro fil dia ge ne tyc zny do stêpny w wierce ni ach. Ba dany ma te -
ria³ to g³ównie pi askowce, jed nak¿e ze wzglêdu na porówn aw czy cel pracy wy ma gane jest wyk onanie
do dat kowych ba dañ na próbkach z ³up ków.

W 2007 wyk onano dla próbek z wier ceñ: ba da nia rent ge no grafic zne iloœciowego sk³adu min er al -
nego próbek ca³ych ska³ przy u¿y ciu pro gramu QUANTA, ba da nia iloœciowego i jakoœciowego sk³adu
frak cji ilas tej (<2 µm) i oznac za nie za war toœci smek tytu w min era³ach mieszano pakie towych illit-
 smektyt przy u¿y ciu frak cji <0,2 µm. Trwa oznac za nie sk³adu chemic znego na próbkach ca³ych ska³
(w Actlabs w Ka nadzie). Wyk onano po mi ary po jem noœci wymien nej ka tionów (CEC) stanowi¹cej
o iloœci smek tytu w skale oraz po mi ary sorpcji EGME i ob lic zenia ca³kow itej pow ierzchni w³aœci wej
(TSA) w celu ok reœlenia wp³ywu dia ge nezy na gês toœæ ³adunku smek tytu. Prze prowad zono wstêpne ko -
relacje wyników po mi arów masy zaad sor bowanej wody, EGME i CEC oraz za war toœci sk³adu min er al -
nego próbek wyznac zonego za po moc¹ QUANTY. Prze prowadzenie ba dañ na ma te riale powierz-
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chniowym oraz zes tawienie i porównanie wyników po mi arów bêdzie przed mio tem kolejnej fazy pro -
jektu. (mgr R. Puka – dok to rantka, prof. J. Œro doñ)

Za danie 2.4. Struk tura chlo rytu pêc zniej¹cego z Ha naoka, Ja ponia, cz. II

Ba da nia rent ge nos truk tu ralne tri- dioktaedrycznego chlo rytu pêc zniej¹cego z Ha naoka (Ja ponia)
wykaza³y silne nie uporz¹dkow anie struk tu ralne tego min era³u spowo dow ane równoc zesnymi przy pad -
kowymi trans lacjami ±a/3 i ±b/3 lub przy pad kowymi ro tacjami ±60° i ±120° w³aœciwymi dla tur bo -
stratyc znej struk tury smek tytów. Sy mu lacje suge ruj¹ ist ni enie perio dyc znego zubo¿e nia war stwy me ta -
lo hy droksy lowej powo duj¹cego pow sta nie s³a bych re fleksów ~29 i 9 �. Nie uporz¹d kow anie struk tu -
ralne jak i w³aœci woœci pêczni enia ba danego min era³u praw do po dob nie s¹ spowo dow ane s³abym ³adun-
kiem war stwy tet rae dryc znej paki etu 2:1. (dr P. By lina, prof. dr hab. N. Bakun- Czubarow, prof. A.
Wiewióra – kon sult ant)

Za danie 2.5. Zró¿ni cow anie poli ty powe bio tytu w od mi anach petro grafic znych granitu karkono skiego 
oraz w grani tach mrzyg³odz kich jako wskaŸniki ich ge nezy, cz. III – zakoñc zenie

Sk³ad poli ty powy bio tytów w ba danych próbkach waha siê w sze rokim zak re sie od 5 do 46% 2M1

w mi esza ninie z 1M. Rozszer zone ba da nia nie pot wierdzi³y pos tu low anej zale¿noœci poli typii od wy bra -
nych para me trów chemic znych bio tytu i ska³y go spo darza (granitu). Sk³ad izo to powy tlenu wykaza³, ¿e
chlo ry tyzacja bio tytu zachodzi³a pod wp³ywem dop³ywu wód o ró¿nym sk³adzie, dlatego do œledzenia
ewen tu alnych ko relacji pet ro ge ne tyc znych nale¿y braæ pod uwagê bio tyty mo¿li wie nie przeo bra¿one.
Sk³ad izo to powy tlenu w bio ty tach waha siê w grani cach 4 – 5,5‰ w grani cie karkono skim i 4,5–5,6‰
w grani cie mrzyg³odz kim. W grani cie karkono skim, d18O jest najwy¿sza w bio ty tach z wrost ków w par -
ti ach cen tralnych fe nokryszta³ów ska leni oraz w bio ty tach ze szlir. Mo¿e to pot wierdzaæ, ¿e bio tyty te
wykrys tali zowa³y przed krys tali zacj¹ g³ównej masy bio tytów w grani cie. Najni¿szymi war toœciami d18O 
cechuj¹ siê bio tyty z mik ro granu larnych enklaw ma fic znych. Praw do po dob nie war toœci te s¹ wy pad -
kow¹ pier wot nego sygna³u izo to powego i czêœciowej wymi any izo to powej tlenu z otac zaj¹cym grani-
tem. W wyniku nag³ej reak cji sprosz kow anego bio tytu z fluo rem pod wp³ywem podgrze wania pro -
mieniem lase rowym, do chodzi³o do czêœciowej wza jemnej kon taminacji próbek. Dlatego nale¿y powtó-
rzyæ ba da nia izo to powe sto suj¹c kon wencjon aln¹ liniê krzemi anow¹. (dr A. Wi la mowski, prof. dr hab.
N. Bakun- Czubarow).

Za danie 2.6. Wymi ana ska³ po miêdzy sko rup¹ i górnym p³aszc zem Ziemi na wy bra nych przyk³ad ach
ska³ metamor fic znych ek stre mal nie wy sokich ciœnieñ z Sudetów i z klasyc znych oro genów koli zy jnych, 
czêœæ III

Prace prowad zone w roku 2007 stanowi³y z jed nej strony mineralogiczno- geochemiczne ba da nia
sudeckich ska³ wy sok iego stopnia metamor fizmu, z dru giej zaœ strony, kon tynuacjê ba dañ porównaw-
czych tych ska³ z analogic znymi ska³ami wy bra nych oro genów koli zy jnych na œwie cie. Przed mio tem
ba dañ by³y ska³y se rii eklogitowo- granulitowej metamor fiku L¹dka-Œnie¿nika w kopule orlicko-œnie¿-
nickiej (OSD), granu lity bloku Gór Sowich (SMB) i wystêpuj¹ce w nich cia³a pery do ty towe oraz pery -
do tyty grana tonoœne kom pleksu Kutna Hora- Svratka (KHS) w jed nostce Gföhl czeskiego molda nu biku.

Ce lem prac by³o dalsze poszuki wanie ska³ metamor fic znych ultrawy sokich ciœnieñ (UHPM)
i ultrag³êbok iego po chodzenia (UDO) w masy wie czeskim, odt wor zenie drogi ewo lucji pery do tytów
UDO, próba wy jaœni enia kwes tii przynale¿noœci SMB do od pow ied niego ter ranu wary scy jskiego w ma- 
sywie czeskim, da tow anie metamor fizmu wy sokich ciœnieñ me tod¹ CHIME na mona cy cie oraz przy go -
tow anie wy bra nych ska³ sudeckich do da tow ania metamor fizmu ek stre mal nego me to dami izo to powymi
Sm- Nd i Lu- Hf.

Grana tonoœne lher zol ity KHS i SMB zachowa³y mik ros truk tu raln¹ pa miêæ ul trag³êbok iego po -
chodzenia. Pa miêæ tê stanowi¹ to po taks jalne wrostki sta³e min era³ów ty tanu (ru tylu i roztworów sta³ych
geikielit- ilmenit) i krzemi anów (or topi rok senu, ±kli no pi rok senu, ±oli winu) w j¹drach por fi ro blastów
granatu. Wrostki te pow staj¹ w wyniku de kom presji i roz padu ma jo ry to po dob nych granatów, trwa³ych
na g³êbokoœci ach ponad 200 km w p³aszczu Ziemi.

W ewo lucji grana tonoœnych lher zol itów KHS i SMB mo¿na wyró¿niæ 3 etapy:
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a) wydŸwig niêcie zubo¿o nych grana tonoœnych lher zol itów UDO z as tenos fery do subkon tynen tal -
nej li tos fery i towarzysz¹cy mu roz pad ty tanowego ma jo rytu;

b) meta so matoza p³aszc zowa, która zmniejszy³a stop ieñ zubo¿enia lher zol itów w pier wi astki nie -
kom paty bilne;

c) wary scy jskie wbu dow anie grana tonoœnych lher zol itów w gnejs owe b¹dŸ granuli towe otoc zenie, 
które zachodzi³o na ró¿nych g³êbokoœci ach w p³aszczu Ziemi.

Pier wszy etap (a) wypiêtr za nia lher zol itów UDO z as tenos fery do subkon tynen tal nej li tos fery
najpraw do po dob niej nie jest zwi¹zany z wary scyjsk¹ kolizj¹ kon tynen taln¹ w masy wie czeskim.

Po mimo po do bieñstw sk³adu, cech geo chemic znych i ewo lucji metamor fic znej, lher zol ity KHS
ró¿ni¹ siê znac znie od lher zol itów SMB wiekiem i wa runk ami, w jakich zosta³y wbu dow ane w felzy -
towe otoc zenie. Lher zol ity KHS zosta³y wbu dow ane w gnejsy w wiz enie, w p³aszczu as tenos feryc znym, 
zaœ lher zol ity SMB zosta³y wbu dow ane w granu lity w em sie, w wa runk ach sp¹gu li tos fery dol nej.
Ró¿nice te wska zuj¹ na przynale¿noœæ bloku Gór Sowich do ter ranu tepla- barrandia w masy wie czes-
kim.

Ak ce so ryc zne mona cyty z granulitów Starego Giera³towa w OSD, które za rejes trowa³y epi zod
UHPM, by³y da tow ane me tod¹ CHIME, z wyk orzysta niem izo chrony Th- U- Pbca³k. Anal izy wyko ny -
wano na mik roson dach elek tronowej i pro ton owej. Uzys kano wiek 347±13 Ma, który od powi ada naj-
prawdopodobniej metamor fiz mowi HP. Anali zow ane mona cyty cechuje z³o¿ona mo zaikowa budowa
i obecnoœæ Sr, która wska zuje na blas tezê mona cytu zachodz¹c¹ w wa runk ach (U)HP, poza po lem sta bil -
noœci pla giok lazów.

Przy go tow ano wy brane sudeckie ska³y HP/HT (g³ównie ek lo gity i granu lity) i wydzie lone z nich
granaty do izo to powego da tow ania me to dami Sm- Nd i Lu- Hf. W grana tach przeœled zono zmien noœæ
wewn¹trzzi ar now¹ pier wi ast ków g³ównych na mik rosondzie elek tronowej i wy bra nych pier wi ast ków
œladowych me tod¹ LA ICP MS. (prof. N. Bakun- Czubarow, dr M. Ku siak, mgr P. Per kowski – dok to -
rant, mgr K. Walc zak – dok to rantka)

Za danie 2.7. Osadowa kon cen tracja fos foru w ark tyc znej prow incji fos fo genic znej w re jonach:
Edg eoya, Bar ent soya, Nor daustlan det, cz. I

Ba da nia œrod kowo tri asowej for macji Bot ne heia na wys pie EdgeÝya poz woli³y na przed stawienie
jej szczegó³owego podzia³u li to straty grafic znego oraz na re kon struk cjæ úro dowisk se dy men tacji szelfu
wschod niego Sval bardu, ze szczególnym uw zglêd ni eniem œro dowisk fos fo genic znych oraz œro dowisk
kon cen truj¹cych de po zycjê wêgla or ganic znego. For macja Bot ne heia zosta³a podzie lona na dwa for -
malne og niwa (og niwa Muen i Blanknuten) oraz na dziewiêæ nie for malnych jed nos tek litostratygraficz-
nych (jed nostki 1–9). Og niwo Muen (nowa jed nostka li to straty grafic zna) obejmuje doln¹, s³abo od -
porn¹ na erozjê sek wencjê czarnych mu³ow ców i ³up ków o umi ar kow anej za war toœci wêgla organicz-
nego oraz braku osadowej kon cen tracji fos foru (1–3% TOC; 0.1–0.5% P2O5). Og niwo Blanknuten
obejmuje sek wencjê od pornych na erozjê, fos fatyc znych mu³ow ców i ³up ków gór nej czêœci for macji,
o wysokiej za war toœci wêgla or ganic znego i fos foru (5–12 % TOC; 5–30 % P2O5). For macja Bot ne heia
stanowi zapis dwóch kon sek went nych pulsów trans gre sy wnych (jed nostki 1–4 i 5–9), z których m³od-
szy (?la dyn) zwi¹zany jest z roz wo jem i utrzymy waniem siê wa runków fos fo genic znych w œro dowisku
ot war tego szelfu. WskaŸniki geo chemic zne (P2O5, TOC, HI, OI, DOP, Fe reak ty wne + piry towe, d34SPIRYT)
suge ruj¹ ist ni enie ge ne tyc znego zwi¹zku po miêdzy roz wo jem facji fos fo genic znych oraz facji wy bit nie
wzbo ga conych w morsk¹ sub stancjê or ganiczn¹. Zwi¹zek ten odz wier ciedla roz wój strefy wy sok iej bio -
logic znej pro duk ty wnoœci w kolum nie wody oceanic znej po³¹czony z roz wo jem stag nacji den nej oraz
wa runków euksynic znych w sta dium mak simum trans gresji. Te dwa czyn niki do prowadzi³y do rzad kiej
w zapisie geo logic znym sytuacji, w której podwy¿szone grze banie wêgla or ganic znego w stag nuj¹cym
œro dowisku szel fowym na³o¿y³o siê w cza sie i miejscu z in ten sywn¹ min er ali zacj¹ or ganic znego fos foru
i jego de po zycj¹ w postaci au ti genic znego apatytu. Przywi¹za nie procesów sprzy jaj¹cych fos fo ge nezie
do wy sok iego stanu wody w basenie szel fowym Sval bardu oraz do wa runków wy sok iej bio logic znej
pro duk ty wnoœci suge ruje do mi nuj¹cy wp³yw czyn nika oceanic znego na roz wój facji fos fo genic znych.
Poz wala to przypi saæ ge nezê facji ty powych dla arktycznej prow incji fos fo genic znej (APP) specyficz-
nym uk³adom paleo ceano grafic znym pa nuj¹cym w Oceanie Bo realnym i w basenach jego pobrze¿a oraz 
wyk luc zyæ do mi nuj¹c¹ rolê sys temów del towych w alokacji fos fo ge nezy w tej prow incji. (dr hab. K.
Kra jewski, dr B. £¹cka)
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Za danie 2.8. Ge neza i dia ge neza czarnych facji w tria sie Spits ber genu, cz. III – zakoñc zenie

Ba da nia œrod kowo tri asowej for macji Bra vais ber get na Spits ber ge nie poz woli³y na re kon struk cjê
œro dowisk se dy men tacji wewnêtrznego szelfu w basenie Sval bardu, które kon cen trowa³y de po zycjê
czarnych, bo gatych w wêgiel or ganic zny facji o znac znym po tencjale gen erow ania wêglowo dorów. Na
pod stawie anal izy petro grafic znej oraz wy bra nych wskaŸników geo chemic znych (TOC, HI, OI, PI,
DOP, zale¿noœci Fe-S, C/S, d34SPIRYT) zapro pon ow ano model wy sok iej bio logic znej pro duk ty wnoœci
po³¹czony ze zmienn¹ dy namik¹ œro dowiska szel fowego dla wy jaœni enia wy bit nej kon cen tracji wêgla
or ganic znego w tych facjach. Model opisuje sys tem se dy men ta cy jny trans gre sy wnego œro dowiska szel -
fowego obejmuj¹cy: (1) etapy wzrostu kolumny wody; (2) ob ni¿enie tempa se dy men tacji min er al nej;
(3) dominacjê drob nozi arnis tego ma te ria³u klastyc znego; (4) pow sta nie i mi gracjê strefy pr¹dów wzno-
sz¹cych; (5) wzbudzenie zjawiska wy sok iej bio logic znej pro duk ty wnoœci w kolum nie wody, (6) zwiê-
kszony opad grawita cy jny mor skiej sub stancji or ganic znej; (7) pow sta nie ok resowych wa runków de fi -
cytu tle nowego w œro dowisku den nym przery wane ok re sami wzmo¿onej dy namiki basenu; (8) podwy¿-
szone grze banie sub stancji or ganic znej w ok re sach zwiêkszonej stag nacji; (9) fos fo ra now¹ au ti ge nezê
osadu po³¹czon¹ z re gen er acj¹ wêgla or ganic znego w ok re sach zwiêkszonej dy namiki; (10) de kom po -
zycjê czêœci pogrze banej sub stancji or ganic znej oraz twor zenie au ti genic znego pirytu w wyniku ba-
kteryjnej re duk cji si arc zanu. Sys tem ten do prowadzi³ do zde pon ow ania sek wencji czarnych facji og -
niwa Pass hat ten, która na dalszych eta pach his to rii geo logic znej pod lega³a: (11) wczes nej ce men tacji
kal cytem w g³êbszych stre fach bak tery jnej re duk cji si arc zanu skut kuj¹cej zam kniêciem wiêkszoœci
przestrzeni por owej; (12) trans for macji zachow anej sub stancji or ganic znej w kero gen Typ II w warun-
kach pogrze ba nia poni¿ej bio tyc znych stref dia ge ne tyc znych; (13) matu racji kero genu oraz genero-
waniu bi tu minów w ka ta genic znym sta dium pogrze ba nia, zwi¹zanych z wytr¹caniem ce mentu dolo mi -
towego i ankery towego za mykaj¹cego przestrzeñ porow¹; (14) ek spulsji bi tu minów poza ho ryzont
foracji w sta dium pogrze ba nia poni¿ej okna ro pnego, wyni kaj¹cej z braku zdol noœci zbior nikowej
wystêpuj¹cych w jej obrêbie cia³ pi aszc zystych. In ter pre tacja procesów i wa runków se dy men tacji i dia -
ge nezy sys temu szel fowego basenu Sval bardu przybli¿a mechanizmy twor zenia siê me zo zoic znych ska³ 
ma ci erzystych dla ropy naftowej w wy sokich sze rokoœci ach geo grafic znych. Przed stawiony model
pow inien mieæ zas tosowanie w in ter pre tacji wyst¹pieñ czarnych, ro ponoœnych facji tri asu w in nych
basenach szel fowych otac zaj¹cych obecny Ocean Ark tyc zny. (mgr P. Karcz – dok to rant, mgr E. Ja wor -
ska – dok to rantka, dr hab. K. Kra jewski)

Za danie 2.9. Anal iza sk³adu izo to powego strontu jako wskaŸnik wieku i Ÿród³o in for macji o pro ce sach 
postse dy men ta cy jnych w wy bra nych sek wencjach trze ciorzêdowych osadów glacjalno- morskie
z Wyspy Króla Jer zego w Ar chi pe lagu Antark tyc znym, cz. II

Przed mio tem ba dañ by³o oznac zenie sk³adu izo to powego strontu w se rii eo ceñskich skamienia-
³oœci ma³¿y z ga tunku Cu cul laea z wy bra nych poziomów pro filu for macji La Me seta na Wys pie Sey -
mour (Antark tyka Zachod nia). Charak ter zachow ania bio genic znego wêglanu w eo ceñskiej for macji La
Me seta by³ przed mio tem anal izy petro grafic znej, min era logic znej i geo chemic znej w celu wery fikacji
mo¿li woœci stosowania izo to powej straty grafii stron towej (SIS) w sek wencji for macji. Stwierd zono do -
bry stan zachow ania pier wot nego ma te ria³u wêgla nowego [arago nitu] w ba danych próbkach i brak
widoc znych zmian dia ge ne tyc znych. Wyk onano anal izy sk³adu izo to powego Sr w se rii ok. 50 próbek
sko ru pek Cu cul laea. Uzys kane wyniki wska zuj¹ na poŸnoeo ceñski wiek ba danej se rii [34–44 Ma].
(dr G. Zieli ñski)

Za danie 2.10. Próba ka li bracji krzy wej wie kowej 87Sr/86Sr strontu oceanic znego w ok re sie oks fordu
i wczes nego ki merydu, cz. II – zakoñc zenie

Ba da nia krzy wej wie kowej strontu oceanic znego w oks fordzie i wczesnym ki merydzie prowa-
dzone by³y w opar ciu o do brze da tow ane i do brze zachow ane ros tra be lem nitów po chodz¹ce z dwu pa -
leo fau nistyc znych prow incji Eu ropy – sub me dyterañskiej (Wy¿yna Krakowsko- Czêstochowska, Jura
Szwab ska) i borealno- subborealnej (wyspa Skye w Szkocji). Ba da nia umo¿liwi³y wyznac zenie czêœcio-
wego prze biegu krzy wej izo to powej strontu wody mor skiej w oks fordzie i wczesnym ki merydzie, która
wska zuje na póŸniejsze, ni¿ do tychczas s¹dzono, wyst¹pi enie global nego mini mum stosunku izo to -
powego 87Sr/86Sr wody mor skiej przy pa daj¹cego na œrod kowy oks ford. Ok res wystêpow ania mini mum
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stosunku izo to powego 87Sr/86Sr ko re luje siê z ok re sem koñca global nego kryzysu se dy men tacji wêgla -
nowej, który móg³ siê wi¹zaæ ze zwiêkszon¹ ak ty wnoœci¹ wul kaniczn¹ i pod nie si eniem za war toœci
dwut lenku wêgla w at mos ferze. Zau wa¿alny wzrost stosunku 87Sr/86Sr wody mor skiej wyst¹pi³ w póŸ-
nym oks fordzie i wczesnym ki merydzie. Wzrost ten mo¿na wi¹zaæ ze spad kiem ak ty wnoœci wulkanicz-
nej ry ftów oceanic znych w tym ok re sie. (dr H. Wierzbowski, dr G. Zieli ñski)

Za danie 2.11. Iden ty fikacja noœników natu ral nej po zosta³oœci mag ne tyc znej me to dami skan in gowej
mik ro skopii elek tronowej, cz. III – zakoñc zenie

Jednym z kluc zowych prob lemów ba dañ pa leo mag ne tyc znych jest wyka za nie, ¿e charakterysty-
czne sk³ad owe natu ral nej po zosta³oœci mag ne tyc znej (NRM) ska³ osadowych maja ge nezê pier wot nej,
de try tyc znej po zosta³oœci mag ne tyc znej. Prowad zone ba da nia maj¹ na celu iden ty fikacjê noœników
NRM metodami  mikroskopii elek tronowej. Obok stan dar dowych analiz pa leo mag ne tyc znych (wyko -
ny wanych w labo ra to rium pa leo mag ne tyc znym In stytutu Geofi zyki PAN), prze prowad zono anal izy
min era logic zne w mik roobsz arze. Z po bra nego ma te ria³u skal nego (ok. 20 prób o wadze jed nost kowej
ca. 4 kG) wyk onano pole row ane p³ytki ci en kie od kryte oraz wy sepa row ano min era³y mag ne tyc zne. Dla
otrzy ma nia frak cji mag ne tyc znej, po wstêpnym po trak tow aniu kwasem solnym dla roz puszc zenia an tro -
po genic znego ¿elaza, próby zosta³y roz puszc zone w kwa sie oc towym, a nie roz puszc zalne re sid uum
pod dano separ acji przy po mocy mag nesów neo dy mowych i izo dy namic znego sepa ra tora magnetycz-
nego. Ba da nia prowad zono na elek tronowym mik ro skopie skan in gowym JSM- 840A (ING PAN) oraz
na mik rosondzie elek tronowej Cameca SX- 100 w Miêdzy in stytu towym Labo ra to rium Mik ro anal izy
Min era³ów i Ma te ria³ów Syn te tyc znych (Wydzia³ Ge olo gii U.W.).

W roku 2007 próby zosta³y po brane z wêglanów œrod kowo- i gór no ju rajskich ods³oniêcia w Gna-
szynie (Pol ska po³udniowa) oraz ska³ osadowych od permu po eo cen masywu Ve le bit (Dal macja pó³-
nocna, Chor wacja).

W przy padku wapi eni ju rajskich, wystêpuj¹cych w ods³oniêciu Gnaszyna, testow ano hi po tezê o
pier wot nym charak terze inwersji geo mag ne tyc znych, których iden ty fikacja sta³a siê pod staw¹ ko relacji
mag ne to straty grafic znych po miêdzy ró¿nymi stano wis kami ska³ ju rajskich Pol ski po³udniowej. Punk -
tem wy jœcia prze prowad zo nych testów by³a teza, ¿e in wen tarz noœników NRM nie pow inien byæ sko re -
low any z grani cami inwersji, ze wzglêdu na brak zwi¹zków ge ne tyc znych po miêdzy zmian¹ po lar noœci
pola geo mag ne tyc znego, a sk³adem min er alnym zi aren de try tyc znych, do starc zanych do basenu osado-
wego. Wyniki ba dañ, prze prowad zone dla czterech ziden ty fikow anych inwersji, wska zuj¹, ¿e w dwóch
przy padkach asor ty ment noœników jest taki sam przed jak i po od wróce niu pola. W po zosta³ych dwóch,
wyst¹pi enie inwersji ko re luje siê z po jawieniem wtórnych tlenków ¿elaza (mag ne tyt po piry cie), a tak¿e
au ti genic znych, do brze wykszta³conych zi aren mag ne tytu. Obec noœæ wtórnych tlenków ¿elaza, pow -
sta³ych wskutek procesów dia ge ne tyc znych, wska zuje na mo¿li woœæ wtór nej ge nezy NRM, której wiek
mo¿e byæ znacz¹co m³odszy od wieku ska³y ma ci erzys tej. Wynik ten stawia pod znakiem za py ta nia wia- 
rygodnoœæ ko relacji mag ne to straty grafic znych, prowad zo nych bez wnik li wej oceny min era logic znej
noœników NRM, wystêpuj¹cych w osadach o ró¿nej po lar noœci. Wyniki ba dañ, prowad zo nych w sze -
rokim ze spole polsko- amerykañskim, zosta³y w³¹czone do pracy pt. Ox for dian Mag netic Po lar ity Time
Scale – (1) Cali bra tion to Sub- Mediterranean Am mon ite Zones (Przy byl ski, Ogg i in., ma nuskrypt w
przygotowaniu).

Stu dia nad noœni kami NRM w Chor wacji prowad zone by³y w ra mach szerszego pro jektu ba -
dawczego, zmier zaj¹cego do lepszego poznania his to rii geo tek tonic znej p³yty Ad rii. Ewo lucja geo dy -
namic zna Dy narydów chor wackich jest, jak dot¹d, s³abo poznana, tak¿e ze wzglêdu na brak danych pa -
leo mag ne tyc znych z do stêpnych na pow ierzchni ska³ przed pa leo geñskich. Ba dane by³y ska³y osadowe,
reprezen tow ane przez pi askowce i mu³owce permu oraz wêglany tri asu, jury i kredy. Obszar ba dañ
obejmowa³ cen traln¹ czêœæ masywu Ve le bit, w re jonie mia sta Gospiè. Ba da nia min era logic zne wyka-
za³y obec noœæ tlenków ¿elaza, czêsto zawieraj¹cych Ti (ty tano mag ne tyty). Zi arna (Fe,Ti,O) cechowa³y
siê ró¿nym stopniem zachow ania, od œwie¿ych po wy raŸnie zniekszta³cone przez trans port i/lub erozjê.
Obec noœæ tych zi aren jest obie cuj¹ca dla mo¿li woœci iden ty fikacji pier wot nej NRM. Ich iloœæ, choæ
znac znie mniejsza ni¿ w ty powych wapi eni ach pe la gic znych, by³a wystarc zaj¹ca dla pow sta nia NRM
mier zal nej przy po mocy mag ne tome tru nadprze wodz¹cego (SQUID). Pier wsze wnioski z prze prowad -
zo nych ba dañ sformu³ow ane zosta³y w przy go towy wanym do druku ma nuskrypcie “Pa leo mag netic re -
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con nais sance stud ies in Ve le bit Mts, Croa tia: mag netic prop er ties of se lected rocks and re search pros -
pects”. (prof. M. Le wan dowski, wspó³praca z Wydzia³em Ge olo gii UW).

Grupa 3. Zas tosowanie mik ro pa le on tolo gii w straty grafii i re kon struk cji pa leoœro dowisk

Za danie 3.1. Ko relacja poziomów mik ro fau nistyc znych i nan nok onidowych, w nawi¹za niu do danych
mak ro fau nistyc znych, w wy bra nych pro filach ty tonu suk cesji ma gur skiej i brani skiej pi eni ñskiego
pasa ska³kowego

Autorzy opra cow ali pro file ki merydu–najni¿szego be ri asu (Stare Bystre) i ty tonu (Grajcarek lub
Szczawnica- rzeŸnia) w pi eni ñskim pa sie ska³kowym. Pro fil Stare Bystre zosta³ ju¿ wczeœniej zalic zony
do suk cesju brani skiej, na to mi ast pro fil Grajcarek – do suk cesji ma gur skiej (Birk en ma jer, 1979). W pro -
filu Po tok Sze li gowy (suk cesja ma gur ska) zosta³y ze brane i oznac zone ap tychy wystêpuj¹ce w najwy¿-
szej czêœci for macji ra dio larytów z Cza jakowej. W pro filu Stare Bystre og niwo ra dio larytów z Buwa³du
koñczy siê ³awi cami, w których wystêpuje “Co lo mi sphaera” fi brata (Nagy, 1966). Na tej pod stawie
mo¿na je od nieœæ do gór nego oks fordu. Ra dio larie ziden ty fikow ane w p³ytkach ci en kich wska zy waæ
mog¹ na UAZ. 9-10, a wiêc œrodkowy- górny oks ford do dol nego ki merydu. Wapi enie bu laste czer wone
for macji wapi enia czorsz tyñskiego obejmuj¹ w tym pro filu ki meryd i ni¿sz¹ czêœæ dol nego ty tonu. For -
macja wapi enia pi eni ñskiego roz poc zyna siê w dolnym ty tonie (poziom Mal mica) i w ba danym ods³o-
niêciu koñczy siê wapi eniami najni¿szego be ri asu (pod poziom Alpina). Jest praw do po dobna konden-
sacja straty grafic zna (lub luka) po miêdzy pozio mami Chiti noi della i Cras si col laria. Zosta³y te¿ wyró¿-
nione 4 poziomy nan nok onidowe. Pier wsze nan noko nusy po jawiaja siê w dolnym ty tonie, nieco poni¿ej
poziomów Chiti noi della i Mal mica. W poziomach N. in fans i N. win ter eri wystêpuj¹ formy naz wane
prowi zo ryc znie Nan no co nus sp. A, które nie odpowia daj¹ de finicjom ga tunków N. com pres sus, N. in -
fans, i N. win ter eri. Obec noœæ dol no ty toñskich amo nitów: Hap lo ceras (Hap lo ceras) ti thonium (Op pel),
H. (Hap lo ceras) eli ma tum (Op pel) i (?)Sut neria asema (Op pel) wska zuje, ¿e granica ki meryd/ty ton
znajduje siê poni¿ej tego ho ryzontu fau nistyc znego. Z kolei wy¿ej wystêpuj¹cy ze spó³ amo nitów doku -
men tuje dol no ty toñski wiek najwy¿szej czêœci czer wo nych wapi eni bu lastych. S¹ to m. in. amo nity:
Hap lo ceras (Hap lo ceras) eli ma tum (Op pel), H. (Hap lo ceras) ti thonium (Op pel), Pseu dol is so ceras cf.
ba va ricum Bar thel, Sub plani toi des ex. gr. radia tus Olóriz, Lemen cia sub ja cobi Donze et Enay i Lemen -
cia ex. gr. pat ula (Schn.).

W pro filu Grajcarek zosta³a stwierd zona obec noœæ poziomu Ti thonica oraz pot wierd zone wystê-
powanie poziomów Mal mica i Chiti noi della. Ze spó³ ra dio larii ziden ty fikow any w p³ytkach ci en kich
mo¿e wska zy waæ UAZ. 11 (póŸny ki meryd–wczesny ty ton) najwy¿szej czêœci formacji ra dio larytów
z Czajakowej. W gór nej czêœci og niwa mar gli z Palenicy oraz w dol nej czêœci fm. wapi enia pi eni ñskiego
zosta³y wyró¿n ione poziomy: Nan no co nus in fans i N. win ter eri. Wystêpowanie w tym pro filu ap tychów
Tau riap tychus cf. spar si lamel lo sus i T. gr. B plei aden sis w najwy¿szej czêœci fm. ra dio larytów z Cza -
jakowej mo¿e wska zy waæ na ki merydzki wiek tego in terwa³u li to straty grafic znego. Ze spó³ aptychów
z najwy¿szej czêœci og niwa ra dio larytów z Buwa³du w pro filu Po toku Sze li gowego mo¿e wska zy waæ na
ty ton dolny. Tak wy soka po zycja straty grafic zna tych ra dio larytów pow inna byæ jed nak zwery fikow ana
w trak cie dalszych ba dañ. (prof. A. Pszczó³kowski, dr R. Myc zyñski)

Za danie 3.2. Wstêpna anal iza mik ro bi os traty grafic zna oraz zapis izo to powy wêgla i tlenu
w wy bra nych pro filach ty tonu–walan¿ynu pi eni ñskiego pasa ska³kowego, cz. II – zakoñc zenie

W roku 2007, w obrêbie pol skiej czêœci pi eni ñskiego pasa ska³kowego prowad zone by³y ba da nia
tere nowe, maj¹ce na celu zlo kali zow anie znanych oraz odnalezi enie nowych ods³oniêæ suk cesji pieniñ-
skiej, reprezen tuj¹cych osady gór nej jury i dol nej kredy. W ich wyniku, prze prowad zono dok³adne
opróbowanie trzech nowych ods³oniêæ: Ma ce lak, Cyry lowa Ska³a, Os try Wierch. Po brane zosta³y rów-
nie¿ próby punk towe z trzech lo ka li zacji: Klasz torna Góra, W¹wóz Gorc zañski, Prze³êcz Trzy Kopce,
a tak¿e zagêszc zono opróbowanie ba danego w ubieg³ym roku pro filu Trzy Korony (Prze³êcz NiedŸwia -
dek). W su mie z ba danych pro fili po brano 178 próbek skalnych do dalszych ba dañ bi os traty grafic znych
i izo to powych. W opar ciu o ze spo³y ska mienia³oœci z rodzaju Di no flag el lata, Chiti noi del lidea (Do ben,
1962) i Cal pi onel lie dea (Bonet, 1956) opra cow ana zosta³a bi os traty grafia ba danego w ubieg³ym roku
pro filu Bia³a Ska³a – K¹ty oraz wstêpna bi os traty grafia pro fili Ma ce lak oraz Trzy Korony (Prze³êcz
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NiedŸwia dek). Pon adto, ba da nia straty grafic zne wyk luczy³y z dok³ad nego opróbowania pro fil Klasz -
torna Góra, po niewa¿ reprezen tuje on osady najwy¿szej czêœci dol nej kredy.

Wstêpne wyniki ba dañ bi os traty grafic znych umo¿liwi³y sko re low anie pro fili Bia³a Ska³a – K¹ty,
Trzy Korony (Prze³êcz NiedŸwia dek), Ma ce lak oraz opra cow anego przez ge ologów s³owackich (Housa, 
et al., 1996), nale¿¹cego do suk cesji ky suck iej (od pow ied nik suk cesji brani skiej) pro filu Brodno. Ko -
relacja straty grafic zna wspom ni anych pro fili dowodzi, ¿e mimo charak ter ystyc znego dla suk cesji brani -
skiej nastêp stwa jed nos tek li to straty grafic znych pro filu Trzy Korony (Prze³êcz NiedŸwia dek), pro fil ten
nale¿y do suk cesji pi eni ñskiej. Pon adto bardzo wy raŸnie zaznacza siê dia chronic znoœæ se dy men tacji
wêgla nowej zarówno w obrêbie suk cesji pi eni ñskiej jak równie¿ po miêdzy suk ces jami branisk¹ i pie-
niñsk¹. Pot wierdza to do tychczasowy pogl¹d (Birk en ma jer 1986), ¿e po³o¿ona na po³ud nie od suk cesji
brani skiej suk cesja pi eni ñska by³a odrêbn¹ stref¹ facjaln¹ basenu pi eni ñskiego. (mgr Jan Hejnar – dok to -
rant, prof. A. Pszczó³kowski)

Za danie 3.3. Miêdzy Te tyd¹ a prow incj¹ bo realn¹: bi os traty grafia i pa leoœro dowisko ze spo³ów
dino cyst z jury po³udniowej Pol ski – czêœæ II

Piaszczysto- ilaste osady œrod kowej jury wystêpuj¹ce na przedgórzu Kar pat pod przykry ciem mio -
cenu za pad liska zosta³y pod dane anal izie pali nologic znej. Zawieraj¹ one masowe iloœci ma terii orga-
nicznej, nie mal w ca³oœci po chodzenia l¹dowego (w pro filu Zabia³a 1 stanowi¹ one 100%). Anal iza
palino facji wykaza³a dominacjê czarnych i ciem nobr¹zowych fi tok lastów oraz ku tikul osi¹gaj¹cych do
2 mm œred nicy. We wszyst kich ma te ria³ach wystêpuj¹ równie¿ sporo morfy. Wza jemne relacje poszcze-
gólnych grup ele mentów palino facji ró¿ni¹ siê nieco w poszc zególnych pro filach. Na to mi ast ele menty
mor skie palino facji (dino cysty, akry tar chy, ot wor nice) wystêpuj¹ zaled wie w iloœci ach œladowych,
bardzo sil nie roz proszone przez fi tok lasty l¹dowe. Anal iza tego ze spo³u dino cyst suge ruje, ¿e reprezen -
tuje on póŸny ba jos: wspó³wystêpuj¹ tutaj takie ga tunki, jak Acan thaulax crispa, Al dor fia al dor fen sis,
El lip soidic tym cinc tum, Nan nocera top sis pel lu cida czy Rhyn chodiniop sis re ga lis. M³odszy, najpraw do -
po dob niej ba toñski ze spó³ dino cyst zosta³ stwierd zony w stro powej czêœci pro filu Opaka 1. Wystêpuje
tu bo gaty ze spó³ dino cyst zdomi now any przez rodzaj Cteni dodin ium. W odró¿ni eniu od starszych, ba jo -
skich pro fili, palino facja tego pro filu charak teryzuje siê dominacj¹ ele mentów mor skich – dino cyst.

In ter pre tacja wykszta³ce nia palino facji ba danego ma te ria³u wy daje siê wska zy waæ na ist ni enie
w póŸnym ba jo sie obsz aru l¹dowego, z którego in ten sy wnie do starc zane by³y do zbior nika mor skiego
szcz¹tki roœlin noœci po rastaj¹ce te re jony. Na to mi ast w ba tonie, najpraw do po dob niej na wskutek pod -
nie si enia poziomu morza, dosz³o do znac znego ob ni¿enia stopnia do stawy ma te ria³u fi to genic znego.

Porównanie rozk³adu palino facji oraz ze spo³ów dino cyst w ut wo rach ba josu–ba tonu przedgórza
Kar pat wska zuje na pewne po do bieñstwa z wykszta³ce niem palino facjalnym równow ie kowych osadów
pó³noc nego obr ze¿enia prow incji te tydz kiej – pi eni ñskiego pasa ska³kowego. Palino facja ut worów
aaleñsko- bajoskich pow sta³ych w basenie ma gur skim (for macje: szlachtowska i z Opa leñca) równie¿
cechuj¹ siê du¿ym udzia³em ma te ria³u roœlin nego po chodzenia l¹dowego. Na to mi ast palino facja osa-
dów ba toñskich, reprezen tow anych m. in. przez for macjê ra dio larytów z Soko licy charak teryzuje siê
znacznie wiêkszym udzia³em dino cyst, w tym równie¿ rodzaju Cteni dodin ium. (dr P. Gedl)

Za danie 3.4. Ze spo³y ot wor nic ben tonic znych jako wskaŸniki pa leoœro dowisk mor skich w al bie
œrod kowej i zachod niej Eu ropy, cz. II

Mar gliste osady œrod kowej czêœci basenu dol no sak soñskiego sta³y siê ma te ria³em do ba dañ ot wor -
ni cowych wskaŸników pa leoœro dowiska, a szczegól nie jego nat le ni enia, eutro fi zacji, cyrku lacji wód
w nawi¹za niu do wzglêdnych zmian poziomu morza oraz dy namiki pa leok li matu w wa runk ach global -
nego ocie plenia. Anal iza jakoœciowa i iloœciowa ze spo³ów ot wor ni cowych albu pot wierdza ich przy dat -
noœæ w in ter pre tacji pa leoœro dowiska. Wstêpnie zapro pon ow ano nowe wskaŸniki pa leoœro dowiska oraz
zwery fikow ano wskaŸniki bêd¹ce we wczeœniejszym u¿y ciu. Szczegól nie nowe s¹ wnioski do tycz¹ce
pref er encji œro dowiskowych gave li nel lidów i grupy Val vu lineria-Gy roidi noi des. Pot wierd zono przy -
dat noœæ stosowania podwójnej me tody prze lic zenia danych iloœciowych wzglêdem masy osadu oraz
wzglêdem ze spo³u ot wor nic. Me toda ta mo¿e s³u¿yæ sza cow aniu re laty wnych zmian w tem pie se dy men -
tacji. (dr hab. J. Tyszka)
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Za danie 3.5. Pali nolo gia sy luru strefy Koszalin–Cho jnice na pod stawie wier ceñ To ruñ, Lu tom,
Wierzcho cina

Ce lem te goroc znego za da nia ba dawczego by³o przeœledzenie zmien noœci ze spo³ów akritarcho-
wych w wy bra nych pro filach sy luru, próba ok reœlenia wieku ba danych ut worów na pod stawie ba dañ
pali nologic znych, ewen tu alne wy bra nie ze spo³u akri tar chowego mog¹cego s³u¿yæ do porównañ z ana-
logicznym ze spo³em z obsz ary plat formy wschodnioeu ro pejskiej (Got lan dia, Bar toszyce) lub po³ud-
niowej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich, in terwa³u obejmuj¹cego wy dar zenie lund greni (póŸny wen lok).
Prze ba dany ma te ria³ pali nologic zny nie przyniós³ oc ze ki wanych re zul tatów. W wiêkszoœci, ma te ria or -
ganic zna wska zuje na wy soki stop ieñ do jrza³oœci ter mic znej, co ujem nie wp³ywa na stan zachow ania
ma terii or ganic znej, która w tych wa runk ach uleg³a dez in te gracji. Nie uda³o siê równie¿ na pod stawie
pali no morf przybli¿yæ wieku ba danych ut worów (nie wszêdzie opra cow ano straty grafiê grap to li tow¹).
Oznac zone ze spo³y pali nologic zne mog¹ byæ (w przysz³oœci) u¿yte do ba dañ porówn awczych z in nymi
pro filami o do brze us ta lonej po zycji straty grafic znej. (dr M. Ma siak)

Za danie 3.6. Znac zenie straty grafic zne, palino facjalne i pa leo geo grafic zne pali no morf kara doku
i aszgilu Pol ski pó³noc nej i œrod kowej – zakoñc zenie

W gór noor dowickich osadach kilku ró¿nych jed nos tek geo logic znych Pol ski Pó³noc nej i Œrod -
kowej (Po morze Zachod nie, ob ni¿enie nadba³tyckie, niecka warszawska, ob ni¿enie pod laskie, re jon
Lublina, Góry Œwiêtokrzyskie,niecka nidz iañska) prze prowad zono porówn aw cze ba da nia palinolo-
giczne. Stwierd zono wystêpow anie 30 rodzajów i 65 ga tunków pali no morf. Palinologic zne ze spo³y
w wiêkszoœci zdomi now ane s¹ przez akri tar chy kolc zaste i Leiosphaeridia. W ba danym ma te riale
wyró¿n iono 2 od mienne, lo kalne ze spo³y pali nologic zne: kara docki ze spó³ I i aszgil ski zespó³ II (z dwo-
ma podze spo³ami IIa i IIb) stwierdzaj¹c tym sa mym przy dat noœæ pali nos traty graficzn¹ górnoordowic-
kich pali no morf. Za siêg obydwu ze spo³ów zosta³ sko re low any ze stan dar dowym eu ro pejskim podzia-
³em grap to li towym i kono don towym dla Wielkiej Bry tanii i Ba³toskan dii.

Przeprowadzono badania dojrza³oœci termicznej materii organicznej palinologiczn¹ metod¹ TAI
i porównano otrzymane dane ze wskaŸnikami refleksyjnoœci witrynitu Ro i wskaŸnikami przeobra¿enia
barwy konodontów CAI, wykazuj¹c zbli¿one wyniki okreœlania stopnia dojrza³oœci termicznej materii
organicznej wszystkimi trzema metodami. Indeks TAI wskazuje na paleotemperatury od mniej ni¿ 50°C
(obni¿enie podlaskie) do powy¿ej 150°C (Wyniesienie £eby, re gion pó³nocny Gór Œwiêtokrzyskich).

Prze prowad zono anal izê sk³adu ze spo³ów pali nologic znych pod k¹tem pa leoekologic znym wyko-
rzystuj¹c 4- stopniow¹ skalê typów pa leoœro dowisk se dy men ta cy jnych. Przy jej po mocy stwierd zono
wystêpow anie czterech od mien nych typów pa leoœro dowisk: przybrze¿nego, “near shore ma rine en vi -
ron ment”, “off shore outer schelf” i ot war tego morza. Do dat kowo pot wierd zono znikom¹ przy dat noœæ
gór noor dowickich pali no morf dla re kon struk cji po³o¿enia dawnych kon tynentów.

Zarówno anal iza pali nologic zna, ba da nia do jrza³oœci ter mic znej jak i ba da nia pa leoekologic zne
zosta³y prze prowad zone pod k¹tem pali nologic znej charak ter ystyki trzech ró¿nych obsz arów: Ava lo nii
(Po morze Zachod nie), pa leok on tynentu Bal tiki (ob ni¿enie nadba³tyckie, niecka warszawska, ob ni¿enie
Pod la sia, re jon Lublina) i bloku Ma³opol ski (re gion kielecki Gór Œwiêtokrzyskich i niecka nidz iañska),
wchodz¹cych w sk³ad obec nych jed nos tek geo logic znych Pol ski pó³noc nej i œrod kowej. (dr M. Stem-
pieñ-Sa³ek)

Grupa 4. Re kon struk cja procesów geo tek tonic znych

Za danie 4.1. Tek tono metamor fic zna ewo lucja strefy kor zen iowej oro genu: kopu³a orlicko- œnie¿nicka
w Sude tach (granice z przy leg³ymi ter ranami sudeckimi), cz. III – zakoñc zenie

Stwierd zono, ¿e ewo lucja tek tonic zna kopu³y orlicko- œnie¿nickiej (KOŒ) oraz pasma Starého
Mesta (PSM) by³a wspólna od etapu kolizji E–W, która wyprzedzi³a ko laps grawita cy jny, po póŸniejsze
œc inanie o kine ma tyce “góra ku NNE”. Reak ty wowa³o ono wczeœniej pow sta³e powierzchnie fo li acji
w re¿imie nasuwczym w KOŒ i w dek stralnym re¿imie tran spre sy jnym w PSM. PSM zna laz³o siê bez -
poœred nio w stre fie kolizji, co prze jawi³o siê ujed noli ce niem ori en tacji pow ierzchni fo li acji w wyniku
wzrostu de for macji œci naj¹cych w kie runku wschod nim ku wnêtrzu tej strefy oraz roz wo jem ze spo³u
nasuniêæ podkreœlanych ró¿ni cami wa runków P-T metamor fizmu. Granicê ter ranów stanowi przypusz-
czalnie nasuniêcie nyzn erowskie wschod nie. Znac znie rozbie¿ne mod ele ewo lucji struk tury metamor -
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fiku k³odz kiego (MK) wy musi³y koniec znoœæ ich wery fikacji. ¯ad nego z mod eli nie uda³o siê po-
twierdziæ w ca³oœci, zw³aszcza, ¿e ska³y meta mag mowe o neo pro tero zoic znym pro toli cie, z re lik towymi 
struk tu rami w grana tach, maj¹ od mienny zapis struk tu ralny od me tao sadowych ska³ pa leo zoicznych,
w których najstarsze de for macje w ¿yw ecie–fra nie nie by³y wywo³ane nasu waniem ku W lecz skra -
caniem N–S do NW–SE zast¹pio nym nastêpnie pra woprze suwcz¹ tran spresj¹. Ca³kow ita od mien noœæ
ewo lucji tektono- metamorficznej i inny czas jej zakoñc zenia pot wierdzaj¹ zasad noœæ wyró¿ni enia MK
i KOŒ jako odrêb nych ter ranów. Do kon taktu KOŒ i MK mu sia³o do jœæ w p³yt kich poziomach sko rupy,
gdy¿ przed koñcem de wonu ska³y MK stanowi³y frag ment ek spon ow anego ju¿ na pow ierzchni ziemi
l¹du. Efek tem kolizji KOŒ i bloku sko ru powego obejmuj¹cego grupê zabr zesk¹ (GZ) by³o postêpuj¹ce
po gru bi enie sko rupy, metamor fizm i – skut kiem poprzec znego skróce nia – uruchomienie fa³dow ania
wstec znego ku S/SW, jed noc zes nego z wy noszeniem wewnêtrznych par tii strefy kolizji, wspo ma ga nym 
przez ze spó³ duk tylnych uskoków nor malnych. Strefa ta znac zona jest ci¹giem wy chodni gnejsów mig -
ma tyc znych, charak ter ystyc znych gnejsów perlistych, am fi bolitów oraz to nal itów in truduj¹cych w wy-
mienione ska³y w cza sie 350±2 Ma. Kolizja i wywo³ane ni¹ dwa epi zody fa³dow ania mia³y miejsce
w turneju lub na prze³omie de wonu i kar bonu. Charak ter ystyka geo chemic zna toleitów typu E- MORB
wystêpuj¹cych w PSM, w se rii stroñskiej i gru pie zabr zeskiej oraz po dobny wiek in truzji tych magm
wska zuj¹, ¿e ska³y te po chodzi³y ze Ÿród³a p³aszc zowego o po dob nej charak ter ystyce geochemic znej
i reprezentuj¹ te same ele menty sek wencji mag mowej tworz¹cej siê w ry fcie kon tynen talnym. Ze brane
dane geo chemic zne sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e meta ma fity z se rii stroñskiej KOŒ, PSM oraz z GZ nale¿¹
do tego sa mego sys temu kon tynen tal nego ry ftu czyn nego we wczesnym pa leo zoiku. Suges tia ta wy -
maga pot wierdzenia anali zami izo to powymi i da tow aniami ra di ome tryc znymi, które s¹ w toku. (prof. A. 
¯elaŸniewicz – ki erownik, dr M. Jas trzêb ski, dr I. Nowak)

Za danie 4.2. Neo geñska ewo lucja struk tu ralna wschod niej czêœci pol skiego za pad liska
przed kar pack iego

Ba da nia me zos truk tu ralne w obrêbie wschod niej czêœci pol skiego za pad liska przed kar pack iego,
w tym w jed nostkach allo- i autochtonic znej, wykaza³y obec noœæ licznych de for macji tek tonic znych.
W osadach neo genu zaob ser wow ano uskoki od wrócone, nor malne i prze suwcze oraz fa³dy i cios.
Uskoki od wrócone maj¹ najc zêœciej rozci¹g³oœæ WNW–ESE, a zre kon struow ana oœ pozio mej kom presji 
ma ori en tacjê NNE–SSW. Rozci¹g³oœæ uskoków le woprze suwczych wy nosi zwykle NE–SW. Ob ser -
wacje te wska zuj¹ na re gion aln¹ ho ryzon taln¹ kom presjê na kie runku NNE–SSW. Po dob nie zoriento-
wana jest wspó³czesna kom presja w pod³o¿u za pad liska. Praw do po dobne, ¿e ori en tacja pola na prê¿eñ
by³a niez mienna od neo genu po ok res wspó³czesny. Uskoki nor malne s¹ najlic zniejszymi usko kami.
Rozci¹g³oœæ tych uskoków zwykle jest zo ri en tow ana od WNW–ESE do NW–SE. Po dob nie zoriento-
wane s¹ re gion alne uskoki w pod³o¿u za pad liska, które by³y reak ty wow ane g³ównie jako uskoki nor -
malne. Fa³dy i uskoki pra woprze suwcze wyka zuj¹ zmienn¹ ori en tacjê, co suge ruje lo kalne zmi any pola
na prê¿eñ, praw do po dob nie zwi¹zane z reak ty wacja uskoków w pod³o¿u. (dr M. Rauch-W³odar ska)

Za danie 4.3. Re gion alne zmi any maksy malnych pa leo tem pera tur ok reœlo nych na pod stawie ba dañ
dia ge ne tyc znych i ich zwi¹zek z roz wo jem struk tu ralnym p³aszc zow iny podœl¹skiej

Zakoñc zono ba da nia labo ra to ry jne dla p³aszc zowin dukiel skiej i œl¹skiej oraz ukoñc zono ba da nia
tere nowe p³aszc zowin podœl¹skiej i ma gur skiej. Wyniki ba dañ labo ra to ry jnych wska zuj¹, ¿e w obrêbie
ba danego seg mentu Kar pat zewnêtrznych zmi any re gion alne war toœci podgrza nia ko re luj¹ siê ze sty lem
tek tonic znym. Najsil niej podgrzane ska³y wystêpuj¹ w obsz arach o najsil niejszym skróce niu tektonicz-
nym i towarzysz¹cym mu wypiêtr zeniu. Do obsz arów tych nale¿¹ m.in.: œrod kowa czêœæ p³aszc zow iny
ma gur skiej (miêdzy rzekami Skaw¹ i Bia³¹), zachod nia czêœæ p³aszc zow iny œl¹skiej oraz strefa przed -
dukiel ska tej p³aszc zow iny i ukrai ñska czêœæ p³aszc zow iny skol skiej o bu dowie ski bowej. Ko relacja ta
wska zuje na to, ¿e g³ównym czyn nikiem odpow iedzi alnym za wielkoœæ podgrza nia by³ nadk³ad tek -
tonic zny, którego erozja wp³ynê³a zasad niczo na obecny obraz rozk³adu pa leo tem pera tur.

Za war toœæ smek tytu w min er ale mieszano pakie towym I/S w ska³ach ze strefy przed dukiel skiej
waha siê od 9 do 26%. Wska zuje to na podgrza nie ba danych ska³ w maksy malnych paleotemperaturach
z zakresu od 115 do 200°C . Jest to wiêc najsil niej podgrzana jed nostka w ba danym seg men cie Kar pat
zewnêtrznych. Jed nak¿e, w odró¿ni eniu od in nych obsz arów wyka zuj¹cych zbli¿one podgrza nie, strefê
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przed dukielsk¹ charak teryzuje du¿a zmien noœæ pa leo tem pera tur na obec nej pow ierzchni ero zy jnej.
Mo¿na to t³umac zyæ al ter naty wnie jako:

1. Zapis lo kal nego oddzia³ywania gor¹cych flu idów.
2. Przy jmuj¹c ol is tostro mowa i me lan¿ow¹ in ter pre tacjê po chodzenia strefy przed dukiel skiej,

mo¿na s¹dziæ, ¿e niszc zone ska³y charak teryzowa³y siê ró¿nym stopniem zdia ge ne zow ania. Oznacza-
³oby to, ¿e w ba danym re jonie nasu wanie siê p³aszc zow iny dukiel skiej na p³aszc zow inê œl¹sk¹ nast¹pi³o
w tem pera tu rach ni¿szych ni¿ 115°C. W wy¿szych tem pera tu rach nast¹pi³oby ujed noli ce nie obserwo-
wanego obec nie zapisu pa leo tem pera tur. (dr T. Dudek, dr hab. A. Œwierc zewska, prof. A. To kar ski)

Za danie 4.4. Ak ty wnoœæ tek tonic zna strefy uskokowej Rzeki Czer wonej w œwi etle ba dañ
mineralogiczno- petrologicznych i struk tu ralnych neo geñskich ska³ osadowych, cz. I

Anali zow ano wype³ni enia szcze lin ciosowych i drob nych uskoków tn¹cych pi askowce neo geñskie 
wype³niaj¹ce baseny Bao Yen, Rzeki Lo i Yen Bai. W po zosta³ych basenach strefy uskokowej Rzeki
Czer wonej nie stwierd zono wystêpow ania zminer ali zow anych szcze lin. Ziden ty fikow ano cztery typy
min er ali zacji: (1) kal cy tow¹, (2) kalcytowo- syderytow¹, (3) kalcytowo- syderytowo- kwarcow¹ i (4)
kalcytowo- barytow¹. Najbardziej po spolita min er ali zacja kal cy towa (1) wystêpuje w ska³ach wype³nia-
j¹cych wszyst kie wymien ione baseny wype³niaj¹c szcze liny ciosu i szcze liny uskoków. Kal cyt wystê-
puje równie¿ jako ce ment w pi askow cach. Min er ali zacjê kalcytowo- syderytow¹ (2) stwierd zono w ska-
³ach basenów Bao- Yen i Rzeki Lo. W pier wszym z tych basenów ob ser wow ano równie¿ konk recje sy -
dery towe. Min er ali zacja kalcytowo- syderytowo- kwarcowa (3) wystêpuje tylko w obrêbie basenu Rzeki
Lo, gdzie zosta³a znalezi ona w s¹siedz twie uskoku od wróconego. Min er ali zacja kalcytowo- barytowa
(4) znalezi ona zosta³a je dynie w basenie Yen Bai gdzie jest zwi¹zana z usko kami prze suwczymi.

Min er ali zacja kalcytowo- barytowa (4) zosta³a stwierd zona wy³¹cznie w ska³ach wype³niaj¹cych
basen Yen Bai. Poz wala to na przy puszc zenie, ¿e min er ali zacja ta jest efek tem dzia³ania tych sa mych
gor¹cych flu idów, które spowo dowa³y anomal nie wy sokie podgrza nie ska³ wype³niaj¹cych ten basen.
Mo¿na wiêc przy puszc zaæ, ¿e w basenie Yen Bai mia³o miejsce lo kalne wy dar zenie ter mic zne. Zwi¹zek
min er ali zacji kalcytowo- barytowej z usko kami prze suwczymi œwi ad czy o pow sta niu tej min er ali zacji w
ostat nim etapie roz woju struk tu ral nego strefy uskokowej Rzeki Czer wonej. (mgr N.Q. Cuong, dr hab. A. 
Œwierc zewska, prof. A. To kar ski)

Za danie 4.5. Wp³yw ki mery jskich zdar zeñ kom pre sy jnych w pó³noc nej Te tydzie na epiko ny nen taln¹
se dy men tacjê w basenach brze¿nej, po³udniowo- zachodniej czêœci kra tonu wschodnioeu ro pejskiego,
cz. I

Przed stawiono hi po tezê triasowo- jurajsko- wczesnokredowej ewo lucji re jonu Przed do brud¿y
i pó³nocnej Do brud¿y z podkreœle niem is tot nej roli wêdrówki ku wscho dowi w tria sie i jurze dwóch
mikrokontynentów: frag mentu pasma wary scy jskiego (NDO) i p³yty mezy jskiej. W wyniku tego pro-
cesu osady facji te tydz kich tri asu, dol nej i œrod kowej jury pól noc nej Do brud¿y zna laz³y siê poza za -
siêgiem oro genic znego pasa al pejskiego. Kom presja póŸno tri asowa, odczy ty wana z roz woju se rii tur bi -
dy towej w pó³noc nej Do brud¿y i de for macji fa³dowo- nasuniêciowych (fig. 1), mo¿e byæ t³umac zona ist -
ni eniem nachy lonej ku po³udniowi strefy sub duk cji zwê¿aj¹cego siê zakoñc zenia oceanu Me li aty.

Trzy za³o¿enia zna laz³y siê u pod staw pro pon ow anej œrod kowo- i póŸno tri asowej his to rii pó³noc -
nej Do brud¿y: 1) skoœny kie runek sub duk cji Pa leo te tydy w stosunku do brzegu Eu razji, 2) ocean Hal -
statt – Me li ata i baseny Krym- Küre nale¿a³y do ge ne tyc znie tego sa mego pasa za³ukowych basenów
Paleotetydy i 3) od wrot nie ski erow ane nachylenia stref sub duk cji wzd³u¿ brzegu Eu razji: Pa leo te tydy
ku pó³nocy, a sub duk cja basenów za³ukowych ku po³udniowi. Wszyst kie te stwierdzenia funk cjo nuj¹
w literaturze niniejsego obsz aru. Sin is tralny ruch p³yt znajduj¹cych siê miêdzy œci en ion¹ krawêdzi¹
p³yty eu razjatyck iej i stref¹ sub duk cji pó³noc nej Pa leo te tydy pow inien wyni kaæ z tych stwierdzeñ. Ruch
ten, jeœli obj¹³ p³yty znajduj¹ce siê na wschód od uskoku trans ferowego oddzie laj¹cego p³ytê Tiszy od
Mezji, móg³ spowo dowaæ otwiera nie siê oceanu Vardar.

Ewo lucja NDO zosta³a trzyk rot nie zabur zona im pul sami kom pre sy jnymi, z których dwa: œrod -
kowo ju rajski i wczes nok re dowy wy war³y wp³yw na kra ton znajduj¹cy siê na przed polu. Œrod kowo ju -
rajski im puls, zwi¹zany z przy dokow aniem NDO do EEC, spowo dowa³ po datne ugiêcie siê œci en ionej
p³yty scy ty jskiej i pod wodn¹, synse dy men ta cyjn¹ de for macjê fa³dow¹ obejmuj¹c¹ na kon tak cie równie¿ 
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osady plat for mowe PDD; im puls wczes nok re dowy wynika³ z bardziej szty wnego dokow ania Mezji do
NDO. Spowo dowa³ zasad nicz¹ inwersjê w tym re jonie i pow sta nie oro genu o charak terze hor stu.

Sedymentologiczno- strukturalne cechy NDO upowa¿niaj¹ do naz wania go œrod kowo ju rajskim
oro ge nem kolizyjno- przesuwczym, na to mi ast mor fologic znych cech oro genu nabra³ on w cza sie inwer -
sy jnych ruchów neoki mery jskich (be rias–walan¿yn); na przed polu oro genu kom presji towarzyszy³a
lewoskrêtna sk³ad owa prze suwcza. Powy¿sza ewo lucja jest najbardziej zbli¿ona do kon cepcji Banksa
i Robinsona (1997), choæ zawiera wiele ele mentów pod noszo nych przez in nych autorów (Se ghedi,
2001), jak sin is tralna tran spresja za mykaj¹ca basen póŸnej jury przy uskoku Pe ceneaga – Ca mena
(Gradi naru, 1988), czy inwersja wczes nok re dowa (San dulescu, 1994).

Przed stawiono ewo lucjê pola na prê¿eñ wy in ter pre tow anego dla Przed do brud¿y i pó³noc nej Do -
brud¿y w zes tawieniu z wyni kami dla obsz aru SE czêœci bruzdy œród pol skiej i de presji stry jskiej (fig.2).
Porównanie to wyka zuje daleko id¹ce ró¿nice typu na prê¿eñ i ori en tacji osi maksy mal nego wyd³u¿enia
i skrócenia. Od ba tonu do bar remu ewo lucja de presji Przed do brud¿y by³a zwi¹zana z kine ma tyk¹ ter -
ranów pó³noc nej Te tydy: pól noc nej Do brud¿y i p³yty mezy jskiej. Skoœne dokow anie ND (w ba tonie –
ak ty wnoœæ œród ki mery jska) a bloku cen tral nej Do brud¿y (Mezja – na prze³omie jury i kredy i we wczes -
nej kredzie – ak ty wnoœæ neoki mery jska) do brzegu kra tonu wschodnioeu ro pejskiego o rozci¹g³oœci
zbli¿onej do równo le¿nikowej powo dowa³o ori en tacjê osi maksy mal nego skróce nia o kie runku WSW–
ENE.

Podczas me zo zoiku de presja Przed do brud¿y dwa razy zmienia³a swoje pa leo geo grafic zne zwi¹zki
z base nem Te tydy: w tria sie wyka zywa³a zwi¹zki z obsza rem wschodniome dyterañskim, a po œród ki -
mery jskim przy dokow aniu bloku pó³noc nej Do brud¿y basen ot wiera³ siê ku zachodniome dyterañskiej
czêœci Te tydy. Po neoki mery jskim przy dokow aniu Mezji de presja Przed do brud¿y ot worzy³a siê po-
nownie ku wscho dowi, w kie runku Krymu i ku basenowi Morza Czar nego. (dr J. Œwidrowska)

Grupa 5. Anal iza basenów se dy men ta cy jnych

Za danie 5.1. Ge neza klino form szelfowo- deltowych: mode low ania numeryc zne, cz. III – zakoñc zenie

Mode low ania wyprzedzaj¹ce delt suge ruj¹, i¿ wiele delt mo¿e osi¹gn¹æ krawêdŸ szelfu w cza sie
<100 ka w ok re sach wy sokostanowych cykli 3 rzêdu (1 mln lat) staj¹c siê po tencjalnymi dono rami ma te -
ria³u klastyc znego dla sys temów g³êboko mor skich, po dob nie jak ni skostanowe delty krawêdziowe. Ak -
ty wnoœæ dry ftu litoral nego wzrastaj¹ca wraz ze wzrostem delty na szel fie re du kuje tempo pro gradacji or -
to gonal nej delty. Wzory Muto i Steel’a na czas ca³kow itej pro gradacji delty poprzez szelf (tw) zosta³y
rozwiniête o po prawkê uw zglêd niaj¹c¹ oddzia³ywanie pr¹du litoral nego (Ql ) zale¿nego od stru mienia
en er gii fali P i k¹ta nabiegu fali (ab), ob lic zon¹ me tod¹ CERC. Dla eustatyc znego wzrostu ako mo dacji
2,1 m/ka, zas tosowanie tej po prawki powo duje wyd³u¿enie czasu trans ferowego delt o 3–28%. Nato-
miast najwy¿szy, mo¿liwy wzrost wzglêd nego poziomu morza, poz wa laj¹cy del cie na pe³ny trans fer
szel fowy bez zmi any jej formy (autobreak) ob ni¿y³ siê o 3–18%. Otrzy mane ró¿nice odz wier cied laj¹
litoraln¹ re de po zycjê czêœci ma te ria³u klastyc znego poza deltê i tym sa mym ob ni¿kê o 2–21% pier wot -
nego ma te ria³u rzec znego do stêp nego dla pro gradacji or to gonal nej. Ob lic zone czasy trans ferowe po-
winny byæ sko ry gow ane o wzrost ak ty wnoœci dry ftu litoral nego w mi arê pro gradacji delty na ot warty
szelf. Za gad ni enie to bêdzie przed mio tem kolejnej fazy pro jektu. (prof. S. Porêb ski, mgr P. Prêdki – dok -
to rant)

Za danie 5.2. Przep³ywy hiperpyknalne i ich osady, cz. III – zakoñc zenie

Kon tynuow ano ba da nia tere nowe po tencjalnych hiper pi knitów w œro dowiskach delty krawêdzio-
wej, ko ryta i lobów de po zycy jnych sk³onu oraz sto¿ków basenowych, ziden ty fikow anych w sied miu
for macjach osadowych, z których ka¿da ma zachow any rzeczno- deltowy sys tem za si laj¹cy. W osadach
tych œro dowisk powszech nie wystêpuj¹ pi askow cowe i het ero li towe ³awice o wy sokim stopniu z³o¿o-
noœci struk tu ral nej i cech ach ty powych dla de po zycji z tur bu lent nej zawi esiny. £awice te wyka zuj¹ os tre 
sp¹gi i stropy, czêsto pen sy me tryczn¹ gradacjê zi arna, brak wy raŸnych œladów erozji œród³awi cowej
oraz cechuj¹ siê wie lok rot nymi powtór zeniami bou mowskich cz³onów struk tu ralnych. Anal iza hy dro -
dy namic zna wy bra nych ³awic wska zuje, i¿ ich ge neza zwi¹zana jest z de po zycj¹ z nieusta bili zow anych
przep³ywów zawi esi nowych balan suj¹cych, bez wy raŸnego trendu, po miêdzy wa runk ami sub- i nad kry -
tyc znymi. Jest to charak ter ystyc zne dla przep³ywów hiper piknalnych, a za razem nie ty powe dla klasycz-
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nych pr¹dów zawi esi nowych (przep³yw trwale zwal niaj¹cy, od nad- do sub kry tyc znego). Stop ieñ z³o¿o- 
noœci struk tu ral nej omawi anych ³awic zmienia siê po miêdzy ba danymi œro dowis kami de po zycy jnymi,
co suge ruje, i¿ obok fluk tuacji stanu powodzi za si laj¹cej przep³yw, wykszta³ce nie hiper pi knitów kon -
trolow ane jest tak¿e d³ugoœci¹ trans portu w obrêbie zbior nika oraz fizjo grafi¹ dna (obec noœæ lub brak
ko ryt i stref za³ama nia sk³onu). (mgr M. War cho³ – dok to rant, prof. S. Porêb ski)

Za danie 5.3. Wa runki se dy men tacji i ar chitek tury de po zycy jnej osadów wêglonoœnych se rii
paralic znej, cz. III – zakoñc zenie

Pod su mow ano re zul taty ba dañ se dy men to logic znych, pet ro logic znych i pali nologic znych se rii
paralic znej Zag³êbia Gór noœl¹skiego. Przy roz pozna waniu ar chitek tury osadów jako poziomy korela-
cyjne s³u¿y³y ho ryzonty mor skie wyznac zaj¹ce granice po miêdzy warstwami se rii paralic znej, zw³asz-
cza w zachod niej czêœci GZW. W kie runku wschod nim poziomy mor skie czêsto wys³adzaj¹ siê i za ni -
kaj¹. Czês toœæ po jawi ania siê, zró¿ni cow ane za siêgi i mi¹¿szoœci, jed noznac zny kie runek zmniejsza nia
mi¹¿szoœci i wys³adza nia poziomów mor skich wska zuje na stosun kowo p³yt kie i krót ko trwa³e in gresje
mor skie z pó³noc nego zachodu i zachodu. Na to mi ast ob ser wow ane ró¿nice w za siêgach i mi¹¿szoœci
poszc zególnych in terwa³ów mor skich wi¹zaæ nale¿y b¹dŸ ze zwiêkszon¹ do staw¹ ma te ria³u klastycz-
nego z brzegu zbior nika i/lub roz wo jem osadów del towych, b¹dŸ ze zwiêkszon¹ re gion aln¹ lub lo kaln¹
sub sy dencj¹, która z kolei mo¿e byæ zwi¹zana z kom pakcj¹ grubych pok³adów wêgla wystêpuj¹cych
poni¿ej in terwa³u mor skiego.

W geo me trii ut worów paralic znych wyró¿niaj¹ siê równie¿ li to somy osadów grubook ruchowych.
W zachod niej czêœci GZW s¹ to pi askowce i zle pieñce zameckie w sp¹gu warstw porêb skich, w re jonie
d¹browskim oraz wschod niej i po³udniowowschod niej czêœci GZW li to som pi askow ców sar nowskich,
oraz w re jonie zachod nim w stro powej czêœci warstw Porêb skich – pi askowce rydu³towskie. Li to somy
warstw sar nowskich i pi askow ców rydu³towskich nie zosta³y do tychczas opra cow ane sedymentologicz- 
nie, a nale¿y je wi¹zaæ z l¹dowymi osadami typu flu wi al nego.

Anal iza facjalna pok³adów wêgla wska zuje na se dy men tacjê fi to geniczn¹ zwi¹zan¹ z obsza rami se -
dy men tacji l¹dowej (delty i równie zale wowe), gdzie roz wija³y siê tor fowiska typu leœnego. Rzadziej
wystêpowa³y tor fowiska typu ziel nego i subak watyc znego, które roz wija³y siê w œro dowisku brakicz-
nym (la guny, równie nadbrze¿ne).

Iloœciowa anal iza ze spo³ów mio spor w wêglach gen er al nie pot wierdza wyniki anal izy facjal nej
wêgli. Mi¹¿sze pok³ady wêgla z warstw porêb skich i jak low ieckich cechuje iloœciowa dominacja spor
wid³aków drze wi astych, co wska zuje na wa runki wil got nego tor fowiska leœnego. Ci en kie pok³ady
wêgla charak teryzuje spek trum spor owe ty powe dla roœlin noœci “ziel nej”: wid³aków zielnych, paproci,
po drzêd nie kalamitów, pre feruj¹cych bardziej suche wa runki we ge tacji. W poziomach mor skich i bra-
kicznych w sp¹gowych czêœci ach stwierd zono iloœciow¹ dominacjê wid³aków drze wi astych, zastêpo-
wanych stopn iowo ku górze przez papro cie, kalam ity i wid³aki zielne. In gresja morza stwarza³a pocz¹t-
kowo wa runki sprzy jaj¹ce wid³akom drze wi astym (stoj¹ca przez d³ugi czas woda), w mi arê co fania siê
zbior nika mor skiego obszar by³ stopn iowo kolo ni zow any przez roœliny pre feruj¹ce bardziej suche œro -
dowisko we ge tacji (wid³aki zielne, papro cie w³aœciwe, papro cie na si enne).

W próbach ze ska³ p³onych wystêpuj¹cych po miêdzy in terwa³ami mor skimi i s³od kowodnymi nie
stwierd zono jakichkol wiek trendów w za war toœci poszc zególnych grup roœlin, co mo¿na t³umac zyæ
charak terem trans portu mio spor do de pon ow anych osadów (nawiewanie, nap³awi anie, prze noszenie
przez owady). Dlatego in ter pre tacje pa leoekologic zne, próbuj¹ce odt worzyæ wegetacjê roœlinn¹,
w odniesieniu do ska³ p³onych musz¹ byæ trak tow ane z du¿¹ os tro¿noœci¹.

Pod su mowuj¹c, osady se rii paralic znej w prze wadze de pon ow ane by³y w wa runk ach flu wi alnych
i deltowych œro dowiska l¹dowego, zaœ po drzêd nie wystêpuj¹ osady in gresji mor skich. Po do bieñstwo
procesów se dy men ta cy jnych zachodz¹cych na obsz arze równi del towej i równ iny alu wi al nej powo duje,
¿e odró¿ni enie de pon ow anych tam osadów sprawia trud noœci. (dr M. Dok tor, dr A. Kêdzior, dr D. Gmur, 
dr M. Oliwkiewicz- Miklasiñska)

Za danie 5.4. Œro dowiska se dy men tacji dol no ju rajskich osadów wêglonoœnych Pol ski i Ru mu nii, cz. II

Dol no ju rajska for macja Steier dorf jest sek wencj¹ osadów kon tynen talnych sto¿ków typu “red
beds” i suk cesji wêglonoœnej. Sek wencja “red beds” sk³ada siê g³ównie ze masy wnych zle pieñców o roz -
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proszo nym szkiele cie zi ar nowym. Stop ieñ wy sor tow ania jest niewielki a klasty kwar cowe i li tyc zne s¹
zwykle os trok rawêdziste o œred nicy do 3cm. Mi¹¿szoœæ paki etów zle pieñcowych waha siê od kilkudzie -
siêciu cm do kilku me trów. Osady tej lito facji zwykle przechodz¹ w grubozi arniste oraz bardzo grubo-
ziarniste pi askowce. S¹ to g³ównie osady masy wne, rzadziej przek¹tnie warstwow ane z roz proszo nymi
klastami kwarcu o œred nicy do 1cm. Mi¹¿szoœæ osadów tych lito facji zwykle przek racza 1m a miejs cami
do chodzi nawet do 8,5m. Suk cesja osadów kana³owych zakoñc zona jest cz³onem zbu dow anym z pias-
kowców œred nio- i drob nozi arnistych, b¹dŸ na pow ierzch ni ach ero zy jnych spoc zy waj¹ kolejne paki ety
osadów o frak cji najgrubszej. Pi askowce œredniozi arniste zwykle warstwow ane s¹ przek¹tnie, na to mi ast 
drob nozi arniste zwykle maj¹ cechy warstwowañ rip ple mar kowych. Mi¹¿szoœci tych cz³onów rzadko
przek rac zaj¹ 0,5m.

W pro filu suk cesji wêglonoœnej do mi nuj¹ osady de pon ow ane w obrêbie ko ryt rzec znych (oko³o
75–80%). Po zosta³a czeœæ reprezen tow ana jest przez osady pozako ry towe, wœród których zaled wie
3–3,5% stanowi¹ osady fi to genic zne.

Sek wencje osadów ko ry towych roz poc zy naj¹ zwykle masy wne zle pieñce o zwar tym szkiele cie
ziarnowym z do brze wy sor tow anymi, s³abo ob toc zo nymi klastami kwar cowymi i li tyc znymi o œred nicy
do 3cm. W sp¹gu cz³onów zle pieñcowych stwierdza siê zwykle obec noœæ pow ierzchni ero zy jnej. Wy¿-
sz¹ czêœæ sek wencji ko ry towych stanowi¹ przede wszyst kim przek¹tnie warstwow ane pi askowce grubo- 
ziarniste. Osady tych lito facji przechodz¹ w pe³nych sek wencjach ko ry towych w osady przek¹tnie
warstwow ane, rzadziej rip ple mar kowe pi askowce œredniozi arniste, a nastêpnie w pi askowce drobno-
ziarniste z warstwow aniem rip ple mar kowym. W sp¹gach cz³onów sek wencji ko ry towych powszech nie
ob ser wow ane s¹ nap³awione frag menty roœlinne o œred nicy do chodz¹cej do 30 cm i d³ugoœci do 2 m.
Orientacja d³u¿szej osi pni nawi¹zuje do biegu warstw.

Ponad 50% paki etów zle pieñców mieœci siê w przedzi ale mi¹¿szoœci 60–150 cm podczas gdy po -
zosta³e lito facje najlic zniejsze s¹ w przedzi ale 0–60 cm (powy¿ej 65%). Mi¹¿szoœæ pe³nych sek wencji
ko ry towych zmienia siê od oko³o 2 m do oko³o 6 m. Zwykle jed nak ob ser wuje siê niepe³ne sek wencje,
pozbawione cz³onów o frak cji drob niejszej. Mi¹¿szoœæ amal ga mow anych li to somów osadów grubo-
ziarnistych osi¹ga nawet 25 m.

Na osadach sek wencji ko ry towych spoc zy waj¹ mu³owce lami now ane poziomo oraz masy wne.
W wielu wy padkach pier wotne struk tury se dy men ta cy jne zosta³y zatarte na skutek in ten sy wnej bio tur -
bacji kor zen iowej. Strefy takie osi¹gaj¹ mi¹¿szoœci do 150 cm i obejmuj¹ osady drob nozi arniste i stro -
powe czêœci sek wencji ko ry towych. Ponad 60% paki etów osadów drob nozi arnistych charak teryzuje siê
mi¹¿szoœci¹ do chodz¹c¹ do 40 cm. Osady fi to genic zne, wêgle i i³owce wêgliste, reprezen tow ane s¹
przez poziomy, których mi¹¿szoœæ nie przek racza 45 cm, a ponad po³owa charak teryzuje siê mi¹¿szoœci¹ 
nie przek rac zaj¹c¹ 15 cm.

W sp¹gowej czêœci suk cesji wêglonoœnej do mi nuj¹ osady z lic znymi wewnêtrznymi pow ierzch -
niami ero zy jnymi w obrêbie li to somów, de pon ow ane w obrêbie ko ryt rzec znych. W czêœci stro powej
ob ser wow ana jest wiêksza lic zba kom plet nych sek wencji ko ry towych od pi askow ców grubozi arnistych
(rzadko zle pieñców) do drob nozi arnistych pi askow ców z warstwow aniem rip ple mar kowym, mu³ow -
ców lami now anych poziomo i osadów fi to genic znych.

Obec noœæ mi¹¿szych li to somów pi askow cowych w dol nej czêœci pro filu o z³o¿onej bu dowie wew-
nêtrznej, mi¹¿sze cz³ony zle pieñcowe oraz niewielki udzia³ osadów drob nozi arnistych suge ruje de po -
zycjê w obrêbie ko ryt rzec znych traktu roz tokowego. Cechy osadów wyka zuj¹ szereg po do bieñstw do
rzek roz tokowych typu Don jek. Re duk cja iloœci frak cji najgrubszych w górê pro filu suk cesji wêglono-
œnej i po jawi anie siê lic znych wk³adek osadów drob nozi arnistych i fi to genic znych wska zuje na zmniej-
szaj¹c¹ siê si³ê trans por tow¹. (dr A. Kêdzior)

Za danie 5.5. Charak ter ystyka pali nologic zna i proweni encja ut worów m³odszego pa leo zoiku
w pod³o¿u i na przed polu Kar pat, cz. I

Ut wory m³odszego pa leo zoiku w pod³o¿u i na przed polu Kar pat wystêpuj¹ na dwóch re gion alnych
jed nostkach tek tonic znych: bloku gór noœl¹skim i bloku ma³opol skim, oddzielo nych stref¹ tek toniczn¹
Kraków–Lubliniec (lub lini¹ Bu³y–¯aby). W roz woju ut worów pa leo zoiku, zale gaj¹cych na obu blo-
kach zaznac zaj¹ siê wy raŸne ró¿nice w mi¹¿szoœci, zró¿ni cow aniu facjalnym, lat er alnym rozprzestrze-
nieniu i do jrza³oœci ter mic znej ma terii or ganic znej. Ut wory kar bonu na bloku gór noœl¹skim by³y depo-
nowane od tur neju, pocz¹tkowo w facjach mor skich, po tem zaœ paralic znych i lim nic znych ut worów
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wêglonoœnych, tworz¹cych Gór noœl¹skie Zag³êbie Wêglowe. Lo kal nie tworzy³y siê klastyc zne, bez -
wêglowe ut wory zalic zane do ste fanu. Na to mi ast na bloku ma³opol skim roz wija³a siê se dy men tacja
utworów mor skich i l¹dowo- morskich, która praw do po dob nie zakoñczy³a siê w ni¿szej czêœci na muru
A. W pod³o¿u ut worów kar bonu na BG wystêpuj¹ osady wêgla nowe œrodkowego i górnego de wonu
i silikoklastyki dol node woñskie, na to mi ast na BM kar boñskie ut wory zale gaj¹ przek rac zaj¹co na ró¿no-
wiekowych ska³ach.

Silikok lastyc zne ut wory dol nego de wonu i kom pleks wêgla nowy œrodkowo- górnodewoñski by³y
przed mio tem ba dañ pali nologic znych reali zow anych w as pek tach straty grafic znym i palino facjalnym,
z uwzglêdnieniem oceny do jrza³oœci ma terii or ganic znej i po tencja³u wêglowo dor owego. Pali nos traty -
grafiê us ta lono w opar ciu o sche maty dla kon tynentu Old Redu oraz Plat formy Wschodnioeu ro pejskiej.
W klastyc znych ut wo rach dol nego de wonu roz poznano zony spor owe annulatus- sextantii i douglas-
townense-eurypterota reprezen tuj¹ce przedzia³ wie kowy wczesny póŸny ems–wczesny eifel. W kom -
plek sie wêgla nowym roz poznano do tychczas kilka zon spor owych, ni es tety wiêkszoœæ prób by³a ne -
gaty wna pali nologic znie. Na bloku gór noœl¹skim udoku men tow ano zony spor owe velata- langii (eifel),
devonicus- naumowii ( œrd. eifel – wczesny ¿ywet), sub zonê An eu ro spora ex tensa (¿ywet) oraz praw do -
po dob nie zonê pu sil lites – lepi do phyta (fa men). Te same zony stwierd zono na bloku ma³opol skim, gdzie 
stan zachow ania ze spo³ów spor jest czêsto du¿o gorszy z uwagi na wy¿sz¹ do jrza³oœæ ma terii organicz-
nej. Ob ser wacje palino facji, us tale nie pro porcji g³ównych grup kero genu i ok reœle nie wskaŸnika TAI
poz woli³y na ok reœle nie do mi nuj¹cych typów kero genu i po tencja³u wêglowo dor owego ba danych ska³
dol no pa leo zoic znych. Gen er ali zuj¹c, na bloku gór noœl¹skim czêœciej stwierdzano ropo- i ga zotwórczy
typ kero genu, podczas gdy na bloku ma³opol skim wiele prób zawiera³o ma teriê or ganiczn¹ przejrza³¹,
nie pro duk tywn¹. (dr M. Oliwkiewicz- Miklasiñska, dr M. Pasz kowski)

Grupa 6. Zmi any œro dowiska w czwar torzêdzie

Za danie 6.1. Oznac zenie stosunków izo topów trwa³ych tlenu i wêgla w osadach jeziornych ze
stano wiska Rzecino (Po jez ierze Po mor skie) i próba ich in ter pre tacji

Kon tynuow ane za danie ba daw cze stanowi próbê uchwyce nia zmian œro dowiska przy rod nic zego
zachodz¹cych w in ter glacjale eem skim, za rejes trow anych w osadach jeziornych, przy zas tosowaniu
anal izy izo to powej.

W miejs co woœci Rzecino (Po jez ierze Po mor skie), pod osadami pi aszc zystymi pochodz¹cymi
z okresu zlo dowace nia Wis³y, nawier cono osady jeziorne o mi¹¿szoœci oko³o 3,50 m. Na pod stawie
wyników anal izy pali nologic znej osadów, wyk onanej przez H.Win ter, stwierd zono, ¿e uzys kana suk -
cesja pali nologic zna ma charak ter suk cesji in ter glacja³u eem skiego.

Analiza izotopowa obejmowa³a oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla w 53
próbkach autogenicznych osadów wêglanowych z g³êbokoœci 34,50–36,40 m i 37,60–40,40 m przy
zastosowaniu spektrometru gazowego Finnigan MAT Delta +. Wyniki przedstawiono w postaci d18O
i d13C, czyli stosunku izotopów 18O/16O i 13C/12C do standardu V-PDB. Uzyskane wyniki oznaczeñ
izotopowych pozwoli³y na wstêpne wydzielenie i opisanie oœmiu faz izotopowych (Is) dla badanego
profilu. Poszczególne fazy charakteryzowa³y siê zmieniaj¹cymi siê wartoœciami d18O i d13C, a tak¿e
litologi¹ osadu. By³o to spowodowane ró¿nymi warunkami sedymentacji osadów (objêtoœci¹ zbiornika,
temperatur¹, obecnoœci¹ roœlin wodnych). Dane izotopowe zosta³y zestawione z wynikami analizy
palinologicznej, co pozwoli³o na rekonstrukcjê etapów ewolucji paleojeziora Rzecino. (dr J. Miros³aw-
Grabowska)

Za danie 6.2. Zmi any œro dowiska wod nego w in ter glacjale eem skim w osadach jeziornych stano wiska
Rusz kówek na pod stawie anal izy okr ze mek

Ce lem za da nia ba dawczego by³a próba uchwyce nia zmian œro dowiska wod nego w in ter glacjale
eem skim przy zas tosowaniu anal izy okr ze mek. Ba dane pa leo jezioro znajduje siê w miejs co woœci Rusz -
kówek (ok. 26 km na NE od Kon ina – Po jez ierze Ku jawskie). Z jego osadów oznac zono 123 ga tunki
okrzemek nale¿¹ce do 31 rodzajów. Ze wzglêdu na rodzaj pre ferow anego sied liska, zaob ser wow ano
zarówno okr zemki plank ton owe, jak i pery fi ton owe. Jed nak wiêkszoœæ ga tunków stanowi³y okr zemki
litoralne i ben tosowe, osi¹gaj¹c w niek tórych próbkach frek wencjê 100%. W pocz¹tkowej fazie in ter -
glacja³u eem skiego nie zosta³a opi sana suk cesja okr ze mek, po niewa¿ stop ieñ ich zachow ania i iloœæ
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okryw nie poz wala³a na po prawn¹ in ter pre tacjê pa leo lim no logiczn¹. Wyk luc zaj¹c pierwsz¹ fazê (DAZ
1) przez ca³y in ter glacja³ eem ski panowa³y do godne wa runki do roz woju flory okrzem kowej. Tro fia
w jeziorze utrzymywa³a siê na poziomie mezo- eutrofii i eutro fii. Na pod stawie stosunku pro cen towego
udzia³u tak sonów plank ton owych i ben tosowych zosta³y odt wor zone zmi any poziomu wody w jeziorze.
(dr E. Si en kiewicz)

Za danie 6.3. Zapis ma³ej epoki lo dowej w osadach To por owego Stawu Ni¿niego w Ta trach

W ra mach za da ni ach prze prowad zono anal izê se dy men to logiczn¹ i anal izê szcz¹tków wioœlarek
w stropowym odcinku osadów To por owego Stawu Ni¿nego w Ta trach. Ce lem ba dañ by³o us tale nie
zmian charak teru se dy men tacji i przekszta³ce nia eko sys temu jeziora, które mog³yby byæ ko re low ane ze
zmi anami kli ma tyc znymi zachodz¹cymi w trak cie ma³ej epoki lo dowej. Zba dany odci nek pro filu osa-
dów To por owego Stawu Ni¿nego (0,5 m) obejmuje oko³o 1000 lat. Pocz¹tek se dy men tacji osadów przy -
pada na œredniow iec zne op ti mum kli ma tyc zne. Ze spó³ wioœlar kowy charak teryzowa³ siê w tym cza sie
dominacj¹ Daph nia long ispina, co wraz z wy sok¹ za war toœci¹ ma terii or ganic znej w osadzie suge ruje
stosun kowo ³agodne wa runki kli ma tyc zne. W osadach zde pon ow anych podczas ma³ej epoki lo dowej
wioœlarki plank ton owe ustêpuj¹ form¹ ben tosowym. Spada równie¿ za war toœæ ma terii organic znej
w osadzie. Na schy³ek ma³ej epoki lo dowej przy pada znacz¹cy wzrost tempa sedymentacji osadów.
W XX w., szczegól nie po 1925 r. nastêpuje pon owny wzrost znac zenia Daph nia long ispina a sk³ad ga -
tun kowy ze spo³u od powi ada temu z ok resu œredniow iec znego op ti mum kli ma tyc znemu. (dr M. G¹sio-
rowski)

Za danie 6.4. Roz wój jeziora Je lonek w póŸnym glacjale i holo ce nie

Wyk onano anal izê sub fo sylnych Cla do cera w osadach jeziora Je lonek (pro fil Jel. 0–1330 cm)
po³o¿onego w Bo rach Tu chol skich. Wyniki anal izy jakoœciowej i iloœciowej Cla do cera umo¿liwi³y
szczegó³owe przeœledzenie, w cza sie i przestrzeni, zmian jakie zachodzi³y zarówno w obrêbie jak i na
zewn¹trz zbior nika. Przez ca³y ok res ist ni enia jeziora Je lonek, którego ge neza siêga póŸnego glacja³u,
g³ównym sk³ad nikiem zoo plank tonu Cla do cera by³y ga tunki o wy sokich wy ma gani ach edaficznych
z rodziny Chy do ri dae i Bos mini dae. Zmien noœæ ga tun kowa i frek wencja osob ników poz woli³a na
wydzie le nie piêciu faz roz woju Cla do cera, a za razem bio logic znego roz woju jeziora. Stwierd zono, ¿e
wydzie lone fazy roz woju Cla do cera (I – V) w du¿ym stopniu ko re luj¹ siê z fazami wydzielo nymi pali -
nologic znie (Jel 1- Jel 8, Fil brandt – Czaja – nie pub likow ane). Roz wój bio logic zny jeziora w póŸnym
glacjale i na pocz¹tku holo cenu uwa run kow any by³ przede wszyst kim zmi anami kli ma tyc znymi, a w ok -
re sie œrod kowego i póŸnego holo cenu oprócz czyn ników kli ma tyc znych znac zny wp³yw mia³ cz³ow iek.
Stwierd zono, ¿e jezioro (poza faz¹ inicjaln¹) by³o zbior nikiem doœæ g³êbokim, a tro fia jego wód kszta³to- 
wa³a siê na poziomie od oligo do eutro fii. Stan oligo tro fic zny zano tow ano w ok re sie inicjalnym i na
pocz¹tku holo cenu; me zo tro fiê w fazie III i V, a stan eutro fic zny w op ti mum kli ma tyc znym holo cenu.
Bior¹c pod uwagê wielkoœæ i g³êbokoœæ jeziora oraz zalud ni enie w pobli¿u brzegów, mo¿na wniosko-
waæ, ¿e wzrost tro fii w jeziorze by³ g³ównie wynikiem go spo darc zej dzia³al noœci cz³ow ieka. (mgr E.
Zawisza – dok to rantka, prof. K. Sze roc zyñska)

Za danie 6.5. Anal iza sub fo sylnych Cla do cera w osadach wspó³czesnych ze strefy litoral nej i ot war tej
wody 5 jezior pole skich

Prze ba dano osady pow ierzchniowe piêciu jezior pole skich na pod stawie anal izy sub fo sylnych Cla -
do cera. Otrzy mane wyniki poz woli³y na czêœciow¹ charak ter ystykê tych jezior i ok reœle nie wa runków
sied liskowych wioœlarek, a tym sa mym na przybli¿one ok reœle nie bazy po kar mowej dla ichtiofauny.
W osadach jezior stwierd zono obec noœæ szcz¹tków od 12 (J. Syc zyñskie) do 24 (J. G³êbokie Uœci-
mowskie) ga tunków wioœlarek nale¿¹cych do 5 rodzin. Sk³ad ga tun kowy i frek wencja osob ników by³a
doœæ zró¿ni cow ana, co zwi¹zane by³o z ró¿n¹ mor fo me tri¹ i charak terem jezior. Najni¿sz¹ frek wencjê
osob ników wioœlarek (3000) stwierd zono w osadach jeziora Kleszc zów, w którym jed noc zeœnie zano -
tow ano bo gaty sk³ad (22 ga tunki). Najbo gatsz¹ frek wencjê (ponad 13 000 osob ników) stwierd zono
w Jeziorze G³êbokie Uœcimowskie, w którym zano tow ano tak¿e najwiêksz¹ lic zbê ga tunków. Stwier-
dzone ga tunki Cla do cera wska zuj¹, ¿e prze ba dane jeziora charak teryzuj¹ siê zmien nym sta nem tro fii.
Tro fia w nich kszta³towa³a siê na poziomie od mezo- (Kleszc zów i Rotcze) a¿ do hiper tro fii (Jezioro Sy-
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czyñskie). Wiêkszoœæ jezior jest za sobna w sub stancje bio genne, a zoo plank ton stanowi znacz¹c¹ bazê
po kar mow¹ dla ryb plank tono¿ernych. Z porównañ rezultatów analiz limnologicznych i badañ osadów
wynika, ¿e szcz¹tki zdeponowanych wioœlarek nie odzwierciedlaj¹ ca³kowitej reprezentacji gtunków
Cladocera stwierdzonych w wodzie. W osadach brak jest szcz¹tków niek tórych gatunków, zw³aszcza
z rodziny Daph nii dae. Na to mi ast, nie wszyst kie ga tunki stwierd zone w osadach s¹ prezen tow ane w wy-
nikach anal izy wody. Praw do po dob nie, aby uzys kaæ pe³ny obraz sk³adu ga tun kowego wioœlarek, ana-
lizê wody nale¿a³oby wyko ny waæ w od stêpach kilku ty godni, co ze wzglêdów ekonomic znych jest ma³o
realne. Dlatego tak cenne s¹ wyniki badañ, zarówno wód jak i osadów wykonanych dla tych samych
stanowisk.  Daj¹ one bow iem pe³ny obraz zmian zachodz¹cych w przesz³oœci i teraŸniejszoœci oraz po-
zwalaj¹ na prog no zow anie zmian jakie mog¹ zajœæ w przysz³oœci. (prof. K. Sze roc zyñska, mgr M.
Suchora, dok to rantka)

Za danie 6.6. Po zycja straty grafic zna i œro dowisko przy rod nicze pa leo litu stano wiska Hluboc zek
Wielki k. Tar no pola

In terdy scy pli narne ba da nia wie low arstwowego stano wiska pa leoli tyc znego Hluboc zek Wielki
prowad zone by³y w ci¹gu kilku lat w ra mach wspó³pracy z part nerami z Uniwer sytetu M. Curie-
 Sk³odowskiej, Uniwer sytetu Lwowskiego i In stytutu Ar che olo gii Naro dowej Akade mii Nauk Ukrainy.
Efek tem wspó³pracy bêdzie wspólna pub lik acja mono grafic zna obejmuj¹ca zagadni enia przy rod nicze
i archeologiczne. Ba dane stano wisko usytuow ane jest w les sach osad zo nych na stoku pasma Mio do -
borów (ukrai ñska nazwa Towtry) granicz¹cym z dolin¹ Seretu. Pasmo zbu dow ane jest z ra fowych
wapieni neo geñskich, eksploa tow anych w niec zyn nym obec nie ka mienio³omie. W pro filu ods³oniêtym
w krawêdzi ka mienio³omu wystêpuj¹ dwie œródless owe in ter glacjalne gleby ko palne oraz dwie gleby
inter sta di alne, wœród których od kryto 4 pa leoli tyc zne war stwy kul tu rowe. Ce lem ba dañ wyko ny wanych 
w ING PAN, jest ok reœle nie po zycji straty grafic znej warstw kul tu rowych oraz re kon struk cja zmian œro -
dowiska w cza sie roz woju kul tur pa leoli tyc znych. W tym celu wyk onane zosta³y anal izy sk³adu che-
micznego osadów, obejmuj¹ce pier wi astki g³ówne i œladowe, oznac zono stosunki izo to powe tlenu i wê-
gla w ró¿nych for mach wêglanów oraz wyk onano anal izê mik ro mor fologiczn¹ w p³ytkach ci en kich.

Najstarsza war stwa kul tu rowa zwi¹zana jest z górn¹ czêœci¹ gleby ko pal nej in ter glacja³u lu bel -
skiego (w ter mi nolo gii ukrai ñskiej jest to gleba korsziwska). Jest to najstarszy poziom kul tu rowy na Po -
dolu o udoku men tow anej po zycji straty grafic znej. Anal iza mik ro mor fologic zna wska zuje, ¿e jest to
gleba brunatna (cam bi sol); o tym, ¿e jest do brze rozwiniêta œwi ad czy wzbo gace nie jej poziomu ilu wi al -
nego w stosunku do ska³y ma ci erzys tej w Al2O3, Fe2O3 i MnO, a tak¿e w pier wi astki œladowe. Obec noœæ
znac znej iloœci ryzol itów i sko ru pek œli maków œwi ad czy o stosun kowo bo gatej sza cie roœlin nej.

Ar te fakty dru giego, œrod kowo pa leoli tyc znego poziomu kul tu rowego znalezi ono w s³abo rozwiniê- 
tej in ter sta di al nej gle bie ko pal nej (w ter mi nolo gii ukrai ñskiej – poziom tar no pol ski), w obrêbie lessu
starszego – od pow ied nika zlo dowace nia Warty. Cechy mik ro mor fologic zne œwi adcz¹ o s³abo zaawan-
sowanej pedo ge nezie a niewielka iloœæ ryzol itów mo¿e wska zy waæ na ubog¹ pokrywê roœlinn¹.

Trzeci, œrod kowo pa leoli tyc zny poziom kul tu rowy jest zwi¹zany z czêœciowo re de pon owan¹ gleb¹
ko paln¹ in ter glacja³u eem skiego (w ter mi nolo gii ukrai ñskiej gleba Horo hiw). Anal iza mikromorfolo-
giczna wska zuje na in ten sywn¹ pedo ge nezê, która do prowadzi³a do pow sta nia gleby p³owej (lu vi sol)
oraz na czêœciowe zniszc zenie struk tury poziomu ilu wi al nego gleby poprzez re de po zycjê. Z pedo ge nez¹ 
zwi¹zana jest kon cen tracja zwi¹zków glinu i ¿elaza oraz niek tórych pier wi ast ków œladowych. Brak
ryzol itów w tym poziomie jest zapewne efek tem ich zniszc zenia podczas re de po zycji.

Ar te fakty gór no pa leoli tyc znego, czwar tego poziomu kul tu rowego wystêpuj¹ w s³abo rozwiniêtej,
re de pon ow anej gle bie wykszta³conej w obrêbie lessów m³odszych (gleba du bieñska). Gleba ta charak -
teryzuje siê obec noœci¹ auto genic znych wêglanów w ró¿nych for mach, miêdzy in nymi w postaci czêœ-
ciowo zniszc zo nych pseu do mor foz po komórk ach kor zeni, co œwi ad czy o roz woju roœlin noœci, najpraw -
do po dob niej typu ste powego. O pedo ge nezie œwi ad czy wiêksza ni¿ w les sie obec noœæ min era³ów ilas-
tych, a w sk³adzie chemic znym – wzrost iloœci zwi¹zków glinu, ¿elaza i niek tórych pier wi ast ków œla-
dowych.

Stosun kowo ma³a zmien noœæ stosunków izo topów tlenu i wêgla w ryzoli tach œwi ad czy o ich po-
wstawaniu w ca³ym pro filu w po dob nych wa runk ach. Na pod stawie porównania z in nymi ba danymi
pro filami s¹dziæ mo¿na, ¿e by³y to wa runki kli matu umi ar kow anego. Po dobny sk³ad izo to powy ce -
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mentów kal cy towych zarówno w les sach jak i gle bach ko palnych wska zuje, ¿e ryzol ity pow stawa³y
w okresach ciep³ych na ró¿nych g³êbokoœci ach w stosunku do pa leo pow ierzchni.

W cza sie ba dañ tere nowych prze prowad zo nych w paŸdzier niku 2007 roku ods³oniêto na tym stano -
wisku nowy pro fil, w którym na trafiono na rozbu dowan¹ doln¹ czêœæ osadów i zapewne jeszcze je den,
najstarszy poziom kul tu rowy. Od kry cie to spowo dowa³o podjêcie de cyzji o prze prowadzeniu dalszych
ba dañ wyko pal iskowych. (prof. T. Mad eyska, dr B. £¹cka)

Za danie 6.7. Roz wój jezior me gain ter glacja³u augus towskiego (dolny plejs to cen)
w pó³nocno- wschodniej Polsce w œwi etle ba dañ dia to mo logic znych, czêœæ II – zakoñc zenie

W wyniku ba dañ dia to mo logic znych bio genic znych osadów jeziorno- bagiennych w trzech pro -
filach in ter glacja³u augus towskiego (Czar nucha, Sucha Wieœ i ̄ ar nowo) z pó³nocno- wschodniej Pol ski,
wyró¿n iono piêæ lo kalnych zon okr zem kowych. W pro filu z Czar nuchy s¹ to zony (Lo cal Dia tom
Assemblage Zones): L DAZ DCz-1 do DCz-5, w pro filu Sucha Wieœ: L DAZ DSW-1 do DSW-5
a w profilu ¯ar nowo L DAZ D¯-1 do D¯-5. W zo nach tych do mi nuj¹ rodzaje Fragi laria sensu lato,
Stephano dis cus and Aula co seira, które doku men tuj¹ piêæ suk ce sy wnych sta diów roz woju ko palnych
jezior w starszej czêœci in ter glacja³u augus towskiego, ko re low anego z in ter glacja³em Cro merian I zgod -
nie z holend er skim podzia³em straty grafic znym. Stu dia porówn aw cze okr ze mek z anali zow anych stano -
wisk pot wierdzi³y syg nali zow ane w ubieg³ym roku ich bardzo du¿e zró¿ni cow anie w obrêbie rodzajów
Stephano dis cus i Fragi laria sensu lato. W ba danych osadach z trzech wymien io nych stano wisk nie
stwierd zono wystêpow ania lic znych ga tunków Cy clo tella, które s¹ znane ze œrod kowego plejs to cenu w
wielu pro filach in ter glacja³u bia³owi eskiego i alek san dry jskiego w Bia³orusi jak równie¿ ferdy nan -
dowskiego i ma zow ieck iego w Polsce. Obec noœæ w anali zow anych pro filach okr ze mek trudnych do
iden ty fikacji, nale¿¹cych zapewne do form wy mar³ych i dot¹d nieznanych, wska zuje potrzebê dalszych
ba dañ porówn awczych w celu wyró¿ni enia okr zem kowych wskaŸników bio chro no logic znych i po-
twierdzenia odrêb noœci wie kowej in ter glacja³u augus towskiego. (dr hab. B. Marciniak)
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IV. PRO JEKTY BA DAW CZE

PRO JEKTY BA DAW CZE ZAKOÑC ZONE W 2007, REALI ZOW ANE W IN STYTU CIE

1. Czyn niki wa run kuj¹ce zró¿ni cow anie poli ty powego sk³adu bio tytu w grani cie wschod niej
czêœci masywu Karkonoszy – zas tosowanie anal izy izo to powej tlenu
MNiI: 2 PO4D 058 27
Ki erownik pro jektu: dr Andrzej Wi la mowski
Data roz poc zêcia: 5.10.2004 r., data zakoñc zenia: 30.09.2007 r.

W natu ralnym ods³oniêciu granitu karkono skiego w Bu kowcu, pod wzglêdem mor fologic znym
wyró¿n iono 4 bio ty tonoœne typy li tologic zne: granit (g³ówna masa), szliry bio ty towe (granit szli rowy),
enklawy ma fic zne i enklawy leu kok ratyc zne. Do dat kowo, w grani cie bio tyt wystêpuje w postaci wrost -
ków w megakryszta³ach ska leni. Zba dano chem izm bio tytu (i pro duktu jego trans for macji – chlo rytu)
i ska³-gospodarzy pod k¹tem ge ne tyc znym, zba dano sk³ad poli ty powy oraz izo to powy tlenu w bio ty -
tach.

Bio tyt z wrost ków w fe nokryszta³ach ska leni ma najwy¿szy udzia³ poli typu 2M1, co mo¿na in ter -
pre towaæ jako pref er en cyjn¹ krys tali zacjê 2M1 w pocz¹tkowych eta pach krys tali zacji cia³a magmo-
wego. Nieco ni¿sze war toœci cechuje bio tyt z granitu. Bio tyt szli rowy ma stosun kowo nisk¹ za war toœæ
poli typu 2M1. Mo¿na przy puszc zaæ, ¿e œro dowisko og ni ska mag mowego sprzyja krys tali zacji poli typu
2M1, a œro dowisko par tii mar ginalnych in truzji sprzyja krys tali zacji poli typu 1M, przy czym mechaniz -
mem odpow iedzi alnym za to zró¿ni cow anie by³by czas lub/i tempo krys tali zacji. Stosunki pier wi ast ków 
nie do pasowanych w enkla wach ma fic znych (MME) suge ruj¹, ¿e pro to lit móg³ mieæ charak ter wzbo ga -
conego p³aszcza, zaœ wy sokie za war toœci pier wi ast ków do pasowanych poz wa laj¹ przy puszc zaæ, ¿e
stanowi¹ one frag menty re stytu. Mog¹ one byæ po zosta³oœci¹ p³aszc zowego kom po nentu hy bry dal nej
magmy karkono skiej. Najni¿sze no tow ane za war toœci poli typu 2M1, us ta lone praw do po dob nie w trak -
cie rekrys tali zacji bio tytu w wyniku oddzia³ywania ter mic znego magmy grani towej po inkor po racji
enklawy, pot wierdzaj¹, ¿e krótki czas lub/i szyb kie tempo krys tali zacji mog¹ byæ czyn nikiem de -
cyduj¹cym o krys tali zacji poli typu 1M. Otrzy mane war toœci sk³adu izo to powego tlenu z bio tytu s¹ nie -
jed noznac zne i trudne do in ter pre tacji.

2. Trze ciorzêdowa geo dy namika pol skiej czêœci kar pack iej pryzmy ak re cy jnej na pod stawie
wyników mode low ania analo gowego
MNiI: 4 T12 B 067 27
Ki erownik pro jektu: dr Marta Rauch-W³odar ska
Data roz poc zêcia: 3.11.2004 r., data zakoñc zenia: 2.11.2007 r.

W roku 2007 zor gani zow ano Labo ra to rium Mode low ania Analo gowego w Zak³adzie Ge olo gii
Sudetów ING we Wroc³awiu. Pod sta wowym urz¹dzeniem jest zapro jek tow any w 2005 i zbudow any
w 2006 stó³ labo ra to ry jny. Takich urz¹dzeñ jest kilka na œwie cie, st¹d ka¿de to pro to typ, który jest pro -
jek tow any i bu dow any na zamówienie. W 2007 wy pra cow ano me to dykê mode low ania analo gowego
i przetestowano opub likow ane mod ele ewo lucji geo dy namic znej pol skiej czêœci kar pack iej pryzmy
akrecyjnej. W powszech nej opinii na pow sta nie tej pryzmy mia³ wp³yw ruch bloku kon tynen tal nego
AL CAPA, który zachowuj¹c siê jak spy chacz spiêtrza³ osady basenu kar pack iego. Badacze spieraj¹ siê
jak porusza³ siê ten spy chacz. Prze testow ano wszyst kie 4 mod ele opi sy wane w lit era turze, w których
ruch AL CAPY od bywa³ siê: 1) ku N; 2) najpierw ku N, po tem ku NE; 3) ku NE oraz 4) ku NE z jed noc -
zesn¹ ro tacj¹ prze ciwnie do wskazówek ze gara w p³aszc zyŸnie pozio mej. Do tychczasowe wyniki
modelowa- nia analo gowego suge ruj¹, ¿e najbardziej praw do po dob nym jest model 4) opi sany w 1999
przez La slo Fo dora i wspó³autorów.
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3. Ul tra struk tura sporo dermy i mor folo gia œrod kowode woñskich mega spor z Po morza
Zachod niego
MNiI: 2 PO4D 030 28
Ki erownik pro jektu: prof. dr hab. El¿bi eta Tur nau
Data roz poc zêcia: 24.02.2005, data zakoñc zenia: 23.02.2007

Pro jekt prze wi dywa³ prze prowadzenie ba dañ sporo dermy mega spor przy u¿y ciu trans mi sy jnego
mik ro skopu elek tronowego, dla wy jaœni enia ich przynale¿noœci bo tanic znej. Przed mio tem ba dañ by³y
mega spory z ei flu i ¿ywetu z ot woru wiert nic zego Mi astko 1 (Po morze zachod nie). Wœród wyselekcjo-
nowanych dzie siêciu ga tunków by³y te¿ tzw. megaspory- zal¹¿ki, nie sy me tryc zne tet rady, takie same jak 
tet rady znajdow ane wewn¹trz na sion opi sy wanych z fa menu i kar bonu. Megaspory- zal¹¿ki z Mi astka 1
to praw do po dob nie najstarsze ze znanych ska mienia³oœci tego typu. Uzys kane wyniki suge ruj¹, ¿e roœli -
nami ma ci erzystymi zba danych mega spor be³y prana go na si enne i wid³akowe. Megaspory- zal¹¿ki repre- 
zentuj¹ zapewne ar cheop tery dowce, lub roœliny blisko z niemi spok rewn ione. Ar cheop tery dowce s¹
uwa¿ane za najbardziej praw do po dob nego kan dy data na przod ków roœlin na si en nych, a uzys kane wy-
niki pot wierdzaj¹ tê hi po tezê.

Czêœciowe wyniki ba dañ opub likow ano w roku 2006 (Tur nau & Prejbisz, Re view of Pa laeo bot any
and Paly nol ogy, v. 142) oraz prezen tow ano na miêdzynaro dowej kon fer encji CIMP Gen eral Meet ing
2006 w Pradze.

4. Bi ostaty grafia i pa leo geo grafia osadów eo cenu i oli go cenu po³udniowo- wschodniej Pol ski
w œwi etle ba dañ dino cys towych i palino facjalnych
MNiI: 2 P04D 031 28
Ki erownik pro jektu: dr Prze mys³aw Gedl
Data roz poc zêcia: 23.05.2005 r., data zakoñc zenia: 22.03.2007 r.

Zalew mor ski, zwi¹zany z najstarszym etapem trans gresji eo ceñskiej roz poznanym w ba danym
ma te riale – iprez- lutet, obj¹³ je dynie pó³nocn¹ Pol skê. W zachod niej czêœci zbior nika ist nia³y wa runki
bardziej ot war tego morza, podczas gdy we wschod niej czêœci (Pod la sie) zaznacza siê sil niejsze oddzia-
³ywanie zapewne pobliskiego l¹du (Lu belszc zyzna?). Zalew mor ski, który obj¹³ Pol skê ni¿ow¹ w póŸ-
nym lu te cie–bar tonie po zostawi³ osady mor skie w Polsce pó³noc nej, na pó³noc nym przed polu Wy¿yny
Lu bel skiej, a tak¿e w re jonie za pad liska. Jest bardzo praw do po dob nym, ¿e z tym zale wem mor skim
zwi¹zane s¹ pi aszc zyste osady wystêpuj¹ce na Wy¿ynie Lu bel skiej, w tym tzw. pi aski zawicho jskie. Za -
siêg tego zbior nika do chodzi³ zapewne znac znie dalej na po³ud nie i po zostawa³ najprawdopodobniej
w po³¹czeniu z base nem kar packi. Ku po³udniowemu- wschodowi, zalew póŸnolutecko- bartoñski ³¹czy³
siê z base nem ukrai ñskim. Mniejszy za siêg mia³ basen wczes noo li go ceñski. Obj¹³ on pó³nocn¹ Pol skê,
ale nie do tar³ ju¿ do Wy¿yny Lu bel skiej. Równow ie kowy zalew z re jonu za pad liska wy daje siê nie mieæ
po³¹czenia ani z pó³nocn¹ czêœci¹ basenu epik on tynen tal nego (oddzielony wynie sio nym obsza rem
dzisiejszej Wy¿yny Lu bel skiej i Gór Œwiêtokrzyskich) ani z base nami kar packimi, od których równie¿
by³ oddzielony l¹dem. Zalew ten zwi¹zany jest zapewne z trans gresj¹ z basenu ukrai ñskiego, gdzie
osady dol nego oli go cenu s¹ sze roko roz powszechnione.

5. Odt wor zenie ewo lucji zbior ników jeziornych w Im bra mowi cach i Studzieñcu w ok re sie
in ter glacja³u eem skiego na pod stawie anal izy izo to powej i szcz¹tków Cla do cera
MEiN: 2 P04E 059 29
Ki erownik pro jektu: dr Jo anna Mi ros³aw- Grabowska
Wyk on awca w ING: dr Mi cha³ G¹sior owski
Data roz poc zêcia: 15.11.2005 r., data zakoñc zenia: 14.12.2007 r.

Zakoñc zono reali zacjê pro jektu ba dawczego. Wyk onano oznac zenia stosunków izo topów trwa-
³ych tlenu i wêgla dla osadów zawieraj¹cych auto genic zny wêglan wapnia, ek sper tyzê szcz¹tków Cla do -
cera oraz oznac zenia za war toœci wêglanu wapnia i sk³adu min er al nego dla osadów z dwóch stano wisk
in ter glacja³u eem skiego: Studzi eniec i Im bra mowice. Na pod stawie anal izy zmien noœci d13C i d18O
wyró¿n iono 8 ho ryzontów izo to powych (Is) dla pro filu z Im bra mowic i 11 ho ryzontów izo to powych (Is) 
dla pro filu ze Studzieñca. W ra mach anal izy szcz¹tków Cla do cera oznac zono 26 tak sonów fauny i wy-
dzielono 7 poziomów wioœlar kowych (CLZ) dla pro filu z Im bra mowic. Ko relacja otrzy manych wyni-
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ków oznac zeñ stosunków izo topów trwa³ych tlenu i wêgla z re zul ta tami anal izy szcz¹tków Cla do cera
umo¿liwi³a re kon struk cjê ewo lucji ba danych pa leo jezior. Podzia³ straty grafic zny tego ok resu oparto na
danych pali nologic znych.

Wyniki ba dañ izo to powych osadów ze stano wiska Im bra mowice za prezen tow ano w formie pos -
teru na 4th In ter na tional Lim no ge ol ogy Con gress ILIC 2007 w Bar ce lo nie (vide: udzia³ w kon fer -
encjach), a wyniki anal izy izo to powej i szcz¹tków Cla do cera osadów ze stano wiska Studzi eniec w ar -
tykule: Mi ros³aw- Grabowska J. & Ni ska M., 2007 (spis pub lik acji 1b). Wyniki anal izy izo to powej
i szcz¹tków Cla do cera osadów ze stano wiska Im bra mowice za warto w przy go towy wanym ar tykule:
Miros³aw- Grabowska J. & G¹sior owski M. New iso topic and cla do ceran data of the Eemian lake sedi -
ments – pa laeo lake at Im bra mowice (SW Po land).

6. Ewo lucja gês toœci ³adunku paki etów pêc zniej¹cych w proce sie il li tyzacji smek tytu
MEiN: 2 P04D 078 29
Ki erownik pro jektu: prof. dr hab. Jan Œro doñ
Data roz poc zêcia: 03.10.2005, data zakoñc zenia: 02.09.2007

Anali zom chemic znym, w³¹cznie z oznac zeniami jonu NH4
+, pod dano 23 próbki min era³ów mie-

szanopakietowych illit- smektyt, czysto wydzielo nych z ben to nitów i ska³ zmien io nych hy dro ter mal nie,
ró¿nego wieku i po chodz¹cych z ró¿nych for macji geo logic znych. Na tej pod stawie ob lic zono wzory
struk tu ralne tych min era³ów i uzys kano nastêpuj¹c¹ ek spery men taln¹ zale¿noœæ po miêdzy zawartoœ-
ciami ka tionów miêdzy pakie towych zwi¹zanych (FIX) i wymien nych (EXCH) w tych min era³ach:

EXCH = –0.41*FIX + 0.41(R2=0.98)

War toœci FIX i EXCH zale¿¹ od pow ied nio od ³adunku paki etu il li towego (Qi) i smek ty towego (Qs)
oraz od udzia³ów tych paki etów w struk turze min era³u. W œlad za tym rozu mow aniem wyznac zono teo -
re tyczn¹ zale¿noœæ miêdzy tymi war toœciami:

EXCH = –Qs /Qi *FIX + Qs

Na pod stawie porównania wzoru ek spery men tal nego z teo re tyc znym oraz niezale¿nych po mi arów
ca³kow itej pow ierzchni w³aœci wej (TSSA) stwierd zono, ¿e gês toœci ³adunku obu paki etów sk³ad owych
illitu- smektytu nie ule gaj¹ zmi anie w proce sie il li tyzacji. £adunek paki etu smek ty towego w illicie-
 smektycie wy nosi 0.41/O10(OH)2 a ³adunek paki etu il li towego jest równy 1.00. Uzys kany wynik po-
ci¹ga za sob¹ ro zleg³e kon sek wencje. Przede wszyst kim oznacza on, ¿e il lit nie ró¿ni siê pod wzglêdem
³adunku paki etów od miki, jak to do tychczas przy jmow ano. Ty powy sk³ad chemic zny czys tego il litu,
osza cow any me tod¹ ek strapolacji z uzys kanych danych, przed stawia siê nastêpuj¹co:

FIX1.00(Si3.20Al0.80)(Al1.79Fe0.01Mg0.20)O10(OH)2

Wykryte zale¿noœci umo¿li wiaj¹ tak¿e pre cyzy jne ob lic za nie z war toœci FIX œred niej iloœci pakie-
tów w tzw. cz¹stkach fun da men talnych illitu- smektytu (N) oraz udzia³u paki etów smek ty towych (fs)
w tym min er ale:

N = 1/(1–FIX) fs = 1–FIX

Uzys kano re gresje ek spery men talne umo¿li wiaj¹ce wyl ic za nie tych war toœci oraz TSSA tak¿e
z pomiarów po jem noœci wymi any jon owej (CEC) oraz na pod stawie po zycji re fleksów rent ge nowskich
illitu- smektytu. Otrzy many wynik jest tak¿e is totny z punktu widzenia in ter pre tacji da towañ K-Ar
illitu- smektytu w mi eszaninach z il li tem.

Wyniki by³y prezen tow ane na kon fer encji Eu ro pejskiej Asocjacji Grup Ilastych (ECGA) w Aveiro, 
Por tu ga lia w lipcu 2007. Pub lik acja pod su mowuj¹ca wyniki: Jan Œro doñ “CHARGE OF COM PO -
NENT LAY ERS OF ILLITE- SMECTITE IN BEN TO NITES” zosta nie wys³ana do Clays and Clay
Min er als w styc zniu 2008.
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PRO JEKTY BA DAW CZE W TOKU, REALI ZOW ANE W IN STYTU CIE

1. Straty grafia izo to powa oparta na anali zach wêgla i strontu oraz zmi any sk³adu izo to powego
tlenu ut worów wêgla nowych keloweju Wy¿yny Krakowsko- Czêstochowskiej
MNiI: 2 P04D 029 28
Ki erownik: dr Hu bert Wierzbowski
Data roz poc zêcia: 23.05.2005 r., data zakoñc zenia: 22.01.2008 r.

W roku 2007 prze prowad zono koñcowe anal izy ka to do lu mi nes cen cy jne, geo chemic zne i izo to -
powe ros trów be lem nitów po bra nych z ut worów keloweju Wy¿yny Krakowsko- Czêstochowskiej.
Uzys kano wyniki analiz sk³adu izo to powego tlenu i wêgla 65 do brze zachow anych ros trów be lem nitów
po chodz¹cych z 9 poziomów straty grafic znych keloweju jak równie¿ strontu 38. Ze brane dane umo¿li -
wiaj¹ ok reœle nie œred niej tem pera tury wody mor skiej na terenie Wy¿yny Krakowsko- Czêstochowskiej,
w której ¿y³y be lem nity, oraz wyk reœle nie pre cyzy jnie da tow anych globalnych krzy wych zmian sk³adu
izo to powego wêgla wêglanów i strontu wody mor skiej w keloweju. Dane te wska zuj¹ m. in. na brak wy -
raŸnych zmian tem pera tury wody mor skiej, która oscy lowa³a w grani cach +11 do +12°C, w keloweju na
terenie Wy¿yny, oraz na wyst¹pi enie mak simum d13C wêglanów w póŸnym keloweju. Uzys kane wyniki
nie pot wierdzaj¹ teo rii o globalnym och³odzeniu na granicy keloweju i oks fordu.

Wyniki przed stawiono na kon fer encji JU RAS SICA VI, Ojców – Wierzbowski H., Dem bicz K.,
Prasz kier T., 2007 (vide: udz ial w kon fer encjach i spis pub lik acji 1c)

2. Re kon struk cja czwar torzêdowej ak ty wnoœci tek tonic znej i sejs mic znej w Kar patach
zewnêtrznych (po miêdzy Skaw¹-Czarn¹ Oraw¹ a Dunajcem- Popradem) na pod stawie anal izy
spêkanych klastów wystêpuj¹cych w ¿w irach i pa razle pieñcach: im plik acje dla prog nozy
za gro¿enia sejs mic znego.
MNiI: 2 PO4D 033 28
Ki erownik pro jektu: prof. dr hab. An toni To kar ski
Data roz poc zêcia: 23.05.2005, data zakoñc zenia: 22.05.2008

W roku 2007 zakoñc zono in wen taryzacjê ods³oniêæ po miêdzy g³ównymi przek ro jami oraz wyko-
nano po mi ary statystyc zne ok reœlaj¹ce iloœæ spêkanych klastów w poszc zególnych ods³oniêci ach. Zes -
tawiono wyniki powy¿szych prac tere nowych. Prze prowad zono ba da nia struk tu ralne i teksturalne
w wybranych ods³oniêci ach. W su mie prze prowad zono 90% zapla now anych prac tere nowych. Pon adto
zosta³y ze brane oraz przy go tow ane do ba dañ próby petro grafic zne, roz poc zêto kam er alna anal izê struk -
tu ralna oraz anal izê petro graficzn¹ klastów i ma triks.

Wyniki przed stawiono w ref era tach To kar ski i inni , na kon fer encjach: Tec tonic Stud ies Group
AGM 2007, U.K., Glas gow; Geo- Pomerania Szcze cin 2007; CzechTec 07; 2nd Al ex an der von Hum bolt
In ter na tional Con fer ence on the role of geo phys ics in natu ral dis as ter pre ven tion, Lima 2007 (vide:
udzia³ w kon fer encjach i spis pub lik acji 1d) oraz pub likow ano w pra cach: To kar ski A.K., Œwierc zewska
A. & Zuchiewicz W., 2007 i Badura J., Przy byl ski B., To kar ski A.K.,Œwierc zewska A., 2007 (spis pub -
lik acji 1c).

3. Me todolo gia po mi arów K-Ar wieku i d³ugoœci trwania procesów dia ge nezy w opar ciu
o se lek ty wne roz puszc za nie sk³ad ników mi esza nin min era³ów ilastych
MNiI: 2 P04D 034 28
Ki erownik pro jektu: dr Ar kadi usz Der kowski
Data roz poc zêcia: 23.05.2005 r., data zakoñc zenia: 22.04.2009 r.
Wyk onanie zawi eszone do marca 2008 roku.

 4. Neo pro tero zoic zna wo³yñska prowicja mag mowa na zachod nim brzegu kra tonu
wschodnioeu ro pejskiego – ge neza i ewo lucja magm
MEiN: 2 P04D 038 29
Ki erownik pro jektu: prof. dr hab. Nonna Bakun- Czubarow
Data roz poc zêcia: 03.10.2005 r., data zakoñc zenia: 02.10.2008 r.

Po uzys kaniu zez wolenia Min is terstwa Œro dowiska, dok³ad nie opróbowano se riê s³awatyck¹
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z wiercenia Kap lonosy, na lu bel skim sk³onie kra tonu wschodnioeu ro pejskiego. Uzys kane próbki ska³
pod dano ba dan iom mineralogiczno- geochemicznym z uw zglêd ni eniem sk³adu chemic znego min era³ów 
w mik roobsz arze i za war toœci pier wi ast ków œladowych (REE, HFSE i in nych) w ca³ych ska³ach, ozna-
czanej me tod¹ ICP- MS. Przeœled zono dy fer encjacjê magmy od sp¹gu (pikryty) do stropu (kwar cowe
toleity) ba danej se rii.

Podczas wi zyt w In stytu cie Nauk Geo logic znych PAN prof. Yu. Fe do ry shyna z Pañst wowego In -
stytutu Poszuki wañ Geo logic znych Ukrainy we Lwowie us ta lono zasady ko relacji pokryw la wowych
se rii s³awatyck iej z wydzielo nymi na Ukrainie bazaltowo- tufowymi warstwami se rii wo³yñskiej. Zbiór
ba danych ska³ z Wo³ynia powiêkszono o uni kalny ma te ria³ skalny po chodz¹cy z do tychczas nie opra -
cow anych wier ceñ: Vla dymir Volynskaya, Li tovezhskaya, Ovadno, No viy Vit kov 3 i Pel cha 1. Ma te ria³
ten u³atwi niew¹tpli wie ko relacjê neo pro tero zoic znych wul kanitów Ukrainy i wschod niej Pol ski, które
nale¿¹ do wielkiej wo³yñskiej prow incji mag mowej.

Z dr Z. Pecs kayem z In stytutu Ba dañ J¹drowych Wêgier skiej Akade mii Nauk prze dyskutow ano
strate giê pobiera nia próbek ska³ do da towañ me tod¹ K-Ar. Do tychczas uzys kane wyniki da towañ t¹ me -
tod¹ dol erytów i ba zaltów, w szczegól noœci krio geñski wiek dol erytów se rii poleskiej pot wierdzaj¹ hi -
po tezê wi¹¿¹c¹ gen erow anie magm prow incji wo³yñskiej z koñcowym etapem roz padu Rodi nii.

5. Pier wotne stosunki izo topów tlenu w cyrkonach z gnejsów i kwaœnych me tawul kanitów
kopu³y orlicko- snie¿nickiej jako wskaŸnik procesów sko ru powego re cyk lingu: charak ter Ÿród³a
magmy, zwi¹zki ge ne tyc zne oraz wp³yw procesów metamor fic znych
MNiSW: 2 P04D 025 30
Ki erownik pro jektu: dr Men tor Mur tezi
Data roz poc zêcia: 29.03.2006 r., data zakoñc zenia: 28.03.2008 r.

W roku 2007 wyk onane zosta³y anal izy stosunków izo topów tlenu dla popu lacji cyrkonów oraz
wspó³wystêpuj¹cych z nimi kwarców po chodz¹cych z 5 próbek gnejsów kopu³y orlicko- œnie¿nickiej
(KOŒ). Wyk onane zosta³y kon cen traty min er alne z kolejnych 7 próbek po chodz¹cych z gnejsów i kwaœ- 
nych me tawul kanitów KOŒ – wyniki analiz izo to powych dla min era³ów z tych kon cen tratów bêd¹ znane 
przed koñcem styc znia 2008.

Cyrkony z do tychczas przeanali zow anych próbek (po chodz¹cych g³ównie z oczkowych gnejsów
jed nostki Miêdzygórza) charak teryzuj¹ siê pier wot nymi mag mowymi stosunk ami izo topów tlenu (uzys -
kane war toœci d18O Zr za mykaj¹ siê w przedzi ale 7–7,5 ‰ SMOW). Stop ieñ frak cjon acji izo topów tlenu
po miêdzy wspó³wystêpuj¹ce kryszta³y cyrkonów i kwarców jest zbli¿ony do war toœci prze widzia nej
em piryc znie dla tych min era³ów.  d18O Qtz za myka siê w przedzi ale 9,5–10,4‰ SMOW). Wnik liwa in -
ter pre tacja uzys kanych wyników bêdzie mo¿liwa po poznaniu wartoœci  d18O dla cyrkonów i kwarców
z wiêkszej iloœci próbek (kwaœnych me tawul kanitów oraz enklawy gnejsu mig ma tyc znego wystêpuj¹cej 
w gnejsach oczkowych jed nostki Miêdzygórza).

6. Wp³yw nierównow agowej re dys try bucji pier wi ast ków w cza sie topi enia sko rupy
kon tynen tal nej na pre cyzjê i dok³ad noœæ da towañ U-Pb cyrkonów
MNiSW: 2 P04D 026 30
Ki erownik pro jektu: dr Rob ert Anczkiewicz
Data roz poc zêcia: 13.06.2006 r., data zakoñc zenia: 12.06.2008 r.

Wyk onano: (1) kon wencjon alne da tow ania U-Pb cyrkonów oraz da tow ania in situ U-Pb SHRIMP
do men cyrkonów wyznac zo nych obrazami ka to do lu mi nes cen cy jnymi z dwóch prób granitów leuko-
kratycznych, (2) da tow ania U-Pb SHRIMP do men mona cytów wyznac zo nych obrazami ka to do lu mi -
nes cen cy jnymi ze stopów anatek tyc znych mig ma tytów, (3) anal izy LA ICPMS granatów z tych sa mych
prób, (4) anal izy chemic zne pier wi ast ków g³ównych i œladowych dla 3 ska³ oraz przy go tow ano pro ce -
dury pomia rowe na MC ICPMS Nep tune w celu po mi arów izo topów Hf, Sr i Nd,
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7. Strefa wary scy jskiego szwu koli zy jnego Sudetów Wschod nich i Zachod nich: wiek pro tolitów
for macji me tao sadowych, œro dowisko geo tek tonic zne oraz zapis P- T- d-t
MNiSW N307 068 32/4102
Ki erownik pro jektu: dr Mi ros³aw Jas trzêb ski
Data roz poc zêcia: 10.04.2007 r., data zakoñc zenia: 09.02.2009 r.

W roku 2007 prze prowad zono anal izê struk tu raln¹, po brano 20 prób me ta ba zytów do ba dañ geo -
chemic znych i izo to powych a tak¿e wy pre pa row ano cyrkony z 6 prób przeznac zo nych do ba dañ ra dio-
metrycznych U-Pb. Przy go tow ane pre pa raty zosta³y przes³ane do od pow ied nich labo ra to riów. Ba da nia
od nosz¹ce siê do us talenia czasu se dy men tacji for macji me tao sadowych oraz ok reœlenia ich œro dowiska
geo tek tonic znego s¹ obec nie w toku.

W wyniku prze prowad zo nych ba dañ struk tu ralnych i petro grafic znych us ta lono, ¿e for macja stroñ- 
ska, M³ynowca oraz Hranic nej wyka zuj¹ po do bieñstwo w ich roz woju tek tono metamor fic znym. W ich
zre kon struow anej ewo lucji tek tonic znej mo¿na wyró¿niæ: etap kolizji E–W po³¹czony z ko lapsem
grawita cy jnym oraz póŸniejsze œc inanie, które reak ty wowa³o pow sta³e fo li acje w re¿imie góra ku
N(NE). Kolizja objê³a do meny Sudetów zachod nich oraz ele menty ter ranu Bruno wis tu lii, a szwem tej
kolizji jest wschod nia granica kopu³y orlicko- œnie¿nickiej. Etap ko lapsu jest ko re low any z tem pera tu -
rowym pikiem metamor fizmu w wa runk ach facji am fi bo li towej. PóŸniejszy etap tran spresji wzd³u¿
reak ty wow anej strefy szwu powi¹zany by³ z roz wo jem nasuniêæ i de for macji pow ierzchni izo grad
metamor fic znych w obrêbie Strefy Starego Mesta.

8. Wiek i Ÿród³o me zo zoic znego wul kan izmu dol ery towego wschod niego Sval bardu – wgl¹d
w ge nezê ark tyc znej prow incji mag mowej.
MNiSW: N307 069 32/4103
Ki erownik pro jektu: doc. dr hab. Krzysz tof Kra jewski
Data roz poc zêcia: 12.04.2007 r., data zakoñc zenia: 12.03.2009 r.

Pro jekt obejmuje ba da nia tere nowe i labo ra to ry jne in truzji dol ery towych Sval bardu oraz ich stref
metamor fizmu kon tak towego. Anal izie petro grafic znej i geo chemic znej pod dano próbki dol erytów oraz 
stref kon tak towych po brane z wyst¹pieñ w pa sie wy chodni wschod niego Sval bardu oraz w re jonie cen -
tral nego Spits ber genu. Wstêpne wyniki suge ruj¹, i¿ dol eryty Sval bardu stanowi¹ in truzje o charaktery-
styce wewn¹trzp³ytowej, rozwiniête w krót kim ok re sie czasu geo logic znego oraz z mini malnym wp³y-
wem póŸniejszych procesów neo for ma cy jnych. Da tow ania me tod¹ K-Ar suge ruj¹ dwa mak sima dzia³al -
noœci mag mowej, od pow ied nio w ok re sie aptu (ca. 110 Ma) oraz albu (ca. 100 Ma). Po zys kane daty
wska zuj¹ na znac znie m³odszy wiek mag ma tyzmu ni¿ do tychczas przy puszc zano, zwi¹zany czasowo
z pierwszym sta dium otwiera nia Pó³noc nego At lan tyku oraz basenów Oceanu Ark tyc znego. In truzje
dol ery towe mia³y is totny wp³yw na podgrza nie obsz aru Sval bardu i matu racjê kero genu w bo gatych
w wêgiel or ganic zny sek wencjach tri asu i jury.

9. •ród³o mag mowe i wiek in truzji ba zy towych w grani tognejsy iz er skie: znac zenie dla
pa leo zoic znej geo dy namiki sak so turyng skiej czêœci Sudetów i wary scydów
MNiSW N307 070 32/4104
Ki erownik pro jektu: dr Iza bella Nowak
Data roz poc zêcia: 22.05.2007 r., data zakoñc zenia: 21.11.2008 r.

Ce lem pro jektu jest wyznac zenie wieku ma fic znego mag ma tyzmu iz er skiego, jego charaktery-
styka geo chemic zna i relacje do mag mowych wy dar zeñ w obrêbie pasy wnej krawêdzi ter ranu sak so -
turyng skiego. W ra mach pro jektu oznac zony zosta nie wiek in truzji da jek iz er skich me tod¹ U-Pb na po -
je dync zych zi ar nach cyrkonu oraz wyznac zone inicjalne stosunki izo to powe Sr, Nd i Pb – sk³ad Ÿród³a
w czasie wy tapi ania magmy.

W roku 2007 prze prowad zono ba da nia tere nowe, podczas których na pod stawie ob ser wacji petro -
grafic znych oraz do stêpnych danych geo chemic znych wy ty pow ano i po brano ma te ria³ do ba dañ geo -
chrono logic znych z 15 ¿y³ me ta ba zytów iz er skich oraz po brano próby z 20 ¿y³ do oznac zeñ izo to -
powych. Próby do ba dañ geo chrono logic znych pod dano obróbce w celu separ acji zi arn cyrkonu. 7 prób
da³o wynik ne gaty wny. Zi arna cyrkonu uzys kano z 8 prób me ta ba zytów, reprezen tuj¹cych geochemicz-
nie: ba zalty al kalic zne i przejœciowe oraz WP- toleity. Nie uzys kano cyrkonów z me ta ba zytów o chem iz -
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mie MORB. Zi arna cyrkonu s¹ przy go towy wane do oznac zeñ wieku me tod¹ U-Pb (SHRIMP) w labo ra -
to rium izo to powym VSE GEI w St. Pe ters burgu w Rosji. Próby me ta ba zytów do oznac zeñ stosunków
izo to powych Sr i Nd sprosz kow ano i przeka zano do Labo ra to rium Geo chemii Izotopów ING PAN
w Warszawie.

UDZIA£ W PRO JEK TACH BA DAWCZYCH PROWAD ZO NYCH POZA IN STYTUTEM

1. Iden ti fi ca tion of source terrain- forming rocks on the ba sis on CHIME dat ing of de tri tal
mona zites from the Up per Sile sia Coal Ba sin and from crys tal line rocks of the Bo he mian
Mas sif.
JSPS (Ja poñskie Towarzystwo Pop iera nia Nauki): ID P05729
Ki erownik pro jektu: dr Monika A. Ku siak
Data roz poc zêcia: 2.04.2005 r., data zakoñc zenia: 31.03.2007 r.

Ce lem pro jektu by³a pre cyzy jna charak ter ystyka geo chrono logic zna mona cytów po chodz¹cych ze
ska³ krys talic znych Masywu Czeskiego. Ok reœle nie ty polo gii, sk³adu chemic znego oraz wieku anali -
zow anych mona cytów po mog³o w wy ty pow aniu obsz arów Ÿrod³owych dla pi askow ców Gór noœl¹s-
kiego Zag³êbia Wêglowego. Jednym z wa¿niejszych as pek tów me todologic znych do ba dañ prowenien-
cji by³o roz poznanie, i¿ za war toœæ Sr w mona cy cie jest wskaŸnikiem dla ska³ wy soko ciœni en iowych. Na -
to mi ast osi¹gniêciem me todologic znym, przy oznac za niu wieku chemic znego me tod¹ U- Th- Pb, by³o
od kry cie i¿ za war toœæ S w mona cy tach jest wskaŸnikiem “ot war tego” sys temu U-Th i mo¿li wej mi gracji
Pb. Wyniki ba dañ zosta³y przed stawione w pracy zaak cep tow anej do “Gon dwana Re search” (spis pub -
lik acji: 2b)

2. Zmi any œro dowiska przy rod nic zego Wy soc zyzny Bia³os tock iej w ok re sie od pocz¹tku
in ter glacja³u eem skiego do koñca pleniv is tuli anu
KBN 3P04C 025 25
Ki erownik: dr Mi ros³awa Ku pry janowicz (In stytut Bio lo gii Uniw. w Bia³ym stoku)
Wyk on awcy w ING: dr Jo anna Mi ros³aw- Grabowska, dr hab. Bar bara Marciniak
Data roz poc zêcia: 1.10.2003 r.; data zakoñc zenia: 15.12.2007 r.

W ra mach pro jektu w 2007 roku B. Marciniak wyk ona³a opra cow anie labo ra to ry jne 106 próbek
osadów z oko³o 24 m pro filu Dzier niakowo. Bardzo zró¿ni cowan¹ frek wencjê okr ze mek stwierd zono
w 70 próbkach zarówno w osadach min er alnych z gór nej czêœci pro filu (z g³êbokoœci 13 do 19 m) jak te¿
w osadach or ganic znych z dol nej czêœci pro filu (19–23,70 m). W kilku warstwach osadów na pot kano
trudne do iden ty fikacji, bardzo pok ruszone szcz¹tki sko ru pek okr ze mek, które mog¹ wska zy waæ na
prze sy cha nie i/lub przemar za nie de pon ow anych osadów. Wyniki anali zow anych osadów, nawi¹zano do 
podzia³u pali nologic znego ba danego pro filu. Dowodz¹ one kilku p³yt kowodnych etapów roz woju
zbiornika jeziorno- bagiennego zarówno w póŸnym ee mie jak te¿ we wczesnym vis tuli anie i pleniv is tuli -
anie. Flora okr ze mek tych etapów reprezen tow ana jest g³ównie przez du¿y udzia³ okr ze mek litoralnych
(Fragi laria s.l. i in nych).

3. Struk tura, ewo lucja i dy namika li tos fery, kri os fery i bios fery w eu ro pejskim sek torze
Ark tyki oraz w Antark tyce
PBZ- KBN- 108/PO4/2004 pro jekt za mawi any
Ki erownik pro jektu: prof. dr hab. Alek sander Guterch, IGF PAN
Wyk on awca w ING: dr hab. Krzysz tof Kra jewski i dr Grze gorz Zieli ñski
Data roz poc zêcia: 22.11.2004 r.; data zakoñc zenia: 21.11.2007 r.

Za daniem reali zow anym w ING w 2007 roku by³o dokoñc zenie ba dañ labo ra to ry jnych i izo to -
powych oraz opra cow anie wyników geo logic znych – czêœæ II (roz poc zête w paŸdzier niku 2005 r.).
Zakoñc zono anal izy chemic zne i izo to powe dla próbek ska mienia³oœci trze ciorzêdowej ko pal nej fauny
sko ru powej (ma³¿y i brachio podów) ze ska³ for macji Polonez Cove (Wyspa Króla Jer zego, Szet landy
Po³udniowe). Wyk onano ok. 30 analiz sk³adu chemic znego próbek me tod¹ MS- ICP obejmuj¹cych
oznac zenie za war toœci takich pier wi ast ków œladowych jak Mg, Sr, Mn, Fe, jak równie¿ uzupe³niaj¹ce
anal izy sk³adu izo to powego Sr dla ok. 10 próbek.
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Wyniki analiz po ka zuj¹ powszech noœæ zmian dia ge ne tyc znych w ba danym ma te riale wêglano-
wym, bêd¹cym pier wot nie ni sko mag ne zowym kal cytem – w prze wa¿aj¹cej wiêkszoœci ba danych
próbek jest on zast¹piony, ca³kowi cie lub czêœciowo, wtórnym ce men tem kal cy towym. Zmi any te by³y
spowo dow ane dzia³al noœci¹ roztworów po chodzenia wul kanic znego. Je dynie w nielic znych specyficz-
nych uk³ad ach petro grafic znych stwierd zono zachow anie siê pier wot nego ma te ria³u wêgla nowego sko -
ru pek ma³¿y (tylko w ska³ach og niwa Low Head for macji Polonez Cove). Zas tosowanie me tody Izo to -
powej Straty grafii Sr dla tych próbek daje wieki se dy men tacji z przedzia³u 29–33 Ma, co od powi ada
najstarszemu oligocenowi. (G. Zieli ñski)

Ba da nia sek wencji tri asu na ar chi pe lagu Sval bard wyka zuj¹, i¿ zawiera ona facje fos fo ry tonoœne
oraz facje kon cen truj¹ce morsk¹ sub stancjê or ganiczn¹. Sek wencja ta reprezen tuje ko paln¹ strefê wy -
sok iej bio logic znej pro duk ty wnoœci, która rozwinê³a siê w basenie szel fowym po granicza Oceanu Bo -
real nego po kryzysie bio tyc znym prze³omu ery pa leo zoic znej i me zo zoic znej. Na gro madzenia z³ó¿ fos -
fo rytów oraz in terwa³y wzbo ga cone w kero gen odz wier cied laj¹ paleo ceano grafic zne zró¿ni cow anie
œro dowisk szel fowych, od œro dowisk pref er en cy jnego wi¹za nia fos foru w au ti genic zne fazy min er alne
po œro dowiska sprzy jaj¹ce zachow aniu wêgla or ganic znego. Sek wencja tri asu ods³oniêta na ar chi pe lagu
Sval bard kon tyn uuje siê pod dnem szelfu Morza Bar entsa, gdzie pow inna stanowiæ g³ówny ho ryzont
ma ci erzysty dla ropy naftowej. Dlatego charak ter ystyka tego ho ryzontu oraz roz poznanie procesów
wiod¹cych do jego pow sta nia ma pod sta wowe znac zenie dla przysz³ych poszuki wañ z³ó¿ wêglowo -
dorów w re gionie. (K. Kra jewski)

Wyniki prezen tow ano w 2007 r. na Sesji Spra wozdawczej Pro jektu Zamawia nego PBZ- KBN-
 108/PO4/2004 oraz przy go tow ano do druku.

4. Re kon struk cja wy bra nych œro dowisk l¹dowych w pó³noc nym Wi et namie
KBN 2 PO4D 046 26
Ki erownik pro jektu: dr Anna Wy socka (Wydzia³ Ge olo gii UW)
Wyk on awcy w ING: Nguyen Q. Cuong, dr Dari usz Gmur, dr hab. Anna Œwierc zewska
Data roz poc zêcia: 14.04.2004 r., data zakoñc zenia: 13.04.2007 r.

Prze prowad zono szczegó³owe anal izy se dy men to logic zne, pet ro logic zne i pali nologic zne w szes -
na stu basenach zwi¹zanych ze stre fami uskokowymi pó³noc nego Wi et namu. Us ta lono wiek ba danych
ut worów na mio cen. Œro dowisko de po zycji mia³o charak ter s³od kowodny i l¹dowy. Wyró¿n iono sie dem 
œro dowisk de po zycy jnych tj. sto¿ków alu wi alnych, ¿w ir ode nnych ko ryt rzec znych, pi askoden nych ko -
ryt rzec znych, równi zale wowych, obr ze¿eñ jezior i/lub ujœæ rzec znych, jezior i wil got nych tor fowisk.
Wêgle zwi¹zane by³y z de po zycj¹ w obrêbie wil got nych tor fowisk leœnych zwi¹zanych z obsza rami delt
œródl¹dowych. Wyka zano je dynie niewiel kie przemi eszc zenie obsz arów Ÿród³owych wzglêdem base-
nów se dy men ta cy jnych.

5. Sub fo sylne szcz¹tki bez krêgow ców we wspó³czesnych osadach den nych p³yt kich jezior jako
wskaŸnik ak tu alnych i his to ryc znych wa runków sied liskowych i po kar mowych ichtio fauny
MNiI 2P06S 001 27
Ki erownik pro jektu: prof. dr hab. Rysz ard Kor nijów (Akade mia Rol nicza w Lublinie)
Wyk on awcy z ING: prof. Krystyna Sze roc zyñska (g³ówny wyk on awca), dr Mi cha³ G¹sior owski
Data roz poc zêcia: 12.10.2004 r., data zakoñc zenia: 12.10.2007 r.

W bie¿¹cym roku w celu zakoñc zenia prac prowad zo nych na piêciu jezio rach pole skich i uzys kania 
pe³nego obrazu zmian frek wencji i sk³adu ga tun kowego zoo plank tonu w ok re sie ostat nich trzystu lat,
wyk onano anal izê sub fo sylnych Cla do cera w osadach jeziora Sumin i Kleszc zów. Wyk onano tak¿e
(czêœciowo w ra mach grantu i czêœciowo w ra mach dzia³al noœci statu towej ING) anal izê szcz¹tków Cla -
do cera w osadach wspó³czesnych. Wyniki przed stawiono ta be laryc znie i na dia gra mach. Sub fo sylna
fauna Cla do cera reprezen tow ana by³a w osadach jeziora Sumin przez 27, a jeziora Kleszc zów przez 34
ga tunki nale¿¹ce do czterech rodzin. Wystêpowa³y w nich ga tunki zarówno z grupy form litoralnych –
Chy do ri dae jak i strefy ot war tej wody – Eubos mina i Bos mina. Sk³ad ga tun kowy i frek wencja osob -
ników Cla do cera wykaza³y doœæ znac zne fluk tuacje i umo¿liwi³y wydzie le nie dwóch g³ównych faz ich
roz woju w jeziorze Sumin i trzech w jeziorze Kleszc zów oraz wnioskow anie o zmi anach tro fii w tych
jezio rach. Stwierd zono dwukrotny wzrost in ten sy wnoœci procesu eutro fi zacji wód, który by³ praw do po -
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dob nie skut kiem procesu od le si ania i zmian spo sobu u¿yt kow ania ter enu. Po dobny obraz zmian tro fii
prezen tuj¹ wyniki anal izy Chi ro nomi dae – znac zny wzrost udzia³u Chi ro no mus wyst¹pi³ w ok re sie
najm³odszym. Po dob nie jak Bos mina longi ros tris (wœród Cla do cera), Chi ro no mus wskaza³ na is totny
wzrost procesu eutro fi zacji jezior cza sie ostat nich dzie siêcio leci.

W ra mach ostat niego etapu prac wyk onano równie¿ da tow anie me tod¹ 210Pb osadów jeziora Sumin
i Kleszc zów. Pon adto, dane po chodz¹ce z ba dañ w³asnych i wspó³wyk on aw ców pro jektu zosta³y pod -
dane anal izie statystyc znej (anal iza sk³ad owych g³ównych, anal iza re dun da cy jna i in.). Wyniki opra -
cow ano w postaci ra portu koñcowego.

6. Re kon struk cja geoœro dowiska dol nego i œrod kowego plejs to cenu obsz arów przy granic znych
pó³nocno- wschodniej Pol ski i zachod niej Bia³orusi
KBN 3PO4D 054 27
Ki erownik pro jektu: dr Hanna Win ter (PIG Warszawa)
Wyk on awcy z ING PAN: dr hab. Bar bara Marciniak
Data roz poc zêcia: 9.09.2004 r.; data zakoñc zenia: 8.03.2008 r.

W 2007 roku wyniki ba dañ przed stawiono w ref era tach na 3 kon fer encjach: V Semi nar ium Polsko-
 Bia³or uskim (B. Marciniak oraz G. Khursevich i B. Marciniak); XIV Kon fer encji “Straty grafia Plejs to -
cenu Pol ski” (ze spó³ Win ter H. i inni); X Miêdzynaro dowej Kon fer encji Dia to mologów Krajów WNP
(B. Marciniak, G. Khursevich i S. Fede nia), (vide: udzia³ w kon fer encjach i spis pub lik acji 1d).

7. Dy namika post glacjalnych przemian tro fic znych jezior lo be liowych
MNiI nr 2 PO4G 057 28
Ki erownik pro jektu: dr Krystyna Milecka (UAM, Poznañ)
Wyk on awca z ING: prof. Krystyna Sze roc zyñska
Dara roz poc zêcia: 16.05.2005 r.; data zakoñc zenia: 15.02.2008 r.

Wyk onano anal izê sub fo sylnych Cla do cera w osadach (pro fil 11 m) jeziora Moc zad³o, po³o¿onego
na po³ud nie od granicy Parku Naro dowego “Bory Tu chol skie” oraz jeziora Sie wrzysk, po³o¿onego na
pó³nocy Borów Tu chol skich. Sk³ad ga tun kowy stwierd zony w osadach jeziora Moc zad³o zasad niczo
ró¿ni siê od do tychczas no tow anego w osadach wiêkszoœci jezior pol skich. Ga tunk ami do mi nuj¹cymi
by³y ga tunki (Ryn cho ta lona fal cata, Ac rope rus elon ga tus) rzadko rejes trow ane w Polsce, na to mi ast
czêsto w osadach jezior Eu ropy pó³noc nej. Sk³ad ga tun kowy Cla do cera i roœlin noœci wod nej jedno-
znacznie wska zuje, ¿e obec nie eutro fic zne jezioro w ok re sie wczes nego holo cenu mia³o charak ter
jeziora lo be liowego o ni skiej za war toœci sk³ad ników bio genic znych. Ocie ple nie kli matu i zmi ana cha-
rakteru zbior nika spowo dowa³a de gradacjê uni ka towej roœlin noœci lo be liowej i wzrost tro fii, w kon sek -
wencji z poziomu oligo – a¿ do eutro fii. Niew¹tpli wie, na zmi anê charak teru jeziora mia³ wp³yw nie
tylko kli mat (wzrost œred niej tem pera tury lipca) ale tak¿e, nie kon trolow ana go spo darcza ak ty wnoœæ
mieszkañców sku pio nych w pobli¿u ba danego jeziora. Zaznacza siê to zw³aszcza w ok re sie ostat nich
dzie siêcio leci, w których nast¹pi³o turystyc zne wyk orzysty wanie dwóch pi aszc zystych pla¿.

Sk³ad ga tun kowy Cla do cera stwierd zony w osadach jeziora Sierzysk jest od mienny od jeziora
Moc zad³o. Praw do po dob nie jezioro to nigdy nie mia³o charak teru jeziora lo be liowego. Zapewne na inny 
charak ter tego jeziora du¿y wp³yw mia³ od kryty teren i do stêp noœæ, co wyk orzysty wane by³o od wieków
przez zami esz kuj¹c¹ w pobli¿u lud noœæ. Efek tem by³a doœæ wczesna i szybko postêpuj¹ca eutro fi zacja
jeziora.

8. Perm ski kras an tyk liny Dêb nika i jego zwi¹zek z ak ty wnoœci¹ mag mow¹ re gionu
kra kowskiego
MNiSW: N307 022 31/1746
Ki erownik pro jektu: dr Anna Le wan dowska (ING UJ, Kraków)
Wyk on awcy w ING PAN: dr Mari usz Pasz kowski
Data roz poc zêcia: 16.10.2006, data zakoñc zenia: 1.12.2008

Formy krasowe z prze³omu kar bonu i permu oraz osady je wype³niaj¹ce zosta³y roz poznane w ka -
mienio³omie w Czat kowi cach na poziomie 330 m n.p.m. i 390 m n.p.m. a tak¿e w œrod kowym biegu
Rac³awki, kilka kilo me trów na NE od ka mienio³omu. Formy te maj¹ prze wa¿nie roz mi ary do kilku me -
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trów, lecz znane by³y znac zne wiêksze, obec nie prawie w ca³oœci zniszc zone przez ka mienio³om. Formy
krasowe s¹ wype³nione: (i) masy wnymi subak walnymi grubokrys talic znymi kal cy tami, (ii) wapi eniami
krys ta lok lastyc znymi, (iii) soc zewkami jaspisów i (iv) obec nie skao lini zow anymi tufitami. Grubokrys -
talic zne kal cyty buduj¹ zmien nej mi¹¿szoœci war stwy do chodz¹ce do kilkudzie siêciu cen ty me trów.
Charak teryzuj¹ siê one miejs cami wy raŸn¹ czer won¹ laminacj¹ zwi¹zan¹ z obec noœci¹ zwi¹zków ¿e-
laza. Miejs cami ce men tuj¹ one ¿el aziste struk tury typu fru tex ites. Zaz wyc zaj grubokrys talic zne kal cyty
prze³awi caj¹ siê z ró¿nej mi¹¿szoœci warstwami wapi eni krys ta lok lastyc znych. Wapi enie te zbu dow ane
s¹ z kryszta³ów kal cytu o wielkoœci od frak cji py las tej do kilku mili me trów. W ich obrêbie zosta³y
stwierd zone tak¿e szkie le towe kryszta³y kal cytu, a lo kal nie tak¿e niewiel kie ok ruchy ska³ wulkanicz-
nych. Wapi enie te czêsto wyka zuj¹ nor malne uzi ar ni enie frak cjon alne i ró¿owo- czerwone zabar wienie.
Zarówno grubokrys talic zne kal cyty jak i wapi enie krys ta lok lastyc zne pod lega³y syn de po zycy jnym de -
for macjom, których efek tem s¹ na gro madzenia typu brek cji i de for macje plastyc znego osadu. Ba da nia
izo topów trwa³ych suge ruj¹, ¿e wêglany krys tali zowa³y z wód za sob nych w ciê¿sze izo to powo mo -
leku³y wêgla (d13C w przedzi ale 0,02 do –4,21). Anal iza inkluzji wska zuje na wzrost omawi anych
wêglanów w zak re sie tem pera tur od 45 do 140°C.

Na obec nym etapie ba dañ mo¿na s¹dziæ, ¿e ods³oniête wype³nione osadami formy krasowe s¹ frag -
men tem ro zleg³ego sys temu cyrku lacji za silanego wod¹ o podwy¿szonej tem pera turze, za sobn¹ w CO2

zwi¹zany z pro ce sami wul kanic znymi. Przy puszc zal nie g³êbsze czêœci tego sys temu reprezen tuj¹ szcze -
liny wype³nione kal cy towymi ut wo rami ¿y³owymi, typu ró¿anki, lic znie wystêpuj¹ce na obsz arze an -
tyk liny Dêb nika. Bli¿ej ówczes nej pow ierzchni ter enu i stref wyp³ywu wód ter malnych (vents) depono-
wane by³y w szcze linach ¿el aziste en do sto matolity. Œladem jego ak ty wnoœci na pow ierzchni by³a de po -
zycja czer wo nych, bo gatych w ¿elazo traw er tynów. Traw er tyny te zachowa³y siê je dynie w klastach
wystêpuj¹cych w najni¿szej czêœci kom pleksu dol nop erm skiego zle pieñca myœla chowick iego, którego
ods³oniêcia znajduj¹ siê na wschód od an tyk liny Dêb nika.

9. Wp³yw przemian an tro po genic znych na bioró¿no rod noœæ okr ze mek (Ba cil lario phyceae) z
rodzaju Euno tia w Europie ze szczególnym uw zglêd ni eniem obsz aru Pol ski
MNiSW: N304 002 31/0215
Ki erownik pro jektu: prof. dr hab. Andrzej Wit kowski (Un. Szcze ci ñski)
Wyk on awcy z ING: dr E. Si en kiewicz
Data roz poc zêcia: 10.11.2006 r.; data zakoñc zenia: 10.11.2009 r.

W ra mach pro jektu anal izie dia to mo logic znej zosta³y pod dane osady przy pow ierzchniowe z To -
por owego Stawu Ni¿niego (Ta try). Osady o mi¹¿szoœci 46 cm s¹ ba dane z rozdzielc zoœci¹ co 3 cm. Do
chwili obec nej zosta³o zanali zow anych 12 próbek, po zosta³e zostan¹ zba dane w roku 2008. Wyk onano
równie¿ fo to grafie okr ze mek, ze szczególnym uw zglêd ni eniem ga tunków z rodzaju Euno tia.

10. Ewo lucja chem izmu wód por owych i ich wp³yw na pow sta nie w³aœci woœci zbior nikowych
w osadach de wonu i kar bonu re gionu kra kowskiego
Pro jekt 630/2005/Wn- 07/FG- bp- tx/D zle cony przez Min is terstwo Œro dowiska, fi nansowany przez
Naro dowy Fun dusz Ochrony Œro dowiska i Go spo darki Wod nej
Ki erownik pro jektu: prof. dr hab. Andrzej Koz³owski (Wydz. Ge olo gii UW)
Wyk on awca w ING: dr Mari usz Pasz kowski
Data roz poc zêcia: 17.10.2005 r.

Uwaga: ze wzglêdu na wy mogi pro ce duralne Min is terstwa wszel kie wyniki zwi¹zane z mery to -
ryczn¹ reali zacj¹ tego pro jektu maj¹ charak ter poufny.

11. Zmien noœæ wy bra nych ele mentów œro dowiska po lar nego w at lan tyckim sek torze Ark tyki
ok reœlona na pod stawie ba dañ prowad zo nych w trzech stacjach ba zowych oraz na wy bra nych
obsz arach Sval bardu w ok re sie po miêdzy 3 MRG 1957–1958 a 4 MRP 2007–2009.
MNiSW: IPY/297/2006, pro jekt ba daw czy specjalny
Ki erownik pro jektu: dr Pi otr G³owacki (In stytut Geofi zyki PAN)
Wyk on awca w ING PAN: doc dr hab. Krzysz tof Kra jewski
Data roz poc zêcia: kwie cieñ 2007, data zakoñc zenia: grudzieñ 2009
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Prze prowad zono ba da nia tere nowe oraz labo ra to ry jne sek wencji wczes nego me zo zoiku wschod -
niej czêœci ar chi pe lagu Sval bard, od Ziemi Pó³nocno- Wschodniej po wyspê Hopen. W re jonie tym
zosta³a zba dana dol no tri asowa for macja Vi kinghÝ gda, œrod kowo tri asowa for macja Bot ne heia oraz gór -
no tri asowe for macje Tscher mak fjel let i De Geer dalen. Szczegó³owym ba dan iom pod dano sek wencjê
osadów for macji Bot ne heia oraz wystêpuj¹cych tam ty powych wykszta³ceñ facji fos fo genic znych i osa-
dów bo gatych w wêgiel or ganic zny. Cechy se dy men to logic zne for macji Bot ne heia w po³¹czeniu z po -
zys kanymi danymi geo chemic znymi wska zuj¹ na wzrost i ku mu lacjê wa runków wy sok iej bio logic znej
pro duk ty wnoœci w mor skim œro dowisku osadowym w ok re sie œrod kowego tri asu. Mak simum bio pro -
duk cji mor skiej na³o¿y³o siê w cza sie z rap townym pulsem trans gre sy wnym i roz wo jem stag nacji den -
nej. Na³o¿enie siê tych dwóch czyn ników do prowadzi³o do roz woju de po zycy jnego sys temu wy bit nie
sprzy jaj¹cego zachow aniu bo gatej w wodór, mor skiej sub stancji or ganic znej oraz min er ali zacji orga-
nicznego fos foru i jego unie ruchomieniu w osadzie.

Wyniki pro jektu prezen tow ano podczas warsz tatów: Miêdzynaro dowe Warsz taty Nau kowe
“Triassic of Sval bard”, 10- 26/08/2007, Sval bard (vide: udzia³ w kon fer encjach i Kra jewski K.P. spis
pub lik acji 1d).

12. PóŸno glacjalne i holo ceñskie zmi any œro dowiska przy rod nic zego w re jonie ko pal nego
jeziora Skaliskiego (Kraina Wiel kich Jezior Ma zur skich)
MNiSW: N307 062 32/3359
Ki erownik pro jektu: dr Re nata Stachowicz- Rybka, In stytut Bo taniki PAN, Kraków
Wyk on awcy w ING: dr M. G¹sior owski, dr J. Mi ros³aw- Grabowska, dr E. Si en kiewicz
Data roz poc zêcia: maj 2007; data zakoñc zenia: maj 2010

W ra mach pro jektu z jeziora Budzewo (rdzeñ W-4) zosta³y po brane próbki do anal izy dia to mo -
logic znej i wioœlar kowej. Z trzydzi estu wy ty pow anych próbek czêœæ z nich zosta³a pod dana mac er acji.
Wy ty pow ano i przy go tow ano równie¿ 150 próbek osadów z dwóch pro fili (rdzenie – W-4 i W-2) do ba -
dañ izo to powych.

13. Kli ma tyc zne i tek tonic zne uwa run kow ania roz woju traw er tynów za si lanych wod¹
g³êbok iego kr¹¿enia – na przyk³adzie bu dowli traw er ty nowych pó³noc nej S³owacji
MNiSW: 2 PO4D 049 29
Ki erownik pro jektu: dr Mi cha³ Gradzi ñski, In stytut Nauk Geo logic znych UJ, Kraków
Wyk on awcy w ING; doc. dr hab. H. Herc man – g³ówny wyk on awca
Data roz poc zêcia: 05.05.2006 r.; data zakoñc zenia 04.12.2008 r.

W 2007 roku wyk onano 29 analiz prób traw er tynów z wy se lek cjon ow anych stano wisk pó³noc nej
S³owacji. Na pod stawie uzys kanych wyników wraz z wyni kami in nych ba dañ wy brano stano wiska do
ba dañ szczegó³owych, które bêd¹ kon tynuow ane w kolejnym roku reali zacji pro jektu. W paŸdzier niku
prze prowad zono prace tere nowe w trak cie których zakoñc zona zosta³a doku men tacja stano wisk oraz
po brane zosta³y próby uzupe³niaj¹ce.

14. Tor fowiska i ko palne jeziora Su wal skiego Parku Kra jo bra zowego – Ÿród³o wiedzy
pa leoekologic znej
MNiSW: NN 305 325933
Ki erownik pro jektu: dr Mari usz Ga³ka, UAM, Poznañ
Wyk on awcy w ING: mgr Edyta Zawisza
Data roz poc zêcia: lis to pad 2007; data zakoñc zenia: lis to pad 2010

W ra mach pro jektu wy ty pow ano stano wiska do po boru rdzeni. Osady zbior ników s³od kowodnych
pod dane bêd¹ anali zom: pali nologic znej, mak roszcz¹tków, dia to mo logic znej i wioœlar kowej.
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V. SIECI NAU KOWE

Spra wozdanie z za dañ wyk onanych w 2007 r. w ra mach Sieci Nau kowych

Wêglonoœne ska³y gór nego kar bonu, ma ci erzyste dla gazu ziemnego poza obsza rami znanych
zag³êbi wêglowych w Polsce
Jed nostki reali zuj¹ce: In stytut Nauk Geo logic znych PAN, In stytut Nafty i Gazu, Pañst wowy In stytut
Geo logic zny, In stytut Fi zyki J¹drowej PAN
Koordy na tor: Mari usz Pasz kowski
Wyk on awcy w ING PAN: D. Gmur, M. Ku siak, A. Kêdzior, M. Mik la si ñska, P. Leœniak, S. Porêb ski, J.
Œro doñ, E. Tur nau.

Reali zacja pro jektu roz poczê³a siê prak tyc znie we wrzeœniu, dlatego w niniejszym ra por cie omó-
wiono tyko te za da nia, dla których ju¿ uzys kano znacz¹ce wyniki. Ba da nia prowad zono na terenie Pol ski 
ale tak¿e Ukrainy, Czech oraz Turcji, nawi¹zano tak¿e wspó³pracê w ra mach koop er acji ze specjal is tami
z In stytutu Paliw Ko palnych ze Lwowa i Uniwer sytetów w Is tam bule i Zun guldaku (Turcja).

Za danie: Anal iza ist niej¹cych ma te ria³ów ar chi walnych wiert nic zych i geofi zyc znych

Na pod stawie danych ot wor owych: ka ro ta¿y, son dowañ mag ne to tel luryc znych i do stêpnych od-
cinkach rdzeni wiert nic zych a tak¿e opisów rdzeni, opisów prób ok ruchowych podjêto próbê iden ty -
fikacji gór no kar boñskich sek wencji wêglonoœnych znajduj¹cych siê pier wot nie na przed polu oro genu
wary scy jskiego lub w obrêbie ekster nidów wary scy jskich. Etap wstêpny ba dañ ma na celu roz poznanie
ty powych ze spo³ów cech geofi zyc znych sko re low anych z do stêpnymi danymi litologiczno- facjalnymi
w klasyc znych obsz arach wystêpow ania gór no kar boñskich osadów wêglonoœnych na terenie Pol ski.
W ramach pro jektu uda³o siê po zys kaæ z ró¿nych in stytucji ma te ria³y w formie opisów rdzenia i zdigi -
tali zow anych krzy wych geofi zyki ot wor owej w for ma cie LAS obejmuj¹ce wiêkszoœæ kluc zowych dla
pro jektu ar chi walnych pro fili ot worów z ut wo rami kar bonu z ter enu Pol ski. Dla obsz aru GZW jako
basenu ref er en cy jnego planu jemy pon adto wyk orzysta nie ma te ria³ów w kilku ak tu al nie dr¹¿onych ot -
worów, pene truj¹cych ca³y pro fil se rii lim nic znej i czêœæ paralic znej. Na tej pod stawie opra cow any
zosta nie model ref er en cy jny s³u¿¹cy jako punkt odnie si enia do ba dañ w re jonach, w których dane otwo-
rowe nie s¹ tak ob fite lub ot wo rami wiert nic zymi stwierd zono je dynie strefy ut le ni enia pok³adów wêgla
czy ich wy pa leñ lub/i strefy zwi etrze lin gór no kar boñskiej suk cesji wêglonoœnej.

Za danie: In terdy scy pli narne ba da nia in stru men talne ma te ria³ów geo logic znych: ska³ p³on nych,
wêgli, re siduów powêglowych/popio³ów oraz próbek gazu

Do tychczas prze prowad zono po mi ary re fleksy jnoœci wi trynitu na ma te riale eg zo tykowym ze bra -
nym w 20 ods³oniêci ach zlo kali zow anych w pol skiej, czeskiej i ukrai ñskiej czêœci Kar pat w trak cie
szeregu wy jazdów ba dawczych. Anal izie stopnia uwêglenia pod dano próbki po chodz¹ce z klastów
wêgla, klastów ³upka wêglowego, otoc zaków pi askowca z klastami wêgla, uwêglon¹ sieczk¹ roœlinn¹
i rozproszona ma teri¹ or ganiczn¹. W ce lach porówn awczych wyk onano równie¿ po mi ary re fleksy jnoœci 
wi trynitu wystêpuj¹cego w ma te riale otac zaj¹cym eg zo tyki (t³o). Gen er al nie stwierd zono doœæ ni ski
stop ieñ uwêglenia ba danego ma te ria³u – œred nia (1,314). Jed noc zeœnie stwierd zono du¿¹ roz piêtoœæ za-
kresu otrzy manych wyników: od 0,498 do 5,754. Wy sokie zró¿ni cow anie wyników daje siê zaob ser -
wowaæ nawet w ma te riale po chodz¹cym z tych sa mych ods³oniêæ np. w ods³oniêciu Lus ina stwierd zono
zmien noœæ re fleksy jnoœci wi trynitu od 0,879 do 5,755. Takie zró¿ni cow anie spowo dow ane jest ró¿nic¹
w obsz arach Ÿród³owych jak i w wieku poszc zególnych eg zo tyków. Równie¿ oddzia³ywanie czyn ników
lo kalnych (np. in truzje, stru mienie cie plne) mog³y wp³ywaæ na ma te ria³ eg zo tykowy powo duj¹c zmi anê
stopnia uwêglenia. W zwi¹zku z takim zró¿ni cow aniem do tychczas otrzy manych wyników koniec zne
jest dalsze uszc zegó³ow ienie ba dañ poprzez wyk onanie analiz w kolejnych ods³oniêci ach oraz do dat -
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kowe anal izy w ods³oniêci ach ju¿ prze ba danych, ale w których stwierd zono du¿e zró¿ni cow anie stopnia
uwêglenia w poszc zególnych eg zo tyk ach. Do tychczasowe anal izy pali nologic zne suge ruj¹ mo¿li woœæ
wyk orzysta nia fluo res cencji w ob ser wacjach re de pon ow anej ma terii or ganic znej. Mo¿li woœæ wyró¿nie- 
nia ró¿nych gen er acji ma terii or ganic znej (fi tok lastów, pali no morf) w ma te riale re de pon ow anym na
pod stawie od mien nej fluo res cencji zdaje siê byæ np. do brym wskaŸnikiem procesów kani bal izmu w wa-
ryscyjskiej pryz mie ak re cy jnej. W ra mach reali zacji za da nia prze prowad zono tak¿e ba da nia geo chrono -
logic zne frak cji ciê¿kiej, wy sepa row anej z 7 klastów pi askow ców z re jonu Skrzydl nej, Bog danki, Lus -
iny oraz Olzy, przy puszc zal nie kar boñskich (z roz proszo nymi kaus to bioli tami, dla czêsci z których
pomier zono re fleksy jnoœc wi trynitu), przy zas tosowaniu me tody chemic znego da tow ania mona cytu
Th- U- total Pb. Anal izy wyk onano przy zas tosowaniu mik rosondy elek tronowej Cameca SX- 100 w La-
boratorium Mik rosondy Elek tronowej w The State Geo logi cal In sti tute of Dio nyz Stur w Bratys³awie
(S³owacja). Wstêpne uzys kane wyniki dla 380 punk tów pomia rowych: Skrzydlna 303–311 Ma, Lus ina
285–295 Ma, Olza 287 Ma pot wierdzaj¹, (co najwy¿ej) pó¿no pa leo zoic zny wiek próbek i dowodza
przy dat noœci tej me tody dla prawid³owej iden ty fikacji wie kowej re de pon ownych frag mentów ska³ p³on -
nych kar bonu, nie da tow alnych bi os traty grafic znie ska³ silikok lastyc znych frak cji areni towej.

Za danie: Ba da nia geo chemic zne gazów i próbek skalnych z wy bra nych z³ó¿ na przedgórzu Kar pat,
w Kar patach i na Ni¿u Pol skim

Charak ter ystyk¹ geo chemiczn¹ ob jêto próbki gazu ziemnego aku mu low anego w ró¿nych pozio-
mach straty grafic znych reprezen tuj¹cych re jony: przed sudecki, wielko pol ski, nieckê poznañsk¹, obszar
po mor ski, lu bel ski oraz Kar paty i przedgórze Kar pat.

Próbki po brano po przestu diow aniu do stêpnych ma te ria³ów ar chi walnych oraz po konsul tacjach
z przedstawicielami z prze mys³u, tak by ze brany zbiór obejmowa³ wszyst kie typy gazów eksploatowa-
nych z rodzimych z³ó¿ gazu ziemnego.

Po brano 43 próbki gazu ziemnego dla których wyk onano pe³ne anal izy sk³adu cz¹steczkowego,
ok reœlaj¹c za war toœæ: wêglowo dorów C1-C7, N2, CO2, He, Ar, H2, H2S, CO, ben zenu, tolu enu i ksy -
lenów. Pon adto oznac zono wskaŸniki metani zacji, gen er acji i izom eryzacji bu tanu.

Dla wy bra nych 22 próbek gazów wyk onano anal izy izo to powe wêgla d13C w wêglowo do rach
C1–C4, d15N2 oraz dD w me ta nie. Anal izy izo to powe wyk onano w Nor we gii w In sti tute for En ergy Tech -
nol ogy Dept. of En vi ron men tal Tech nol ogy.

Z re jonu Kar pat anali zow ano 5 próbek gazu: Roztoki- 57, Srogów-2, Sanok-1, Jaszczew- 22, Oso-
bnica-17. Przedgórze Kar pat reprezen towa³o 13 próbek gazu: Buszkowiczki-2, Maækowice-1, Prze-
myœl-223, -253, -261, Jod³ówka-7, Tu lig³owy- 36, Rzeszów- 17, Czarna Sêdziszowska- 33, £etowice-4,
Pilzno- 17, Sêdziszów- 16, Trzebownisko-3 i Tarnów- 41.

Z re jonu Lu belszc zyzny po brano 3 próbki gazu ziemnego: Ciecierzyn-1, Me³giew- 4K, Stêzyca-3.
Z monok liny przed sudeck iej anali zow ano próbki gazu: Bog daj Uciechów- 39, Czeszów- 15, ¯uchlów-
 18, Wilków, Paproæ, Góra-5, Gro chowice, Naratów, Niechlów, Szli chtyn gowa, Tar cha³y-31, Broñ-
sko-7. Z obsz aru po mor skiego po brano 5 próbek gazu ziemnego: Bia³ogard, Ciech nowo, Daszewo-N,
Gorzys³aw, Wierzchowo. Wstêpna in ter pre tacja analiz gazów poz woli³a na odró¿ni enie gazów genero-
wanych w pro ce sach ni sko tem pera tu rowych (na przedgórzu Kar pat) od gazów ter mo genic znych, gene-
rowanych na wy sokim stopniu do jrza³oœci ter mic znej.

Za danie: Anal iza wa runków pogrze ba nia gór no kar boñskich ska³ po tencjal nie ma ci erzystych dla
gazu ziemnego pod nadk³adem permsko- mezozoiczno- kenozoicznym

W ra mach tego za da nia wyk onano zes tawienie ot wor owych danych straty grafic znych, litologicz-
nych, geo chrono logic znych i pet ro fi zyc znych. Dane te dla poszc zególnych ot worów zosta³y wprowa-
dzone do pro gramu kom puterowego Basin Mod. W ra mach mode lowañ wyk onano odt wor zenie wa -
runków pogrze ba nia ska³ po tencjal nie ma ci erzystych poprzez odt wor zenie przy rostu mi¹¿szoœci osado-
wego nadk³adu nad po tencjal nie ma ci erzystymi ut wo rami gór nego kar bonu. W mode low ani ach uwzglê- 
dniono po prawkê na de kom pak cjê, tj. zmi any mi¹¿szoœæ osadów spowo dow ane mechaniczn¹ re dukcj¹
poro wa toœci pod wp³ywem obci¹¿enia nadk³adem skalnym. W mode lach mi¹¿szoœci osadów ero zy jnie
us uniêtych w poszc zególnych pro filach odt war zano (1) me tod¹ oboc znej ek strapolacji trendów mi¹¿-
szoœci ze stref basenu, które uni knê³y erozji i posia daj¹ w pe³ni zachow ane pro file, (2) me tod¹ modelo-
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wania do jrza³oœci ter mic znej w opar ciu o pro file re fleksy jnoœci wi trynitu, (3) me tod¹ anal izy kom pak cji
mechanic znej w opar ciu o pro file poro wa toœci, ok reœlone na pod stawie danych geofi zyki wiert nic zej, (4) 
me tod¹ anal izy traków w apaty tach. W mode low ani ach odt wor zono ewo lucjê wa runków ciœni en iowych
w cza sie pogrze ba nia. Wyka zano ¿e maksy malne pogrze banie po tencjal nie ma ci erzystych ut worów kar -
boñskich w stre fie wielko pol skiej (re gion monok liny przed sudeck iej) mia³o miejsce w póŸnym karbo-
nie, b¹dŸ w póŸnej jurze, b¹dŸ w póŸnej kredzie, zale¿nie od lo ka li zacji. W stre fie bruzdy œród pol skiej
maksy malne pogrze banie mia³o miejsce w póŸnej kredzie. W lu bel skim i gór noœl¹skim basenie wêglo-
wym maksy malne pogrze banie po tencjal nie ma ci erzystych ut worów kar boñskich przy pada na póŸny
kar bon. Po dobne za³o¿enie mo¿na przyj¹æ dla obsz aru Ÿród³owego, za si laj¹cego baseny Kar pat fliszo-
wych z pó³nocy.

Za danie: Anal iza his to rii ter mic znej gór no kar boñskich ska³ po tencjal nie ma ci erzystych dla gazu
ziemnego

W ra mach tego za da nia wyk onano mode low ania do jrza³oœci ter mic znej i his to rii ter mic znej dla
utworów w pro filach poszc zególnych ot worów, ze szczególnym uw zglêd ni eniem po tencjal nie macie-
rzystych ut worów gór nego kar bonu. W mode low ani ach uw zglêdniono wy¿ej omówione mod ele po-
grzebania oraz his to riê stru mienia cieplnego, zmi any prze wod nictwa cieplnego i po jem noœci ter mic znej
poszc zególnych for macji skalnych w cza sie, a tak¿e his to riê tem pera tur pow ierzchniowych. Modelowa-
nie ka li brow ano po mi arami do jrza³oœci ter mic znej, w szczegól noœci wyni kami oznac zeñ re fleksy jnoœci
(stopnia od bi cia œwiat³a) wi trynitu i mac era³ów wi tryni to po dob nych. Pon adto w twor zeniu mod eli his to -
rii ter mic znej u¿yto wyniki ter mo chro no logic znych analiz tra kowych apatytów, wyniki analiz inkluzji
flui dalnych z min era³ów auto genic znych oraz wyniki oznac zenia wieku izo to powego wtór nego il litu
me tod¹ K/Ar. W mode low ani ach w szczegól noœci ok reœlono zmi any tem pera tur poszc zególnych for -
macji skalnych w cza sie. Wyka zano, ¿e his to ria ter mic zna w omawi anym obsz arze by³a z³o¿ona i ró¿ni³a 
siê po miêdzy poszc zególnymi anali zow anymi base nami. Z³o¿one by³y równie¿ mechanizmy trans portu
ciep³a w anali zow anych basenach. Jako zasad nicze procesy, kon tro luj¹ce zmi any tem pera tury poten-
cjalne ma ci erzystych ut worów kar bonu wska zano: pogr¹¿anie ska³ w cza sie roz woju basenu se dy men ta -
cy jnego, kon duk cy jne studzenie sko rupy ziem skiej, w tym pokrywy osadowej, po ostat nim zdar zeniu
tektono- termicznym, zmi any stru mienia cieplnego wywo³ane przez basenotwórcze procesy tek tonic zne, 
mi gracjê wód for ma cy jnych uwal ni anych w cza sie mechanic znej kom pak cji ska³ silikok lastyc znych
drob nej frak cji, mi gracjê gor¹cych roztworów wzd³u¿ stref tek tonic znych z pod³o¿a basenu, mi gracjê
wód meteo ryc znych w ar tezy jskich uk³ad ach pa leo hy dro dy namic znych, metamor fizm kon tak towy,
spowo dow any g³ownie in truzjami mag mowymi, zmi any tem pera tury pow ierzchniowej, tj. zmi any kli -
matu.

Za danie: Mode low anie his to rii gen erow ania, ek spulsji i mi gracji wêglowo dorów
z gór no kar boñskich ska³ ma ci erzystych

Mode low ania gen erow ania, ek spulsji i mi gracji wêglowo dorów prze prowad zono uw zglêd niaj¹c
wyniki mode lowañ his to rii ter mic znej oraz wa runków pogrze ba nia gór no kar boñskich ska³ po tencjal nie
ma ci erzystych, które uzupe³nione zosta³y o anali tykê z zak resu geo chemii or ganic znej for macji macie-
rzystej, w szczegól noœci o ge ne tyc zny typ kero genu oraz za war toœæ sub stancji or ganic znej. W modelo-
waniach ok reœlono czas gen erow ania wêglowo dorów, jak równie¿ ich iloœci oraz rodzaju gen erow anych
wêglowo dorów. Odnie si enie czasu gen erow ania wêglowo dorów do ówczesno planu struk tu ral nego
w basenie poz woli³o na mode low anie œcie¿ek mi gracji oraz re mi gracji wêglowo dorów w obrêbie ba-
senu, a w efek cie na wska za nie stref ich aku mu lacji. Mode low ania poz woli³y na wska za nie stref, gdzie
aku mu lacje wêglowo dorów mog³y zostaæ rozfor mow ane w wyniku b¹dŸ hy dro dy namic znego ot war cia
basenu w cza sie epi zodów wypiêtr za nia i erozji, b¹dŸ w wyniku niszc zenia wêglowo dorów w trak cie sil -
nego przegrza nia for macji zbior nikowej. Wyka zano, ¿e gen erow anie i mi gracja wêglowo dorów z kar -
boñskich ma ci erzystych ut worów w stre fie wielko pol skiej (re gion monok liny przed sudeck iej) mia³o
miejsce w póŸnym kar bonie, b¹dŸ we wczesnym per mie. W stre fie bruzdy œródpolskiej gen erow anie
i migracja wêglowo dorów z tych ut worów zachodzi³o w prze wadze w ok re sie od tri asu do jury. W lu bel -
skim i gór noœl¹skim basenie wêglowym gen erow anie gazu ziemnego zachodzi³o zarówno w póŸnym
kar bonie, jak i w me zo zoiku.
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Nowe aplik acje w zak re sie udo stêpni ania i eksploatacji z³ó¿ wêglowo dorów ot wo rami
kie run kowymi i pozio mymi
Jed nostki reali zuj¹ce: In stytut Nafty i Gazu, In stytut Fi zyki J¹drowej PAN, In stytut Nauk Geologicz-
nych PAN, In stytut Mecha niki Górot woru PAN, In stytut Prze mys³u Or ganic znego.
Wyk on awcy w ING PAN: dr Mari usz Pasz kowski, prof. Szcze pan Porêb ski.
Tytu³ za da nia ING PAN w 2007: As pekty geo logic zne wier ceñ kie run kowych i ho ryzon talnych.

Wierce nia kie run kowe i ho ryzon talne od gry waj¹ pier wszo pla now¹ rolê w eksploatacji ropy nafto-
wej i gazu z do jrza³ych i nie kon wencjon alnych pól naftowych. Tech nika ta znajduje co raz wiêksze
zastosowanie przede wszyst kim w ska³ach zbior nikowych, w których p³yny z³o¿owe wystêpuj¹ w sub -
ho ryzon tal nie warstwow anym oœrodku o ni skiej poro wa toœci i prze puszc zal noœci, po niewa¿ wierce nie
ho ryzon talne zapewnia wiêkszy kon takt pow ierzchniowy œcian od wiertu ze zwier canym rez er wuarem
ni¿ ma to miejsce w wy padku kon wencjon al nego ot woru pi on owego. Zas tosowania wierce nia ho ryzon -
tal nego umo¿li wia 15 do 20- krotny wzrost pro duk cji wêglowo dorów przy zaled wie 2 do 3- krotnym
wzroœcie kosz tów sa mego wierce nia w porównaniu z od wiertem pi on owym. Wierce nia takie s¹ w szcze-
gólnoœci przy datne do: dre now ania ci en kich zbior ników o ni skim ciœni eniu; eksploatacji rez erw opusz-
czonych lub przy chwy conych poprzez za wad ni anie wzd³u¿ niezgod noœci straty grafic znych i uskoków;
zwiêkszenia pro duk cji z lami now anych, ci enko³awi cowych i het er oli tyc znych in terwa³ów; ³¹czenia po -
je dync zym wierce niem boc znym zbior ników zlo kali zow anych w s¹sied nich, ogranic zo nych usko kami
bloków; eksploatacji ci en kich stref ro pnych usytuow anych w brze¿nych, zai lo nych czêœci ach zbior -
ników pi askow cowych (formy sto¿kowe wszel kich rodzajów); uzyski wania wêglowodorów z ma³ych
i izolowanych z³ó¿; przecinania jednym wierce niem ca³ego ele mentu mor fologic znego pu³apki straty -
grafic znej; ³¹czenia szeregu przedzia³ów rez er wua rowych w sys te mach straty grafic znie z³o¿o nych
(rzecznych, del towych); eksploatacji ze spêkanych ska³ zbior nikowych; pro duk cji me tanu z pok³adów
wêgla; oraz wyko ny wania zaa wansowanych pro ce dur za wad ni ania oraz gen er acji b¹bli ga zowych,
umo¿li wiaj¹cych wypy cha nie ropy w pobli¿e otworów- producentów.

Me tody j¹drowe dla geofi zyki
Jed nostki reali zuj¹ce: In stytut Fi zyki J¹drowej PAN, In stytut Nafty i Gazu, In stytut Nauk Geologicz-
nych PAN
Wyk on awcy w ING PAN: prof. Jan Œro doñ
Tytu³ za da nia ING PAN w 2007: Anal iza min era logic zna i chemic zna (ba da nia rent ge no grafic zne
iloœciowego sk³adu min er al nego, po mi ary po jem noœci wymi any jon owej i ca³kow itej pow ierzchni
w³aœci wej, po mi ary sk³adu chemic znego pier wi ast ków g³ównych i wy bra nych œladowych oraz ca³oœ-
ciowa in ter pre tacja tych danych) oraz opra cow anie mod eli geochemiczno- mineralogicznych dla wy bra -
nych for macji geo logic znych w celu ka li bracji mod eli geofi zyc znych.

W 2007 anali zow ano 65 prób pi askow ców, mu³ow ców i i³ow ców mio ceñskich z Za pad liska Przed -
kar pack iego z wier ceñ Dzików- 12, Dzików- 13 i Dzików- 15, po³o¿o nych na NW od Lu bac zowa. Dla
wszyst kich tych prób wyk onano w ING PAN po mi ary po jem noœci wymien nej (CEC) i ca³kow itej po-
wierzchni w³aœci wej (TSSA) oraz iloœciowego sk³adu min er al nego me tod¹ rent ge no graficzn¹ (pro gram
QUANTA). Dla wy bra nych prób wyk onano iden ty fikacjê min era³ów ilastych me tod¹ rentgenogra-
ficzn¹, we frak cji <0.2 µm. Anal iza chemic zna ca³ych ska³ (pier wi astki g³ówne i œladowe) wyk onana
zosta³a w labo ra to ri ach XRAL i ACT LABS w Ka nadzie. W opar ciu o sk³ad min er alny i chemic zny
przeanali zow ano wszyst kie próby przy po mocy pro gramu BESTMIN, wyl ic zaj¹c ich ró¿no rodne para -
me try geofi zyc zne. Wyk onano ko relacje para me trów chemic znych i min era logic znych, wyka zuj¹c, ¿e
w ba danej se rii skal nej mo¿liwe jest sza cow anie sk³adu min er al nego i wartoœci CEC i TSSA w opar ciu
o pomiar K2O (mo¿liwy do wyk onania me to dami geofi zyc znymi).

Stwierd zono, ¿e w ska³ach mio ceñskich Za pad liska Przed kar pack iego war toœci CEC i TSSA s¹
bardzo do brze sko re low ane i wska zuj¹ na gês toœæ ³adunku paki etów smek ty towych analogiczn¹ do
wykry tej dla ben to nitów (0.41/O10(OH)2). Wykryta zale¿noœæ umo¿li wia pre cyzy jne sza cow anie TSSA
oraz za war toœci smek tytu w ska³ach w opar ciu o po miar CEC. Zre da gow ano wstêpn¹ wersjê pracy dla
Clay Min er als poœwiêconej temu za gad ni eniu.
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Mul ti dy scy pli narne ba da nia geo bio sys temu obsz arów po larnych
Jed nostki reali zuj¹ce: In stytut Geofi zyki PAN, In stytut Oceano lo gii PAN, In stytut Nauk Geo logic znych
PAN, In stytut Pa leo bio lo gii PAN.
Wyk on awcy w ING PAN: prof. dr hab. Teresa Mad eyska, doc. dr hab. Pawe³ Leœniak, prof. dr hab.
Krystyna Sze roc zyñska, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Edyta Zawisza.
Tytu³ za da nia w którym uc zest niczy ING PAN w 2007: Wielo dy scy pli narne ba da nia ko palnych i wspó³-
czesnych osadów mor skich i jeziornych re jonów po larnych jako Ÿród³o in for macji o zmieniaj¹cym siê
kli ma cie.

W celu wyk onania analiz niezbêdnych do reali zacji te matu po brane zosta³y ze zbior ników s³od -
kowodnych w re jonie Pol skiej Stacji Po lar nej w Horn sundzie na Spits ber ge nie, próbki wody i osadów.
Rekone sansowo, przy u¿y ciu sondy grawita cy jnej po brano z 4 stano wisk 5 pro fili osadów jeziornych
o nienaruszonej struk turze, które zosta³y podzie lone na próbki po 1 cm . Jed noc zeœnie, z ka¿dego zbior -
nika, si atk¹ plank tonow¹, po brano równie¿ próbki plank tonu z wody. Po brane osady oraz próbki wody
pod dane bêd¹ anali zom chemic znym wy bra nych sk³ad ników oraz bio logic znym i stanowiæ bêd¹ ma te -
ria³ wy jœciowy do wnioskow ania o zmi anach kli matu i an tro po presji.
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VI. EK SPER TYZY I ZLE CE NIA

Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4 , 00-975 Warszawa
Opra cow anie Szczegó³owej Mapy Geo logic znej Pol ski w skali 1: 50 000 ar kusz G³uchów (630) – re am -
bu lacja. Wyk on awca: dr Jo anna Mi ros³aw-Grabowska.
Analiza stosunków izotopowych 143Nd/144Nd i 87Sr/86Sr oraz oznaczenia koncentracji Sm i Nd w 10
próbkach ska³ magmowych.

Zleceniodawca: KGHM S.A.
Zba danie wieku wód dre na¿owych w ko pal ni ach KGHM Pol ska MiedŸ S.A. w nawi¹za niu do ob ser -
wow anych za siêgów od wod nieñ oraz koniec znoœci roz wi jania dre na¿u. Wyk on awcy: prof. dr hab. J.
Dow gia³³o i dr A. Por owski.

Zleceniodawca: Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Przygotowanie 41 próbek materia³u skalnego do analiz chemicznych.
Analiza izotopowa C i O w 20 próbkach osadów sylurskich z Polski i Ukrainy.
Oznaczenia sk³adu izotopowego C i O  w 28 próbkach osadu SrCO3.

Zleceniodawca: Instytut Chemii i Techniki J¹drowej
Oznaczenie sk³adu 87 Sr/86 Sr w 10 próbkach pochodzenia organicznego (z preparatyki produktów
mleczarskich).

Zleceniodawca: Instytut Szk³a i Ceramiki
Analiza termiczna DTA i TG dla 5 próbek.

Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
Badanie sk³adu izotopowego Sr w 7 próbkach ze sferosyderytów z Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego

Zleceniodawca: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
Wyk onanie analiz me tod¹ uranowo- torow¹ se rii na cieków z Jask ini Driny (Re pub lika Cze ska). Wyko-
nawcy: mgr Anna Mulc zyk i doc. dr hab. He lena Herc man.

Zleceniodawca: Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
Wyk onanie analiz me tod¹ uranowo- torow¹ se rii na cieków z Jaskiñ Krymu i wy bra nych re gionów
krasowych Czech. Wyk on awcy: mgr Anna Mulc zyk i doc. dr hab. He lena Herc man.

Zleceniodawca: CTRE de Geochimie de la Sur face 1, Francja
Analiza techniczna oraz wydzielanie 3 frakcji z 12 próbek.
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VII. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARO DOWA

Udzia³ w miêdzynaro dowych pro gra mach ba dawczych

Change and vari abil ity of the Arc tic Sys tems – Nor daustlan det, Sval bard (KINN VIKA)
Part nerzy: Pro jekt reali zow any przez 45 in stytucji nau kowych z 15 krajów w ra mach 4. Miêdzynaro -
dowego Roku Po lar nego 2007–2009 (4IPY). Szczegó³y na stro nie http://www.ipy.org/.
Koordy na tor ze strony ING PAN: doc dr hab. Krzysz tof Kra jewski

W ra mach pro jektu KINN VIKA In stytut Nauk Geo logic znych PAN reali zuje za danie ba daw cze
No. 15 pt. “Geo logi cal pro cesses in the for ma tion of the Arc tic phos pho genic prov ince” (IPY EoI No.
229). Ak ty wnoœæ ba daw cza ma na celu ok reœle nie oceano logic znych, tektonic znych, bio logic znych
i geochemicznych uwa run kowañ de po zycji min er al nego fos foru w me zo zoic znych basenach szelfo-
wych otac zaj¹cych obecny Ocean Ark tyc zny. Szczegó³owej anal izie pod dany jest sys tem de po zycy jny
NW czêœci basenu Morza Bar entsa, ods³oniêty na wys pach ar chi pe lagu Sval bard. Za danie jest realizo-
wane przy wspar ciu fi nansowym MNiSW (pro jekt ba daw czy specjalny IPY/297/2006) oraz logistycz-
nym wspar ciu wspó³reali zuj¹cych pro jekt kra jowych i za granic znych jed nos tek nau kowych, m.in. In -
stytutu Geofi zyki PAN, Akade mii Mor skiej w Gdyni, Uni ver sity of Lap land, Upp sala Uni ver sity, Uni -
ver sity of Ice land, Uni ver sity of Oslo, Uni ver sity of Co pen ha gen, Uni ver sity of Cam bridge i Utrecht
Uni ver sity.

IGCP Pro ject 469: “Varis can Ter res trial Bio tas and Pa leoen vi ron ments”
Part nerzy: De part ment of Bio di ver sity and Sys tem atic Bi ol ogy, Na tional Mu se ums and Gal ler ies of
Wales; In sti tute of Ge ol ogy and Pa lae on tol ogy, Char les Uni ver sity; Geo logi cal In sti tute, Bul gar ian
Acad emy of Sci ences; De part ment of Ge ol ogy, Uni ver sity Col lege of Cape Bre ton, Syd ney, Nova Sco -
tia.
Koordy na torzy: dr Chris to pher Jona than Cleal, dr Stan islav Opluštil, prof. Yanaki Ten chov, prof. Er win
Zo drow, dr Marek Dok tor
Uc zest nicy z ING: dr Dari usz Gmur, dr Ar tur Kêdzior, dr Mar zena Oliwkiewicz- Miklasiñska

Prace prowad zone w ra mach tego pro jektu w roku bie¿¹cym by³y kon tynuacj¹ ba dañ ubieg³orocz-
nych (ok reœle nie zmian flo rystyc znych w obrêbie kra kowskiej se rii pi askow cowej KSP) oraz przy go -
tow aniem cz¹stkowych ra portów te ma tyc znych (se dy men to lo gia, pa leo geo grafia, pali nolo gia). Wyniki
prac prezen tow ane by³y podczas spot kania uc zest ników pro jektu w Bir ming ham (kwie cieñ 2007) oraz
Lei den (paŸdzier nik 2007).

Pro jekt: LO BLAK – “Cli mate changes and de vel op men tal his tory of Lo be lia lakes in North ern
and Cen tral Europe” (do EU LAP BIAT II).
Ki erownik: prof. UAM dr hab. K. Milecka – UAM
Wyk on awcy w ING PAN: prof. dr hab. K. Sze roc zyñska, mgr E. Zawisza
(umowa z MNiSW pod pi sana i pro jekt roz poc zêty w grud niu 2007 r.)

Zg³oszenia do miêdzynaro dowych pro gramów ba dawczych

Pro jekt: Chemi cal and struc tural fin ger print ing of mona zite: in ter pret ing na ture’s
micro- recorder of geo logi cal his tory.
Part ner: Aus tra lian Na tional Uni ver sity
Koordy na torzy: dr Monika A. Ku siak, dr Ian S. Wil liams

Pro jekt zlo¿ony w ra mach 7 Pro gramu Ra mowego przy wspó³pracy z dr Rich ar dem Wirth z GFZ
w Poczdamie.
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Pro jekt miêdzynaro dowy ACE: Ant arc tic Cli mate Evo lu tion. A re search pro gramme of the
Sci en tific Com mit tee on Ant arc tic Re search. Szczegó³y na stro nie www.ace.scar.org.
Co- Chairs: Rob ert Dun bar (De part ment of Geo logi cal and En vi ron men tal Sci ences Stan ford Uni ver sity, 
USA) & Mar tin Siegert (School of Geo graphi cal Sci ences, Uni ver sity of Bris tol, UK).
Te mat: Zapis geo chemic zny i pa leo mag ne tyc zny ewo lucji kli matu Antark tyki Zachod niej w kenozoicz-
nej suk cesji skal nej na Wys pie Króla Jer zego, ar chi pe lag Szet landów Po³udniowych.
Status: Aplik acja o pro jekt ba daw czy miêdzynaro dowy w ra mach pro gramu ACE z³o¿ona w MNiSW
w grudniu 2007. Aplik acja zak³ada umiejs cow ienie pro jektu w Zak³adzie Bio lo gii Antark tyki PAN oraz
jego wspó³reali zacjê przez pra cowników kilku in stytucji kra jowych i za granic znych, w tym In stytutu
Nauk Geo logic znych PAN (Pawe³ By lina, Krzysz tof Kra jewski, Grze gorz Zieli ñski oraz dok to ranci).
Koordy na tor ze strony ING PAN: doc dr hab. Krzysz tof Kra jewski

Ce lem pro jektu jest uszc zegó³ow ienie sche matu geo chrono logic znego ke no zoic znej suk cesji skal -
nej na Wys pie Króla Jer zego (ar chi pe lag Szet landów Po³udniowych) w przedzi ale czasowym od op ti -
mum kli ma tyc znego wczes nego eco cenu (EECO) do opi ti mum kli ma tyc znego œrod kowego mio cenu
(MMCO). Pro jekt zak³ada wyk onanie zin te grow anych ba dañ pa leo mag ne tyc znych, da towañ me to dami
ra di ome tryc znymi ska³ mag mowych oraz da towañ me tod¹ SIS glacjalno- morskich ska³ osadowych.
Przed stawienie szczegó³owego sche matu ke no zoic znych ok resów glacjalnych i in ter glacjalnych na
Wys pie Króla Jer zego bêdzie mia³o kluc zowe znac zenie dla pre cyzji in ter pre tacji ewo lucji kli ma tyc znej
i re gion al nej Antark tyki Zachod niej oraz pow sta nia i etapów roz woju jej pokrywy lo dowej. Sche mat
geo chrono logic zny oraz po zys kane frag menty krzy wych stron towych, tle nowych i wêglowych dla eo -
cenu, oli go cenu i mio cenu umo¿liwi¹ ko relacjê sta diów pa leok li ma tyc znych wyró¿n io nych na Wys pie
Króla Jer zego z zapisem pa leok li ma tyc znym znanym z wier ceñ na szel fie antark tyc znym oraz z zapisem
z Antark tydy Wschod niej.

Wykaz tematów realizowanych w 2007 roku na podstawie umów
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Nr Temat
Wykonawca

w ING
Partner zagraniczny

Okres
realizacji

Czechy

1
Ke no zoic zne osady jask iniowe wy bra nych re jonów 
Czech i Pol ski: porównanie zapisy
paleoœrodowiska

dr hab. Helena
Hercman

prof. dr hab. Pavel Bosak,
Instytut Geologiczny AN
Rep. Czeskiej

2006-2008

Finlandia

2
Rekonstrukcja holoceñskich zmian klimatu na
podstawie analizy mikroszcz¹tków w osadach
jezior Finlandii i Polski

prof. Krystyna
Szeroczyñska

dr Kaarina Sar maja-
Korjonen, Uniwersytet w
Helsinkach, Departament
Geologii

2003-2006

S³owacja

3
Ak ty wnoœæ tek tonic zna Kot liny Orawsko-
 Nowotarskiej od mio cenu do dziœ

dr hab. Anna
Œwierczewska

dr Duëan Starek, Instytyt
Geo logic zny S³owack iej
Akade mii Nauk

2007-2009

4

Re kon struk cja roz woju sys temów krasowych wy -
bra nych jak siñ S³owacji na pod stawie ba dañ izo to -
powych (da tow anie me toda uranowo- torow¹,
anal izy sk³adu izo topów sta bilnych)

dr hab. He lena
Hercman

dr Pavel Bella, Zarz¹d
Jaskiñ Slowackich, Lip -
towski Mikulasz

2002-2007

Ukraina

5
Œro dowisko plejs to cenu, straty grafia i ko relacja
osa dów ró¿nej ge nezy Ukrainy i Polski

prof. Teresa
Madeyska

dr Oleksandr Sytnyk, Inst.
Ukrainozn. NANU,
dr Maryna Komar Inst.
Nauk. Geol. NANU
dr hab. An drej Bo gucki,
W.Geogr. Uniw. Lwow

2006-2008



Spra wozdanie z reali zacji te matów

CZECHY
Porozu mienie o wspó³pracy nau kowej miêdzy PAN i ANRC

1. Te mat: Ke no zoic zne osady jask iniowe wy bra nych re gionów Czech i Pol ski: porównanie zapisu
pa leoœro dowiska.

Part ner: In stytut Ge olo gii Czeskiej Akade mii Nauk
Koordy na torzy: doc. dr hab. He lena Herc man, prof. Pavel Bo sak

W 2007 roku kon tynuow ano anal izy na cieków z wy bra nych re gionów Czech. Wyk onano 22 ana-
lizy wraz z ob lic zeniami wieku i in ter pre tacj¹ wyników. W lipcu prze prowad zono prace tere nowe na
terenie Wy¿yny Krakowsko- Czêstochowskiej. Po brano próby osadów i na cieków do ba dañ pa leo mag -
ne tyc znych i analiz me tod¹ uranowo- torow¹.

FIN LAN DIA
Porozu mienie o wspó³pracy nau kowej miêdzy PAN i FAN

2. Te mat: Re kon struk cja holo ceñskich zmian kli matu na pod stawie anal izy mik roszcz¹tków
w osadach jezior Fin lan dii i Pol ski.

Part ner: De par ta ment Ge olo gii Uniwer sytetu w Hel sink ach
Koordy na torzy: prof. dr hab. K. Sze roc zyñska, doc. dr K. Sarmaja- Korjonen

Zakoñc zono prace zwi¹zane z przy go tow aniem do druku at lasu do iden ty fikacji szcz¹tków wioœla-
rek i wy dano “At las of sub fos sil Cla do cera (Crus ta cea) from Cen tral and North ern Europe” autor stwa:
K. Sze roc zyñska i K. Sarmaja- Korjonen. Na jego druk uzys kano do tacjê MNiSW w ra mach dzia³al noœci
wspo ma gaj¹cej ba da nia oraz ING PAN w ra mach dzia³al noœci statu towej.

W 2007 roku wspó³pracê posz er zono o do dat kowe ba da nia w celu przeœledzenia zapisu ch³od nego
epi zodu 8200 – 8000 BP w osadach jeziornych na pod stawie sk³adu fauny Cla do cera.

S£OWACJA
Porozu mienie o wspó³pracy nau kowej miêdzy PAN i SAN

3. Te mat: Ak ty wnoœæ tek tonic zna Kot liny Orawsko- Nowotarskiej od Mio cenu do dziœ.

Part ner: S³owacka Akade mia Nauk
Koordy na torzy: dr hab. Anna Œwierc zewska, dr Du san Starek

Prze prowad zono prace tere nowe w Kot linie Orawskiej. Wy ty pow ano obiekty do dalszych szcze-
gó³owych analiz zmier zaj¹cych do re kon struk cji tek tonic znej ak ty wnoœci basenu orawskiego i jego
obrze¿enie.
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Nr Temat
Wykonawca

w ING
Partner zagraniczny

Okres
realizacji

Wêgry

6
Datowanie radiometryczne i petrologia wybranych
ska³ magmowych Karpat polskich i Dolnego Œl¹ska

prof. Krzysz tof
Birkenmajer

dr Zoltan Pecs kay Instytut
Badañ Nuklearnych WAN

2005-2007

7
Badania paleomagnetyczne w polskim segmencie
Karpat Zewnêtrznych i w zapadlisku
przedkarpackim

prof. Antoni
Tokarski

dr Emõ Már ton, Instytut
Geofizyczny Wêgier

2005-2007

Wietnam

8
Badania spêkanych klastów w pó³nocnym
Wietnamie

prof. Antoni
Tokarski

prof. Nguyem Trong Yem
Instytut Nauk Geo logicz-
nych Wi et nams ka Akade -
mia Nauki i Technologii

2005-2007



Umowa o wspó³pracy miêdzy ING PAN i Zarz¹dem Jaskiñ S³owackich

4. Te mat: Re kon struk cja roz woju sys temów krasowych wy bra nych jaskiñ S³owacji na pod stawie
ba dañ izo to powych (da tow anie me tod¹ uranowo- torow¹, anal izy sk³adu izo topów sta bilnych).

Part nerzy: Zarz¹d Jaskiñ S³owackich
Koordy na torzy: doc. dr hab. H. Herc man, dr P.Bella

W 2007 r wyk onano 20 analiz me tod¹ uranowo- torow¹ na cieków z jaskiñ Ni¿nich Tatr i Tatr wraz
z interpretacj¹ wyników. Uzys kane wyniki prezen tow ane by³y na kon fer encji nau kowej (X.2007, Zdiar
– S³owacja) oraz sta³y siê pod staw¹, wraz z wyni kami wczeœniejszymi, przy go tow anych pub lik acji nau -
kowych.

UKRAINA
Umowa o wspó³pracy nau kowej miêdzy PAN i NANU

5. Te mat: Œro dowisko plejs to cenu, straty grafia i ko relacja osadów ró¿nej ge nezy Ukrainy i Pol ski.

Part nerzy: Wydzia³ Geo grafic zny Uniwer sytetu we Lwowie, In stytut Ukrai nozn aw stwa NANU we
Lwowie oraz In stytut Nauk Geo logic znych NANU w Ki jowie
Koordy na torzy: prof. dr hab. Teresa Mad eyska, prof. An drej Bo guckyj, dr Olek sander Syt nyk, prof. Pe -
tro Gožik, dr Ma ryna Ko mar

Prze prowad zono uzupe³niaj¹ce ba da nia tere nowe na stano wisku Hly boc zek Wielki ko³o Tar no -
pola. W le cie bie¿¹cego roku ar che olodzy ze Lwowa, pod kie runkiem prof. Olek san dra Syt nyka kon -
tynuow ali na tym stano wisku ba da nia wyko pal iskowe, podczas których ods³oniêto 3 nowe pro file.
Podczas wspólnych ba dañ w paŸdzier niku 2007 pro file te zosta³y odczyszc zone, a g³ówny pro fil do dat -
kowo pog³êbi ony do 8 me trów. W g³êbok iej czêœci wykopu od kryto glebê ko paln¹ z prze do stat niego in -
ter glacja³u, a w niej kilka wy robów krzemien nych – œwi adcz¹cych o obec noœci pa leoli tyc znej war stwy
kul tu rowej. Wg wstêp nej oceny jest to najstarsza war stwa kul tu rowa na obsz arze Po dola. Dla doku men -
tacji geo logic znej po brano se rie próbek do ba dañ li tologic znych, pa leopedo logic znych oraz kilka pró-
bek do da tow ania me tod¹ ter mo lu mi nes cencji. Opra cow anie tych próbek prze widzi ane jest w ra mach
pro jektu ba dawczego, wnioskow anego do MNiSW w ostat nim konkur sie, oc zy wiœcie o ile pro jekt zosta -
nie zak wali fikow any do fi nansowania.

Wyniki dotychczasowych badañ przeprowadzonych w dolinie Dniestru zaprezentowano w tere-
nowej czêœci konferencji polsko-ukraiñskiej “Krajobrazy dolin rzecznych” w Czerniowcach (Boguckyj
et al., spis publikacji 1d) oraz w publikacjàch: Boguckyj et al., (spis publikacji 1a, d) oraz £¹cka et al.,
(spis publikacji 1b).

WÊGRY
Porozu mienie o wspó³pracy nau kowej miêdzy PAN i WAN

6. Te mat: Da tow anie ra di ome tryc zne i pet rolo gia wy bra nych ska³ mag mowych Kar pat pol skich
i Dol nego Œl¹ska.

Part ner: In sti tute of Nu clear Re search, Hun gar ian Acad emy of Sci ences
Koordy na torzy: prof. Krzysz tof Birk en ma jer, dr Zoltán Pécskay

Dr Zoltán Pécskay podczas po bytu w Polsce omówi³ z prof. K. Birk en ma jerem sprawy wspó³pracy
w zak re sie: (1) trze ciorzêdowego wul kan izmu Dol nego Œl¹ska; (2) da tow ania me zo zoic znych dol -
erytów re jonu Bellsundu na Spits ber ge nie; (3) geo chronolo gii i geo chemii mio ceñskich an dezytów
Pienin; (4) geo chronolo gii i geo chemii wul kanitów i se rii osadowych Wyspy Króla Jer zego w Antark -
tyce Zachod niej. Z dr hab. K. Kra jewskim kon sul towa³ wyniki da tow ania me tod¹ K/Ar me zo zoic znych
in truzji mag mowych na ar chi pe lagu Sval bard. Uzgodniono mo¿li woœæ przy go tow ania wspól nego pro -
jektu ba dawczego.

7. Te mat: Ba da nia pa leo mag ne tyc zne w pol skim seg men cie Kar pat zewnêtrznych oraz w Za pad lisku
Przed kar packim.

Part nerzy: Eöt vös Loránd Geo physi cal In sti tute, Geo logi cal In sti tute of Hun gary
Koordy na torzy: prof. dr hab. An toni To kar ski, dr Emö Már ton
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Zakoñc zono opra cow anie labo ra to ry jne prób po chodz¹cych z p³aszc zow iny œl¹skiej. Dla zde cy -
dow anej wiêkszoœci stano wisk w tej p³aszc zow inie uzys kano wyniki po zy ty wne wska zuj¹ce na po-
 oligoceñsk¹ sin is traln¹ ro tacjê. Roz poc zeto opróbowanie p³aszc zow iny skol skiej. Kon tynuow ano ba da -
nia struk tu ralne na Ma³ej Niz inie Wêgier skiej oraz w stre fie tek tonic znej Darno. Roz poc zêto przygoto-
wanie do druku wyników z p³aszc zowin ma gur skiej i œl¹skiej.

WI ET NAM
Porozu mienie o wspó³pracy nau kowej po miêdzy PAN i WANiT

8. Te mat: Ba da nia spêkanych klastów w pó³noc nym Wi et namie.

Part ner: In stytut Nauk Geo logic znych WANiT
Koordy na torzy: prof. dr A.K. To kar ski, prof. dr N.T. Yem

Przy go tow ano do druku 2 pub lik acje.

Wspó³praca miêdzynaro dowa reali zow ana bez umów

AUS TRA LIA
Part ner: Re search School of Earth Sci ences, Aus tra lian Na tional Uni ver sity
Koordy na torzy: dr Rob ert Anczkiewicz, dr Dan iela Ru batto

Wspó³praca do tycz¹ca dys try bucji pier wi ast ków œladowych w grana tach i min era³ach akcesorycz-
nych w cza sie metamor fizmu HP/LT, da tow ania in situ SHRIMP min era³ów ak ce so ryc znych.

CHINY
Part ner: In stytut Ge olo gii i Pa le on tolo gii, Nan jing

W 2007 w ra mach porozu mienia o wspó³pracy nau kowej miêdzy PAN i ChAN dr Mar zena Oliw-
kiewicz-Miklasiñska, dr Monika A. Ku siak prze bywa³y w In stytu cie Ge olo gii i Pa le on tolo gii w Nan -
jing, gdzie z dr Xi ang dong Wang kon sul towa³y za gad ni enia bi os traty grafic zne i geo chrono logic zne da -
tow ania póŸno kar boñskich suk cesji wêglonoœnych Chin i Pol ski.

CHOR WACJA
Part ner: Uni ver sity of Za greb, Fac ulty of Min ing, Ge ol ogy and Pe tro leum En gi neer ing
Koordy na torzy: prof. Marek Le wan dowski, dr Igor Vla ho vic
Te mat: His to ria pa leo geo grafic zna p³yty adri atyck iej: re kon struk cja pa leo mag ne tyc zna.

W roku 2007 po brano próby do ba dañ pa leo mag ne tycznch z for macji perm skich masywu Ve le bit
(re jon Gospic, pó³nocna Dal macja). Anal izy pa leo mag ne tyc zne s¹ prowad zone w In stytu cie Geofi zyki
PAN. W labo ra to rium ING PAN prze prowadzane s¹ ba da nia noœników natu ral nej po zosta³oœci mag ne -
tyc znej me to dami mik ro skopii elek tronowej.

CZECHY
Part ner: Cze ska Akade mia Nauk
Koordy na torzy: dr Jiri Bek, kon sult ant: dr Mar zena Oliwkiewicz- Miklasiñska
Te mat: Car bon if er ous fruc ti fi ca tions and their spores from the Up per Sile sian Ba sin (dis persed and in
situ), grant No. A300130504.

W 2007 roku prze dyskutow ano stan ba dañ i przy jêto wy tyc zne do ra portu final nego, szczegól nie
oznac zenia tak sonomic zne mio spor z obu czêœci GZW, gdy¿ czêsto iden tyc zne ga tunki wystêpuj¹ w lite- 
raturze czeskiej i pol skiej pod ró¿nymi naz wami. Porównano prob lema tyc zne ga tunki mio spor na pod -
stawie zdjêæ oraz przegl¹daj¹c pre pa raty pod mik ro sko pem. Zes tawiono ta bele przed stawiaj¹ce ak tu -
alny stan wiedzy do tycz¹cy przynale¿noœci bo tanic znej mio spor.

Part ner: Czech Geo logi cal Sur vey, Brno
Koordy na torzy: Re nata Jach (ING UJ), Ja ros³aw Tyszka
Te mat: Najstarszy znany Re cur voi des zwi¹zany z ut wo rami wen towymi dol nej jury Tatr.
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Wspólne ba da nia do tycz¹ najstarszych tak sonów ot wor ni cowych rodzaju Re cur voi des, pocho-
dz¹cych z uni kalnych hy dro ter malnych ut worów dol nej jury Tatr. Ze spó³ ot wor nic sk³ada siê tu wy³¹cz-
nie z po je dync zych ga tunków tego rodzaju. Ot wor nice te skolo ni zowa³y suboksyc zne osady pokry -
waj¹ce pod mor ski went. S¹ to praw do po dob niej najstarsze znane ot wor nice z rodz iny Ammosphaer oidi -
ni dae.

JA PONIA
Part ner: Na tional In sti tute of Po lar Re search
Koordy na torzy: dr Monika A. Ku siak, dr Dan iel J. Dunkley
Te mat: Chrono logi cal con straints on the mag mas em place ment in grani toid bod ies of mixed ori gin on the 
base of Karkonosze com pos ite plu ton (NE Bo he mian Mas sif).

Ce lem ba dañ jest aplik acja mik rosondy jon owej dla geo chronolo gii cyrkonów oraz mik rosondy
elek tronowej dla geo chronolo gii mona cytów po chodz¹cych z grani toidów Karkonoszy. Ok reœle nie
wieku wy dar zeñ mag mowych i powi¹za nie ich z wyni kami analiz geo chemic znych, umo¿liwi roz -
poznanie ewo lucji nie tylko plu tonu karkono skiego, ale i równie¿ na tej pod stawie wyci¹gniêcie bardziej 
re gion alnych wniosków, które mog¹ od nieœæ siê do in nych ska³ grani toidowych.

NIEMCY
Part ner: Uniwer sytet w Ty bindze
Koordy na torzy: Pe tra Heinz i Ja ros³aw Tyszka
Te mat: Mechanizm pene tracji osadu przez ot wor nice ben tonic zne.

Kon tynuacja ba dañ, które pole gaj¹ na ob ser wacji i anal izie œladów pene tracji osadu przez ¿ywe
otwornice ben tonic zne w ak war ium wype³nio nym oryginalnym osadem oraz zawieraj¹cym ze spó³
otwornic po chodz¹cy z dna Morza Œródziemnego.

Part ner: Fed er alny In stytut Geonauk
Koordy na torzy: Juli ane Fen ner i Ja ros³aw Tyszka
Te mat: Ze spo³y ot wor nic ben tonic znych albu Dol nej Sak sonii.

Ba da nia s¹ kon tynuacj¹ zakoñc zonej czêœci miêdzynaro dowego pro jektu AL BI CORE oraz jego
pod pro jektu “Bo real Cre ta ceous Cy cles Pro ject”. Kon tynuow ano przy go tow anie pub lik acji do druku.

NOR WE GIA
Part ner: SIN TEF Pe tro leum Re search, Trond heim, Nor we gia

Koordynatorzy: doc dr hab. Krzysztof Krajewski, dr Atle MÝrk
Te mat: Anal iza po tencja³u ro ponoœnego oraz ska³ zbior nikowych w sek wencji tri asu na wschod nim
Sval bardzie.

Wspó³praca dotyczy analizy sekwencji triasu na wschodnim Svalbardzie pod wzglêdem wystêpo-
wania interwa³ów drobnoklastycznych stanowi¹cych potencjalne lub zrealizowane Ÿród³a wêglowodo-
rów oraz interwa³ów gruboklastycznych, które mog¹ stanowiæ potencjalne ska³y zbiornikowe. W roku
2007 przeprowadzono rekonesans terenowy w ramach ekspedycji organizowanej przez Nor we gian Pe -
tro leum Di rec tor ate. Badania terenowe objê³y wybrane pro file formacji VikinghÝgda, Botneheia, Tsch-
ermakfjellet i De Geerdalen. Interwa³y wzbogacone w wêgiel organiczny zosta³y opróbowane dla okre-
œlenia iloœci, jakoœci i stopnia transformacji kerogenu oraz zawartoœci wolnych bituminów. Interwa³y
zdominowane przez piaskowce zosta³y opróbowane w celu okreœlenia historii diagenezy przestrzeni
porowej, aktualnej porowatoœci i przepuszczalnoœci oraz zawartoœci bituminów alochtonicznych.
Wspó³praca jest kontynuowana z zamiarem utworzenia wspólnego, formalnego projektu badawczego.

Part ner: Dept of Earth Sci ences, Ber gen
Koordy na torzy: dr Rob ert Anczkiewicz, dr Jan Kosler

Wspólne ba da nia do tyczy³y dys try bucji pier wi ast ków œladowych w grana tach.
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ROSJA
Part ner: In stytut Geo logic zny Ro sy jskiej Akade mii Nauk
Koordy na torzy: dr Hu bert Wierzbowski, dr Mi chail Ro gov
Te mat: Re kon struk cja pa leok li matu keloweju i oks fordu plat formy ro sy jskiej przy u¿y ciu izo topów
trwa³ych.

Przed mio tem ba dañ jest próba osza cow ania tem pera tury wody mor skiej i zmian sk³adu izo to -
powego wêgla wêglanów na obsz arze plat formy ro sy jskiej w keloweju i oks fordzie. W roku 2007 roz -
poc zêto ba da nia tere nowe, w wyniku których po zys kano bo gaty i do brze zachow any ma te ria³ ros trów
be lem nitów oraz muszli ma³¿y i amo nitów z pro filu Dubki z re jonu Sara towa obejmuj¹cy górny kelowej
i dolny oks ford. Dr M.Ro gov przekaza³ pon adto zbiór ros trów be lem nitów z dol nego i œrod kowego
keloweju oraz œrod kowego i gór nego oks fordu z re jonów Ri aza nia i Kos tromy. Z³o¿ono pro jekt wspól -
nego za da nia ba dawczego na lata 2008–2009, który ma byæ reali zow any w ramach porozu mienia
o wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Ro syjsk¹ Akademi¹ Nauk.

RU MU NIA
Part ner: Uniwer sytet w Bu kareszcie
Koordy na torzy: dr Ar tur Kêdzior, dr Mi hai Popa
Te mat: Ju rajskie osady wêglonoœne re jonu Ba natu – porównanie z analogic znymi osadami na terenie
Pol ski.

W 2007 roku, w ra mach prac tere nowych w SW czêœci Ru mu nii, zakoñc zono ba da nia pier wszego
spoœród dwóch obec nie ist niej¹cych ods³oniêæ suk cesji wêglonoœnej dol nej jury na tym terenie. Opi sano
6 pro fili osadów typu “red beds” i ich przejœcia w osady wêglonoœne. Dwa spoœród nich obejmuj¹ nie mal
kom pletny pro fil osadów wêglonoœnych o mi¹¿szoœci od pow ied nio 80 i 120 me trów. W jednym z po -
zosta³ych pro fili, znajduj¹cym siê po miêdzy dwoma pro filami osadów typu “red beds” opi sanymi
w 2006 roku, znalezi ono kolejne miejsce wystêpow ania ³up ków ognio trwa³ych. Stanowi¹ one, wraz ze
znanym wczeœniej pozio mem ³up ków ognio trwa³ych oraz sil lem ba zal towym, doskona³y poziom kore-
lacyjny, znakomi cie u³at wiaj¹cym kon struk cjê przek ro jów geo logic znych. Stwierd zono, ¿e osady ko ry -
towe suk cesji wêglonoœnej wystêpuj¹ w pakie tach o znac znej mi¹¿szoœci przek rac zaj¹cej niekiedy 35
me trów. Paki ety te zbu dow ane s¹ z wie lok rot nie pow tar zaj¹cych siê sek wencji roz poc zy nanych przez
zle pieñce lub pi askowce grubozi arniste, których de po zycja czêsto poprzed zona by³a pow sta niem po-
wierzchni ero zy jnej. Mi¹¿szoœæ pe³nych po je dync zych sek wencji osadów ko ry towych nie jest znac zna
(rzadko przek racza 3m). Regu³¹ jest, ¿e ba zalne cz³ony sek wencji osadów ko ry towych s¹ znac znie
grubsze od cz³onów koñcz¹cych sek wencje. Osady pozako ry towe oraz fi to genic zne rzadko osi¹gaj¹
mi¹¿szoœci przek rac zaj¹ce 1m. Na pod stawie anal izy nastêp stwa osadów suk cesji wêglonoœnej, ich
mi¹¿szoœci oraz struk tur se dy men ta cy jnych a tak¿e oboc znej zmien noœci facji z du¿ym praw do po do -
bieñst wem mo¿na stwierdziæ, ¿e osady te de pon ow ane by³y w obrêbie niezbyt g³êbokich ko ryt rzecz-
nych sys temu roz tokowego.

UKRAINA
Part ner: In stytut Nauk Geo logic znych Naro dowej Akade mii Nauk Ukrainy w Ki jowie
Koordy na torzy: dr Gedl P., dr T. Shevchenko
Te mat: Bi os traty grafia dino cys towa i pa leo geo grafia eo cenu i oli go cenu NW Ukrainy w nawi¹za niu do
pol skiej czêœci basenu epik on tynen tal nego.

Wspó³praca za pocz¹tkow ana w 2005 r. w ra mach grantu MNiI 2 P04D 03128.
Prze ba dano wstêpnie wy brane pro file pa leo genu NW Ukrainy, z których nie mal wszyst kie, tak eo -

ceñskie jak i oli go ceñskie, zawiera³y ze spo³y dino cyst. Najstarsze opi sane ze spo³y dino cyst, reprezen -
tuj¹ce iprez, zosta³y znalezi one w kaniewskiej swi cie. M³odszy ze spó³ zosta³ znalezi ony w bu ci ack iej
swi cie – reprezen tuje on wy¿sz¹ czêœæ iprezu lub lu tet. Nie znalezi ono na to mi ast ty powo lu teckich ze -
spo³ów dino cyst. Bo gate ze spo³y bar toñskich dino cyst zosta³y znalezi one w ki jowskiej swi cie. Dino -
cysty z najwy¿szej czêœci eo cenu – pria bonu zosta³y znalezi one je dynie w obu chowskiej swi cie –
wystêpuje tu charak ter ystyc zna dla tego czasu ga tunek Rhom bod in ium per fo ra tum. W ba danym ma te -
riale znalezi ono bo gate ze spo³y dino cys towe, którym przypi sano oli go ceñski wiek. Opub likow ano
pracê: Gedl P., Shevchenko T. V., 2007. (spis pub lik acji 1c).
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USA
Part ner: Chev ron, Hous ton, Texas
Koordy na torzy: prof. dr hab. J. Œro doñ, dr D. McCarty
Te mat: Pow ierzch nia w³aœciwa i gês toœæ ³adunku smek tytów.

W roku 2007 dok onano dwukrot nie grun townych przeróbek po re cenzjach wspól nej pracy: Œro doñ
J. and McCarty D. K. Sur face area and layer charge of smec tite from CEC and egme/H2O re ten tion
meas ure ments, która w grud niu 2007 zosta³a zaak cep tow ana do druku w Clays & Clay Min er als.

Part ner: De part ment of Earth Sci ences, Uni ver sity of South ern Cali for nia
Koordy na torzy: dr Rob ert Anczkiewicz, prof. John P. Platt

Wspó³praca do tyczy³a da tow ania granatów ze ska³ HP/LT.

WIELKA BRY TA NIA
Part ner: NIGL Key worth
Koordy na torzy: dr Rob ert Anczkiewicz, dr Quentin Crowley

Wspó³praca do tyczy³a da tow ania cyrkonów z leu ko granitów.

Part ner: New cas tle Uni ver sity, School of Civil En gi neer ing and Geo sci ences and In sti tute for Re search
in En vi ron ment and Sus tain abil ity, Dev on shire Build ing
Koordy na torzy: prof. dr hab. J. Œro doñ, prof. A. Ap lin
Te mat: Rent ge no grafic zne ba da nia wp³ywu dia ge nezy na ori en tacjê min era³ów blasz kowych.

W roku 2007 anali zow ano wyniki po mi arów rent ge no grafic znych ori en tacji w mu³ow cach trze -
ciorzêdowych fliszu pod ha lañskiego i re da gow ano pub lik acjê na ten te mat

WÊGRY
Part nerzy: De part ment of Ge ol ogy E. Lo rand Uni ver sity, Bu da pest i E. Lo rand Geo physi cal In sti tute,
Bu da pest.
Koordy na torzy: prof. Andrzej Pszczó³kowski, János Haas, Emoe Már ton i dr Ja cek Gra bowski (PIG)
Te mat: Mag ne to straty grafia granicy jura/kreda w pro filu Lokut (Wêgry, Góry Bakoñskie).

Przed mio tem wspólnych ba dañ s¹ facje am monitico rosso i wapi eni kal pi onel lowych z prze³omu
jury i kredy (ty ton–be rias), których ods³oniêcia znajduj¹ siê na terenie Lasu Bakoñskiego, w pro filu
Lokut. Na pod stawie ba dañ bio- i mag ne to straty grafic znych osady da tow ano. Stwierd zono, ¿e wa runki
de po zycji cechowa³y siê niewiel kim dop³ywem ma te ria³u tery genic znego i ni skim tem pem se dy men -
tacji (1m do 5m/mln lat). Charak ter i tempo se dy men tacji pro filu Lokut œwi ad czy o jego usytuow aniu na
sk³onie wynie si enia pe la gic znego. Dy namika zmian se dy men tacji pro filu Lokut jest zbli¿ona do charak -
ter ystyki se dy men tacji pro filu Brodna z pi eni ñskiego pasa ska³kowego. Ba da nia bêd¹ kon tynuow ane
w 2008 roku w ra mach pro jektu ba dawczego MNiSW.

Cz³on kostwo z wy boru w miêdzynaro dowych organi zacjach nau kowych

Prof. Nonna Bakun- Czubarow

• Cz³onek 16- osobowego Komitetu Koordy na cy jnego Miêdzynaro dowych Kon fer encji Ek lo gi towych
(In ter na tional Ec lo gite Con fer ence Co- ordinating Com mit tee – IECCC), od 1993 r. Komitet ten dzia³a
w ra mach In ter na tional Litho sphere Pro gram (ILP). W 2005 r. zosta³a wy brana na czwart¹ 4- letni¹
kadencjê.

• Cz³onek grupy ro boc zej UDCCS (Ul tra Deep Con ti nen tal Crust Sub duc tion), zajmuj¹cej siê ul tra-
g³êbok¹ sub dukcj¹ sko rupy kon tynen tal nej, dzia³aj¹cej w ra mach In ter na tional Litho sphere Pro gram
(ILP) od 2005 r.

• Naro dowy ko re spon dent Miêdzynaro dowej Asocjacji Wul kano lo gii i Chemii Wnêtrza Ziemi
(IAVCEI), od 1978 r.

54



Prof. Krzysz tof Birk en ma jer

• Cz³onek Rady IASC (In ter na tional Arc tic Sci ence Com mit tee) od 1991 r.
• Cz³onek honorowy Ru mu ñskiej Akade mii Nauk (od 1997 r.)
• Cz³onek honorowy Geo logi cal So ci ety of Amer ica (od 1985)
• Cz³onek honorowy Ös ter rei chische Ge olo gische Ge sellschaft (od 1991)

Prof. Jan Dow gia³³o

• Wy brany na cz³onka honorowego Miêdzynaro dowej Asocjacji Hy dro ge ologów
• Cz³onek Kole gium Re dak cy jnego En vi ron men tal Ge ol ogy od 1998 r.
• Cz³onek Sci ence Ad vi sory Group In ter nat. Con ti nen tal Sci en tific Drill ing Pro gram, od 2006 r.

Dr Dari usz Gmur

• Cz³onek In ter na tional Com mit tee for Coal and Or ganic Pe trol ogy, od 2004 r.

Prof. Rysz ard Gradzi ñski

• Cz³onek honorowy Slov en skej Speleo logickej Spoleènosti od kwi et nia 2004 r.

Dr Monika Ku siak

• Cz³onek Euro pean Mi crobeam Analy sis So ci ety, EMAS, wybór w 2002 r.
• Cz³onek In ter na tional As so cia tion of Sedi men to lo gists, IAS, wybór w 2002 r.

Prof. Marek Le wan dowski

• Zarz¹d In ter na tional Con ti nen tal Sci en tific Drill ing Pro gram (ICDP), od 2000 r. do dziœ

Prof. Teresa Mad eyska

• Cz³onek Komitetu Naro dowego IN QUA – Miêdzynaro dowej Unii Ba dañ Czwar torzêdu.

Prof. Szcze pan Porêb ski

• Geo logica Car pa thica, cz³onek Rady Re dak cy jnej, od 2000 r.
• Deut sche For schungs ge mein schaft, od 2001 cz³onek pan elu re cen zentów DFG dla pro gramu prio ry te -

towego p.t. “Dy nam ics of Sedi men tary Sys tems un der Vary ing Stress Con di tions”.
• Geo logi cal Quar terly, cz³onek Rady Re dak cy jnej od 2007 r.

Dr Adam Por owski

• Cz³onek Komisji Wód Min er alnych i Ter malnych IHA od 2001 r.

Dr hab. Wi told Smu likowski

• Cz³onek pod komisji ds. sys te ma tyki ska³ metamor fic znych (SCMR) Miêdzynaro dowej Unii Nauk
Geo logic znych (IUGS).

Prof. Krystyna Sze roc zyñska

• Sek re tarz Komitetu Naro dowego IN QUA – Miêdzynaro dowej Unii Ba dañ Czwar torzêdu.

Prof. Jan Œro doñ

• Euro pean Clay Groups As so cia tion (Eu ro pejska Asocjacja Grup Ilastych), w 2003 wybór na prezy -
denta asocjacji na 4- letni¹ kadencjê

• Euro pean Clay Groups As so cia tion, cz³onek Rady Re dak cy jnej Clay Min er als, od 1992.
• Cze ska i S³owacka Grupa Ila sta, cz³onek honorowy od 1996.

Dr hab. Anna Œwierc zewska

• Skarb nik miêdzynaro dowego stowarzyszenia Galicia Tec tonic Group

Prof. An toni To kar ski

• Prezes miêdzynaro dowego stowarzyszenia Galicia Tec tonic Group, od 2001 r.

Prof. El¿bi eta Tur nau

• Cz³onek- korespondent Pod komisji Straty grafii Kar bonu Miêdzynaro dowej Unii Nauk Geologicz-
nych (IUGS).
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Dr hab. Ja ros³aw Tyszka

• Cz³onek Cush man Foun da tion for Fo ra mi nif eral Re search (Waszyng ton), od 1992 r.
• Cz³onek ko re spon dent Niemieck iej Komisji Straty grafii Kredy, od 1999 r.
• Sek re tarz Fun dacji im. J. Grzy bowskiego, Kraków- Londyn, od 2006 r.

Prof. Andrzej Wiewióra

Cz³onek Rady Wy dawnic zej Clay Min er als, od 1998 roku.
Cz³onek za³o¿y ciel ECGA (Euro pean Clay Group As so cia tion).

Prof. Andrzej ¯elaŸniewicz

Cz³onek ze spo³u re dak cy jnego Geo lines, wyd. Akade mii Nauk Re pub liki Czeskiej, od 2002 r.
Cz³onek ze spo³u re dak cy jnego Zeitschrift fuer Ge olo gische Wi es sen schaf ten, od 2002 r.

Miêdzynaro dowa wymi ana oso bowa

Lista wy jazdów:

Dr Rob ert Anczkiewicz
Niemcy, Kolo nia, 19- 24.08.2007, kon fer encja, fi nansowanie: grant.
Nor we gia, Ber gen, 10- 17.11.2007, ba daw czy, fi nansowanie: grant.

Prof. dr hab. Nonna Bakun- Czubarow
Wielka Bry ta nia, Port ree w Szkocji, 30.06-6.07.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: In ter na tional Litho sphere Pro gram i za -

danie ba daw cze 2.6.

Dr Ar kadi usz Der kowski
USA, De part ment of Earth Sci ences, Uni ver sity of Cali for nia, Riv er side, 15.03.2006- 15.03.2008, sta¿ po dok tor ski,

finansowanie: UCR.

Dr Mi cha³ G¹sior owski
Hisz pania, Bar ce lona, 06.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: te mat 6.3 i 1.9.
S³owacja, kon fer encja, 10.2007, fi nansowanie: na koszt organi za torów.

Mgr Jan Hejnar (dok to rant)
S³owacja, Bratys³awa, 14.06- 20.06.2007, S³owacka Akade mia Nauk, ba daw czy, fi nansowanie: SAS, BWZ.

Dr hab. Hel ena Hercman
S³owacja, 10.2007, kon fer encja i prace tere nowe, fi nansowanie: te mat 1.9.

Dr Mi ros³aw Jas trzêb ski
Czechy, Tepla, 10.04- 15.04.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: za danie 4.1.

Dr Ar tur Kêdzior
Wielka Bry ta nia, Bir ming ham, 22- 26.04.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: IGCP 469.
Holan dia, Lei den, 15- 19.10.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: IGCP 469 oraz sieæ “Gazy” M. Pasz kowskiego.
Ru mu nia, 2-11.11.2007, ba da nia tere nowe, fi nansowanie: za danie 5.4.

Dr hab. Krzysz tof Kra jewski
Antark tyka Zachod nia, Szet landy Po³udniowe, Wyspa Króla Jer zego, 04.12.2006- 23.03.2007, Ek spe dycja po larna, ba daw czy,

fi nansowanie: pro jekt ba daw czy za mawi any PBZ- KBN- 108/P04/2004.
Sval bard, Spits ber gen, re jon Is fjor den, 30.06- 28.07.2007, Ek spe dycja po larna, ba daw czy, fi nansowanie: pro jekt ba daw czy

w³asny N307 069 32/4103.
Sval bard, Nor daustlan det, re jony Mur chin sonfjor den i Hin lopen stre tet, 29.07- 04.08.2007, Ek spe dycja po larna, ba daw czy,

finansowanie: pro jekt ba daw czy specjalny IPY/297/2006.
Sval bard, Hopen, Edgeøya, Bar entsøya, E Spits ber gen, 10- 26.08.2007, Ek spe dycja po larna, ba daw czy, fi nansowanie: pro jekt

ba daw czy specjalny IPY/297/2006 oraz Nor we gian Pe tro leum Di rec tor ate.

Dr Monika A. Ku siak
Chiny, Nan jing, 19.06-2.07.2007, Nan jing In sti tute of Ge ol ogy & Pa lae on tol ogy, Chi nese Acad emy of Sci ences, fi nansowanie:

w ra mach wymi any bezde wi zowej PAN/ChAN.
Niemcy, Pots dam, 30.07-2.08.2007, Geo For schungsZen trum, ba daw czy, kon sul tacje, fi nansowanie: te mat 2.6.
Czechy, Praga, 10.09- 14.09.2007, In sti tute of Ge ol ogy & Pa lae on tol ogy, Char les Uni ver sity, ba daw czy, prace tere nowe,

finansowanie: te mat 2.6.
S³owacja, Bratys³awa, 16- 19.10.2007 oraz 2-6.12.2007, State Geo logi cal In sti tute of Dio nyz Stur, ba daw czy, fi nansowanie:

sieæ “Gazy” M. Pasz kowskiego.
Ja ponia, To kyo, 14.12.2007- 11.01.2008, Na tional In sti tute of Po lar Re search, ba daw czy, fi nansowanie: Fun dacja na Rzecz

Nauki Pol skiej.
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Prof. dr hab. Marek Le wan dowski
Chor wacja, Zagrzeb, 23- 31.08.2007, Uniwer sytet w Zagrze biu, ba daw czy, fi nansowanie; wymi ana bezde wi zowa PAN/

CANiS.

Prof. dr hab. Teresa Mad eyska
Ukraina, Czer niowce, 22- 31.05.2007. In stytut Ukrai nozn aw stwa, Lwów, kon fer encja polsko- ukraiñska, fi nansowanie BWZ

PAN i NANU.
Ukraina, Lwów, Tar no pol, Hly boc zek Wielki, 9-13.10.2007. In stytut Geo grafic zny Uniwer sytetu Lwowskiego, ba daw czy,

finansowanie: NANU i te mat 6.6.

Dr hab. Bar bara Marciniak
Bia³oruœ, Miñsk, 09.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: te mat 6.7.

Dr Monika Ma siak
Bel gia, Gent, Bruk sela, 07- 14.10.2007, Re search Unit Pa lae on tol ogy Ghent Uni ver sity Bel gium, ba daw czy, fi nansowanie:

temat 3.5.

Dr Jo anna Mi ros³aw- Grabowska
Hisz pania, Bar ce lona, 06.2007, kon fer encja, fi nansowanie: grant (J. Mi ros³aw- Grabowskiej).

Dr Iza bella Nowak
Czechy, Tepla, 10- 15.04.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: za danie 4.1.

Dr Mar zena Oliwkiewicz- Miklasiñska
Wielka Bry ta nia, Bir ming ham, 22- 26.04.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: IGCP 469.
Nankin, Chiny, 21- 24.06.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: wymi ana bezde wi zowa PAN/ChAN oraz za da nia 5.3 i 5.5.
Lizbona, Por tu ga lia, 24- 28.09.2007, kon fer encja, fi nansowanie: sieæ “Gazy” M. Pasz kowskiego oraz za danie 5.5.
Lei den, Holan dia, 15- 19.10.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: IGCP 469 oraz sieæ “Gazy” M. Pasz kowskiego.

Dr Mari usz Pasz kowski
Wielka Bry ta nia, Bir ming ham, 22- 26.04.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: IGCP 469.
Czechy, Kar paty mo rawskie, 24- 25.08.2007, ba daw czy, fi nansowanie: sieæ “Gazy” M. Pasz kowskiego.
Ukraina, Wo³yñ, Kar paty, 26.07-4.08.2007, ba daw czy, fi nansowanie: sieæ “Gazy” M. Pasz kowskiego
Czechy, Kar paty mo rawskie, 11- 12.10.2007, ba daw czy, fi nansowanie: sieæ “Gazy” M. Pasz kowskiego.
Holan dia, Lei den, 15- 19.10.2007, kon fer en cy jny i ba da nia tere nowe w Bel gii, fi nansowanie: IGCP 469 oraz sieæ “Gazy” M.

Pasz kowskiego.
Grecja, wyspa Chios, Turcja, pó³wy sep Kara bu rum, 13- 17.11.2007, ba da nia tere nowe, fi nansowanie: sieci “Gazy” i “Ot wory”

M. Pasz kowskiego.
Grecja, Ateny, 18- 21.11.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: sieci “Gazy” i “Ot wory” M. Pasz kowskiego.
Turcja, Ter ran Is tambu³u- Zunguldaku, 22- 27.11.2007, ba da nia tere nowe, fi nansowanie: sieci “Gazy” i “Ot wory” M. Pasz -

kowskiego.

Prof. dr hab. Szcze pan Porêb ski
Ukraina, ok. Lwowa, 5-10.07.2007, ba da nia tere nowe, fi nansowanie; PIG

Dr Adam Por owski
Rosja, St. Pe ters burg, 04.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: te mat 1.3 i koszt w³asny.
Ru mu nia, Stana de Vale, 09.2007, fi nansowanie: te mat 1.4 i koszt w³asny.

Dr Marta Rauch-W³odar ska
Czechy, Tepla, 10- 15.04.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: za danie 4.3.

Dr El wira Si en kiewicz
Hisz pania, Bar ce lona, 06.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: te mat 6.2 i grant (J. Mi ros³aw- Grabowskiej).

Mgr Grze gorz Su jka
S³owenia, Pos to jna, 03.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: stypen dium M. Cu rie Con fer ences & Train ing Courses (MSCF–

CT-2005-029674).

Prof. dr hab. Krystyna Sze roc zyñska
Aus tra lia – Cairns, Nowa Ze lan dia – Christ church, 22.07- 12.08.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: BWZ PAN, temat 6.5

i koszt w³asny.
Fin lan dia, Hel sinki, 5-11.11.2007, ba daw czy, In stytut Ge olo gii i Pa leoon tolo gii Uniwer sytetu w Hel sink ach, fi nansowanie:

wymi ana bezde wi zowa PAN/FAN.
Hisz pania,Walencja, 24- 29.09.2007, warsz taty nau kowe, fi nansowanie: Uniwer sytet w Walencji i te mat 6.5.

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Francja, Stras bourg, 2.01- 28.02.2007, Ecole et Ob ser va toire des Sci ences de la Terre, Uni ver site Louis Pas teur, ba daw czy,

finansowanie: Uni ver site Louis Pas teur i za danie 2.2.
Por tu ga lia, Aveiro, 22- 27.07.2007, Uni ver si dade de Aveiro, kon fer en cy jny, fi nansowanie: organi za torzy i grant w³asny.
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Dr hab. Anna Œwierc zewska
U.K., Glas gow, 2-09.01.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: grant.
Peru, Lima, 3-13.03.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: grant.
Czechy, Tepla, 10- 15.04.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: za danie 4.3.
Wêgry, Szil vas varad, 3-13.06.2007, Geo logi cal In sti tute of Hun gary, ba daw czy, fi nansowanie: wymi ana bezde wi zowa

WAN/PAN.
S³owacja, Nemestov, 6-10.08.2007, S³owacka Akade mia Nauk, ba daw czy, fi nansowanie: wymi ana bezde wi zowa PAN/SAN.

Prof. dr hab. An toni To kar ski
U.K., Glas gow, 2-9.01.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: grant.
Peru, Lima. 3-13.03.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie: grant.
Wêgry, Szil vas varad, 3-13.06.2007. Geo logi cal In sti tute of Hun gary, ba daw czy, fi nansowanie: wymi ana bezde wi zowa

PAN/WAN.

Dr hab. Ja ros³aw Tyszka
Francja, An gers, 6-13.06.2007, Uniwer sytet w An gers, kon fer encja i wy jazd ba daw czy, fi nansowanie: za danie 3.4.

Mgr Ka tarzyna Walc zak (dok to rantka)
Nor we gia, Ber gen, 10- 17.11.2007, ba daw czy, fi nansowanie: grant R. Anczkiewicza.

Mgr Mi cha³ War cho³ (dok to rant)
Nor we gia, Ber gen, 20.06.-20.11.2007. De part ment of Earth Sci ences, Uni ver sity of Ber gen, szkolen iowy, fi nansowanie: Re -

search Coun cil of Nor way.

Dr Hu bert Wierzbowski
Rosja, Mo skwa i Sara tow, 4-18.06.2007. In stytut Geo logic zny Ro sy jskiej Akade mii Nauk, ba daw czy, fi nansowanie: wymi ana

bezde wi zowa PAN/RAN i za danie2.10.

Dr Andrzej Wi la mowski
Szwajcaria, Lo zanna. 28.05- 16.06.2007. In sti tute of Min er al ogy and Geo chem is try, Uni ver sity of Lau sanne, ba daw czy,

finansowanie: pro jekt ba daw czy w³asny.

Mgr Edyta Zawisza
Hisz pania, Walencja, 24- 29.09.2007, warsz taty nau kowe, fi nansowanie: Uniwer sytet w Walencji, te mat 6 i koszt w³asny.
Spits ber gen, Horn sund - Pol ska Stacja Po larna, 16.07- 15.08.2007, fi nansowanie – “sieæ po larna”.

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Is lan dia, Reyk jawik, 12- 16.04.2007, kon sul tacja, fi nansowanie: GFZ – Pots dam,
Aus tria, Wie deñ, 18- 20.04.2007, organi za cy jny, fi nansowanie: kan ce laria PAN,
Turcja, Is tambu³, 21- 24.04.2007, kon sul tacja, fi nansowanie: GFZ – Pots dam,
Francja, Or leans, 7-13.09.2007, kon fer en cy jny, fi nansowanie te mat 4 i œrodki w³asne.

Lista przy jazdów:

Prof. Pavel Bos«k
Czechy, Praga, 11-17.07.2007, Instytut Geologii AN Republiki Czeskiej, badawczy, do dr hab. H. Hercman, finansowanie:

BWZ w ramach wymiany bezdewizowej PAN/ANRCz.

Dr Dan iel J. Dunkley
Ja ponia, To kyo, Na tional In sti tute of Po lar Re search, 19.08.-12.09.2007, kon fer en cy jny i prace tere nowe z dr M. Ku siak,

finansowanie: Na tional In sti tute of Po lar Re search.

Prof. Yuriy Fe do ry shyn
Ukraina, Lwów, 10- 16.09.2007 i 5-11.11.2007., Pañst wowy In stytut Poszuki wañ Geo logic znych Ukrainy, ba daw czy,

finansowanie: Wydz. VII PAN i pro jekt ba daw czy 2P04D 03829.

Dr László Fo dor
Wêgry, Bu da peszt, Geo logi cal In sti tute of Hun gary, 10- 16.12.2007, ba daw czy, do dr hab. Anny Œwierc zewskiej i prof. An -

toniego To kar skiego, fi nansowanie: BWZ PAN w ra mach wymi any bezde wi zowej WAN/PAN.

Prof. Fe lix Grad stein
Nor we gia, Oslo, 3-9.09.2007, Uniwer sytet w Oslo, przy jazd szkolen iowy (prowadzenie kursu) na zaproszenie doc. Ja ros³awa

Tyszki, Oœro dek Ba daw czy ING PAN, fi nansowanie: Uniwer sytet w Oslo oraz uc zest nicy.

Dr �yvind Ham mer
Nor we gia, Oslo, 9-11.09.2007, Uniwer sytet w Oslo, przy jazd szkolen iowy (prowadzenie kursu) na zaproszenie doc. Ja ros³awa

Tyszki, Oœro dek Ba daw czy ING PAN, fi nansowanie: Uniwer sytet w Oslo oraz uc zest nicy.

Ga bor Imre
We gry, Bu da peszt, Eöt vös Loránd Geo physi cal In sti tute of Hun gary, 4-17.08.2007, ba daw czy, do prof. A. To kar skiego i dr M.

Rauch-W³odar skiej, fi nansowanie: BWZ w ra mach wymi any bezde wi zowej WAN/PAN.

58



Dr Ma ryna Ko mar
Kijów, In stytut Nauk Geo logic znych NANU w Ki jowie, 13- 26.03.2007, ba daw czy, fi nansowanie: BWZ PAN, NANU.

Dr Emö Márton
We gry, Bu da peszt, Eöt vös Loránd Geo physi cal In sti tute of Hun gary, 4-17.08.2007,ba daw czy, do dr Marty Rauch-W³odar skiej,

fi nansowanie: BWZ w ra mach wymi any bezde wi zowej WAN/PAN.

Dr Zol tan Pecs kay
Wêgry, De bre cen, In sti tute of Nu clear Re search of the Hun gar ian Acad emy of Sci ences (ATOMKI), 15- 25.11.2007, ba daw czy,

do prof. Krzysztofa Birk en ma jera i doc. Krzysztofa Kra jewskiego, fi nansowanie: BWZ wymi ana bezde wi zowa PAN/
WAN

 Dr Du san Starek
S³owacja, Bratys³awa, S³owacka Akade mia Nauk, 20- 24.08.2007, ba daw czy, do dr hab. A. Œwierc zewskiej i prof. A. To kar -

skiego, fi nansowanie: BWZ w ra mach wymi any bezde wi zowej PAN/SAN.

Prof. Ka zuhiro Suzuki
Ja ponia, Na goya, Na goya Uni ver sity Cen ter for Chrono logi cal Re search, 25.08.-9.09.2007, kon fer en cy jny i organi za cy jny, do

dr M. Ku siak, fi nansowanie: Na goya Uni ver sity Cen ter for Chrono logi cal Re search.

Ed win Zeel maekers
Bel gia, Leu ven, Uniwer sytet w Leu ven, kil kak rot nie w ci¹gu roku, szkolen iowy do prof. Jana Œro do nia, fi nansowanie: œrodki

w³asne dok to ranta.
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VIII. UPOWSZECH NI ANIE WYNIKÓW BA DAÑ

KON FER ENCJE I WARSZ TATY WSPÓ£ORGANI ZOW ANE PRZEZ IN STYTUT

Kon fer encja miêdzynaro dowa: 10th Joint Meet ing of Re gional Com mit tee of North ern Neo gene 
Stra tigra phy and Re gional Com mit tee of North ern Palaeo gene Stra tigra phy, Kraków,
3-7.09.2007

Kon fer encjê zor gani zow ali pra cownicy Oœrodka Ba dawczego ING PAN w Kra kowie: dr Prze -
mys³aw Gedl – koordy nacja; mgr Alek san dra Miz er ska, mgr Bar bara Kietliñska- Michalik, dr hab. Ja -
ros³aw Tyszka.

Uc zest niczy³o w kon fer encji 45 osób, w tym 7 z kraju i 38 z za granicy. Wyg³oszono 16 ref er atów
w dwóch blokach te ma tyc znych oraz za prezen tow ano 12 pos terów. W trak cie kon fer encji odby³y siê
dwie wy ciec zki tere nowe, na których uc zest nicy za pozn ali siê z ut wo rami mio cenu oko lic Kra kowa oraz 
pa leo genu Kar pat fliszowych.

Fi nansowanie: uczestnicy

Kon fer encja miêdzynaro dowa: Eu ro gran ites 2007, Wroc³aw, Kar pacz, Kraków, Zako pane
1.09-6.09.2007

Konferencjê zorganizowali pracownicy PIG w Warszawie przy wspó³pracy z pracownikami z ING
PAN: dr Monik¹ A. Kusiak, dr Robertem Bachliñskim, dr Justyn¹ Domañsk¹-Siuda. Uczestniczy³o
w konferencji 45 osób, g³ównie z zagranicy.

Zgodnie z g³ówn¹ ide¹ pomys³odawców, celem konferencji Eurogranites jest dok³adna prezentacja
kontekstu geologicznego, osi¹gniêæ badawczych i problemów zwi¹zanych z lokalnymi granitoidami,
charakterystycznymi dla konkretnego regionu Europy.

Warsz taty/krót kie kursy:

GeoShort Course nr 1 – “Re cent De vel op ments in Quan ti ta tive Bi os tra tigra phy”, Kraków,
8.09.2007

Kurs zor gani zow any przez dr hab. Ja ros³awa Tyszkê z Oœrodka Ba dawczego ING PAN w Kra -
kowie, prowadzenie kursu: prof. Fe lix Grad stein z Uniwer sytetu w Oslo, Nor we gia

W kur sie uc zest niczy³o 10 osób, w tym 8 z kraju i 2 z za granicy. Ce lem by³o szkole nie w zak re sie
me to dyki straty grafii iloœciowej.

Fi nansowanie: Uniwer sytet w Oslo oraz czêœciowo uc zest nicy

GeoShort Course nr 2 – “Pa le on to logi cal data analy sis with PAST”, Kraków, 10.09.2007
Kurs zor gani zow any przez dr hab. Ja ros³awa Tyszkê z Oœro dek Ba daw czy ING PAN w Kra kowie,

prowadzenie kursu: dr Øy vind Ham mer, Uniwer sytet w Oslo, Nor we gia.
W kur sie uc zest niczy³o 12 osób, w tym 10 z kraju i 2 z za granicy. Ce lem by³o szkole nie w zak re sie

me tod statystyc znych stosowanych przez ge ologów.
Fi nansowanie: Uniwer sytet w Oslo oraz czêœciowo uc zest nicy

Warsz taty nau kowe “Ac ces sory min er als in- situ: mi cro ana lyti cal meth ods and pet ro logi cal
ap pli ca tions”, Kraków, 15- 16.06.2007

Warsz taty zor gani zow ane przez Pol skie Towarzystwo Min era logic zne, ING UJ, ING PAN, AGH
oraz Uni ver sity of Mas sa chu setts Am herst. Z Oœrodka Ba dawczego ING PAN w Kra kowie w organi -
zacji bra³a udzia³ dr Monika A. Ku siak.

W warsz ta tach udzia³ wziê³o 46 osób z 12 pañstw, przed stawio nych zosta³o 16 ref er atów. Warsz -
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taty stanowi³y fo rum prezen tacji najnowszych rozwi¹zañ me tod ba dawczych min era³ów akcesorycz-
nych i opra cow ania nowych tech nik geo chrono logic znych. Fi nansowanie: Min is terstwo Nauki i Szkol -
nictwa Wy¿szego oraz czêœciowo uc zest nicy

Wspó³organi zacja z ING UJ i prowadzenie (dr hab. Ja ros³aw Tyszka z ING PAN) 6 po siedzeñ nau -
kowych Kra kowskiego Oddzia³u PTG, w siedzi bie ING UJ, Kraków.

UDZIA£ PRA COWNIKÓW W KON FER ENCJACH

Kon fer encje kra jowe

XVII Ogól no pol skie sym pozjum: “Pro gram zin te grow anego moni tor ingu œro dowiska
przy rod nic zego a za da nia ochrony obsz arów Na tura 2000”, Iza belin, 12- 14.04.2007
Ref erat:

Zawisza E. – Anal iza sub fo sylnych wioœlarek (Cla do cera, Crus ta cea) jako me toda in for macji o zmia-
nach tro fii w jezio rach – dziœ i w przesz³oœci.

Poster:
Przy chodzka M., Paprocka A., K. JóŸwiak K. – Oznac za nie sk³adu izo to powego 15N w wo dach
podziemnych jako me toda iden ty fikacji ge nezy jonu azo tanowego.

IV Semi nar ium Meteo ry towe i Walny Zjazd Pol skiego Towarzystwa Meteo ry towego, Olsz tyn,
20- 21.04.2007
Poster i ref erat:

Pasz kowski M., W. Czajka W. – Struk tura Pe³czy – Jeszcze je den im pakt z granicy K/T.

Ge olo gia i ge neza zbior ników aku mu lacji bio genic znej, Tleñ, Bory Tu chol skie, 26- 28.04.2007
Poster:

Paj¹kowski J., Sze roc zyñska K. – Post glacjalny roz wój tor fowisk w Bo rach Tu chol skich.
Zawisza E. – uc zest nik

III Ogól no pol ska Kon fer encja Nau kowa “Ba da nia pet ro logic zne i min era logic zne w ge olo gii”,
Warszawa, 9-10.05.2007
Ref er aty:

Œwierc zewska A., To kar ski A.K., Dudek- Wing T., Rauch M. & Hu rai V. – Zas tosowanie geo ter -
mome tru illitowo- smektytowego do poznania struk tury ter mic znej pol skiego i s³owack iego seg mentu 
Kar pat zewnêtrznych.
Œwierc zewska A., Wy socka A., Il nicki S., Cuong N.Q. – Zapis ak ty wnoœci tek tonic znej wiel kich stref
uskokowych w sk³adzie ma te ria³u de try tyc znego basenów se dy men ta cy jnych (neo gen, p³n Wi et -
nam).

Poster:
Domañska- Siuda J. – Po chodzenie i ewo lucja stopu ma ci erzys tego granitu hornblendowo-biotyto-
wego z zachod niej czêœci masywu strze gom skiego).
Bakun- Czubarow N. – uc zest nik

Doroc zne Sym pozjum Sek cji Min era³ów Ilastych PTMin., Kraków, 25- 26.05.2007
Œro doñ J. – uc zest nik

Wspó³czesne Prob lemy Hydro geo lo gii, Krynica Zdrój, 19- 22.06.2007
Leœniak P.M. – uc zest nik.

III Pol ska Kon fer encja Pa leo bo taniki Czwar torzêdu, Szklar ska Porêba 19.06- 22.06.2007.
Ref erat:

Marciniak B. – Dia to mostraty grafia osadów jeziornych in ter glacja³u eem skiego w Rum lówce ko³o
Grodna (Bia³oruœ).
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LXXVIII Zjazd Pol skiego Towarzystwa Geo logic znego “Bu dowa re gionu lu bel skiego
i prob lemy ochrony li tos fery”, Lublin, 29.08- 01.09.2007
Ref erat za mawi any:

Œwidrowska J. – Kreda w re gionie lu bel skim – se dy men tacja i jej tek tonic zne uwa run kow ania.
Kêdzior A. – uczestnik

GeoShort Course, In stytut Nauk Geo logic znych UJ, Kraków, 10.09.2007
Pisar zowska A. – uc zest nik

Granice pa le on tolo gii, XX Kon fer encja Nau kowa Pa leo bio logów i Bi os traty grafów PTG, Œwiêta 
Ka tarzyna pod £ysic¹, 10- 13.09.2007.
Ref er aty:

Ma siak M. – Sy lur skie ze spo³y akri tar chowe z Gór Œwiêtokrzyskich.
¯yli ñska A., Szcze panik Z., Ma siak M., Salwa S. – Granica kambr dolny/œrod kowy w Górach
Œwiêtokrzyskich – nowe ob ser wacje.

Poster:
Stempieñ- Sa³ek M. – Mio spory w or dowiku ot woru wiert nic zego Wilków IG-1 w Górach Œwiêto-
krzyskich?

Prowadzenie wy ciec zki:
Ma siak M. – Stano wisko Pr¹gow iec.

Ju ras sica VI, Ojców, 20- 22.09.2007
Ref erat:

Wierzbowski, H., Dem bicz, K., Prasz kier, T., – Wstêpne wyniki ba dañ nad wêglow¹ i tle now¹ straty -
grafi¹ izo to pow¹ keloweju Wy¿yny Krakowsko- Czêstochowskiej.

Spot kanie U¿yt kowników Bruker Pol ska. Poznañ, 16- 17.10.2007
By lina P. – uc zest nik

Ogól no pol ski Kon gres Geo ter malny, “Geo ter mia w Polsce – doœwi adczenia, stan ak tu alny,
per spek tywy roz woju”, Radzie jowice 17- 19.10.2007

Por owski A. – uc zest nik

XIV Sesja Sek cji Pet rolo gii PTMin, Bu kow ina Tatrzañska, 18- 21.10.2007
Œro doñ J. – prowadzenie wy ciec zki tere nowej

41. Sym pozjum Speleo logic zne, Kletno, 18- 21.10.2007
Herc man H.– prze wod nic zenie sesji

Ref erat:
Herc man H., G¹sior owski M., Ma rusz kiewicz M., Paw lak J., Su jka G. – O zas tosowaniu me tod izo to -
powych w ba da ni ach krasu – uwag garœæ.
Gradzi ñski M., Le wan dowska A., Pasz kowski M., Du li ñski M., ̄ ywiecki M., Nawrocki J., Kry gier J.
& Lit wi nowicz R. – Perm ski wul kano genic zny kras an tyk liny Dêb nika – wstêpne wyniki ba dañ.

Re kon struk cja dy namiki procesów geo mor fologic znych – formy rzeŸby i osady, Warszawa,
25- 26.10.2007

Sze roc zyñska K. – uc zest nik

Sesja Spra wozdaw cza Pro jektu Zamawia nego PBZ- KBN- 108/PO4/2004 “Struk tura, ewo lucja
i dy namika li tos fery, kri os fery i bios fery w eu ro pejskim sek torze Ark tyki oraz w Antark tyce”,
Warszawa 29- 30.10.2007
Ref er aty:

Kra jewski K. P. – Tri asowe facje fos fo genic zne Sval bardu.
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Kra jewski K. P., Zieli ñski G. – Ogranic zenia straty grafii stron towej w da tow aniu glacjalno- morskiej
for macji Polonez Cove na Wys pie Króla Jer zego, Szet landy Po³udniowe.

Ba da nia czwar torzêdu w Polsce i ochrona geoœro dowiska, Warszawa, 27.11.2007
Sze roc zyñska K. – uc zest nik

Kon fer encje miêdzynaro dowe zor gani zow ane w kraju

Karst and crio karst. 25- th Speleo logi cal School, 8-th GLACKIPR Sym po sium.
Sosnowiec- Wroc³aw, Po land, 21- 23.03.2007.
Ref erat zamówiony:

Mad eyska T. , Herc man H. – Cold cli mate in di ca tors in cave de pos its.

8th Czech- Polish Work shop “On Re cent Geo dy nam ics of the Sudety Mts. and Ad ja cent Ar eas”
K³odzko, Po land, 29- 31.03.2007
Ref erat:

Rauch-W³odar ska M. – Tec tonic short en ing of the West ern Outer Car pa thi ans in light of the meso-
struc tural data of the Sile sian nappe.

9th In ter na tional Con fer ence “Meth ods of ab so lute chro nol ogy”, Gli wice, Po land, 25- 27.04.2007
Ref erat:

G¹sior owski M., Herc man H. – Ac tiv ity of 210Pb and domi nat ing rocks of lake’s catch ment.
Pos tery:

Pio trowska N., Rut kowski J., Król K., Ku pry janowicz M., Paw lyta J., Pazdur A., Sze roc zyñska K.,
Zawisza E., G¹sior owski M., Herc man H.., Wit kowski A. – En vi ron men tal changes in Lake Wi gry
(NE Po land) and its sur round ings.
Su jka G., G¹sior owski M., Herc man H. – Karst de vel op ment at the Ra ciszyn area (Kraków- Wieluñ
Up land, S Po land) – pre limi nary re sults.

Iso tops in Karst Sedi ments and En vi ron men tal Stud ies, Gli wice, miêdzynaro dowe warsz taty:
28- 29.04.2007.

Hercman H. – wspó³organi zacja

MIKRO- 2007, 6th Mi cro pa lae on to logi cal Work shop, Gdañsk, 18- 20.06.2007
Tyszka J. – prze wod nic zenie sesji

Ref erat:
Tyszka J., Topa P. – Phy lo gene sis of fo rami nif eral mor pho gene sis.

V Semi nar ium Polsko- Bia³or uskie, Warszawa , 05.07.2007
Ref er aty:

Marciniak B. – Wyniki anal izy dia to mo logic znej z dol nej czêœci osadów jeziornych in ter glacja³u
augus towskiego w stano wisku ¯ar nowo (Pó³n.-Wscho dnia Pol ska).
Khursevich G., Marciniak B. – Dia tom suc ces sions in la cus trine sedi ments of the Lower and Mid dle
Pleis to cene in bor der land of Po land and Be la rus.

Eu ro gran ites 2007, Wroc³aw, Kraków, Zako pane, 1-6.09.2007
Poster i ref erat:

Wiszniewska J., Ku siak M. A., Krzemi ñska E., Dörr W., Suzuki K. – Meso pro tero zoic AMCG grani -
toids in the Ma zury com plex, NE Po land – a geo chrono logi cal up date.

Prowadzenie wy ciec zek:
Domañska- Siuda J. – Stop 3-1 Strzegom- Sobótka mas sif, Stop 3-3 Wieœnica guarry; magma
mingling- mixing pro cesses,
Krzemi ñska E., Wiszniewska J. Ku siak M. – Stop 1-3 Geo chro nol ogy of Ma zury Com plex us ing iso -
topic meth ods, e.g., U-Pb SIMS, SHRIMP, CHIMIE, Ar- Ar, K-Ar and Re- Os
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Ku siak M. A., Rajchel, J. – Cra cow Sight see ing: Stops 4.1-4.10.
Bach li ñski R. – uc zest nik

Ac ces sory min er als in- situ: mi cro ana lyti cal meth ods and pet ro logi cal ap pli ca tions, Kraków,
15- 16.09.2007, work shop
Ref erat zamówiony:

Lekki J., Ku siak M. – Mona zite dat ing us ing micro- PIXE
Anczkiewicz R. – uc zest nik, Walc zak K. – uc zest nik

Elec tron Mi cros copy and Mi cro analy sis Con fer ence, Kraków, 17- 18.09.2007
Pos tery:

González- Álvarez, I., Ku siak, M. A. – Epi sodic basi nal brines in the Belt- Purcell Super group?
A monazite ap proach.
Ku siak, M. A., Suzuki, K., Kachlík, V., Dunkley, D.J., Budzyñ, B. – CHIME dat ing of mona zite from
the Benešov- type grani toid, Cen tral Bo he mian Plu tonic Com plex.

Geo- Pomerania 2007, Szcze cin, 24- 26.09.2007
Ref er aty:

Œwidrowska, J., Hak en berg, M., Po luh to viè, B., Se ghedi, A. & Višnâkov, I. – Meso zoic ba sins de vel -
op ment on the south west ern edge of the East Euro pean Cra ton (Po land, Ukraine, Moldavia, Ro ma -
nia).
To kar ski A.K., Œwierc zewska A. – Frac tured clasts in neo tec ton ics: Meth odo logi cal ap proach.
To kar ski A.K., Zuchiewicz W., Cuong N. Q., Œwierc zewska A. – Frac tured clasts and neo tec ton ics of
the Outer Car pa thi ans: A new tool in seis mic risk assest ment.

14th Meet ing of the Pe trol ogy Group of the Min era logi cal So ci ety of Po land, Bu kow ina
Tatrzañska, 18.10. – 21.10.2007
Ref erat:

S³aby E., Falenty K., Falenty A., Bre itkreuz C., Bach li ñski R., Domañska- Siuda J. – Model of magma
gen era tion and dif fer en tia tion in per mian vol canic rocks from Cra cow area.
Zieli ñski G. – uc zest nik

Kon fer encje za granic zne

Tec tonic Stud ies Group AGM 2007, U.K., Glas gow, 3-6.01.2007
Ref erat:

To kar ski A. K., Œwierc zewska A., Zuchiewicz W., Cuong N. Q. – Re cent tec ton ics of Outer Carpa-
thians based on frac tured clasts (first re sults)

Poster:
Œwierc zewska A., To kar ski A.K., Ba naœ M., Fo dor L. – Why frac tured clasts?

In ter na tional Sym po sium on Ra dio met ric Dat ing Stud ies – Fron tier of Tech ni cal de vel op ments
and Ap pli ca tions of CHIME and AMS 14C Dat ing Meth ods, Na goya, Ja ponia, 15- 17.01.2007
Ref erat:

Ku siak M. A., Suzuki, K., Dunkley, D.J. & Kachlík, V. – Geo chro nol ogy of zir cons from dur ba chites
of Tøebíè Plu ton, Bo he mian Mas sif.

2nd Al ex an der von Hum bolt In ter na tional Con fer ence on the Role of Geo phys ics in Natu ral
Dis as ter Pre ven tion, Peru, Lima, 5-9.03.2007
Ref erat:

To kar ski A. K., Œwierc zewska A., Zuchiewicz W., Cuong N.Q. – Earth quake haz ard es ti ma tion in in -
tra plate ar eas based on frac tured clasts: Case study from the Outer Car pa thi ans (Po land)
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Poster:
Œwierc zewska A., To kar ski A.K., Ba naœ M., Badura J. – Frac tured clasts: A tool for es ti ma tion of
earth quake haz ard

5th Meet ing of the Cen tral Euro pean Tec tonic Stud ies Group Tepla, Czechy, 11- 14.04.2007
Ref er aty:

Rauch-W³odar ska M. – Char ac ter is tics of tec tonic short en ing in the Sile sian Nappe (West ern Outer
Car pa thi ans, South Po land).
To kar ski A. K., Zuchiewicz W., Cuong N.Q., Œwierc zewska A. – Frac tured clasts and re cent tec ton ics
of the Outer Car pa thi ans: a novel ap proach.

Pos tery:
Jas trzêb ski M. – Struc tures and meta mor phism in metape lites of the Staré Mìsto Belt near Bielice, the
Sude tes, SW Po land.
Már ton E., Rauch-W³odar ska M., Fer encz E., Køejèí O., Bubík M., To kar ski A. K. – Mag netic ani sot -
ropy of the Sile sian Nappe (West ern Outer Car pa thi ans).
Nowak I. & ̄ elaŸniewicz A. – Me ta ba sites in the Ja vor nik area: com pari son with ma fic rocks form the 
Stro nie Group of the Or lica-Œnie¿nik Dome.
Œwierc zewska A., To kar ski A. K., Dudek- Wing T., Hu rai V., Rauch M. – Ther mal struc ture of the
Outer Car pa thi ans (Po land, Slo va kia and Ukraine) based on illite- smectite geo ther mome ter.

IGCP 469 – Late Varis can ter res trial bio tas and pa laeoen vi ron ments, Bir ming ham Meet ing,
Wielka Bry ta nia, 22- 26.04.2007
Ref er aty:

Kêdzior A., Oliwkiewicz- Miklasiñska M. – Changes of the plant as sem blages in the West phalian de -
pos its from east ern and cen tral parts of the Up per Sile sia Ba sin, Po land.
Pasz kowski M. – Lau rus sian ver sus Gon dwanian Varis ci des – two di ver gent flora- bearing sy no ro -
genic ba sin belts on the op po site sides of Pa leo te thys.

In ter na tional Sym po sium “Fu ture of hy dro ge ol ogy: mod ern trends of de vel op ment”, Sankt
Pe ters burg, Rosja, 23 – 28.04.2007
Referat:

Por owski A. – Ap pli ca tion of se lected chemi cal and iso topic geo ther mome ters to low en thalpy ther -
mal wa ters in Po land.

30th Ses sion of the Pa lae on to logi cal So ci ety of the Na tional Acad emy of Sci ences
“Pa le on to logi cal stud ies in Ukraine: his tory, present- day state and pros pects”, Kyiv,
14- 18.05.2007
Ref erat:

Gedl P., Shevchenko T. V. – Com pari son of Oli go cene organic- walled di no flag el late cysts from epi -
con ti nen tal de pos its of SE Po land and NW Ukraine – pre limi nary re sults.

Kra jo brazy dolin rzec znych. Polsko- Ukraiñska Kon fer encja Nau kowa – IX Semi nar ium
Kra jo bra zowe, Czer niowce, Ukraina, 24- 31.05.2007
Wy ciec zka tere nowa:

Bo guckyj A., Dmy truk R, £anc zont M., Mad eyska T., Ja cyšyn A.: Pa leo geo grafic zne uwarunkowa-
nia wspó³czesnych kra jo brazów w dolinie œrod kowego Dni es tru.

The Mi cro pa lae on to logi cal Socie ty’s Fo ra mini fera and Nan no fos sil Groups Joint Spring
Meet ing, An gers, France, 7-9.06.2007
Ref erat:

Tyszka J. – Evo lu tion ary in sight into theo reti cal and func tional mor phol ogy of foraminifera
Sesja pos terowa:

Tyszka J. – Prezen tacja opro gra mownia do mode low ania ot wor nic
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8. Pa le on to logická kon fer en cia, Bra ti slava, 14- 15.06.2007
Ref er aty:

Gedl P. – Eo cene and Oli go cene dino cysts from epi con ti nen tal de pos its of SE Po land.
Gedl P. – Dino cyst dis tri bu tion in deep- water sedi ments of Pol ish Car pa thi ans

Poster:
Gedl P., Szcze panik P. – Py ri tized dino cysts as pa laeoen vi ron men tal proxy? Ex am ple from Mid dle
Ju ras sic ore- bearing clays at Ogrodzi eniec, Kraków- Silesia Up land

VENTS 2007, meet ing in Turnov- Sedmihorky, Czechy, 15- 19.06.2007
Ref erat:

S³aby E., Falenty K., Falenty A., Bre itkreuz C., Bach li ñski R., Domañska- Siuda J. – Model dif er en ci -
ace mag matu perm skych vul kan ickych hornin v ok oli Krakova.

XVI In ter na tional Con gress on the Car bon if er ous and Per mian Nankin, Chiny, 21- 24.06.2007
Ref er aty:

Oliwkiewicz- Miklasiñska M. – Com pari son of the Pol ish and Chi nese Car bon if er ous mio spores as -
sem blages
Oliwkiewicz- Miklasiñska M., Kêdzior A., Gmur D. – Changes of the peat- forming en vi ron ments in
the Up per Car bon if er ous of the Up per Sile sia Coal Ba sin
Ku siak M.A., Kêdzior A., Gonzalez- Alvarez I. – Geo chemi cal sig na ture of the coal- bearing strata
from the Up per Sile sia Coal Ba sin (Po land and Czech Re pub lic)
Ku siak M.A., Bakun- Czubarow N. – Chem is try of mona zites as an prove nance in di ca tor – case study
from the Up per Sile sia Coal Ba sin (Po land).

Quan ti ta tive min era logi cal XRD analy sis of natu ral nano ma te ri als and its im por tance for
tech no logi cal ap pli ca tions in in dus try, Bratys³awa, S³owacja, 25- 26.06.2007

Œro doñ J. – Prowadzenie warsztatów nt. rent ge no grafic znej anal izy iloœciowej.

In ter na tional Ec lo gite Field Sym po sium, Lochalsh, Scot land, 29.06– 6.07.2007
Ref erat:

Bakun- Czubarow N. – Ul tradeep ori gin of se lect Varis can gar net peri do tites viewed trough majoritic-
like gar nets, Molda nu bian and Saxo thuringian zones of the Bo he mian Mas sif.

4th In ter na tional Lim no ge ol ogy Con gress ILIC 2007 “Lim no ge ol ogy: tales of an evolv ing
Earth”, Barcelona- CosmoCaixa, Hisz pania, 11- 14.07.2007
Pos tery:

Mi ros³aw- Grabowska J. – Iso topic rec ords of cli matic and hy dro logi cal changes dur ing Eemian – pa -
laeo lake at Im bra mowice (SW Po land).
Si en kiewicz E., G¹sior owski M. – Lit tle Ice Age re corded by the changes of dia tom, cla do ceran and
chi ro nomids as sem blages in the sur face sedi ments from the Smrec zyn ski Staw (Ta tra Mts, Po land).

4th In ter na tional Lim no ge ol ogy Con gress, ILIC 2007, Bar ce lona, 11- 14.07.2007.
Pos tery:

G¹sior owski M., Halk iewicz A., Kor ni jow R. – Land use changes re corded in two lakes of the Pole sie
Lu bel skie re gion (East Po land, Cen tral Europe).
Si en kiewicz E., G¹sior owski M. – Lit tle Ice Age re corded by the changes dia tom, cla do ceran and chi -
ro nomid as sem blages in the sur face sedi ments from the Smrec zyñski Staw (the Ta tra Mts., Po land).

EURO CLAY 2007, Aveiro, Por tu ga lia, 22- 27.07.2007
Œro doñ J. – prze wod nic zenie sesji

Ref erat zamówiony:
Œro doñ J. – Il li ti za tion of smec tite and his tory of sedi men tary ba sins.

Poster:
Œro doñ J. – Charge of com po nent lay ers of illite- smectite.
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XVII IN QUA Con gress, Cairns, Christ cherch, Aus tra lia, Nowa Ze lan dia, 22.07–12.08.2007
Poster:

Sze roc zyñska K. & K. Milecka. Lo be lia Lakes – his tory re corded in plant and fau nal (Cla do cera) re -
mains.

In ter na tional Con fer ence of the Cam brian Sub com mis sion – The Cam brian of East Lau ren tia,
New York & Ver mont states, USA, 29.07-6.08.2007.
Ref erat:

¯yli ñska A., Szcze panik Z., Salwa S. & Ma siak M. – The Lower- Middle Cam brian bound ary in the
Holy Cross Mts (Po land) com pared with the West Gon dwana stan dard.

Miêdzynaro dowe Warsz taty Nau kowe “Tri as sic of Sval bard” na pok³adzie M/S KongsÝy,
Ar chi pe lag Sval bard, 10- 26.08.2007
Ref erat zamówiony:

Kra jewski K. P. – As so cia tion of phos phorites and pe tro leun source rocks in the Tri as sic of Sval bard.
Prowadzenie wy ciec zek:

Krajewski K.P. – wspó³prowadzenie wycieczki terenowej “Late Me so zoic dolerite in tru sions in east -
ern Svalbard” na wyspie Halvm¯lneÝya, 15/08/2007.
Krajewski K.P. – wspó³prowadzenie wycieczki terenowej “Mid dle Tri as sic or ganic car bon-rich,
phos phatic fa cies in west ern EdgeÝya” na wyspie EdgeÝya, 16/08/2007.
Krajewski K.P. – wspó³prowadzenie wycieczki terenowej “Mid dle Tri as sic or ganic car bon-rich,
phos phatic fa cies in east ern BarentsÝya” na wyspie BarentsÝya, 18/08/2007.
Kra jewski K.P. – wspó³prowadzenie wy ciec zki tere nowej “Meso zoic sedi men tary se quence in the
Agardh fjel let area” na wschod nim Spits ber ge nie, 19/08/2007.

17th An nual V.M. Goldschmidt Con fer ence Co logne, Ger many, 18- 27.08.2007
Ref erat zamówiony:

Anczkiewicz R., Platt J. P., Thirl wall M. F. – Be hav iour of the Sm- Nd and Lu- Hf geo chro nome ters in
gar net dur ing HT and UHT meta mor phism

Poster:
Wi la mowski A. – Bi o tite poly types ver sus oc cur rence in gran ite body, Karkonosze, Po land.

XIV S³owacka Kon fer encja Hydro geo logic zna, Bañska Bystrica, 7-9.09.2007
Ref erat:

Ma cioszc zyk, A., JóŸwiak, K., Przy chodzka M. – Hydro geo logic zne as pekty wyznac za nia za siêgu
otuliny Parku Naro dowego na przyk³adzie Kampi nowskiego Parku Nro dowego.
Por owski A. – uc zest nik

Zjazd Komisji Wód Min er alnych i Ter malnych IAH, Stana de Vale, Ru mu nia,7 – 11.09.2007
Por owski A. – uc zest nik

X Mie¿du narod naja Nauc znaja Kon fer encja Dia to molo gov Stran SNG, Minsk, Bia³oruœ,
9-14.09.2007
Ref erat:

Marciniak B., Khursevich G., Fede nia S. – Dia to movye suk cesji i¿ ot loz henii Avgus tovsk ovo in ter -
glacja³a Polszi.

Me chan ics of Varis can Orog eny: a mod ern view on oro genic re search. Orlé ans, France,
13- 15.09.2007

¯elaŸniewicz A. – cz³onek Rady Nau kowej Komitetu Organi za cy jnego
Pos tery:

¯elaŸniewicz A., Nowak I. & Lari onov A. – The Sude tes: not all HP rocks can be as cribed to the Varis -
can orog eny.
¯elaŸniewicz A., Nowak I. & Lari onov A. – The re la tion ships be tween two sus pect ter ranes in the
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West Sude tes: new data from the Nové Mìsto Group and the Stro nie Group of the Or lica-Œnie¿nik
Dome.

CIMP Joint Meet ing of Spores/Pol len and Ac ri tarch Sub com mis sions, Lizbona, Por tu ga lia,
24- 28.09.2007
Ref er aty:

Oliwkiewicz- Miklasiñska M. – Paly nos tra tigra phy of De vo nian de pos its in Hermanowa-1 bore hole
(south ern part of the Car pa thian Fore deep, Po land)
Oliwkiewicz- Miklasiñska M. – Kero gen stud ies of De vo nian–Car bon if er ous de pos its from the Pa -
laeo zoic base ment of the Car pa thian Fore deep, Po land

IX In ter na tional Sub fos sil Cla do cera Work shop, Walencja, Hisz pania, 24 – 29.09.2007
Sze roc zyñska K. – prze wod nic zenie sesji, prowadzenie zajêæ labo ra to ry jnych

Ref erat zamówiony:
Sze roc zyñska K. – Lo be lia Lakes – status and his tory on the ba sis sub fos sil Cla do cera.

Ref erat:
Zawisza E. – Cli mate and hu man im pact on the Lake Je lonek (N Po land) re corded in the re mains of
Cla do cera.

Poster:
Szeroczyñska K. & K. Milecka – The his tory of the Moczad³o and Sierzywk – lobelia lakes (Tuchola
For est, North Po land) in the light of Cladocera and pol len anal y ses.

Výskum, využiva nie a ochrana jaskýò. 6 ve decká kon fer en cia, Ždiar, S³owacja 1–5.10.2007
Ref er aty:

Bosák P., Bella P., Glazek J., Pruner P., Herc man H., Ko mar M. – Da tování výplní Be lian ské je skynì:
význam pro poznání ge neze je skynì.
Gradz in ski M., Du li ñski M., Herc man H., ¯ywiecki M., Barya J. – Cave de vel op ment in flu enced by
hy dro car bon oxi da tion: an ex am ple from the Pol ish Ta tra Mts.
Gradz in ski M., Herc man H., Du li ñski, Kol bek P., Rajnoga P., Su jka G., Wróblewski W. – Depo si tion
and age of trav er tines from a vil lage of Ružbachy – pi lot re sults.

IGCP 469 – Late Varis can ter res trial bio tas and pa laeoen vi ron ments, Lei den Meet ing,
Holan dia, 15- 19.10.2007
Ref er aty:

Kêdzior A. – An at tempt to com pare the sedi men tary en vi ron ments – the ex am ples from the some Late 
Car bon if er ous ba sins of Varis can Europe.
Kêdzior A. – Sedi men tary en vi ron ments – cur rent state of our re search.
Pasz kowski M. – North Gon dwanian Varis ci des – the frame for West phalian pa leo ge og ra phy?

“Chal lenge Our Myths” En ergy Con fer ence & Ex hi bi tion, AAPG Euro pean Re gion, Ath ens,
Greece, 18- 21.11.2007
Poster:

Pasz kowski M. – The Lower Car bon if er ous organic- rich basi nal de pos its of the Moravo- Silesian shelf 
(S Po land)
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SEMI NA RIA NAU KOWE IN STYTUTU

Warszawa

dr R. Bach li ñski, dr hab.W. Smu likowski – Geo che mia i geo chronolo gia ró¿nych od mian gnejsów pa-
czyñskich we wschod niej okry wie granitu Karkonoszy (Sudety zachod nie). Po siedzenie wspólne z PTMin.
Oddzia³ Warszawski

30.05.2007 dr J. Œwidrowska – Œwidrowska, J., Hak en berg, M., Po luh to viè, B., Se ghedi, A. & Višnâkov, I. – Pa leo tek -
tonic zne wa runki roz woju basenów me zo zoic znych wzd³u¿ SW brzegu kra tonu wschodnioeu ro pejskiego
(od Pilicy po ujœcie Du naju).

16.09.2007 mgr J. Paw lak – Da tow anie za niec zyszc zo nych osadów wêgla nowych me tod¹ U-Th
17.10.2007 mgr E. Zawisza – Spra wozdanie z wy prawy po lar nej – Spits ber gen kraina os trych gór i œniegu.

Ref er aty wyg³oszone w Oœrodku Ba dawczym w Kra kowie

20.03.2007 dr P. £uc zyñski, mgr W. Koz³owski, prof. St. Skomp ski (WGUW) – Wy sokoener ge tyc zne zdar zenia se dy -
men ta cy jne w la gunowych suk ces jach gór nego sy luru Po dola.

27.03.2007 prof. St. Kwi at kowski – Nod ule krzemi on kowe w ska³ach wêgla nowych.
03.04.2007 mgr J. Hejnar – Cechy tak sonomic zne wapi en nych cyst Di no flag el lata i ich znac zenie straty grafic zne dla

skal wêgla nowych jury gór nej i be ri asu Pi en in skiego Pasa Skalkowego.
17.04.2007 mgr A. Paprocka – Ba da nia tere nowe chem izmu wód jeziornych na przyk³adzie jeziora Wi gry.
05.06.2007 mgr J. Jêdrys (AGH) – Zas tosowanie wy bra nych me tod geofi zyc znych do roz poznania facjal nego ut worów

gór no ju rajskich na Wy¿ynie Krakowsko- Czêstochowskiej.
12.06.2007 mgr B. Budzyñ (ING UJ) – Znac zenie i wzrost pre cyzji w geo chronolo gii to tal U- Th- Pb przy zas tosowaniu

mik rosondy elek tronowej na przyk³adzie eg zo tyków ska³ metamor fic znych z wynie si enia œl¹skiego
(zachod nie Kar paty zewnêtrzne).

08.05.2007 mgr P. Prêdki – Wp³yw en er gii wybrze¿a na pro gradacjê delt. Mode low anie numeryc zne trans portu
wzd³u¿br ze gowego.

15.05.2007 dr A. Por owski – Zas tosowanie geo ter mome tru izo to powego 18O w sys temie SO4- H2O do oceny tem pera -
tury wód ter malnych o ni skiej en tal pii w Sudeckim Re gionie Geo ter mic znym i Prow incji Geo ter mic znej
Ni¿u Pol skiego.

22.05.2007 mgr M. Szczerba – Przemi any ga leny w z³o¿u Zn- Pb ko palni “Po mor zany”.
27.11.2007 mgr B. Budzyñ (ING UJ) – Wp³yw flu idów na sta bil noœæ mona cytu podczas metamor fizmu w wa runk ach

dol nej facji am fi bo li towej na pod stawie ba dañ ek spery men talnych.

REF ER ATY WYG£OSZONE POZA IN STYTUTEM

Dr R. Anczkiewicz
• Rola wielkoska lowych uskoków prze suwczych w ako mo dacji postkoli zy jnego skra ca nia: Przyk³ad uskoku Czer wonej

Rzeki w pó³noc nym Wi et namie. Ref erat na po siedzeniu PTG, UWr., Wroc³aw, 05.2007

• Znac zenie dy fuzy jnej ho mog eni zacji i re sorpcji dla dok³ad nego da tow ania Sm- Nd i Lu- Hf granatów. Ref erat na po -
siedzeniu PTG, UJ., Kraków, 3.12.2007

Dr M. A. Ku siak
• Dat ing mona zite. Ref erat zaproszony, FNP, Warszawa, 9.10.2007

• (Al most) eve ry thing you wanted to know about CHIME but were afraid to ask. Ref erat zaproszony, State Geo logi cal In sti -
tute of Dio nyz Stur, Bra ti slava, Slo va kia, 17.10.2007

Prof. T. Mad eyska
• Sek wencje lessowo- glebowe jako ar chiwum zmian kli ma tyc znych. Ref erat zaproszony, In stytut Ar che olo gii Uniwer -

sytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw, 01.03.2007.

Dr M. Pasz kowski
• & A. Le wan dowska, M. Gradzi ñski – Dolny kar bon i kras me zo zoic zny Wy¿yny Kra kowskiej. Sesja tere nowa Kra -

kowskiego Oddzia³u PTG w ka mienio³omie “Czat kowice” 21.04.2007

• Wary scydy gondwañskie – kom pleks ak re cy jny po³udniowego brzegu Pa leo te tydy. Ref erat na po siedzeniu PTG, Kraków, 
10.12.2007

Dr E. Si en kiewicz
• &Wit kowski A., Wo jtal A. – Bio di ver sity of the dia tom ge nus Euno tia in Po land. Ref erat zaproszony, De part ment of

Ocean Sci ences, Uni ver sity of Ma rine, Sci ence and Tech nol ogy oraz Ga kugei Uni ver sity, To kio, 19- 20.02.2007.
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Prof. J. Œro doñ
• Re la tions illite- smectite as a ba sin analy sis tool: an ex am ple from Podhale- Orava ba sin in the Car pa thi ans. Ref erat

zaproszony, semi nar ium CGS CNRS, Stras bourg, 30.01.2007

Dr hab. J. Tyszka
• Mode low anie ska mienia³oœci. Ref erat zaproszony na po siedzeniu PTG, Kraków, 19.11.2007

Mgr M. Warcho³ (doktorant)
• Anat omy of a shelf- margin delta. Ref erat wyg³oszony w cza sie po bytu w UNIS (Uni ver sity Cen tre on Sval bard),

Longyear byen, Nor we gia, 21.07.2007

Prof. A. ¯elaŸniewicz
• Ska³y wy soko ciœni en iowe w Sude tach – metamor fizm nie tylko wary scy jski. Ref erat zaproszony na po siedzeniu PTG,

Wroc³aw, 21.12.2007.

• Œwia towy Rok Planety Ziemia zarys pro gramu. Po siedzenie Prezy dium PAN, Warszawa, Mu zeum Ziemi, 13.11.2007.
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IX. DZIA£ALNOŒÆ DY DAK TYC ZNA I POPU LARYZA TOR SKA

DZIA£ALNOŒÆ PRA COWNIKÓW

Prof. dr hab. N. Bakun- Czubarow

• Op ieka wraz z dr R. Anczkiewic zem nad uc zest ni kami Stu dium Dok to ranck iego w ING: mgr K. Walc zak i mgr P. Per -
kowskim

Dr P. By lina

• Kurs “Prosz kowa dy frak tome tria rent ge nowska”; dla pra cowników i stu dentów Wydzia³u Chemii UW

• Op ieka nad prac¹ mag istersk¹ na Wydzi ale Ge olo gii UW K. Sadury

Dr M. Dok tor

• Wyk³ady, æwic zenia i kon sul tacje na Wydzi ale Ge olo gii, Geofi zyki i Ochrony Œro dowiska AGH: dla studentów II, III, IV
i V roku

• Wyk³ad: “Bu dowa geo logic zna re gionów po larnych” dla stu dentów ge olo gii i geo grafii Uniwer sytetu Jagiel loñskiego

• Zajêcia dla nauc zy cieli szkó³ pod sta wowych i gim nazjów: “Ciekawe a nieznane obsz ary geo turystyc zne w wy bra nym re -
gionie Pol ski” i “Œro dowisko przy rod nicze i bu dowa geo logic zna Antark tydy”.

Dr J. Domañska-Siuda

• Zajêcia z zak resu geo chronolo gii dla stu dentów Wydzia³u Ge olo gii UW w pra cowni czys tej chemii i spek trome trii
masowej Labo ra to rium Geo Lab ING PAN

• Organi zacja wys tawy “Z³oto, dia menty, szafiry” podczas X Lwóweck iego Lata Aga towego w Lwówku Œl¹skim 13-
 15.07.2007

Dr hab. H. Herc man

• Op ieka nad uc zest nikiem Stu dium Dok to ranck iego w ING: mgr J. Paw lakiem i mgr M. Ma rusz kiewicz – WG UW

Dr hab. H. Herc man, dr M. G¹sior owski

• Udzia³ w zdjêciach (w Tatrach i w Warszawie) do filmu popularno-naukowego “Rewolwer klimatu”, scenariusz i re¿yseria 
S³awomir Swerpel, Akademicka Telewizja Edukacyjna, Gdañsk.

Dr A. Kêdzior

• Kurs: “Ge olo gia i geo mor folo gia” dla stu dentów 2 roku Ochrony Œro dowiska w Kra kowskiej Szkole Wy¿szej – wyk³ady
i æwiczenia

Mgr B. Kietliñska- Michalik – Mu zeum Geo logic zne

• Prowadzenie 19 lek cji mu zealnych: “Bu dowa geo logic zna obsz aru kra kowskiego” oraz 1 lek cji: “Meteo ryty w zbio rach
Mu zeum Geo logic znego ING PAN”

• “Noc Mu zeów” – 18/19 maja 2007 – sce nari usz

Dr hab. K. Kra jewski

• Op ieka nad uc zest ni kami Stu dium Dok to ranck iego w ING: mgr P. Karc zem i mgr E. WoŸny

Dr hab. P.M. Leœniak

• Op ieka nad uc zest ni kami Stu dium Dok to ranck iego w ING: mgr A. Paprock¹ i mgr M. Przy chodzk¹

Prof. dr hab. M. Le wan dowski

• Wspó³pro mo tor stwo pracy dok tor skiej mgr P. Zió³kowskiego na Wydzi ale Ge olo gii UW.

• Pro mo tor stwo pracy dok tor skiej mgr K. Mi chal skiego w In stytu cie Geofi zyki PAN
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Prof. dr hab. T. Mad eyska

• Prze wod nic zenie Komite towi G³ównemu Olimpi ady Geo grafic znej i Olimpi ady Nau to logic znej.

Doc. dr hab. B. Marciniak

• Pro mo tor stwo pracy dok tor skiej E. Si en kiewicz, obrona 19.01.2007.

Dr Rysz ard Or³owski

• Prowadzenie lek cji geo grafii dla klas I–III L.O. i li ceum dla pracuj¹cych.

Dr M. Pasz kowski

• Kurs tere nowy ge olo gii re gion al nej: Gór Œwiêtokrzyskie i monok lina Œl¹sko- Krakowskiej oraz re dak cja ma te ria³ów dy -
dak tyc znych dla stu dentów ge olo gii Uniwer sytetu Lou vain, Bel gia

• Komen tarz nau kowy do wys tawy “Jak wygl¹da³ Kraków 300 mil ionów lat temu?” w ra mach “Nocy Mu zeów” 18/19 maja
2007, Kraków

Mgr A. Pisar zowska

• Zajêcia z pod staw pa le on tolo gii, dla stu dentów 1. roku ge olo gii na Wydzi ale Nauk o Ziemi Uniwer sytetu Œl¹skiego

Prof. dr hab. S. Porêb ski

• Op ieka nad uc zest ni kami Stu dium Dok to ranck iego w ING: mgr P. Prêd kiego, mgr M. War cho³a oraz prac¹ dok torsk¹ mgr
P. Lisa (PIG)

• Wyk³ad: “Pod stawy straty grafii sek wencji” dla stu dentów 4. roku geofi zyki Zak³adu Geofi zyki AGH,, stu dentów 3. roku
ge olo gii ING UJ i s³uchaczy stu dium po dy plo mowego “Geofi zyka Naftowa”, AGH.

Dr M. Stempieñ- Sa³ek

• Cykl wyk³adów dla nauc zy cieli szkó³ pod sta wowych i pon ad pod sta wowych: “Trzêsi enia Ziemi w ró¿nych re gionach Pol -
ski” na zaproszenie Wy dawnictw Szkolnych i Peda gogic znych.

Dr M. Stempieñ- Sa³ek i dr M. Ma siak

• Wyk³ad “Procesy geo logic zne: obieg wody w przy rodzie i procesy rzeŸbotwórcze” dla Szko³y Pod sta wowej 314 w ra mach
ob chodów Dnia Ziemi 2007, 24.04.2007.

Prof. dr hab. K. Sze roc zyñska

• Wyk³ady: “Wy brane ele menty pa leo geo grafii czwar torzêdu – pa leo lim no logic zne (fau nistyc zne) me tody ba dañ”, To ruñ
UMK, In stytut Ar che olo gii, se mestr letni.

• Op ieka nad uc zest nikiem Stu dium Dok to ranck iego w ING: J. Paj¹kowskim – obrona 1.02,2007, E. Zawisz¹ i M. Suchor¹

• Kon sul tacje nau kowe dok to rantki z IGiZP, Warszawa

Prof. dr hab. J. Œro doñ

• Op ieka nad uc zest ni kami Stu dium Dok to ranck iego w ING : mgr R. Puk¹ i mgr. M. Szczerb¹ oraz pra cami dok tor skimi mgr 
S. Kow al skiej (INiG) i mgr Ed wina Zeel maekersa (Univ. Leu ven)

• Wy ciec zka tere nowa na Pod halu dla stu dentów ge olo gii Uniwer sytetu Leu ven z Bel gii, 22.06.2007

Prof. dr hab. A. To kar ski

• Prezen tacja mul ti me di alna: “Kraków przed ka takliz mem: czy grozi nam trzêsi enie Ziemi?” w ra mach “Nocy Mu zeów”,
18/19 maja 2007, Kraków

Dr hab. J. Tyszka

• Wyk³ady z mik ro pa le on tolo gii dla stu dentów ge olo gii 4. roku stu diów mag ister skich Uniwer sytetu Jagielloñskiego
w Krakowie

• Op ieka nau kowa nad 2 pra cami mag ister skimi, kie runek: Ochrona Przy rody, Uniwer sytet Jagiel loñski

• Wspó³prowadzenie semi nar ium mag ister skiego z pa le on tolo gii, Uniwer sytet Jagiel loñski

• Op ieka nau kowa nad dok toratem pra cownika PIG w Warszawie

• Przy go tow anie i prowadzenie lek cji pt. “Skarby Ziemi” dla II kl. SP w Bibi cach k. Kra kowa

• Wspó³organi zacja “Nocy Mu zeów”, 18/19 maja 2007, Kraków
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• Wspó³re da gow anie strony inter ne towej – “eFo rams” (w j. angiel skim), eduka cy jnego por talu inter ne towego popu -
laryzuj¹cego wiedzê o ot wor ni cach oraz mode low aniu ich mor fo ge nezy http://www.efo rams.icsr.agh.edu.pl/.

Mgr E. Zawisza

• Prowadzenie lek cji z zak resu przy rody i geo grafii w szkole pod sta wowej i gim nazjum (1 se mestr).

Prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz

• Wyk³ady i semi na ria z zak resu tek toniki, ge olo gii struk tu ral nej, geo tek toniki, ge olo gii re gion al nej Pol ski oraz kurs tere -
nowy “Ge olo gia górot worów al pejskich” w In stytu cie Ge olo gii UAM w Poznaniu.

• Op ieka nad 1 prac¹ dok torsk¹ oraz 2 pra cami mag ister skimi w UAM w Poznaniu.

STU DIUM DOK TO RANCKIE

W Stu dium Dok to ranckim w 2007 roku uc zest niczy³o 15 osób; w tej lic zbie 12 osób to stu denci
stacjon arni (10 z nich otrzy muje w ING stypen dium dok to ranckie), 3 jest uc zest ni kami w try bie nie-
stacjonarnym, bez stypen dium, w tym 1 jest stypen dyst¹ za granic znym.

Uc zest nicy wyko nuj¹ prace dok tor skie z zak resu pet rolo gii, tek toniki, hydro geo lo gii i hy dro geo -
chemii, geo chemii i min era lo gii, geo chronolo gii i geo chemii izo topów oraz ge olo gii czwar torzêdu.
Dok to ranci uc zest nic zyli, czyn nie i bier nie, w specjal istyc znych kon fer encjach nau kowych, krajowych
i zagranicznych oraz s¹ auto rami i wspó³auto rami pub lik acji. Koszty ba dañ koniec znych do przygoto-
wania roz praw pokrywa g³ównie In stytut.

MU ZEUM GEO LOGIC ZNE W KRA KOWIE

Mu zeum po si ada licz¹ce ok. 140 tys. okazów zbiory ska mienia³oœci, ska³ i min era³ów.
Najwa¿niejsza nau kowo czêœæ tych zbiorów zarówno his to ryc znych jak i gro mad zo nych obec nie,

ujêta jest w opra cow ane 132 kolek cje doku men talne, 71 kolek cji porówn awczych (nie pub likow anych),
23 kolek cje wys ta wowe oraz 2 kolek cje dy dak tyc zne. W roku 2007 udo stêpn iono 4 kolek cje do ba dañ
nau kowych oraz kon tynuow ane by³y ba da nia do prac mag ister skich prowad zone przez stu dentów
Uniwersytetu Jagiel loñskiego.

 Wy dar zeniem roku 2007 by³o po raz pier wszy uc zest nictwo Mu zeum w NOCY MU ZEÓW –
(18/19 maja 2007), której mot tem, w nawi¹za niu do 750- lecia lokacji Kra kowa, by³o “Na czym i z czego 
Kraków zbu dow ano?”.

Obok sta³ej wys tawy “Bu dowa geo logic zna obsz aru kra kowskiego”, je dynej w kraju ek spo zycji
przed stawiaj¹cej wyniki ba dañ geo logic znych tego re gionu za prezen tow ano specjal nie przy go towan¹
na t¹ okazjê wys tawê plen erow¹ nt.  “Z czego Kraków bu dow ano czyli ka mieñ w ar chitek turze Kra -
kowa”. Na foto grafi ach (w wiêkszoœci autor stwa dr M. Dok tora) przed stawiono ele menty architekto-
niczne wy bra nych bu dowli kra kowskich oraz obecny wygl¹d ka mienio³omów, z których po zyski wano
ka mieñ. Do dat kowo wyek spon ow ano du¿e okazy ska³ wyk orzysty wanych do wznoszenia i ozd abi ania
bu dowli kra kowskich od czasów pre ro mañskich do chwili obec nej. Komen tarz nau kowy do wys taw
wyg³osili prof. dr hab. Rysz ard Gradzi ñski (ING PAN) i prof.dr hab. Ja cek Rajchel (AGH)

Zwiedzaj¹cy mo gli równie¿ znaleŸæ od pow iedŸ na py ta nie “Jak wygl¹da³ Kraków 300 mil ionów
lat temu?” z komen tar zem nau kowym dr M. Pasz kowskiego oraz non stop ogl¹daæ prezen tacjê mul ti -
me di aln¹ nt. “Kraków przed ka takliz mem: czy grozi nam trzêsi enie Ziemi” z komen tar zem prof. dr.
hab. A. To kar skiego. W cza sie “Nocy Mu zeów” wys tawy zwiedzi³o 3321 osób.
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Stu dium dok to ranckie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Iloœæ uc zest ników 14* 12* 14* 15* 14* 14 12 15*

- w tym na stu diach stacjon arnych 8 5 5 5 7 6 6 12

- w tym na stu diach ni es tacjon arnych 6 7 9 10 7 8 6 3

* w tym stypendyœci zagraniczni



W 2007 roku zor gani zow ano cztery wys tawy czasowe:
“Is lan dia – natu ralne labo ra to rium geo logic zne” – styc zeñ – maj 2007
Za prezen tow ano fo to grafie wyk onane przez mgr Mi cha³a Bana sia podczas wy prawy “Niw¹ przez

Is lan diê” 2004–2006 oraz przez prof. Ter esê Mad eysk¹ w trak cie Tere nowych Warsz tatów Geo mor -
fologic znych na Is lan dii w sierpniu 2005r.

Wys tawie towarzyszy³a ot warta dla pub lic znoœci sesja popularno- naukowa, na której ref er aty
wyg³osili:

Prof. dr hab. An toni To kar ski – “Po³o¿enie Is lan dii na tle bu dowy tek toniki p³yt”
Mgr Mi cha³ Ba naœ – “Zró¿ni cow anie ge ne tyc zne jaskiñ Is lan dii”
Prof. dr hab. Wo jciech Narêb ski – “100- lecie dzia³al noœci geo logic znej na Is lan dii”
“Nod ule krzemi on kowe w ska³ach wêgla nowych” – mar zec 2007 – mar zec 2008
W gablo tach na sali wyk³ad owej Oœrodka Ba dawczego ING PAN po ka zano na foto grafi ach i 57

oka zach sposób twor zenia i przekszta³ca nia siê nodul krzemi on kowych. Komen tarz nau kowy: prof. dr
hab. St. Kwi at kowski.

“Z czego Kraków zbu dow ano czyli ka mieñ w ar chitek turze Kra kowa” – maj-lis to pad 2007
Wys tawa plen erowa przy go tow ana na Noc Mu zeów 2007, na dziedzi ñcu budynku przy ul. Senac-

kiej 3, ze wzglêdu na ogromne zaint er esowanie oraz ciekaw¹ lo ka li zacjê i ar an¿acjê zosta³a pozosta-
wiona jako czasowa w ok re sie let nim.

“Narew – rzeka an as to mozuj¹ca” – lis to pad 2007 – luty 2008
Na planszach i foto grafi ach przed stawiono me tody i wyniki ba dañ se dy men to logic znych nad ma³o

znanym typem rzeki an as to mozuj¹cej, prowad zo nych przez ze spó³ ge ologów (w tym pra cowników ING
PAN) w la tach 1996 – 2000 w Nar wiañskim Parku Naro dowym. Pon adto po ka zano profile utr wa lone
z osadów rzec znych oraz sprzêt wyk orzysty wany do takich ba dañ.

Mu zeum wziê³o równie¿ udzia³ w “Dniu Ot war tych Drzwi Mu zeów Kra kowskich” (25.11.
2007). Obok wys tawy sta³ej zwiedzaj¹cy mieli do dyspo zycji non- stop prezen tacjê wy bra nych obiek tów 
geo turystyc znych Eu ropy oraz przy go towan¹ specjal nie na ten dzieñ wys tawê cza sow¹ “Narew – rzeka
an as to mozuj¹ca”.

Udo stêpn iono do celów wys tawien nic zych w in nych placówk ach kolek cje i ek sponaty do wys taw:
“Pro fe sor Józef Siemi radzki (1958–1933) – po zy ty wista i ge olog” dla Mu zeum Geo logic znego

Wydzia³u Ge olo gii UW (styc zeñ – czer wiec 2007) oraz Mu zeum Geo logic znego ING UJ (wrze sieñ
2007 – sier pieñ 2008),

“Z czego Kraków bu dow ano czyli ka mieñ w ar chitek turze Kra kowa” dla Wydzia³u His to rii
Pa pi eskiej Akade mii Teo logic znej w Kra kowie (grudzieñ 2007 – luty 2008),

“Islandia – naturalne laboratorium geologiczne” dla Muzeum Przyrodniczego Ojcowskiego
Parku Narodowego (lipiec – paŸdziernik 2007).

W 2007 roku wys tawy zwiedzi³o 4567 osób w tym 73 osoby z za granicy.
Odby³o siê 20 lekcji muzealnych nt “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” i “Meteoryty 

w zbiorach Muzeum Geologicznego ING PAN” (mgr B. Kietliñska-Michalik) oraz zajêcia dla nauczy- 
cieli szkó³ podstawowych i gimnazjów nt. “Ciekawe a nieznane obszary geoturystyczne w wybra-
nym regionie Polski” i Œrodowisko przyrodnicze i budowa geologiczna Antarktydy” (dr M.
Doktor).
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X. DZIA£ALNOŒÆ WSPO MA GAJ¥CA BA DA NIA

DZIA£ALNOŒÆ LABO RA TO RIÓW

W roku 2007 wyk onana zosta³a adap tacja po mi eszc zeñ przeznac zo nych na Labo ra to rium Geo -
chemii Izo topów w Oœrodku Ba dawczym ING w Kra kowie, zbu dow ano i wy po sa¿ono labo ra to rium wy -
sok iej czys toœci mechanic znej i chemic znej oraz

zre ali zow ana zosta³a in sta lacja i uruchomienie wie lok olek tor owego spek trome tru masowego z jo-
nizacj¹ w plaz mie sprzê¿onej in duk cy jnie (MC- ICPMS).

W zwi¹zku z trud noœciami na tury tech nic znej i wyni kaj¹cymi z tego znac znie podwy¿szo nymi
kosz tami, zrezyg now ano z bu dowy labo ra to rium wy sok iej czys toœci chemic znej i mechanic znej w bu-
dynku przy ul. Twar dej w Warszawie i podjêto de cyzjê o przenie si eniu Ter mo joni za cy jnego Spek trome -
tru Mas do nowo ut wor zonego i wy po sa¿onego Labo ra to rium Geo chemii Izo topów w Oœrodku Ba -
dawczym w Kra kowie. Przenie si enie TIMS’a do Kra kowa zosta³o zre ali zow ane na prze³omie roku
2007–2008 po upr zed nim przy go tow aniu przyrz¹du do trans portu przez ser wis firmy GVI.

Ot warty zosta³ prze targ na za kup ga zowego spek trome tru mas SIRMS wraz z wy po sa¿eniem oraz
przys tawek pre para cy jnych, dla których wyko ny wana jest adap tacja po mi eszc zeñ laboratoryjno-biuro-
wych przeznac zo nych na Labo ra to rium Geo chemii Izo topów Trwa³ych, w budynku przy ul. Twar dej
w Warszawie.

W ci¹gu roku prze prowad zono szereg re montów, na praw i zabiegów kon ser wa cy jnych apa ra tury
naukowo- badawczej.

W labo ra to ri ach In stytutu Nauk Geo logic znych wyk onane zosta³y w 2007 roku nastêpuj¹ce anal -
izy i oznac zenia:

I. Labo ra to rium Geo chemii Izo topów
Wyk onano ogó³em 321 analiz, w tym: na spek trome trze TIMS 257 analiz stosunków izo to powych

Sr, 21 analiz Rb oraz 15 analiz stosunków izo to powych Nd oraz na spek trome trze MC- ICPMS 12 analiz
Sm i 52 anal izy Nd. Przy go tow ano pro ce dury pomia rowe dla Sm, Nd i Hf.

II. Ze spó³ Labo ra to riów

Labo ra to ria zlo kali zow ane w Warszawie

1. Labo ra to rium rent ge nowskie i anal izy ter mic znej
W labo ra to rium wyk onano ³¹cznie 791 dy frak to gramów, w tym 101 trans mi sy jnych (w kapi -

larach), 14 dy frak to gramów ukoœno teksturalnych, 376 dy frak to gramów re fleksy jnych, 30 ek spery -
mentów ter mic znych, z których wyk onano 300 dy frak to gramów. Wyk onano równie¿ 4 anal izy ter-
miczne.

2. Labo ra to rium mik ro skopii skan in gowej i mik ro anal izy
W Labo ra to rium za rejes trow ano ok. 1300 obrazów SEI i obrazów BEI. Wyk onano anal izy

iloœciowe me tod¹ mik rosondy en er go dysper sy jnej w ok. 3500 punk tach anali tyc znych oraz anal izy
jakoœciowe w ok. 800 zi ar nach.

3. Labo ra to rium spek trome trii alfa (U-Th)
Wyk onano 174 da tow ania me tod¹ U-Th. Oznac zono wiek w 85 próbkach me tod¹ Pb- 210. Urucho-

miono me to dykê wydzie lania ko la genu z prób kost nych. Zaku pi ono blok kon troli pró¿ni do spek trome -
tru Dual.
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4. Labo ra to rium spek tro fo tome trii ab sorpcji ato mowej
Wyk onano anal izy w 45 próbkach ska³ prze prowadzaj¹c 860 oznac zenia pier wi ast ków w roztwo -

rach – po 90 roz³o¿eni ach próbek w kwa sach. Wytr¹cono osad BaSO4 z 10 próbek wody. Wyk onano 4
anal izy próbek wód. Dla potrzeb ka li bracji kolumn chro ma tografic znych wyk onano ok. 120 po mi arów.

5. Labo ra to rium chemic zne
Prze prowad zono chemic zne wydzie la nie uranu i toru do analiz me tod¹ uranowo- torow¹ (174

analizy).

6. Labo ra to rium izo topów trwa³ych
a. W labo ra to rium spek trome trii masowej pier wi ast ków lek kich (wspólne ING PAN i IP PAN)

wyk onano dla ING PAN oznac zenia d13C i  d18O w 632 próbkach, ok. 39 oznaczeñ  d18O i  dHD
w próbkach wód, 182 oznac zenia  d34S w si arczkach i si arc zanach.

b. W labo ra to rium ek strak cji gazów do ba dañ izo topów trwa³ych wyek stra how ano dwut le nek
wêgla z 632 próbek wêglanów, wodór z wody (39 próbek), przy go tow ano próbki wody do oznac zeñ
d18O (39 próbek). Wyk onano pre pa ratykê i wyek stra how ano SO2 z 154 próbek si arczków i si arc zanów
Pod dano obróbce mechanic znej 258 próbek ska³.

7. Labo ra to rium mik ro pa le on to logic zne
Prze prowad zono mac er acjê i sepa row anie mik roszcz¹tków w ciec zach ciê¿kich z 115 próbek i wy-

konano 345 pre pa ratów. Wyk onano mac er acjê ok. 90 próbek do anal izy dia to mo logic znej.

8. Szli fi er nia
Wyk onano 184 szlify pole row ane (do analiz mik rosond¹ elek tro now¹), 21 p³ytek ci en kich na kry -

tych, 30 p³ytek ci en kich na kry tych du¿ych, 115 do starc zo nych i wyk onanych upr zed nio szlifów wykoñ-
czono i wy pole row ano (mik rosonda), wyk onano ciêcie 128 próbek (skalnych i koœci).

Labo ra to ria zlo kali zow ane w Kra kowie

1. Labo ra to rium rent ge nowskie
Wyk onano 617 dy frak to gramów próbek prosz kowych i 185 próbek ori en tow anych.

2. Labo ra to rium mik ro pa le on to logic zne
Prze prowad zono mac er acjê 248 próbek i wyk onano 416 pre pa ratów pali nologic znych.

3. Labo ra to rium K-Ar
Wyk onano da tow ania 12 próbek.

4. Labo ra to rium separ acji min era³ów
Pod dano obróbce oko³o 150 próbek uzyskuj¹c sepa raty mo nominer alne i pre pa raty do dalszych ba -

dañ in stru men talnych, wyk onano równie¿ ba da nia granu lo me tryc zne na 65 próbkach.

5. Labo ra to rium chemic zne
Wy sepa row ano min era³y ilaste z 77 próbek do ba dañ min era³ów ilastych i przy go tow ano 120 pre -

pa ratów rtg. Przy go tow ano 249 próbek do ba dañ rtg.Wyk onano ok. 121 oznac zeñ K, 14 ozn. Al i Fe, 9
ozn. Ti, 80 ozn. N. Wyk onano 296 analiz CEC, 273 TSA- EGME i TSA- H2O, wymi anê jonow¹ w 89
próbkach. Przy go tow ano 8 próbek do da tow ania met. K-Ar i 65 próbek do analiz zle canych na zewn¹trz
(kwar tow anie).

6. Szli fi er nia
Wyk onano 259 p³ytek ci en kich, 15 zg³adów, dok onano 1693 ciêæ okazów, 13 pre pa ratów minera-

³ów ciê¿kich.

7. Pra cownia ka to do lu mi nes cencji
Wyk onano ba da nia 85 pre pa ratów.
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BIB LIO TEKI

Zak res te ma tyc zny zbiorów bib lio tek ING PAN obejmuje takie dziedz iny ge olo gii pod sta wowej
jak: se dy men to lo gia, straty grafia i pa le on tolo gia, tek tonika, min era lo gia i petro grafia oraz ge olo gia re -
gion alna œwi ata.

Bib lio teka w Warszawie
Zbiory bib lio tec zne obejmuj¹ (stan na dzieñ 31.12.2007 r.):

Wy dawnictwa zwar te14 275 jedn. inw.
Od bitki 13 006 jedn. inw.
Mapy 4 761 jedn. inw.
Wy dawnictwa ci¹g³e 102 323 egz.
Udo stêpni anie:
 Iloœæ wy po¿yc zeñ na miejscu 3 946 egz.
 Iloœæ wy po¿yc zeñ z in nych bib lio tek 153 egz.
 Iloœæ wy po¿yc zeñ dla in nych bib lio tek 492 egz.

W 2007 roku prowad zono wymi anê cza sopism i ksi¹¿ek z 86 kon tra hen tami za granic znymi i 14
kra jowymi. Otrzy mano 153 tytu³y cza sopism za granic znych (401 egz.) i 30 tytu³ów cza sopism pol skich
(105 egz.). Pre nu merow ano 8 tytu³ów cza sopism za granic znych i 3 tytu³y pol skie.

Bib lio teka w Kra kowie
Zbiory bib lio tec zne obejmuj¹ (stan na dzieñ 31.12.2007 r.):

Wy dawnictwa zwarte 10 267 jedn. inw.
Od bitki 9 613 jedn. inw.
Mapy 3 170 jedn. inw.
Wy dawnictwa ci¹g³e 88 708 egz.
Udo stêpni anie:
 Iloœæ wy po¿yc zeñ na miejscu 1 115 egz.
 Iloœæ wy po¿yc zeñ z in nych bib lio tek 42 egz.
 Iloœæ wy po¿yc zeñ dla in nych bib lio tek 75 egz.

W 2007 roku prowad zono wymi anê cza sopism z 19 kon tra hen tami za granic znymi z 12 krajów,
otrzy mano 24 tytu³ów cza sopism (89 egz.), a wys³ano 6 tytu³ów (34 egz.) cza sopism, do 9 kon tra hentów
za granic znych. W ra mach wymi any kra jowej wys³ano dla 2 kontrahentów 3 tytu³y (7 egz.) cza sopism,
a otrzymano 2 tytu³y (6 egz.) cza sopism kra jowych.

Bib lio teka po si ada uni kalne zbiory XIX- wieczne przejête po Komisji Fizjo grafic znej Pol skiej
Akade mii Umiejêt noœci.

OŒRO DEK WY DAWNICZY

In stytut wy daje dwa cza sopisma: se riê Stu dia Geo logica Po lo nica oraz wspól nie z In stytutem
Nauk Geo logic znych Uniwer sytetu Wroc³awskiego, cza sopismo Ge olo gia Sudetica, których sk³ad
komputerowy wyko ny wany jest w Oœrodku Wy dawnic zym w Kra kowie. Pon adto w Oœrodku wyko ny -
wany jest sk³ad in nych cza sopism nau kowych: An nales So cie ta tis Ge olo go rum Po lo niae i Stu dia Qua -
ter naria oraz wy dawnictw okazjon alnych.

W 2007 roku wyk onano sk³ad i od dano do druku:
Stu dia Geo logica Po lo nica, 127 (152 str., 60 fig., 6 tab.), 13 ark.
An nales So cie ta tis Ge olo go rum Po lo niae, 77/1 (92 str., 57 fig, 13 tab.), 15 ark.
An nales So cie ta tis Ge olo go rum Po lo niae, 77/2 (125 str., 78 fig., 3 tab.), 18,8 ark.
An nales So cie ta tis Ge olo go rum Po lo niae, 77/3 (wyk onano sk³ad 2 ar tyku³ów)
Ge olo gia Sudetica, 38 (85 str., 57 fig., 20 tab.), 12 ark.
Stu dia Qua ter naria 25/2008 (54 str.), 9 ark.
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XI. SPIS PUB LIK ACJI 2007

1. PRACE OPUB LIKOW ANE

a) Mono grafie, ksi¹¿ki, po drêc zniki, rozdzia³y w ksi¹¿kach
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stanowiæ Ÿród³o surow ców chemic znych. W: Sadur ski A., Pac zyñski B.(red.), Hydro geo lo gia re gion alna Pol ski, wyd.
Pañst wowy In stytut Geo logic zny, Warszawa: 97–102.
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Mad eyska T., 2006. Stra tigra phy of the Zwierzyniec site sedi ments. In: Koz³owski S.K., (red.), Wy lotne and Zwierzyniec Pa -
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Paprocka A., 2007. Sta ble car bon and oxy gen iso topes in re cent sedi ments of Lake Wi gry, NE Po land: Im pli ca tion for lake mor -
phome try and en vi ron mental changes. Chap. 17. In: Daw son T.E., Sieg wolf R.T.(eds.), Sta ble iso topes as in di ca tors of
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Smu likowski W., Des mons J., Fet tes D., Harte B., Sassi F., Schmid R., 2007. Types, grade and fa cies of meta mor phism. In: Fet -
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