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I. ORGANI ZACJA INSTYTUTU

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

Dyrektor: prof. dr hab. Marek Lewandowski
e-mail: lemar@twarda.pan.pl

Sekretariat naukowy: dr Anna Morawska
e-mail: amora@twarda.pan.pl

Specjalista ds. infrastruktury badawczej: dr Pawe³ Zawidzki
e-mail: pzawidzk@twarda.pan.pl

Zastêpca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych: Hanna Martyniak
e-mail: hanmart@twarda.pan.pl

G³ówny ksiêgowy: Miros³awa Bachman
e-mail: mbachman@twarda.pan.pl

Stanowisko ds. kadr: mgr Ewa Markiewicz
e- mail: mark iewa@twarda.pan.pl

RADA NAU KOWA

Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Jan Dowgia³³o
Zastêpca przewodnicz¹cego: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek koresp. PAN.
Sekretarz: dr Hubert Wierzbowski
Cz³onkowie:
dr hab. Rob ert Anczkiewicz, prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, prof. dr in¿. Krzysztof Birkenmajer – 
cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Jan Burchart – cz³onek koresp. PAN, prof. dr hab. Ryszard Gradziñski
– cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Stanis³aw Ha³as, dr hab. Hel ena Hercman, prof. dr hab. Jerzy
Jankowski – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski, prof. dr hab. in¿. Janusz
Kotlarczyk – cz³onek rzecz. PAN, dr hab. Krzysztof Krajewski, dr Monika Kusiak (od 20.10.2008r.),
prof. dr hab. Jan Kutek – cz³onek koresp. PAN, dr hab. Pawe³ Leœniak, prof. dr hab. Marek Lewandowski, 
prof. dr hab. Teresa Madeyska, prof. dr hab. Ryszard Marcinowski – cz³onek koresp. PAN, dr Izabella
Nowak, prof. dr hab. Szczepan Porêbski, prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski, prof. UW dr hab. Ewa
S³aby prof. dr hab. Leszek Starkel – cz³onek rzecz. PAN prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, prof. dr
hab. Micha³ Szulczewski – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Jan Œrodoñ, prof. dr hab. Antoni Tokarski,
prof. dr hab. El¿bieta Turnau, dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. dr hab. Andrzej Wiewióra.

W 2008 roku odby³o siê 5 po siedzeñ Rady w dni ach: 25 lutego, 21 kwi et nia, 13 czer wca, 20
paŸdzier nika i 11 grud nia.
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JED NOSTKI ORGANI ZA CY JNE (stan w dniu 31 grud nia 2008 r.)

OŒRODEK BADAWCZY W WARSZAWIE

Kierownik: prof. dr hab. Teresa Madeyska
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48-22) 697-87-54, (48-22) 620-62-23
e-mail: tmadeysk@twarda.pan.pl

Laboratorium Analiz Podstawowych
Kierownik: dr Ryszard Or³owski
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Warszawie
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48-22) 6978-711, fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: rorlowsk@twarda.pan.pl
5 pracowników in¿ynieryjno-technicznych

Laboratorium Geochronologii Czwartorzêdu
Kierownik: doc. dr hab. Hel ena Hercman
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Warszawie
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48-22) 6978-811, fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: hhercman@twarda.pan.pl
2 pracowników in¿ynieryjno-technicznych

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Kierownik: dr hab. Pawe³ Bylina
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Warszawie
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48-22) 6978-723, fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: bylina@twarda.pan.pl
3 pracowników in¿ynieryjno-technicznych

Laboratorium Izotopów Trwa³ych
Kierownik: doc. dr hab. Pawe³ M. Leœniak
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Warszawie
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48-22) 6978-725, fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: lesniak@twarda.pan.pl
2 pracowników in¿ynieryjno-technicznych

Biblioteka
Kierownik: mgr El¿bieta Gacyk
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Warszawie
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. (48-22) 6978-742, fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: e.gacyk@twarda.pan.pl. lub inglib@twarda.pan.pl.

OŒRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE

Kierownik: prof. dr hab. Szczepan Porêbski (do 31.10.2008 r.), a od 1.11.2008 – prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Adres: ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-19-10 lub 422-89-20, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndmizers@cyf-kr.edu.pl

Laboratorium Geochemii Izotopów
Kierownik: dr hab. Rob ert Anczkiewicz
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
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tel. (48-12) 422-19-10 lub 422-89-20, (0) 668 356 446, fax (48-12) 422-16-09
e-mail: ndanczki@cyf-kr.edu.pl,
3 pracowników in¿ynieryjno-technicznych

Laboratorium Minera³ów Ilastych
Kierownik: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków,
tel. (48-12) 422-19-10 lub 422-89-20, fax (48-12) 422-16-09
e-mail: ndsrodon@cyf-kr.edu.pl
4 pracowników in¿ynieryjno-technicznych

Laboratorium Preparatyki Geologicznej
Kierownik: dr Aneta A. Anczkiewicz
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-190-10 lub 422-89-20, fax (48-12) 422-16-09
e-mail: ndstruzi@cyf-kr.edu.pl
3 pracowników in¿ynieryjno-technicznych

Biblioteka
Kierownik: mgr Teresa Leszczyñska
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-19-10 lub 422-89-20, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndleszcz@cyf-kr.edu.pl

Dzia³ Informacji i Wydawnictw
Kierownik: dr Leszek Chudzikiewicz
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie
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

Muzeum Geologiczne w Krakowie
Kierownik: mgr Barbara Kietliñska-Michalik
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-19-10, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndmichal@cyf-kr.edu.pl

OŒRODEK BADAWCZY WE WROC£AWIU

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Adres: ul. Podwale 75, 50-449 Wroc³aw
tel. (48-71) 337-63-45, tel/fax (48-71) 337-63-42
e-mail: pansudet@pwr.wroc.pl

STUDIUM DOKTORANCKIE

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Adres: ul. Podwale 75, 50-449 Wroc³aw
tel. (48-71) 337-63-45, tel/fax (48-71) 337-63-42
e-mail: pansudet@pwr.wroc.pl
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II. KADRA

W dniu 31 grud nia 2008 r. W In stytu cie Nauk Geo logic znych PAN pra cowa³o:
33 pra cowników nau kowych
4 pra cowników bib lio tec znych i mu zealnych
31 pra cowników in¿ynieryjno- technicznych
17 pra cowników dzia³u fi nansowego i ad min is tracji
10 pra cowników na stano wiskach ro bot nic zych
Ogó³em pra cowa³o 95 osób, w tym 15 niepe³no za trudnio nych.

TYTU£Y I STOPNIE NAU KOWE UZYS KANE W 2008 R.

Dr Rob ert Anczkiewicz uzyska³ w ING PAN stop ieñ dok tora habili tow anego nauk o Ziemi w zak -
re sie ge olo gii, na pod stawie roz prawy ha bili ta cy jnej pt.: Dat ing of ther mo tec tonic pro cesses in col li -
sional zones.

Dr Pawe³ By lina uzyska³ na Wydzi ale Ge olo gii UW stop ieñ dok tora habili tow anego nauk o Ziemi
w zak re sie ge olo gii, na pod stawie roz prawy ha bili ta cy jnej pt.: Low- grade meta mor phism of Per mian
ma fic rocks from Gorzów Wielko pol ski block (Fore Sudetic mono cline, NW Po land): age and mecha -
nism.

Mgr Edyta Zawisza uzyska³a w ING PAN stop ieñ dok tora nauk o Ziemi w zak re sie ge olo gii na pod -
stawie roz prawy dok tor skiej: Zapis holo ceñskich zmian ek ologic znych i kli ma tyc znych w sk³adzie ze -
spo³ów Cla do cera w osadach jezior pó³noc nej Pol ski. Pro mo tor roz prawy: prof. dr hab. Krystyna Sze -
roc zyñska.

ODZNAC ZENIA, NA GRODY I WYRÓ¯NI ENIA

Dr Aneta Anczkiewicz
Stypen dium kon fer en cy jne przyznane przez Fun dacjê na Rzecz Nauki Pol skiej na dofi nansowanie

udzia³u w: The 11- th In ter na tional Con fer ence on Ther mo chro nome try, An chor age, Alaska, USA
(14–22.09. 2008).

Dr hab. Hel ena Hercman
Medal im. M. Mar kowicz-£ohi nowicz I stopnia przyznany przez Pol skie Towarzystwo Przy rod -

ników im. Ko per nika, Sek cja Speleo logic zna, za opub likowan¹ roz prawê ha bili ta cyjn¹: Herc man H.,
2000. Re con struc tion of pa laeo cli matic changes in cen tral Europe be tween 10 and 200 thou sand years
BP, based on analy sis of growth fre quency of cave speleo thems, Stu dia Qua ter naria, 17: 35–70.

Prof. dr hab. Teresa Madeyska
Medal im. M. Mar kowicz-£ohi nowicz I stopnia przyznany przez Pol skie Towarzystwo Przy rod -

ników im. Ko per nika, Sek cja Speleo logic zna, za wspó³re dak cjê mono grafii: Valde- Nowak P,
Nadachowski A., Mad eyska T. (eds), 2003. Ob³azowa cave – hu man ac tiv ity, stra tigra phy and pa laeoen -
vi ron ment. In sti tute of Ar che ol ogy and Eth nol ogy, PAS, Kraków. 1–176.

Dr Joanna Miros³aw-Grabowska
Medal im. M. Mar kowicz-£ohi nowicz III stopnia przyznany przez Pol skie Towarzystwo Przy rod -

ników im. Ko per nika Sek cja Speleo logic zna, za pub lik acjê: Mi ros³aw- Grabowska J., 2002. Geo logi cal
value of Biœnik Cave sedi ments (Cracow- Czêstochowa Up land). Acta Geo logica Po lo nica, 52 (1):
97–110.

6



Mgr Jacek Pawlak (SD)
Stypen dium EU Marie Cu rie proj ect SMART- KARST (proj ect no. MSCF- CT- 2005- 029674) na

pokry cie kosz tów udzia³u w kon fer encji 16rd In ter na tional Kar sto logi cal school “clas si cal karst”, Pos to -
jna, S³owenia (16–21.06.2008).

Dr Elwira Sienkiewicz
Stypen dium kon fer en cy jne przyznane przez Fun dacjê na Rzecz Nauki Pol skiej na dofi nansowanie

udzia³u w: 20th In ter na tional Dia tom Sym po sium, Dubrownik, Croa tia (7–13.09.2008).

Mgr Katarzyna Walczak (SD)
Stypen dium EU FP6 Marie Cu rie Se ries of Events na udzia³ w semi nar ium z cyklu EURIS PET -

EURo pean In ten sive Semi nars of Pe trol ogy, pt.: Iso topes ap plied to pet ro logi cal prob lems, które odby³o 
siê w Re search School of Earth Sci ences, Aus tra lian Na tional Uni ver sity, Can berra, (31.01–
20.02.2008).

CZ£ON KOSTWO W KOMITETACH PAN I RADACH NAU KOWYCH

Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN
Prof. dr hab. T. Mad eyska – zastêpca prze wod nicz¹cego
Prof. dr hab. K. Sze roc zyñska – sek re tarz

Komitet Badañ Polarnych PAN
Prof. K. Birk en ma jer – honorowy prze wod nicz¹cy
Cz³onek: dr hab. K.P. Kra jewski

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

Komitet Nauk Geologicznych 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 Mineralogicznych 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

Cz³onkowie Rad Naukowych w innych jednostkach
Prof. dr hab. R. Gradzi ñski – Rada Nau kowa Mu zeum Ziemi PAN (prze wod nicz¹cy)
Prof. dr hab. J. Le feld – Rada Nau kowa In stytutu Pa leo bio lo gii PAN
Prof. dr hab. M. Le wan dowski – Rada Nau kowa In stytutu Geofi zyki PAN, Rada Naukowa
 Pañstwowego 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 2008 ROKU

GRUPY TE MA TYC ZNE

1. Rozwój metod geochemii izotopów i geochronologii dla badañ ska³ i wód
2. Badania mineralogiczne i geochemiczne w poznawaniu procesów geologicznych
3. Zastosowanie mikropaleontologii w stratygrafii i rekonstrukcji paleoœrodowisk
4. Rekonstrukcja procesów geotektonicznych
5. Analiza basenów sedymentacyjnych
6. Zmiany œrodowiska w czwartorzêdzie

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. Zas tosowanie me tod izo to powych dla zba da nia ele mentów sys temu jezior nego Wi gry,
cz. IV – zakoñc zenie (wyk on awcy mgr A. Paprocka – dok to rantka, dr hab. P. M. Leœniak)

Badano sk³ad izotopowy wêgla i tlenu w ró¿nych sk³adnikach systemu jeziornego Wigry aby
zrozumieæ w jaki sposób czasowe zmiany sk³adu odpowiadaj¹ zmianom œrodowiskowym i klimatycz-
nym. Oznaczano sk³ad izotopowy nastêpuj¹cych elementów w systemie: wody jeziornej, rzecznej i wód
podziemnych (d18OH2O, d13CDIC, d13CDOC) oraz gazów z dna jeziora (d13CCH4 i d13CCO2). Próbki do
badañ pobierano w miejscach ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem warunków hydrodynamicznych, stanu
troficznego i rodzaju zasilania. W trzech zatokach jeziora Wigry oznaczono sk³ad izotopowy rozpusz-
czonego wêgla nieorganicznego (d13CDIC) w warstwie epilimnionu (na 1 m g³êbokoœci) i hipolimnionu
oraz tak¿e w metalimnionie. Zmiany wartoœci d13CDIC wraz z g³êbokoœci¹ s¹ z³o¿on¹ funkcj¹ warunków
panuj¹cych w jeziorze, jak np. bio-produktywnoœc, temperatura, pH, czy wielkoœæ i morfometria jeziora. 
W obecnym przypadku zaobserwowano, ¿e wartoœci d13CDIC w warstwie przypowierzchniowej we
wszystkich punktach s¹ wy¿sze ni¿ w hipolimnionie, natomiast stê¿enia DIC s¹ tu ni¿sze ni¿ w hipo-
limnionie. Wy¿sze wartoœci d13CDIC w warstwie przypowierzchniowej, na tym etapie badañ, nale¿y
wstêpnie t³umaczyæ g³ównie wp³ywem procesów fotosyntezy w epilimnionie i rozk³adu materii orga-
nicznej w warstwie hipolimnionu. Wp³yw procesu bioasymilacji CO2 podczas fotosyntezy zaznacza siê
tak¿e w ni¿szych wartoœciach   d13C rozpuszczonego wêgla organicznego (DOC) w epilimnionie wzglê-
dem tych wartoœci w hipolimnionie. Jest to zwi¹zane z frakcjonowaniem wêgla nieorganicznego przez
fitoplankton. Ponadto, porównanie wartoœci  d13CDIC w wodach przydennych z d13CCO2 i d13CCH4 w
osadach (Raport 2007) pozwala przypuszczaæ, ¿e udzia³ metanu i dwutlenku wêgla zawartych w osadach 
nie jest znacz¹cy w kszta³towaniu sk³adu izotopowego rozpuszczonego wêgla nieorganicznego w hipo-
limnionie. Stê¿enie dwutlenku wêgla w wodzie, w ka¿dym badanym miejscu systemu jeziornego znacz-
nie przekracza³o œredni¹ wartoœæ PCO2 w atmosferze potwierdzaj¹c, ¿e jezioro Wigry stanowi Ÿród³o
dyfuzji CO2 do atmosfery.

Za danie 1.2. Zas tosowanie me tod izo to powych jako wskaŸników za niec zyszc zeñ wód podziemnych, cz. 
IV – zakoñc zenie (wyk on awcy: mgr M. Przy chodzka – dok to rantka, dr hab. P.M. Leœniak, dr P.
Zawidzki)

Ba da nia prowad zono w dwóch ró¿nych re gionach Pol ski: w de presji œród sudeck iej i w dolinie
Wis³y w re jonie Warszawy.

Dotychczas przeprowadzone badania w depresji œródsudeckiej ko³o Unis³awia pozwoli³y stwier-
dziæ podwy¿szone stê¿enie jonu siarczanowego i niektórych metali w wodach podziemnych. Opraco-
wane modele geochemiczne wskazuj¹, ¿e ich Ÿród³em s¹ prawdopodobnie ska³y pod³o¿a i trwaj¹ po-
miary izotopowe, aby potwierdziæ tê hipotezê. Ponadto zosta³a przetestowana procedura dedykowana do 
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pomiarów sk³adu izotopowego azotu w wodach o niskiej jego zawartoœci, która zostanie u¿yta do okreœ-
lenia pochodzenia NO3 i NH4 na badanym obszarze.

Od roku 2008 prowadzono badania nad obiegiem pierwiastków lekkich w œrodowisku Wis³y w
rejonie Warszawy maj¹ce na celu okreœlenie pochodzenia zwi¹zków azotu w wodach Wis³y i roli miasta
w generowaniu zanieczyszczeñ nieorganicznych. Poniewa¿ obieg azotu jest sprzê¿ony z obiegiem
innych pierwiastków lekkich, dlatego badany bêdzie tak¿e obieg innych pierwiastków nieorganicznych
jak SO4 i HCO3. Wytypowano miejsca poboru prób i pobrano próbki wody do badañ chemicznych i
izotopowych. Pobrane próby s¹ w trakcie analizowania.

Za danie 1.3. Opra cow anie chemic znej me tody od salania wód do oznac zeñ izo to powych, cz. III
(wyk on awca: dr A. Por owski)

Ba da nia maj¹ na celu opra cow anie chemic znej me tody od salania wy soko zminer ali zow anych
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 roku 2008 ukoñc zono prace przygotowa-
wcze do prowadzenia ba dañ, w tym kon struk cjê linii pre para cy jnej do pró¿n iowej desty lacji wody.
Wyk onano testy szczel noœci linii pre para cy jnej w cza sie 72 h uzyskuj¹c zadowa laj¹ce re zul taty. W trak -
cie reali zacji jest pro gram do po³¹czenia kom putera z mier nikiem ciœni enia do bie¿¹cej rejes tracji zmian
ciœni enia w cza sie procesu desty lacji wody i pra¿enia osadów pow staj¹cych soli. Roz poc zêcie che-
miczno-izotopowych oznac zeñ zosta³o przesuniête na rok 2009.

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 (wyk on awca: dr A. Por owski, prof. J. Dow gial³o –
kon sult ant)

W roku spra wozdawczym 2008 kon tynuow ano 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
okreœlenia 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.

Najtrud niejszym ele men tem tech nic znym w reali zacji za da nia ba dawczego okaza³a siê ek strak cja
si arc zanów z wody oli go ceñskiej, w której stê¿enie jonów SO4

2- jest poni¿ej 1 mg/dm3. W roku 2008
prowad zono prace ek spery men talne nad im ple men tacj¹ tech niki chro ma tografii jon owymien nej do ek -
strak cji si arc zanów z du¿ych iloœci wód podziemnych o ni skim stê¿eniu tych jonów. Uruchomi ono
stano wisko fil tra cy jne z jedn¹ kolumn¹ chro ma tograficzn¹ i roz poc zêto se rie ek spery men talnych ozna-
czeñ sk³adu izo to powego si arki 34S w si arc zanach ek stra how anych z roztworów wzor cowych. Ce lem
ba dañ jest opra cow anie najbardziej op ty mal nej tech niki ek strak cji si arc zanów z du¿ych iloœci wody.
Istota ba dañ sprowadza siê do ok reœlenia iloœciowego i jakoœciowego wp³ywu na jon owymienn¹ eks-
trakcjê si arc zanów nastêpuj¹cych czyn ników: 1) prêd koœci fil tracji elu entu i anal itu przez kolumny, 2)
rodzaju chlor kowego elu entu i anal itu, t.j. HCl czy KCl, 3) pH elu entu, anal itu i wody, 4) ca³kow itej
i czêœciowej ek strak cji si arc zanów z kolumny. Wyk onano do tychczas dwie se rie oznac zeñ sk³adu izo to -
powego si arki 34S (w su mie 12 oznac zeñ). Przy nieca³kow itej ek strak cji si arc zanów z kolumny chro ma -
tografic znej pow tar zal noœæ oznac zeñ sk³adu izo to powego si arki wyn ios³a ± 10‰ vs CDT; przy ca³ko-
witej ek strak cji – ± 2‰ vs CDT. Ba da nia s¹ kon tynuow ane w celu dalszej op ty mali zacji me tody.

Za danie 1.5. Da tow anie Lu- Hf apatytu ze ska³ wul kanic znych i osadowych
(wyk on awca: dr hab. R. Anczkiewicz)

Ek lo gity w paœmie San ba gawa (Shikoku Is land, Ja ponia) s¹ dzie lone na grubo- i drobnoziarniste.
Wieki Lu- Hf granatów z obu typów da³y c. 89Ma i c. 116 Ma od pow ied nio dla drobno i grubozi arnis tego 
typu ska³. Ba da nia pet ro logic zne najwiêkszego cia³a elk ol gitu grubozi arnis tego (Zachod nie Iratsu)
okreœlaj¹ wa runki PT jako 20 kbar i 600–700 °C. Takie wa runki s¹ kom paty bilne z tymi jakie zosta³y
oznac zone dla ek lo gitów drob nozi arnistych, co suge ruje, ¿e oba typy mog¹ byæ trak tow ane, jako sk³ad -
owe tej sa mej jed nostki ek lo gi towej. Ró¿nica w wiek ach jest zrozu mia³a jeœli zau wa¿ymy, ¿e w przy -
padku ek lo gitów z Iratsu, znac zna czêœæ granatu wzra sta³a przed metamor fiz mem w facji ek lo gi towej.
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Granat Grt1 wzrastaj¹cy przed facj¹ ek lo gi tow¹ zawiera para ge nezê wskaŸnikow¹ facji epidotowo-
amfibolitowej. Pon adto, wokó³ Grt1 wzra sta pro gre sy wny granat Grt2 reprezen tuj¹cy facjê ek lo gi tow¹.
Znacz¹co ró¿nica wieku po miêdzy oboma wy dar zeniami (<27 Ma)suge ruje, ¿e do tycz¹ one dwóch od -
mien nych tek tonic znie epi zodów w ewo lucji strefy sub duk cji w paœmie San ba gawa. Kon tras tuj¹ca
wielkoœæ kryszta³ów w obu typach ek lo gitów najpraw do po dob niej jest spowo dow ana rekrys tali zacj¹
poprzedzaj¹c¹ facjê ek lo gi tow¹ i d³u¿szym czasem trwania metamor fizmu.

Za danie 1.6. Kon cen tracja i sk³ad izo to powy uranu w ska³ach wêgla nowych Tatr i Ni¿nich Tatr oraz
ich wp³yw na wyniki analiz izo to powych (U-Th, U-U) na cieków jask iniowych
(wyk on awca: dr hab. H. Herc man)

Sys tem Jaskiñ De mi anowskich jest znany jako ty powy przyk³ad wielo pozio mowych sys temów
krasowych. W trak cie kilku let nich ba dañ na cieków z jaskiñ wchodz¹cych w sk³ad sys temu stwierd zono
is totne ró¿nice w kon cen tracji uranu w ba danych próbkach. Prze prowad zono szczegó³owe anal izy za -
war toœci i sk³adu izo to powego uranu we wszyst kich anali zow anych dotychczas próbkach na cieków
z Jaskiñ De mi anowskich. Stwierd zono is totne zró¿ni cow anie zarówno kon cen tracji uranu jak i jego
sk³adu izo to powego. Jed noc zeœnie stwierd zono ist ni enie ko relacji po miêdzy tymi war toœciami. Do dat -
kowo stwierd zono, ¿e s¹ one zwi¹zane sys te ma tyc znie z wiekiem ba danych na cieków oraz miejs cem ich
wystêpow ania w jask ini. Jako mo¿liwe przyc zyny wska zano: (1) zmi any dróg kr¹¿enia wody przesi¹ka-
j¹cej do jask ini, z której pow stawa³y na cieki i (2) zmi ana geo me trii i sk³adu osadów i ska³ powy¿ej jaski-
ni. Anal izy ty powych wapi eni po bra nych w jaski ni ach wykaza³y, ¿e za war toœæ uranu jest w nich na
poziomie œred nich kon cen tracji w na ciek ach, co suge ruje, ¿e g³ównym Ÿród³em stwierdzanych ró¿nic
mog¹ byæ ró¿nice w geo me trii, sk³adzie i stopniu przet wor zenia osadów, przez które przesi¹kaj¹ wody
do jask ini oraz osadów de pon ow anych w jask ini (stwierdzane zasypy wanie na cieków w przesz³oœci).
Do dat kowo za ta kon cepcj¹ przemawia fakt, ¿e najwy¿sze kon cen tracje uranu stwierdzane s¹ w nacie-
kach z re jonów jask ini, które by³y wie lok rot nie zasypy wane przez osady klastyc zne. Z kolei sk³ad izo to -
powy uranu uwal nia nego z osadów mo¿e zale¿eæ od stopnia ich “prze ro bi enia” i z uwagi na wiêksz¹ mo -
bil noœæ 234U w stosunku do 238U stopn iowo mo¿e byæ co raz mniej wzbo ga cony w 234U.

Stwierd zone is totne ró¿nice w pocz¹tkowym sk³adzie izo to powym uranu w ba danych na ciek ach
wska zuj¹ na trud noœci w stosowaniu me tody RUBE jako esty ma tora pocz¹tkowej war toœci stosunku
aktywnoœci 234U/238U w na ciek ach. Stawia to pod znakiem za py ta nia mo¿li woœæ wi ary god nego stoso-
wania me tody uranowo- uranowej do da tow ania na cieków starszych ni¿ za siêg me tody uranowo-
 torowej.

Is totne ró¿nice w za war toœci uranu stwierd zono tak¿e w na ciek ach z jaskiñ Tatr Zachod nich.
W tym przy padku wystêpuje wy raŸna ko relacja po miêdzy za war toœci¹ uranu a li tologi¹ ska³ ponad jas-
kini¹. Kon cen tracje uranu w próbkach na cieków po bra nych w ko ry tar zach jask iniowych rozwiniêtych
poni¿ej wystêpow ania ska³ œrod kowego tri asu czy kredy s¹ o rz¹d wy¿sze ni¿ w próbkach pobra nych
w korytarzach rozwiniêtych poni¿ej wystêpow ania wapi eni “Malmo- neokomu”. Wapi enie tri asu œrod -
kowego i mar gle kre dowe charak teryzuj¹ siê wy¿szymi kon cen tracjami uranu ni¿ wapi enie “Malmo-
 neokomu”.

Za danie 1.7. Opra cow anie me to dyki wydzie lania uranu i toru z min er alnych i or ganic znych faz koœci
ko palnych do da tow ania me tod¹ uranowo- torow¹ (wyk on awcy: mgr G. Su jka, dr hab. H. Herc man)

Prze prowad zone anal izy nie or ganic znych i or ganic znych faz koœci ko palnych i wspó³czesnych
poz woli³y stwierdziæ jakie sub stancje buduj¹ce koœæ odpow iedzi alne s¹ za aku mu lacjê uranu podczas
procesów fo syli zacji i dia ge nezy. Prob lem wtór nej aku mu lacji jest o tyle is totny, ¿e unie mo¿li wia wi ary -
godne da tow anie koœci ko palnych me tod¹ U-Th. Wi¹¿e siê to z is tot nym zawê¿eniem mo¿li woœci da -
tow ania ma te ria³u kost nego je dynie do me tody ra diowêglowej i jej stosun kowo krót kiego – w skali
czasu geo logic znego – za siêgu.

Stwierd zono, ¿e koœæ nie aku mu luje uranu jed no rod nie. Opra cow ana zosta³a pro ce dura rozdziela-
nia koœci na fazy ró¿ni¹ce siê cechami fi zyko chemic znymi. Jedna z nich – ko la gen, po dob nie jak w przy -
padku me tody ra diowêglowej, jest uk³adem zam kniêtym dla wymi any izo topów uranu i toru.
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Za danie 1.8. Me to dyka oceny ko relacji krzy wych opisuj¹cych zmien noœæ sk³adu izo to powego tlenu
i wêgla i in nych danych pa leok li ma tyc znych me to dami numeryc znymi – czêœæ I
(wyk on awcy: mgr J. Paw lak – dok to rant, dr hab. H. Herc man)

W ostat nich la tach twor zone s¹ re kon struk cje pa leok li ma tyc zne na pod stawie danych izo to powych
o wy sok iej rozdzielc zoœci uzyski wanych z próbek na cieków jask iniowych. Pre cyzja takiej re kon struk cji 
zale¿y od dok³ad noœci po mi arów stosunków izo to powych oraz od po praw noœci przy jêtej skali czasu.
Dla potrzeb re kon struk cji pa leok li ma tyc znej wy sok iej rozdzielc zoœci koniec zne jest stwor zenie ci¹g-
³ego mod elu wiek–g³êbokoœæ tak, aby by³o mo¿liwe osza cow anie wieku dla ka¿dego po mi aru izo to -
powego, niezale¿nie od jego po zycji w pro filu (w skali g³êbokoœci). Model wiek–g³êbokoœæ umo¿li wia
równie¿ osza cow anie pre cyzji re kon struk cji pa leok li ma tyc znej. Kolejnym proble mem przy bu dow aniu
re kon struk cji pa leok li ma tyc znej jest ko re low anie ze sob¹ ró¿nych zapisów, które czêsto ba zuj¹ na
ró¿nej iloœci punk tów anali tyc znych oraz na ska lach czasu o ró¿nym stopniu dok³ad noœci.

Powy¿sze prob lemy zosta³y rozwi¹zane przy zas tosowaniu me tod Monte Carlo, jako narzêdzia,
które umo¿li wia kon struk cje mod elu wiek–g³êbokoœæ oraz ocenê pre cyzji zapisu pa leok li ma tyc znego
wy sok iej rozdzielc zoœci. Zas tosowanie me tody Monte Carlo mo¿e pomóc równie¿ w oce nie po do -
bieñstwa po miêdzy dwoma niezale¿nymi zapisami pa leok li ma tyc znymi.

Za danie 1.9. Wery fikacja mod elu wiek–g³êbokoœæ na pod stawie analiz me tod¹ 210Pb osadów den nych 
wy bra nych jezior i zbior ników za por owych dor zecza Brdy
(wyk on awcy: dr M. G¹sior owski, dr hab. H. Herc man)

Celem projektu by³a weryfikacji poprawnoœci modelu wiek-g³êbokoœæ stosowanego dla obliczania
wieku osadów metod¹ o³owiu 210Pb. Weryfikacjê oparto o pomiary aktywnoœci 210Pb osadów zbiornika
zaporowego o znanym wieku. Do badañ wybrano jezioro Mylof bêd¹ce najstarszym (rok budowy 1848)
zbiornikiem zaporowym w Polsce. Pobrano trzy rdzenie osadów, z których jednak tylko jeden (rdzeñ
MY3) obejmowa³ pe³n¹ sekwencjê osadów zbiornika zdeponowanych od momentu jego powstania,
gdy¿ tylko w nim uda³o siê uchwyciæ przejœcie od osadów rzecznych (piaski) do osadów zbiornikowych
(gytie). Pomiary aktywnoœci 210Pb wykaza³y, ¿e sp¹gowy odcinek tego profilu (piaski i gytie ilaste)
znajdowa³ siê poza zasiêgiem metody. W oparciu o pomiary aktywnoœci o³owiu 210Pb dla sp¹gowych
osadów rdzenia (piaski) wyznaczono poziom o³owiu autigenicznego a nastêpnie obliczono wartoœci
o³owiu allogenicznego dla m³odszych próbek. Dalej, w oparciu o obliczone wartoœci aktywnoœci
allogenicznego o³owiu 210Pb oraz przyjmuj¹c standardow¹ dla zastosowanej metodyki pobierania
osadów niepewnoœæ wyznaczania g³êbokoœci, obliczono parametry rozk³adu aktywnoœci i g³êbokoœci
dla ka¿dej próbki, dla której wykonano pomiary aktywnoœci o³owiu 210Pb. Do obliczenia parametrów
rozk³adu aktywnoœci i g³êbokoœci wykorzystano metodê randomizacji. W oparciu o te wyniki obliczono
wiek osadów oraz skonstruowano model wiek–g³êbokoœæ. Przy zastosowaniu tego modelu przejœcie od
osadów rzecznych do zbiornikowych zosta³o wydatowane na 147 +13 -15 lat przed rokiem 2008. Wiek
obliczony z modelu w przedziale ufnoœci 2s zgadza siê zatem z rzeczywistym wiekiem zbiornika.

Po zosta³e z ba danych rdzeni (MY1 i MY2) nie obejmowa³y pe³nej sek wencji osadów zbior -
nikowych, gdy¿ nie uda³o siê w nich uchwy ciæ przejœcia od osadów rzec znych do osadów o charak terze
jeziornym. Rdzeñ MY1 zosta³ wyk luc zony z dalszych ba dañ ze wzglêdu na mo¿li woœæ zabur zenia jego
sek wencji w trak cie pobiera nia osadów. Model zosta³ wiêc prze testow any na rdzeniu MY2. Ok reœle nie
ak ty wnoœci o³owiu au ti genic znego dla tego rdzenia oparto o po mi ary ak ty wnoœci osadów rzec znych po -
chodz¹cych z pier wszego rdzenia. Ob lic zony wiek sp¹gowej próbki rdzenia MY2 dowiód³, ¿e osady te
pow sta³y ju¿ po ut wor zeniu zbior nika. Pot wierdza to po praw noœæ skon struow anego mod elu.

Za danie 1.10. Zas tosowanie wskaŸników izo to powych do ba dañ wtórnych form wêgla nowych
w Jask ini Zo³uszka (Ukraina) – ba da nia wstêpne
(wyk on awca: dr hab. H. Herc man we wspó³pracy z prof. W. An drejc zukiem UŒ)

Jaski nia Zo³uszka rozwiniêta jest w gip sach mio ceñskich po³udniowo- zachodniej Ukrainy (Bu -
kow ina). Zo³uszka jest jask ini¹ uni kaln¹ na skalê œwia towa nie tylko z uwagi na roz miar (jej ko ry tarze
stanowi¹ labirynt o d³ugoœci oko³o 92 km), ale tak¿e z uwagi na formy i procesy mo¿liwe do ob ser wacji.
Zosta³a ona od kryta i osuszona dziêki pra com w ka mienio³omie gipsów i od pom pow aniu wody, co
umo¿liwi³o ob ser wacjê przejœcia jask ini z etapu freatyc znego w wa dyc zny. 30 lat intensywnych ba dañ
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w jaskini umo¿liwi³o stwor zenie sche matu roz woju sys temu, ale ci¹gle po zostawi³o ot war tymi py ta niao
ge nezê czêœci form i osadów. Se ria próbek wêgla nowych po bra nych z ró¿nych form wystêpow ania
osadów pod dana zosta³a anali zom izo to powym (U, Th, C i O). Ba da nia umo¿liwi³y wery fikacje sche -
matu ewo lucji sys temu i pot wierdzi³y, ¿e g³ówna faza speleo ge nezy prze biega³a wczeœniej ni¿ 400–500
tys. lat temu. Do dat kowo stwierd zone wtórne zmi any sk³adu izo to powego ska³ wêgla nowych wystêpu-
j¹cych w stropie jask ini pot wierdzaj¹ suges tiê o d³ugim ok re sie stag nacji wód po ut wor zeniu ko ry tarzy
jask iniowych. Od mienny sk³ad izo to powy uranu w próbkach z Jask ini Zo³uszka i wczeœniej ba danych
ty powych na ciek ach kal cy towych z jaskiñ gipsowych Ukrainy (M³ynki, Op ty mistyc zna) wska zuj¹, ¿e
Ÿród³em uranu nie by³y w tym wy padku bez poœred nio roz my wane wapi enie nad leg³e (wapieñ ratyñski),
co pon ownie przemawia za “ar tezy jskim” mode lem speleo ge nezy.

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 ria³em ilastym, cz. II (z 4) (wyk on awca: mgr M. Szczerba –
dok to rant, prof. J. Œro doñ, mgr M. Ba naœ)

Czêœæ 1
Opra cow ano nowe po dejœcie do prob lemu wyznac za nia wieku dia ge ne tyc znego i de try tyc znego z

pomier zo nych me tod¹ K-Ar dat mi eszanych. Op iera siê ono 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. Przy jmuje siê zaz wyc zaj, ¿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 wyk res, w którym na osi od ciêtych
odk³ada siê udzia³y masowe ma te ria³u de try tyc znego, a na osi rzêdnych war toœci stosunku 40Ar*/40K.
Aby uw zglêd niæ ró¿ne za war toœci po tasu (%Kde tri tial i %Kdia ge netic) w tych dwóch frak cjach, udzia³y
masowe ma te ria³u de try tyc znego (wt.%de tri tial) s¹ prze lic zane na pro cent po tasu de try tyc znego (%Id(K)):
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Wyk res 40Ar*/40K vs. %Id(K) dla po praw nie ok reœlo nych war toœci stosunku 0Kde tri tial/
40Kdia ge netic

powinien byæ lin iowy. Op ieraj¹c siê na tej ob ser wacji napi sano w Ja vie pro gram kom puterowy
MODELAGE, który na pod stawie kilku pomier zo nych 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 tial/
40Kdia ge netic.

Nie pewnoœci przy ok reœlaniu dok³adnych war toœci mas frak cji dia ge ne tyc znej i de try tyc znej spra-
wiaj¹, ¿e otrzy mane war toœci wieków granic znych oraz stosunku 40Kde tri tial/

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 de -
try tyc znej i dia ge ne tyc znej, 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. Anal iza danych lit era tu rowych przy u¿y ciu
zapro pon ow anego po dejœcia prowadzi do wniosków, ¿e stosunek 40Kde tri tal/

40Kdia ge netic jest czêsto
wiêkszy ni¿ 1.00, oraz ¿e czêœæ il litu 1Md mo¿e byæ po chodzenia de try tyc znego.
Czêœæ 2

Klasyc zne po dejœcie do mode low ania kszta³tu dy frak to gramów rent ge nowskich struk tur warstwo-
wych jest mo¿liwe do zas tosowania wy³¹cznie dla perio dyc znych lub kwazi- periodycznych struk tur.
Dy frak to gramy dla struk tur niepe rio dyc znych zawieraj¹ stosun kowo niewiele in for macji, dlatego te¿
w tym przy padku potrzebne s¹ pewne pocz¹tkowe za³o¿enia. W przy padku eks fo liow anych nanokom -
po zytów po limerów z min era³ami ilastymi mo¿liwe jest za³o¿enie sk³adu chemic znego oraz struk tury
min era³u ilas tego, na to mi ast struk tura po limeru po zostaje nieznana. Zapro pon ow ano po dejœcie, które
mo¿e zostaæ u¿yte do rozwi¹za nia struk tury po limeru. Oparte jest ono o mode low ania kszta³tu czyn nika
LpG2 za rejes trow anego dla eks fo liow anych, zo ri en tow anych pre pa ratów. Dziêki temu mo¿liwe jest
wyl ic zenie jed nowymia rowej struk tury po limeru.

W przy padku po li winy lopi ro lidonu (PVP) zaad sor bowanego na pow ierzchni smek tytu stwier-
dzono, ¿e choæ czyn niki LpG2 dla ró¿nych typów smek tytów s¹ doœæ ró¿ne, sama struk tura po limeru
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ró¿ni siê nieznac znie i nie wp³ywa na ni¹ ani war toœæ ³adunku paki etu smek ty towego, ani lo ka li zacja
tego ³adunku w warstwie tet rae dryc znej lub ok tae dryc znej. Stwierd zono zwiêkszenie iloœci po limeru dla 
od leg³oœci bli¿szych do paki etu smek tytu. Wy daje siê równie¿, ¿e ³añcuchy PVP, które przy le gaj¹ bez -
poœred nio do pow ierzchni s¹ bardziej szty wne, podczas gdy te bardziej od da lone – bardziej dy namic zne.
Mo¿liwe by³o równie¿ ok reœle nie gruboœci war stwy PVP na pow ierzchni smek tytu.

Wyznac zony model struk tury ma zostaæ u¿yty w nastêp nej fazie pro jektu w pro gramie s³u¿¹cym do 
ba da nia rozk³adu gruboœci cz¹stek fun da men talnych il litu, który w up roszc zonej wersji jest ju¿ napi -
sany.

Za danie 2.2. Me to dyka po mi arów w³as noœci i za war toœci min era³ów ilastych w ska³ach osadowych,
cz. III (wyk on awca: prof. J. Œro doñ)

W oparciu o charakterystykê chemiczn¹ serii prób czystego illitu-smektytu z bentonitów, w tym
pomiar zawartoœci NH4

+ (Œrodoñ et al.), stwierdzono liniow¹ zale¿noœæ pomiêdzy zawartoœci¹ kationów 
zwi¹zanych (FIX) a wymiennych (EXCH):

EXCH = – 0.43 × FIX + 0.41    (R2=0.98)

Ta zale¿noœæ im plikuje sta³oœæ ³adunku paki etów il litu: Qi=0.95 i smek tytu: Qs=0.41. Szacu nek
war toœci Qs zosta³ pot wierd zony przez po mi ary CEC oraz po mi ary ca³kow itej pow ierzchni w³aœci wej
(TSSA) na pod stawie re tencji EGME.

W sytuacji, gdy illit- smektyt de cyduje o CEC i TSSA ska³y (brak triok tae dryc znych min era³ów pêc -
zniej¹cych, zeolitów, opalu A i znac zniejszych za war toœci ma terii or ganic znej), znana war toœæ Qs mo¿e
zostaæ u¿yta do oceny TSSA z CEC danej ska³y:

TSSA
CEC

Q s

=
´ 2816.

Z kolei dyspo nuj¹c TSSA mo¿na wyl ic zyæ udzia³ smek tytu w ma sie ska³y (fs):

fs = TSSA/TSSAsmectite

Takie po dejœcie prze testow ano (Œro doñ) na ponad 100 próbkach z rdzeni wiert nic zych z pól ga -
zowych usytuow anych w mio ceñskiej for macji piaskowcowo- mu³owcowo- ilastej za pad liska przed kar -
packego (SE Pol ska). Ska³y te charak teryzuje lin iowa i ek strapo luj¹ca siê do zera zale¿noœæ miêdzy CEC
a re tencja EGME, co wska zuje na sta³y ³adunek paki etów smek ty towych Qs=0.41. TSSA wyl ic zona z
CEC i z re tencji EGME jest iden tyc zna w grani cach b³êdu ek spery men tal nego, a z danych tych mo¿na
wyl ic zyæ fs. Jeœli wyl iczy siê za war toœæ il litu w skale (fi) z po mi aru %K2O, uw zglêd niaj¹c po prawkê na
K2O za warty w ska le niu po tasowym i za³o¿y siê Qi = 0.95, to suma fi + fs daje war toœci zbli¿one do rent -
ge no grafic znego po mi aru (pro gram QUANTA) sumy diok tae dryc znych min era³ów typu 2:1.

Modelowanie danych chemicznych i mineralogicznych dla ska³ mioceñskich przy pomocy pro-
gramu BESTMIN wykaza³o bardzo siln¹ korelacjê pomiêdzy CEC a makroskopowym przekrojem
absorpcji neutronów neu tron szkieletu skalnego (Sma trix), czyli parametrem standardowo mierzonym przez
geofizykê otworow¹. Zatem w badanym basenie osadowym trzy parametry, kluczowe dla w³asnoœci
elektrycznych i petrofizycznych ska³: CEC, TSSA i fs mo¿na oszacowaæ ca³kiem precyzyjnie na podsta-
wie jednego pomiaru geofizycznego. Spraw¹ otwart¹ pozostaje, w jakim stopniu mo¿liwa bêdzie ekstra-
polacja tego podejœcia na inne baseny osadowe.

Za danie 2.3. Chemic zny bi lans dia ge nezy pi askow ców i ³up ków fliszu pod ha lañskiego, cz. II
(wyk on awcy: mgr R. Puka – dok to rantka, prof. J. Œro doñ)

Wyko ny wane ba da nia do tycz¹ zmian pow sta³ych w wyniku procesów dia ge ne tyc znych zacho-
dz¹cych w ska³ach Basenu Pod ha lañskiego. Ce lem ba dañ jest us tale nie obrazu dia ge nezy w pi askow -
cach i porównanie z pro ce sami dia ge ne tyc znymi zachodz¹cymi w ³upkach, porównanie zmian sk³adu
chemic znego, 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,
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tworz¹cych ci¹g³y pi on owy pro fil dia ge ne tyc zny basenu oraz do dat kowo na próbkach powierzchnio-
wych 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 2008 wyk onano mik ro sko powe ba da nia petro grafic zne p³ytek ci en kich w œwi etle przechodz¹-
cym prób pi askow ców od wiertów oraz doku men tacje fo to graficzn¹, anal izê rent ge no graficzn¹ próbek
³up ków z od wiertów przy u¿y ciu pro gramu QUANTA, anal izê danych rent ge no grafic znych z pre pa -
ratów glik olow anych z prób pi askow ców z frak cji <0.2 µm. Z prób pow ierzchniowych pi askow ców
i ³up ków przy go tow ano pre pa raty prosz kowe i frak cje do ba dañ rent ge no grafic znych oraz dla prób prze -
prowad zo nych w formê Ca wyk onano po mi ary po jem noœci wymi any ka tionów (CEC) oraz sorpcji 2-
 Ethoxyetanolu (EGME) w celu uzys kania ca³kow itej pow ierzchni w³aœci wej (TSA) i gês toœci ³adunku.

Prze prowad zono wstêpne ko relacje otrzy manych wyników. Przed mio tem kolejnej fazy pro jektu
bêdzie dokoñc zenie ba dañ oraz anal iza ca³oœciowa wyników.

Za danie 2.4. Zapis izo to powy w ska³ach osadowych kredy opol skiej – cz. III
(wyk on awca: mgr M. Ma rusz kiewicz, pod op iek¹ dr hab. H. Herc man)

G³ównym celem badañ jest opracowanie stratygrafii izotopowej dla kredy opolskiej. Osady kredy
opolskiej reprezentuj¹ cenoman, turon i koniak. Uzyskane wyniki zostan¹ skorelowane z profilami
zachodnio-europejskimi. Obecnie wykonany zosta³ pierwszy etap prac. Pobrano próbki skalne z ods³o-
niêtej w terenie czêœci profilu oraz skonstruowano krzywe d18O i d13C. Podjêto tak¿e prace metodyczne
w celu oceny powtarzalnoœci wyników i ró¿nych sposobów wstêpnego przygotowania próbek. Wyko-
nane prace metodyczne wykaza³y mo¿liwoœæ istnienia problemu wp³ywu preparatyki na wynik analizy.
Potwierdzenie jego wystêpowania oraz stwierdzenie czy jest on specyficzny jedynie dla badanego
materia³u, lub ma charakter ogólniejszy wydaje siê byæ zagadnieniem podstawowym.

Za danie 2.5. 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- morskich
z Wyspy Króla Jer zego w Ar chi pe lagu Antark tyc znym, cz. III – zakoñc zenie
(wyk on awca: dr G. Zieli ñski)

Przed mio tem ba dañ by³o oznac zenie sk³adu izo to powego strontu w próbach frag mentów ska -
mienia³oœci ma³¿y z osadów og niwa Kra kowiak Gla cier for macji Polonez Cove z Wyspy King George
(Szetlandy Pd., Antark tyka Zachod nia). Charak ter zachow ania bio genic znego wêglanu w tych ska³ach
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) do oznac zenia wieku tych ska³. Stwierd zono
do bry stan zachow ania pier wot nego ma te ria³u wêgla nowego (ni sko mag ne zowego kal cytu) 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. 20 próbek. Uzys kane wyniki wska zuj¹ na wczes noo li go ceñski wiek ba danej se rii (28,6–30,6 Ma).

Za danie 2.6. Me to dyka ba dañ his to rii ter mic znej basenów w opar ciu o wieki tra kowe i wieki K-Ar
oraz po mi ary rent ge no grafic zne illitu- smektytu
(wyk on awcy: dr A. Anczkiewicz, prof. J. Œro doñ, mgr M. Ba naœ)

His to ria pogrze ba nia pol skiej czêœci Kar pat wewnêtrznych (Pod hale i Ta try) by³a wczeœniej re kon -
struow ana przez in nych autorów, którzy wyk on ali po mi ary re fleksy jnoœci wi trynitu, za war toœci smek -
tytu w mieszano pakie towym illicie- smektycie (I-S) z ³up ków, która jest wskaŸnikiem maksy malnych
pa leo tem pera tur oraz wieku K-Ar uzys kanego z illitu- smektytu wchodz¹cego w sk³ad ben to nitów, który 
jest zbli¿ony do wieku maksy malnych pa leo tem pera tur. Te do stêpne in for macje daj¹ mo¿li woœæ porów-
nania pa leo tem pera tur ok reœlo nych na pod stawie wyników I-S z szacunk ami pa leo tem pera tur opar tymi
o me todê tra kow¹ zas toso wan¹ do apatytu (AFT). Re laty wnie prosta bu dowa geo logic zna Pod hala czyni 
takie porównanie szczegól nie atrak cy jnym z me todologic znego punktu widzenia.

Anal izy AFT prze prowad zone dla Tatr do starczy³y stosun kowo sze roki zak res wieków: od 9 mln
lat do 20 mln lat dla Tatr Wy sokich i od 11 mln lat do 30 mln lat dla Tatr Zachod nich. Taki rozrzut
wieków suge ruje kilka etapów wypiêtr za nia i póŸniejsze, ale krótsze wypiêtr zenie Tatr Wy sokich. Po -
miar K-Ar il litów tatrzañskich wska zuje, ¿e dia ge neza min era³ów ilastych mia³a miejsce ok. 80–90 mln
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lat temu, podczas gdy traki za rejes trowa³y wieki m³odsze ni¿ 30 mln lat. Ta ró¿nica jest wynikiem dwóch 
niezale¿nych etapów podwy¿szo nych pa leo tem pera tur, zwi¹zanych z póŸno- mezozoicznym fa³dowa-
niem i nasu waniem p³aszc zowin oraz pa leo geñskim pogrze baniem pod fliszem pod ha lañskim. Zre se -
tow ane wieki AFT pot wierdzaj¹ pa leo tem pera tury >110 °C w dol nej czêœci sek wencji fliszowej, osza -
cow ane ze stopnia il li tyzacji smek tytu.

Wieki AFT z basenu pod ha lañskiego w wiêkszoœci s¹ zre se tow ane i zgru pow ane w przedzi ale wie -
kowym od 6 mln do 13 mln lat. Tylko dwie próbki z czêœci zachod niej basenu da³y wieki czêœciowo zre -
se tow ane. Uzys kane wyniki AFT s¹ w bardzo dobrej zgod noœci z wyni kami I-S: obie me tody wska zuj¹
na ni¿sze tem pera tury w zachod niej czêœci Pod hala. Obszar z wiekami w pe³ni zre se tow anymi pokrywa
siê ze stref¹ pa leo tem pera tur >110 °C osza cow anych z illitu- smektytu. M³odsze zre se tow ane wieki w
Ta trach Wy sokich suge ruj¹ ostat nie wypiêtr za nie miêdzy 12 mln a 9 mln lat. W tym za siêgu wie kowym
mi eszcz¹ siê prawie wszyst kie wieki basenu pod ha lañskiego, co mo¿e suge rowaæ wspólny etap wypiê-
trzania w tym sa mym cza sie. Wiêksze wypiêtr za nia zosta³y zano tow ane we wschod niej czêœci zarówno
Tatr jak i Pod hala. Rozrzut m³odszych wieków AFT suge ruje, ¿e wypiêtr za nie Kar pat wewnêtrznych od -
bywa³o siê g³ównie wzd³u¿ uskoku pod tatrzañskiego na po³ud niu i wzd³u¿ pi eni ñskiego pasa ska³ko-
wego na pó³nocy. Tempo wypiêtr za nia Tatr i Pod hala zosta³o osza cow ane z danych AFT jako re laty wnie 
wolne (poni¿ej 0,5 mm/rok).

Za danie 2.7. Ba da nia pet ro logic zne oraz da tow anie ra di ome tryc zne me tod¹ K-Ar ska³ wy lewnych
w otoc zeniu for macji Polonez Cove na Wys pie Króla Jer zego, Szet landy po³udniowe
(wyk on awcy: dr P. By lina, dr hab. K. Kra jewski)

Ce lem wyko ny wanych ba dañ jest anal iza petro grafic zna i geo chemic zna ska³ wy lewnych wystêpu- 
j¹cych w otoc zeniu oraz w obrêbie pa leo geñskiej sek wencji glacjalno- morskiej for macji Polonez Cove
na Wys pie Króla Jer zego pod k¹tem ich przy dat noœci do da towañ me to dami ra di ome tryc znymi. Ba dane
ska³y s¹ ba zaltami i an dezy to ba zaltami zbu dow anymi z pla giok lazów i pi rok senów oraz po drzêdnych
oli winów i ty tano mag ne tytów. Powszech nie obecny jest wtórny smek tyt triok tae dryc zny i kwarc. Sto-
pieñ zmian wywo³anych pro ce sami wtórnymi waha siê od œred niego do znac znego, co ut rud nia znacz¹co 
da tow anie posia danych próbek. Koniec zne jest pon owne ze bra nie niez mien io nych próbek ska³ oraz pro -
fi lak tyc zne oc zyszc za nie tych próbek ze smek tytu przed wyk onaniem analiz K-Ar lub/i da tow anie wy -
sepa row anych pla giok lazów i ska leni po tasowych.

Za danie 2.8. Geo dy namika subkon tynen tal nego p³aszcza Ziemi w œwi etle ba dañ ska³ metamor fic znych 
wy sokich i ul tra wy sokich ciœnieñ, na przyk³ad ach ska³ sudeckich i z klasyc znych oro genów
koli zy jnych, cz. I. (wyk on awcy: prof. N. Bakun- Czubarow, dr M. Ku siak, mgr P. Per kowski –
dok to rant, mgr K. Walc zak – dok to rantka, dr J. Domañska- Siuda)

W roku 2008., w za daniu poœwiêconym geo dy namice subkon tynen tal nego p³aszcza Ziemi prace
ba daw cze prowad zone by³y w dwóch kie runk ach. W pier wszym z nich przed mio tem ba dañ by³y ska³y
metamor fic zne wy sokich i ul trawy sokich ciœnieñ wraz ze ska³ami ul trag³êbok iego po chodzenia (UDO),
zaœ w dru gim – grani toidy masywu czeskiego gen erow ane w wyniku pa leo zoic znej kolizji Gon dwany
z Laurazj¹.

Ce lem mineralogiczno- geochemicznych ba dañ ska³ UDO wystêpuj¹cych w Sude tach i w in nych
ter ranach masywu czeskiego by³o uœciœle nie ich maksy mal nego pogr¹¿enia w p³aszczu Ziemi oraz próba 
wyk orzysta nia wyników ba dañ do in ter pre tacji bu dowy ter ra nowej masywu czeskiego w pa leo zoiku.
Przed mio tem ba dañ by³y Mg- Cr pery do tyty zawieraj¹ce bo gate w ty tan granaty, które zachowa³y
mikrostrukturaln¹ pa miêæ ul trag³êbok iego po chodzenia. Ba dane pery do tyty nale¿¹ do grupy piropo-
wych lher zol itów, zawieraj¹cych laminy ek lo gitów i grana tonoœnych pi rok senitów. Ska³y te wystêpuj¹
w granuli tach Gór Sowich (w Bystrzycy Gór nej i w oko li cach Myœlêc ina) oraz w mig ma ty towych
gnejsach molda nu biku czeskiego (w oko li cach Kut nej Hory). Por fi ro blasty granatów z lher zol itów Kut -
nej Hory (KH) zawieraj¹ w par ti ach cen tralnych to po taks jal nie od mi eszane, g³ównie w p³aszc zyznach
{111} min era³u– go spo darza, igie³ki b¹dŸ lis tewki ru tylu, bo gatego w Mg il menitu, oli winu i or topi rok -
senu.

Maksy malna za war toœæ faz od mi eszanych wy nosi 0,4% ru tylu + il menitu, 0,3% oli winu i 0,2% or -
topi rok senu. Ma jo ry to po dobny granat sprzed epi zodu od mi esza nia wrost ków nie by³ min era³em
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nad-krzemowym, zawiera³ jed nak ubo gie w Al i bo gate w Ti cz¹stec zki: Ca2Na(AlTi)Si3O12 i
M3(MgTi)Si3O12, które s¹ wskaŸni kami ul trag³êbok iego po chodzenia granatów. Lher zol ity pi ro powe
KH zosta³y wbu dow ane w œro dowisko gnejs owe 340 Ma temu, w tem pera turze 1100 ± 30 °C, pod ciœnie- 
niem 4,7 ± 0,3 GPa, na g³êbokoœci ok. 150 km. Lher zol ity pi ro powe z Bystrzycy Gór nej i Myœlêc ina w
Górach Sowich (GS) zawieraj¹ du¿e, o œred nicy do 12 mm, por fi ro blasty granatów, które charak teryzuj¹
siê obec noœci¹ w par ti ach cen tralnych lic znych, zo ri en tow anych wrost ków ru tylu i bo gatego w Mg
ilmenitu (do 0,7%), pi rok senów (do 0,4%), oli winu (0,1%) i wyj¹tkowo, w oko li cach Myœlêc ina, am fi -
bolu. W ok re sie przed od mi esza niem wrost ków, granat zawiera³ cz³ony skrajne bo gate w Ti, ubo gie zaœ
w Al. Omawi ane pery do tyty GS zosta³y wbu dow ane w œro dowisko felzy towych granulitów ok. 400 Ma
temu, w tem pera turze 870 ± 30 °C, pod ciœni eniem 3,0 ± 0,3 GPa, a wiêc na g³êbokoœci ach ok. 90 km.
Grana tonoœne lher zol ity GS i KH ró¿ni¹ siê is tot nie pod wzglêdem wieku i wa runków ich wbu dow ania
w œro dowisko felzy towe.

Omawi ane pery do tyty z obu obsz arów po chodz¹ z g³êbokoœci ok. 200 km w p³aszczu Ziemi. W epi -
zodzie o bli¿ej nieok reœlo nym wieku zosta³y one wydŸwig niête do subkon tynen tal nej li tos fery dol nej
ter ranu tepla–bar ran dia, gdzie nast¹pi³o od mi esza nie faz ty tanowych i krzemi anowych (pi rok senów, oli -
winu, ± am fi bolu) w grana tach. W de wonie nast¹pi³a bi lat er alna sub duk cja, najpierw saxo tur ingii,
póŸniej tak¿e molda nu bii pod tepla- barrandiê. W tym cza sie, pery do tyty, które znajdowa³y siê w nad -
sub duk cy jnych klinach p³aszcza uleg³y p³aszc zowej meta so matozie. Kolejno, w wyniku kolizji p³yt
kon tynen talnych, lher zol ity klina p³aszcza by³y wbu dowy wane w œro dowisko felzy towe: w em sie –
lher zol ity GS, zaœ na prze³omie tur neju i wizenu – lher zol ity KH. Z powy¿szego wynika, ¿e blok GS po -
chodzi z ter ranu tepla- barrandia. Hi po tezê tê pot wierdzaj¹ ostat nie wyniki ba dañ pa leo mag ne tyc znych
ska³ ul trazasadowych z bloku GS.

W ba da ni ach pok oli zy jnych grani toidów masywu czeskiego is totne by³y U-Pb da tow ania na
SHRIMPie cyrkonów z grani toidów plu tonu karkono skiego. Anali zow ane cyrkony mag mowe uleg³y
dzia³aniu flu idów o ni skiej war toœci pH. Flu idy te spowo dowa³y w cyrkonach zmi any roz mi eszc zenia
LREE. Wiek meta so matozy zwi¹zanej z min er ali zacj¹ Sn-W osza cow ano na ok. 305 Ma.

W pra cach poœwiêconych grani toi dom wschod niej czêœci masywu Strze gom–Sobótka (MSS) gro -
mad zono dane geo chemic zne i izo to powe, które zostan¹ wyk orzystane do stwor zenia mod elu genero-
wania i ewo lucji stopu ma ci erzys tego gra no dio rytu bio ty towego z enkla wami. Wstêpna in ter pre tacja
uzys kanych wyników poz wala na stwierdzenie, ¿e gra no dio ryt bio ty towy ze wschod niej czêœci MSS
stanowi odrêbn¹ in truzjê, niezwi¹zan¹ ge ne tyc znie z grani toi dami czêœci zachod niej.

Za danie 2.8.1. Charak ter ystyka geo chemic zna i ewo lucja metamor fic zna ska³ se rii
eklogitowo- granulitowej Gór Z³otych i Bi al skich
(wyk on awcy: mgr P. Per kowski, prof. N. Bakun- Czubarow)

Ce lem ba dañ by³o poszuki wanie pro tolitów ska³ eklogitowo- granulitowych Gór Z³otych i ek lo -
gitów Gór Bi al skich w opar ciu o ich pe³n¹ charak ter ystykê geo chemiczn¹ a tak¿e, re kon struk cja wa -
runków P-T na ró¿nych eta pach ewo lucji metamor fic znej tych ska³. W roku 2008. roz poc zêto ba da nia
stosunków izo to powych 87Sr/86Sr i 143Nd/144Nd w ca³ych ska³ach. Uzys kane wyniki, które wykaza³y ¿e
ska³y felzy towe charak teryzuj¹ siê znac znie wy¿szymi war toœciami stosunków izo topów 87Sr/86Sr ni¿
ska³y zasadowe i jed noc zeœnie nieznac znie ni¿szymi war toœciami stosunków izo topów 143Nd/144Nd,
zostan¹ w przysz³oœci wyk orzystane do ba dañ pet ro ge ne tyc znych i geo chrono logic znych. Z ba dañ geo -
ter mo ba rome tryc znych wynika, ¿e ska³y z Bielic maj¹ nieznac znie szerszy zak res zmien noœci P-T wa -
runków równowag min er alnych w porównaniu z ek lo gi tami Nowej Mo rawy. Zarówno ba dane ek lo gity
Gór Bi al skich jak i ska³y eklogitowo- granulitowe Gór Z³otych zachowa³y pa miêæ mik ros truk tu raln¹ epi -
zodu metamor fizmu ul trawy sokich ciœnieñ w postaci pseu do mor foz kwar cowych po coe sy cie i to po -
taks jal nie od mi eszanych igie³ek kwarcu w om fa cy cie. Po raz pier wszy prze prowad zono da tow anie me -
tod¹ CHIME mona cytów z gnejsów otac zaj¹cych cia³a ek lo gi towe z Gór Bi al skich. Czêœæ zi arn mona -
cytów po si ada z³o¿on¹ bu dowê mo zaikow¹. Izo chronowy wiek mona cytów osza cow ano na 332 ± 15
Ma.
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Za danie 2.8.2. In ter pre tacja da towañ Sm- Nd i Lu- Hf granatów w ska³ach wy soko ciœni en iowych i
wy soko tem pera tu rowych w œwi etle ba dañ dys try bucji pier wi ast ków œladowych
(wyk on awcy: mgr K. Walc zak, prof. N. Bakun- Czubarow, dr hab. R. Anczkiewicz)

Do pre cyzy jnego da tow ania ska³ wy soko- i ul trawy soko tem pera tu rowych nale¿y stoso waæ uk³ady
o wy sokich tem pera tu rach zam kniêcia (Tc), które wystêpuj¹ na ogó³ w min era³ach ak ce so ryc znych (cyr -
kon, mona cyt). Do jed noznac znej in ter pre tacji wyników takich da towañ niezbêdne jest us tale nie czasu
wzrostu min era³ów ak ce so ryc znych wzglêdem czasu pow sta nia para ge nezy wskaŸnikowej danej facji
metamor fic znej, w opar ciu o anal izê roz mi eszc zenia pier wi ast ków œladowych w min era³ach. Al ter -
natyw¹ dla da towañ min era³ów ak ce so ryc znych jest da tow anie min era³ów ska³otwórc zych za po moc¹
uk³adów o wy sok iej Tc, takimi jak Sm- Nd i Lu- Hf w grana tach, obec nych w wiêkszoœci facji metamor -
fic znych. Granaty s¹ te¿ powszech nie stosowane w geo ter mo ba ro me trii, kon struk cji œcie¿ek PTt oraz do
us talania zwi¹zku miêdzy metamor fiz mem i de for macj¹. Ce lem roz poznania mo¿li woœci da tow ania
sudeckich ska³ (ul tra)wy soko tem pera tu rowych, czêsto tak¿e (ul tra)wy soko ciœni en iowych me to dami
geo chronolo gii granatów pla now ano prze prowadzenie ba dañ pet ro logic znych wy bra nych ska³ facji
granuli towej i ek lo gi towej, wyk onanie in situ analiz roz mi eszc zenia pier wi ast ków œladowych w grana -
tach i cyrkonach oraz da tow anie granatów me to dami Sm- Nd i Lu- Hf a tak¿e cyrkonów me tod¹ U-Pb na
SHRIMPie.

Wyniki do tychczasowych da towañ granatów i cyrkonów z jas nego granulitu Starego Giera³towa
in ter pre tow ane by³y jako odz wier cied laj¹ce wiek metamor fizmu facji granuli towej. Jed nak¿e znac zne
ró¿nice w wynikach da towañ granatów i cyrkonów nasu waj¹ py ta nie, które z nich rejes truj¹ etap
metamor fizmu pro gre sy wnego ul trawy sokich ciœnieñ i tem pera tur. Niezgod noœæ wieków mo¿e byæ wy -
jaœn iona za po moc¹ hi po tezy, która daty cyrkon owe in ter pre tuje jako rejes truj¹ce etap metamor fizmu
ret ro gre sy wnego, zachodz¹cego w facji granuli towej, w wa runk ach PT odpowia daj¹cych dol nej sko ru -
pie Ziemi. Anal izy in situ roz mi eszc zenia pier wi ast ków œladowych w grana tach i cyrkonach, wraz z ana-
liz¹ obrazów ka to do lu mi nes cen cy jnych cyrkonów poz woli³y na us tale nie relacji po miêdzy wzrostem
tych dwóch min era³ów, wska zuj¹c na wzrost cyrkonu ju¿ po krys tali zacji granatu.

Ba da nia in situ pier wi ast ków œladowych w cyrkonach z granulitu z Zagórza Œl¹skiego w zes -
tawieniu z analiz¹ obrazów ka to do lu mi nes cen cy jnych ujawni³y trzy etapy wzrostu cyrkonu w tej skale;
starsze j¹dra, o cech ach cyrkonu mag mowego oraz dwie gen er acje póŸniejszych ob wódek metamorficz-
nych. Obydwa typy ob wódek ró¿ni¹ siê is tot nie pod wzglêdem roz mi eszc zenia pier wi ast ków œlado-
wych, a wiêc wa runków blas tezy. Ob wódki te nie ró¿ni¹ siê jed nak pod wzglêdem U-Pb wieku, który
wy nosi œred nio 388 Ma, blas teza ob wódek nastêpowa³a zatem w krót kim od stêpie czasu. Ba da nia roz-
mieszczenia pier wi ast ków œladowych w grana tach z granulitu z Zagórza Œlaskiego poz woli³y na wy-
dzielenie trzech etapów wzrostu granatu. Anal iza zmien noœci podzia³u pier wi ast ków œladowych po -
miêdzy granat i cyr kon oraz da tow anie sowiogór skich granatów s¹ kon tynuow ane.

Za danie 2.9. Chemic zne, izo to powe i poli ty powe wskaŸniki ge nezy mik ro granu larnych enklaw
ma fic znych w sudeckich masy wach grani toidowych: karkono skim, strze gom skim i strze li ñskim, czêœæ I 
(wyk on awca: dr A. Wi la mowski)

W grani toi dach sudeckich masy wów dol noœl¹skich, karkono skim, strze gom skim i strze li ñskim,
wystêpuj¹ mik ro granu larne enklawy ma fic zne. Enklawy zawieraj¹ ten sam zes taw min era³ów co ska³y –
go spo darze, czêsto rozszer zony o am fi bol. Stop ieñ chlo ry tyzacji bio tytu jest zaz wyc zaj wy¿szy w enkla -
wach ni¿ w grani toi dach. Wyniki analiz chemic znych pier wi ast ków g³ównych i œladowych wykaza³y, ¿e 
po chodzenie enklaw jest zró¿ni cow ane. Enklawy strze li ñskie nios¹ najsil niejszy geo chemic zny sygna³
wzbo ga conego p³aszcza, na to mi ast enklawy z masywu karkono skiego maj¹ ten sygna³ najs³abszy,
zbli¿ony do ska³ grani towych masy wów strze li ñskiego i strze gom skiego. Anal iza REE wykaza³a, ¿e
enklawy karkono skie mog¹ po chodziæ z tego sa mego Ÿród³a sko ru powego co granit. Enklawy strzeliñ-
skie w mon zo grani tach maj¹ pro fil dia gramu ziem rzad kich zbli¿ony do ska³ – go spo darzy, w prze ci -
wieñst wie do enklaw w bardziej wapn iowych cz³onach grani toidów strze li ñskich. W grani toi dach strze -
gom skich, pro fil wyk resu ziem rzad kich w enkla wach jest zde cy dow anie inny ni¿ w otac zaj¹cym je
grani cie, zatem praw do po do bie po chodz¹ one z in nego pro to litu. Na pod stawie wielkoœci anomalii eu ro -
powej mo¿na przy puszc zaæ, ¿e enklawy strze li ñskie po chodz¹ ze stosun kowo s³abo zdy fer encjow anego
pro to litu (p³aszc zowego) w prze ci wieñst wie do granitu – go spo darza. W grani tach strze gom skim
i karkonoskim to zjawisko jest s³abiej zaznac zone.
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Za danie 2.10. Geo chemic zne wskaŸniki tri asowych œro dowisk anoksyc znych w stre fie wy sok iej
bio logic znej pro duk ty wnoœci na ar chi pe lagu Sval bard
(wyk on awcy: dr hab. K. Kra jewski, dr. B. £¹cka)

Œrodkowo triasowa formacja Botneheia na archipelagu Svalbard zawiera zapis sedymentacji czar-
nych, bogatych w wêgiel organiczny fosfatycznych ³upków w basenie NW szelfu Morza Barentsa
zdominowanym przez powierzchniow¹ strefê wysokiej biologicznej produktywnoœci, z szerokim
zakresem warunków dennych, od oksycznych, poprzez dysoksyczne i anoksyczne, do euksynicznych.
Ana- liza geochemiczna tej formacji oraz wyliczone wskaŸniki anoksycznoœci pokaza³y, i¿ jest mo¿liwe
rozró¿nienie œrodowisk sedymentacji z odpowiednio natlenion¹ i euksyniczn¹ kolumn¹ wody dennej.
Spadek natlenienia wody dennej oraz pojawienie siê warunków anoksycznych, a nastêpnie euksynicz-
nych, zapisuje siê we 1) wzroœcie zawartoœci wêgla organicznego (wartoœci TOC do 12% wagowych dla
facji euksynicznej); 2) wzroœcie wartoœci stopnia pirytyzacji ¿elaza (DOP do wartoœci 1 dla facji euksy-
nicznej) ; 3) wzbogaceniu w pierwiastki œladowe w sekwencji Cd>Mo>U>V>Zn>Cu>Ni>Cr; 4) wzroœ-
cie wartoœci stosunków U/Th i Ni/Co; oraz 5) pojawieniu siê anomalii cerowej w rozk³adzie pierwiast-
ków ziem rzadkich. Wymienione wskaŸniki stosowane wspólnie mog¹ pos³u¿yæ do wyró¿niania facji
euksynicznych w obrêbie osadowych systemów fosfogenicznych deponowanych w warunkach wyso-
kiej biologicznej produktywnoœci.

Za danie 2.11. Ge neza ce mentów wêgla nowych w osadowej sek wencji tri asu œrod kowego na
Spits ber ge nie (wyk on awcy: mgr E. WoŸny – dok to rantka, dr hab. K. Kra jewski)

Sekwencja czarnych bogatych w wêgiel organiczny ³upków, œrodkowotriasowej formacji Bravai-
sberget na Spitsbergenie, zawiera w swoich grubiej ziarnistych warstwach i ³awicach rozproszony ce -
ment dolomitowo-ankerytowy. Ce ment ten wykazywa³ w trakcie swojego wzrostu zmianê sk³adu od
nie-¿elazistego dolomitu (0–5 mol % FeCO3) przez dolomit ¿elazisty (5–10 mol % FeCO3) do ankerytu
(10–20 mol % FeCO3, powy¿ej 1,7 mol % MnCO3), ujawnia siê to w zonalnej budowie kryszta³ów.
Wartoœci izotopów d13C (–7.3‰ to –1.8‰ VPB) i d18O (–9.4‰ to –6.0‰ VPDB) s¹ typowe dla
pogrzebanych cementów pochodz¹cych z mieszanych organicznych i nieorganicznych Ÿróde³ wêglanu.
Dolomitowo-ankerytowy ce ment powstawa³ w szerokim zasiêgu œrodowisk od wczesnego post-siarcz-
kowego do œrodowiska wczesnej katagenezy. Odzwierciedla to ewolucjê wewn¹trzformacyjn¹, pocho-
dz¹ce z kompakcji p³yny morskie by³y pod wp³ywem rozpuszczania wêgla biogenicznego, minera³ów
ilastych i transformacji tlenków ¿elaza oraz termicznego rozk³adu wêgla organicznego (dekarboksylacja 
kwasów organicznych, rozk³ad kerogenu). Procesy te zachodzi³y w czasie póŸnego triasu oraz w czasie
po triasowej historii pogrzebania tych osadów, przy temperaturze siêgaj¹cej od 40 °C do nieco ponad
100 °C, i przyczyni³y siê do ostatecznego zamkniêcia pierwotnej przestrzeni porowej, w mu³owcowych
oraz piaskowcowych warstwach i ³awicach, tej bogatej w wêgiel organiczni sekwencji.

Za danie 2.12. Re kon struk cja pa leok li matu keloweju i oks fordu plat formy ro sy jskiej przy u¿y ciu
izo topów trwa³ych, czêœæ I (wyk on awcy: dr H.Wierzbowski we wspó³pracy z dr M. Ro govem
z In stytutu Geo logic znego Ro sy jskiej Akade mii Nauk)

Prowadzone badania maj¹ na celu okreœlenie temperatury wody morskiej epikontynentalnego
basenu Platformy Rosyjskiej szacowanej w oparciu o sk³ad izotopowy tlenu skamienia³oœci wêglano-
wych oraz wyznaczenie przebiegu krzywej czasowej wartoœci d13C wêglanów na prze³omie jury œrodko- 
wej i póŸnej. Celem prac jest ponadto weryfikacja teorii zak³adaj¹cej gwa³towne zmiany klimatyczne w
Europie na prze³omie jury œrodkowej i póŸnej oraz próba okreœlenia œrodowiska, w którym ¿y³y orga-
nizmy pochodz¹ce z ró¿nych grup faunistycznych. W ramach prac zebrano bogaty i dobrze datowany
stratygraficznie materia³ muszli ma³¿y, amonitów i rostrów belemnitów z górnego keloweju i dolnego
oksfordu profilu Dubki z rejonu Saratowa w Rosji. Przeprowadzone badania katodoluminescencyjne
i analizy zawartoœci pierwiastków œladowych wykaza³y dobry stan zachowania 61 próbek rostrów
belemnitów i z³y stan zachowania muszli ma³¿y z rodzaju Gryphaea.
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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. 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 (z 3) (wyk on awca: dr P. Gedl)

Zba dano wystêpow anie or ganic znych cyst Di no flag el lata w 34 pro filach ju rajskich ciemnych mor -
skich osadów œrod kowej jury pi eni ñskiego pasa ska³kowego (Kar paty Zachod nie, Pol ska). Znalezi ono
111 tak sonów. Wyró¿n ione nastêp stwo póŸno toarcko-(wczesno?)oks fordz kich ze spo³ów cyst Di no -
flag el lata by³o pod staw¹ do wyró¿ni enia 10 nowych zon dino cys towych: zona Nan nocera top sis spp.
(póŸny toark), zona Phal lo cysta elon gata (najpóŸniejszy toark), zona Nan nocera top sis evae (wczesny-
 œrodkowy, ?póŸny aalen), zona Dis siliodin ium li che noi des (najpóŸniejszy aalen), zona Dis siliodin ium
gi gan teum (wczesny ba jos), zona Al dor fia al dor fen sis (?œrod kowy-?póŸny ba jos), zona Cteni dodin ium
com ba zii (póŸny bajos- baton), zona Di cha dogonyaulax sell woodii (?póŸny ba ton), zona Com posi -
tosphaerid ium po lo ni cum (kelowej) i zona Sys te ma to phora areo lata (?wczesny oks ford).

Wystêpow anie dino cyst suge ruje, ¿e niek tóre jed nostki li to straty grafic zne mog¹ byæ diachro-
niczne. For macja mar gli z Krem pachów, najstarsza jed nostka ska³kowa zawieraj¹ca dino cysty, jest
wieku gór no toarck iego, za wyj¹tkiem suk cesji niedzick iej, gdzie siêga do gór nego aalenu. For macja ³up -
ków ze Skrzyp nego reprezen tuje górny toark- dolny ba jos w suk cesji czorsz tyñskiej, górny aalen w nie-
dzickiej, oraz najwy¿szy toark w suk cesji czertezick iej. For macja ³up ków z Har cy grundu reprezen tuje
najwy¿szy aalen- dolny ba jos, a for macja wapi enia z Podzamcza jest wieku dol no ba jo skiego.

Najstarsz¹ jed nostka li to straty graficzn¹ suk cesji Grajcarka jest for macja szlachtowska – górny
toark- najwy¿szy ba jos. Czêœciowo jest ona równow ie kowa z for macj¹ z Opa leñca (dolny bajos- górny
ba ton), która, z kolei, jest w czêœci równow ie kowa ze sp¹gow¹ parit¹ for macji ra dio larytów z Soko licy
(najwy¿szy bajos- oksford). Ta ostat nia jed nostka ma ten sam wiek w suk cesji brani skiej. For macja z
Krzonowego najpraw do po dob niej reprezen tuje najwy¿szy toark- aalen, podczas gdy for macja ze Stem -
browu jest gór no ba jo ska. W aale nie najpraw do po dob niej mia³a miejsce przerwa se dy men ta cy jna w suk -
cesji Grajcarka.

Za danie 3.2. 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. III – zakoñc zenie (wyk on awca: dr hab. J. Tyszka)

Zrozu mienie pref er encji pa leoekologic znych ot wor nic poz wala na ich zas tosowanie jako wskaŸni-
ków ko palnych œro dowisk mor skich. Mar gliste osady albu œrod kowej czêœci basenu dol no sak soñskiego
sta³y siê labo ra to rium in fos silio, umo¿li wiaj¹cym re kon struk cje pref er encji ek ologic znych ot wor nic.
Ba da nia – zes tawione z in nymi pub likow anymi re zul ta tami – pro po nuj¹ nowe wskaŸniki pa leoœro -
dowiska oparte na wystêpow aniu kilku tak sonów wskaŸnikowych ot wor nic, np. Val vu lineria-Gy roidi -
noi des, Berthe lina var so vi en sis, Glo mo spira, No do ba cu laria nodu losa, epis tomi nidów, Uvi geri nam -
mina. Wery fikuj¹ równie¿ wskaŸniki bêd¹ce we wczeœniejszym u¿y ciu, m.in. P/B, tj. stosunek plank -
tonu do ben tosu ot wor ni cowego, czy wystêpow anie B. in ter me dia. WskaŸniki te ok reœlaj¹ nam poziom
nat le ni enia osadu, eutro fi zacji, pH, dy namikê wód przy den nych, w nawi¹za niu do wzglêdnych zmian
poziomu morza, pa leo geo grafii basenów oraz trendów pa leok li matu w wa runk ach global nego ocie -
plenia w kredzie. W ba da ni ach iloœciowych zas tosowano me tody anal izy wie lowymia rowej w postaci
kan onic znej anal izy ko re spon dencji (CCA - Ca noni cal Cor re spon dence Analy sis). Wyk onane anal izy
poz woli³y wyró¿niæ trzy bio facje ot wor ni cowe: Glo mo spira, (2) Car pen te ria oraz (3) Bul bo ba cu lites
par vis pi rus, hi er ar chic znie podzie lone na dziewiêæ sub- biofacji, od pow ied nio sko re low anych ze spe cy -
fic znymi wa runk ami pa leoœro dowiska.

Za danie 3.3. Ze spo³y mik roska mienia³oœci i nan nok onidy w wy bra nych pro filach ty tonu suk cesji
ma gur skiej i brani skiej pi eni ñskiego pasa ska³kowego(czêœciowa kon tynuacja)
(wyk on awca: prof. A. Pszczó³kowski)

W pro filu “Po tok Sze li gowy” suk cesji ma gur skiej, w pobli¿u miejs co woœci Stare Bystre, najwy¿-
sza czêœæ og niwa ra dio larytów z Buwa³du (for macja. ra dio larytów z Cza jakowej) mi¹¿szoœci 3,5 m ró¿ni 
siê nieco od starszych ra dio larytów tej sa mej jed nostki li to straty grafic znej. Wy¿ej w pro filu wystêpuje
og niwo mar gli z Palenicy mi¹¿szoœci zaled wie 20 cm, na którym spoc zy waj¹ wapi enie najni¿szej czêœci
for macji wapi enia pi eni ñskiego. Ra dio larie wystêpuj¹ce w najwy¿szej czêœci og niwa ra dio larytów z Bu- 
wa³du zosta³y ziden ty fikow ane w p³ytkach ci en kich. Wska zuj¹ one, ¿e ca³y ze spó³ ra dio lariowy jest
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najb li¿szy straty grafic znie pozio mowi (UA Zone) 11, który obejmuje póŸny kimeryd- wczesny ty ton
(Baum gart ner et al., 1995). Z porównania ca³ego ze spo³u ra dio larii oznac zo nych w ra mach niniejszego
opra cow ania (próbki SZ-1 do SZ-7) z wczeœniej ziden ty fikow anymi tak so nami w próbkach 5/1 i 5/2 z
og niwa ra dio larytów z Buwa³du (Widz, 1994) wynika, ¿e tylko oko³o 20% tak sonów wystêpuje w obu
porówny wanych ze spo³ach. Ró¿nica w sk³adzie obu ze spo³ów ra dio lariowych zapewne wynika czêœ-
ciowo z od mien nej me to dyki opra cow ania jed nak równie¿ z in nego ich wieku. Ze spó³ ra dio larii znale-
zionych w próbkach 5/1 i 5/2 (Widz, 1992, 1994) jest najpraw do po dob niej starszy (ki meryd wed³ug D.
Widza, 1992, 1994, lub póŸny oksford- wczesny ki meryd w nowszej zonacji Baum gart ner’a et al., 1995).

W ca³ym pro filu obejmuj¹cym 3 for macje zosta³y wyró¿n ione 4 poziomy mik ro plank ton owe: Cp.
bor zai, Cp. ti thonica, P. mal mica i Chiti noi della. Na tej pod stawie, najwy¿sza czêœæ og niwa ra dio -
larytów z Buwa³du (mi¹¿szoœci oko³o 1,1 m) nale¿y do dol nego ty tonu (poziomy Cp. ti thonica i P. mal -
mica – czêœæ dolna). Tym sa mym zosta³o czêœciowo pot wierd zone wczeœniejsze donie si enie do tycz¹ce
wieku gór nej czêœci “czer wo nych i zielo nych ra dio larytów” w ba danym pro filu (Golonka & Sik ora,
1981). Na pod stawie nan no plank tonu wapi en nego zosta³y wyróŸn ione tylko dwa poziomy, a mi anowi -
cie Conus phaera mexi cana i Nan no co nus in fans. Dolna granica poziomu N. in fans znajduje siê u pod -
stawy for macji wapi enia pi eni ñskiego, w obrêbie poziomu P. mal mica. Pier wsze nan noko nusy zosta³y
stwierd zone u pod stawy for macji wapi enia pi eni ñskiego. Po zycja straty grafic zna tego zdar zenia jest
niewiele ró¿na od us ta lonej wczeœniej w pro filu Grajcarek. Z porównania profilów Po tok Sze li gowy
i Grajcarek wynika, ¿e se dy men tacja czer wo nych ra dio larytów trwa³a d³u¿ej w zachod niej (pol skiej)
czêœci basenu ma gur skiego (do wczes nego ty tonu) ni¿ w jego czêœci wschod niej (do ki merydu lub
pocz¹tku ty tonu? w³¹cznie).

Za danie 3.4. Bi os traty grafia na pod stawie mik roska mienia³osci oraz zapis izo to powy wêgla i tlenu
w wy bra nych pro filach tytonu- beriasu pi eni ñskiego pasa ska³kowego
(wyk on awcy: mgr J. Hejnar – dok to rant, prof. A. Pszczó³kowski)

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 pro fili Ma ce lak oraz Trzy Korony (Prze-
³êcz NiedŸwia dek) oraz wstêpna bi os traty grafia pro fili Cyrhlowa Ska³a oraz Os try Wierch. Wyniki ba -
dañ bi os traty grafic znych umo¿liwi³y sko re low anie zba danego w roku ubieg³ym pro filu Bia³a Ska³a –
K¹ty, z pro filami Trzy Korony (Prze³êcz NiedŸwia dek), Ma ce lak, Cyrhlowa Ska³a 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 wska zuje ¿e w dys tal -
nej czêœci basenu pi eni ñskiego znajdowa³a siê jedna, g³êbokowodna strefa facjalna w której depono-
wane by³y osady charak teryzuj¹ce siê nastêpstwem lito facji ty powym dla suk cesji brani skiej (zob. Bir-
kenmajer, 1977). Dia chronic znoœæ se dy men tacji wêgla nowej stwierd zona w pro filach zarówno jed -
nostki brani skiej jak i pi eni ñskiej suge ruje, i¿ w stre fie tej ist nia³y deni we lacje dna basenu (pod³o¿a?).

Wyniki badañ izotopowych przeprowadzonych na próbkach przygotowanych z wapieni mikry-
towych profili Macelak i Trzy Korony (Prze³êcz NiedŸwiadek) zosta³y skorelowane z profilami pro-
wincji medyterañskiej. Otrzymane krzywe koreluj¹ siê z ogólnoœwiatowym trendem izotopowym wêgla
(d13C) dla górnej jury i dolnej kredy.

Za danie 3.5. Suk cesja mik rofi to plank tonu (akri tar chy, prazinofyty) w landow erze Ukrainy -
Ki tajgorod skij hori zont (wyk on awca: dr M. Ma siak)

Prze ba dano próbki z in terwa³u obejmuj¹cego ho ryzont ki tajgorod ski (dolna czêœæ póŸnego lando-
weru). W prze ba danych próbkach wystêpuje do syæ nielic zny ma te ria³ pali nologic zny w postaci akan to -
mor fic znych akri tarch. Prawie brak jest ma te ria³u pra sinofy towego oraz am or fic znej ma terii organicz-
nej.Je dy nym wyj¹tkiem s¹ próbki ze œrod kowej czêœci warstw dem shin, zawieraj¹ce lic zny i zró¿nico-
wany tak sonomic znie mik rofi to plank ton akri tar chowy. Kolor akri tarch akan to mor fic znych wyka zuje
nisk¹ do jrza³oœæ ter miczn¹ ba danego ma te ria³u. Wody, a przy najm niej strefa fo tyc zna zbior nika, praw -
do po dob nie by³y stosun kowo do brze nat len ione, Zmi ana wa runków nat le ni enia wystêpuje w osadach z
których po chodz¹ próbki z lic znym i do brze zró¿ni cow anym ze spo³em akri tar chowym. Sk³ad tak -
sonomic zny prze ba danego ma te ria³u – wystêpow anie akri tarch akan to mor foc znych przy prak tyc znym
braku form ku listych, wska zuje na to, ¿e osady w ods³oniêciu nr 96, pow stawa³y w stre fie do syæ p³yt -
kiego szelfu.
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Za danie 3.6. Anal iza porówn aw cza pali no morf gór nego or dowiku z obsz aru Pol ski i bloku Jangcy
(Chiny Po³udniowe) (wyk on awca: dr M. Stempieñ- Sa³ek)

Ba dany i porówny wany ma te ria³ pali nologic zny po chodzi z pro filu Wang jia wan w Chinach (re jon
Yc zang, prow incja Hu bei, for macja Wufeng, blok Jangcy) oraz z ods³oniêæ Bardo Stawy, Zale sie Nowe
i wier ceñ Zbrza 2 i 3 (po³udniowy re gion Gór Œwiêtokrzyskich, blok ma³opol ski). Do ba dañ palinolo-
gicznych po brano 12 próbek co oko³o 30 cm; najni¿sza z nich zlo kali zow ana jest 5,3 m poni¿ej granicy
ordowik- sylur, najwy¿sza – 0,9 m poni¿ej tej granicy z do brze udoku men tow anych grap toli tami pozio-
mów Di cel lo grap tus com plexus, Par aor tho grap tus pa ci fi cus, Nor malo grap tus ex traor di na rius i Nor -
malo grap tus persculp tus. Wyró¿n iono je den ze spó³ pali no mor fic zny, zawieraj¹cy g³ównie sub stancjê
am or ficzn¹ oraz nielic zne le jos feridia, akan to morfy, kryp to spory i praw do po dob nie proste spory. Ozna- 
czono wœród nich 17 rodzajów i 8 ga tunków, miêdzy in nymi: Am bi tis por ites, Baltisphaerid ium, Mi -
crhys tridum, Orh tosphaeridum, Ononda gaella, Tylig ma soma and Ve ry hachium. Frek wencja pali no -
morf w wiêkszoœci prób jest niewielka (nie przek racza 10 eg zem plarzy na pre pa rat). Wyj¹tek stanowi
próba W.10 (poziom P. pa ci fi cus), w której frek wencja wy nosi 100. Anal iza jakoœciowa i iloœciowa w
obu ba danych obsz arach jest zbli¿ona. Wy raŸn¹ ró¿nicê wi daæ w domi eszce kryp to spor, która w ma te -
riale chi ñskim wy nosi oko³o 20%, podczas gdy w ma te riale pol skim nieca³y 1%. Tak du¿a domi eszka
kryp to spor wska zuje na przybrze¿ne lub szel fowe œro dowisko se dy men tacji. Po do bieñstwa wystêpuj¹
równie¿ w bar wie pali no morf; w obydwu wy padkach maj¹ one kolor jasno ¿ó³ty lub ¿ó³ty, a wiêc stop ieñ 
podgrza nia ma terii jest niewielki (do 50–80°C) w skali TAI AMOCO. Tak wiêc ma³a ró¿no rod noœæ,
iloœæ i sposób zachow ania pali nologic znego ma te ria³u z pro filu Wang jia wang wy daje siê pot wierdzaæ
tezê o ogól noœwia towym kryzysie bio tyc znym wœród gór noor dowickich pali no morf.

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. IV
(wyk on awcy: ki erownik – prof. A. ¯elaŸniewicz, dr M. Jas trzêb ski, dr I. Nowak)

Obec noœæ w for macji M³ynowca cyrkonów wieku ok 540–530 mln lat wska zuje, ¿e jej se dy men -
tacja nie od bywa³a siê w pro tero zoiku, jak wczeœniej s¹dzono, lecz roz poczê³a siê ju¿ po wczesnym kam -
brze i poprzedza³a wzmo¿on¹ ak ty wnoœæ wul kaniczn¹ charak ter ystyczn¹ dla for macji stroñskiej. Wiek
de try tyc znych cyrkonów ze ska³ for macji stroñskiej i znajduj¹cych siê u jej sp¹gu kwar cytów jest po -
dobny do wieku for macji Hranic znej. Do dat kowo da tow ania bi mo dalnych me tawul kanitów potwier-
dzaj¹, ¿e ca³y kom pleks wulkanogeniczno- osadowy stanowi suk cesjê pow sta³¹ w in ter wale œrod kowy
kambr- wczesny or dowik. Zosta³a ona wbu dow ana w oro gen i przesz³a najwiêkszy metamor fizm przy
ciœni eniu 6–8 kbar. Strefa kor zen iowa twor zona jest przez gnejsy j¹dra kopu³y orlicko- œnie¿nickiej, a jej
ewo lucja by³a dwue ta powa. Etap starszy mia³ miejsce w œrod kowym i póŸnym kam brze po wczesny or -
dowik. Gnejsy z tego czasu, reprezen tuj¹ce dwie od mi any: mig ma tyczn¹ oraz me ta grani tow¹, po chodz¹
œred nio z poziomów sko rupy g³êbszych o 5–15 km ni¿ me tase dy menty, z którymi ich kon takt jest dziœ
g³ównie wtór nie tek tonic zny. Na ogranic zonej przestrzeni, je dynie w czêœci wschod niej towarzysz¹ im
ska³y (U)HP – ek lo gity oraz jasne i ciemne granu lity, w pier wszych fazach swego roz woju ró¿ne
zapisem P- T- t-d od wszyst kich in nych ska³ re gionu. (Meta)gran ity in tru dowa³y w cza sie 505–480 Ma w
mig ma tyty roz wi jaj¹ce siê miêdzy 515 a 480 Ma, a po chodzi³y z czêœciowego wytopi enia po dob nych
mig ma tytów i gnejsów œrod kowej/dol nej sko rupy wieku 580–540 Ma, najpraw do po dob niej w warun-
kach ³uku mag mowego. Ek struzja gnejsów i granitów roz poczê³a siê po odkor zeni eniu ³uku, przy
postêpuj¹cej ad wek cji pióro pusza p³aszcza, a nastêpnie by³a kon tynuow ana równoc zeœnie z subdukcyj-
nym pod su waniem Bruno wis tu lii dzia³aj¹cej jako blok opor owy w ok re sie 360- 320 Ma. W wyniku tych
procesów wypiêtr zone zosta³y g³êbokie poziomy oro genu w postaci kopu³y, której j¹dro obr ze¿one by³o
z dwóch stron stre fami zrzutowymi nor malnymi, z trze ciej stref¹ pod su wania/sub flu encji Bru no vis tu lii
(z czwar tej strony granic¹ zosta³a zatarta plu tonem kryj¹cym K³odzko-Z³oty Stok). J¹dro kopu³y
orlicko-œnie¿nickiej stanowi¹ gnejsy oraz grupa M³ynowca- Stronia, jego obr ze¿enie to pasmo Starego
Mesta, pasmi Zabøehu i pasmo Nowego Mesta.Po granicze j¹dra kopu³y i jego obr ze¿enia znac zone jest
syn tek tonic znymi in truzjami tonalitów- granitów wieku 350- 335 Ma. Obecne granice jed nos tek li to tek -
tonic znych mia³y is totne znac zenie dla koñcowych etapów ek shu macji g³êbokich poziomów oro genu –
jego strefy kor zen iowej.
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Za danie 4.2. 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, cz. 2 –
zakoñc zenie (wyk on awcy: prof. A. To kar ski we wspó³pracy z dr hab. A. Œwierc zewsk¹ z AGH)

Ska³y ilaste p³aszc zow iny podœl¹skiej (Kar paty zewnêtrzne) ods³oniêtej w ok nach tek tonic znych
na przed polu p³aszc zow iny ma gur skiej charak teryzuj¹ siê za war toœci¹ smek tytu poni¿ej 40%. Wska zuje 
to na maksy malne podgrza nie przek rac zaj¹ce 100 °C. Zwykle podgrza nie to jest sil niejsze ni¿ maksy -
malne podgrza nie ska³ p³aszc zow iny œl¹skiej w obr ze¿eniu ok ien.

Na to mi ast w ska³ach ilastych ods³oniêtych w stre fie brze¿nej p³aszc zow iny podœl¹skiej ob ser wuje
siê bardzo du¿e zró¿ni cow anie za war toœci smek tytu (40 do 80%). Od powi ada to maksy mal nemu pod-
grzaniu tych ska³ w zak re sie od poni¿ej 75 °C do 100 °C. Na pod stawie anal izy prób po chodz¹cych z 5
ot worów wiert nic zych mo¿na stwierdziæ, ¿e zmi any te wystêpuj¹ skokowo do tycz¹c kilkudzie siêcio -
metrowych paki etów ska³. Pro file opróbowanych ot worów charak teryzuj¹ siê du¿¹ nie jed no rod noœci¹
li tologiczn¹ odpowia daj¹c¹ teksturze typu “blocks in ma trix”. S¹si adow anie ze sob¹ paki etów skalnych
o tak sil nie zró¿ni cow anych za war toœci ach smek tytu pot wierdza ol is tostro mowy charak ter strefy brze¿-
nej p³aszc zow iny podœl¹skiej.

Zak³adaj¹c war toœæ paleo gra di entu ter mic znego jako 20 °C/1km mo¿na s¹dziæ, ¿e dla p³aszczo-
winy podœlaskiej ods³oniêtej w ok nach tek tonic znych erozji uleg³ nadk³ad przek rac zaj¹cy 5 km. W stre -
fie brze¿nej, na pod stawie me tody illit- smektyt mo¿na stwierdziæ, ¿e zdar cie ero zy jne nie przek roczy³o
oko³o 3 km.

Za danie 4.3. 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. II (wyk on awca: dr J. Œwidrowska)

Przeœled zono triasowo- jurajsko- wczesnokredow¹ ewo lucjê tek toniczn¹ basenu po³udniowej
czêœci bruzdy œród pol skiej w nawi¹za niu do basenów me zo zoic znych cen tral nej Eu ropy i g³ównych
zdar zeñ tek tonic znych w pó³noc nej czêœci do meny te tydz kiej. Wyka zano, ¿e ta czêœæ basenu nie pod daje 
siê kate go ryzacji basenów plat for mowych Eu ropy cen tral nej zas tosowanej w mono grafic znym opra -
cow aniu McCann’a (2008).

PóŸnotriasowo- wczesnojurajski epi zod tek tonic zny (zwany ruchami sta roki mery jskimi) w pó³noc -
nej Te tydzie wi¹¿e siê z zam kniêciem oceanu Pa leo te tydy. Kom presja by³a in ten sy wniejsza na
wschodzie, gdzie dokowa³y ki mery jskie ter rany. Ca³y brzeg p³yty eu razjatyck iej zosta³ pod nie siony
wskutek trans misji kom presji ski erow anej ku temu brze gowi. Na zapleczu wynie si enia, w basenie
œwiêtokrzyskim kom presja eo- kimeryjska prze jawi³a siê przejœciem od wa runków pola grawita cy jnego
(trias œrod kowy i czêœciowo póŸny) do re¿imu prze suwczego (tran stensja) we wczes nej jurze.

Œrod kowoki mery jska ak ty wnoœæ tek tonic zna do tyczy³a tylko basenów pó³noc nej czêœci Eu ropy
cen tral nej i by³a zwi¹zana z ge nez¹ kopu³y ter mic znej Morza Pó³noc nego, nie zaznaczy³a siê na obsz arze 
po³udniowym cen tral nej Eu ropy.

Z prze³omem jury i kredy (ruchy neoki mery jskie) wi¹¿e siê znac zne uporz¹dkow anie kie run kowe
basenów na p³ycie eu ro pejskiej (NW–SE) oraz zaznac zenie cech wspólnych, takich jak: gen er alne
zawê¿enie obsz aru de po zycji, dominacja synse dy men ta cy jnych uskoków NW–SE, obec noœæ w¹skich,
wyd³u¿o nych depo cen trów zwi¹zanych z prze biegiem tych uskoków, obec noœæ poprzec znych wynie -
sieñ na daj¹cych czêsto basenom charak ter pull apart. Cho cia¿ in for macje o zwro cie przemi eszc zeñ ho -
ryzon talnych by waj¹ od mienne, to rola re¿imu prze suwczego w basenach se dy men ta cy jnych Eu ropy
jest bez sporna.

We wczes nej kredzie basen bruzdy œród pol skiej wraz z de presj¹ stryjsk¹ nabra³ pros to lin iowego
prze biegu a¿ po po³ud nikowy odci nek obec nej doliny Seretu. Obszar l¹dowy kra tonu wschodnioeu ro -
pejskiego nie za myka³ ju¿ basenu na wschodzie. Nale¿y podkres liæ p³yn¹cy st¹d wnio sek: obec nie
rysowany prze bieg linii Teys sere’a–Torn quista jest re zul tatem wczes noki mery jskiego œciêcia krawêdzi
kra tonu wschodnioeu ro pejskiego i póŸniejszej reak ty wacji tej strefy dyslokacyjnej na prze³omie kredy
i trzeciorzêdu w cza sie inwersji la ramijskiej.
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Za danie 4.4. Mode low anie analo gowe ani zo tropii tek tonic znej w zachod niej czêœci p³aszc zow iny
œl¹skiej (na zachód od rzeki Skawy), cz. I (wyk on awca: dr M. Rauch-W³odar ska)

Pier wszym etapem niniejszych ba dañ by³o opra cow anie mod elu tek tonic znego ba danego frag -
mentu Zachod nich Kar pat zewnêtrznych. W przysz³y roku zosta nie prze prowad zone mode low anie
analo gowe. Opub likow ane wyniki do tychczasowych ba dañ me zos truk tu ralnych, prowad zo nych g³ów-
nie poza p³aszc zowin¹ œl¹sk¹ suge ruj¹, ¿e skra canie tek tonic zne zachod niej czêœci Zachod nich Kar pat
zewnêtrznych prze biega³o w dwu eta pach zwi¹zanych z fa³dow aniem i nasu waniem siê: ku NW (etap 1)
i ku NE (etap 2). Sys te ma tyc zne ba da nia prowad zone przez autorkê w obrêbie p³aszc zow iny œl¹skiej
zasad niczo pot wierdzaj¹ obec noœæ takich etapów. Przeanali zow ano ori en tacje 431 uskoków w 79 ods³o-
niêciach. Jed nak cze ski seg ment p³aszc zow iny œl¹skiej wy daje siê mieæ bardziej skom plikowan¹ ewo -
lucjê tek toniczn¹, co bêdzie jeszcze dok³ad niej ba dane w nastêpnym roku.

Za danie 4.5. Me zo zoic zna pa leo geo grafia p³yty Ad rii na pod stawie ba dañ pa leo mag ne tyc znych
masywu Ve le bit w Chor wacji (wyk on awca: prof. M. Le wan dowski)

Ska³y osadowe od permu do eo cenu Dy narydów Krasowych pó³noc nej Dal macji (Chor wacja) pod -
dano ba dan iom pa leo mag ne tyc znym i pe tro mag ne tyc znym. Ce lem analiz by³o wy ty pow anie pro fili dla
sze roko zak ro jo nych ba dañ pa leo mag ne tyc znych, ukie run kow anych na lepsze zrozu mienie ewo lucji pa -
leo geo grafic znej i geo dy namic znej Dy nary dow, a w dalszej kon sek wencji tak¿e Al pidów eu ro pejskich.
Zba dano osiem naœcie zo ri en tow anych prób rêc znych, po bra nych ze ska³ permu (piaskowce czer wone
i wapienie) oraz wapi eni tri asu, jury, kredy i eo cenu. Próby po bier ano g³ównie z masywu Ve le bit, który
zosta³ wydŸwig niêty w ok re sie oligocen- miocen, a który dziœ rozci¹ga siê w kie runku NW–SE wzd³u¿
adri atyck iego wybrze¿a Chor wacji. Ba da nia anali tyc zne obejmowa³y iden ty fikacjê noœników natu ral nej 
po zosta³oœci mag ne tyc znej (NRM) na pod stawie ok reœlenia tem pera tury Cu rie i ko ercji, stowarzyszo -
nych ze stu diami wyk orzys tuj¹cymi me tody mik ro skopii skan in gowej i elek tronowej. Dla ok reœlenia
sk³ad owych NRM stosowano stan dar dowe tech niki roz mag nesowania po lem zmien nym i tem pera tur¹.
Anali zow ano tak¿e po dat noœc mag ne tyc zna oraz jej ani zo tropiê. Ba da nia pa leo mag ne tyc zne prowa-
dzono w labo ra to rium In stytutu Geofi zyki PAN, ba da nia mik ro skopii elek tronowej i SEM – w Insty-
tucie Nauk Geo logic znych oraz na Wydzi ale Ge olo gii UW. He ma tyt (w czer wo nych pi askow cach
permu) oraz Ti- magnetyty (w ska³ach wêgla nowych), a spo ra dyc znie tak¿e ge tyt, by³y g³ównymi noœni -
kami in for macji pa leo mag ne tyc znej. Postaæ zi aren Ti- magnetytów oraz ich stan zachow ania suge ruj¹
mo¿li woœæ wystêpow ania pier wot nej po zosta³oœci mag ne tyc znej. Charak ter ystyc zne sk³ad owe NRM,
zarówno wy sokoko er cy jne jak i wy soko tem pera tu rowe, by³y ³atwo roz pozn awalne w wiêkszoœci ba -
danych próbek. Ich kie runki by³y jed nak roz proszone., wska zuj¹c tym sa mym na brak jed no rod nego
przemag nesowania masywu. Wnio sek ten, po³¹czony z anali zami noœników NRM suge ruje, ¿e ist niej¹
szanse na iden ty fikacjê pier wot nej lub przed tek tonic znej sk³ad owej NRM, a tak¿e wska zuj¹ na is totny
udzia³ ro tacji tek tonic znych bloków struk tu ralnych buduj¹cych masyw Ve le bitu.

Wyniki ba dañ, prze prowad zo nych po raz pier wszy na ska³ach przedkre dowych Chor wacji, zosta³y
przed stawione w ma nuskrypcie pub lik acji Le wan dowski, M. Ve liæ, I., Si dorc zuk, M., Vla ho viæ, I. &
Ve liæ, J, pt. “First Rock Mag netic and Pa laeo mag netic Analy ses of the Pre- Cenozoic Rocks of the Ve le -
bit Mt. (Croa tia): Pros pects for Ap pli ca tions in Palaeo geo graphic and Geo tec tonic Stud ies”, który zosta³
zaak cep tow any do druku w Ge olo gia Croa tica.

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

Za danie 5.1. Œro dowiska se dy men tacji dol no ju rajskich ska³ wêglonoœnych Pol ski i Ru mu nii, cz. II
(wyk on awca: dr A. Kêdzior)

Osady kon tynen talne for macji Steier dorf (het tang–sy ne mur) reprezen tow ane s¹ przez osady de -
pon ow ane w obrêbie ko ryt rzec znych (pi askowce, zle pieñce) oraz na obsz arach pozako ry towych (mu-
³owce, i³owce, osady fi to genic zne). Do starc zaj¹ one sil nie zró¿ni cow ane i do brze zachow ane ze spo³y
flory ko pal nej. W ba danych pro filach ka mienio³omu Ponor (po³udniowa czêœæ an tyk liny An ina) suk -
cesjê wêglonoœn¹ podœcie laj¹ osady sto¿ków alu wi alnych reprezen tow ane g³ównie przez pi askowce zle -
pieñcowate i mu³owce o bar wie ¿ó³tawo- czerwonej. W stro powej czêœci sek wencji sto¿ków alu wi alnych 
wystêpuje poziom tufi towy u³at wiaj¹cy ko relacjê osadów widoc znych w ka mienio³omie Ponor z osa-
dami znajduj¹cymi siê oko³o 3 km na pó³noc w ka mienio³omie Kolo nia Cze ska. Mi¹¿szoœæ osadów suk -
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cesji wêglonoœnej w ka mienio³omie Ponor wy nosi oko³o 75 m. W jej pro filu do mi nuj¹ osady depono-
wane w obrêbie ko ryt rzec znych. Pe³ne sek wencje ko ry towe s¹ ob ser wow ane stosun kowo rzadko a ich
mi¹¿szoœæ wy nosi oko³o 2,5-3 m. Wiêksze mi¹¿szoœci osi¹gaj¹ amal ga mow ane paki ety osadów grubo-
ziarnistych (14 m), sk³adaj¹ce siê ze zre du kow anych sek wencji ko ry towych. Osady ko ry towe stanowi¹
nawet do 90% mi¹¿szoœci ca³ej suk cesji wêglonoœnej. Osady pozako ry towe (mu³owce, i³owce) oraz fi to -
genic zne tworz¹ na gro madzenia o mi¹¿szoœci zwykle nie przek rac zaj¹cej 50cm. Suk cesja wêglonoœna
przykryta jest osadami og niwa Uteris (pli es bach–œrod kowy toark), wykszta³conymi w postaci czarnych
³up ków bi tumic znych z nielic znymi, ci en kimi zsy dery tyzow anymi ³awi cami pi askow ców i depono-
wanymi w œro dowisku la gunowym z zaznac zaj¹cymi siê wp³ywami mor skimi (obec noœæ szcz¹tków
krêgow ców i bez krêgow ców mor skich). Stwierd zono znacz¹ce zmniejszenie mi¹¿szoœci suk cesji wê-
glonoœnej w kie runku po³udniowym na dystan sie oko³o 3 km od oko³o 155 m w ka mienio³omie Kolo nia
Cze ska do oko³o 75 m w ka mienio³omie Ponor. Zmniejszeniu mi¹¿szoœci ca³ej suk cesji towarzyszy
równie¿ zmniejszenie mi¹¿szoœci sek wencji ko ry towych od 6 do 2,5 m oraz amal ga mow anych cia³ ko ry -
towych od 25 do 14 m. Po mimo mniejszych mi¹¿szoœci paki etów osadów ko ry towych, ich udzia³ po -
zostaje na tym sa mym poziomie (oko³o 75–80%). Pod sta wowymi roœli nami tor fotwórc zymi by³y
skrzypy a po drzêd nie be ne tyty i papro cie. Brzegi tor fowisk poroœniête by³y przez roœliny szpilkowe oraz 
papro cie na si enne, na to mi ast obsz ary równi zale wowej zdomi now ane by³y przez papro cie, cykasy i be -
ne tyty.

Za danie 5.2. Mode low ania numeryc zne delt – im plik acje straty grafic zne
(wyk on awca: mgr P. Prêdki – dok to rant, prof. S. Porêb ski)

Dokonano korekty szacunku czasu ca³kowitego tranzytu wybranych delt przez szelf dla warunków
wysokostanowych (wzrost WPM = 0 i 2.1 m/ka) przy zastosowaniu dok³adniejszej metody wyliczania
energii fali w ocenie roli redepozycji falowo-sztormowej na czas tranzytowy. Uzyskane wyniki wska-
zuj¹, i¿ redepozycja przybrze¿na mo¿e zmniejszaæ tempo ortogonalnej progradacji delt o 4–36%, wsku-
tek wyd³u¿ania obwiedni czo³a delty w kierunku prostopad³ym do upadu depozycyjnego, przy czym
najwiêkszej retardacji nale¿y oczekiwaæ dla delt rozbudowuj¹cych siê na szerokich szelfach krawêdzi
pasywnych. Poniewa¿ delty stanowiæ bêd¹ efektywne Ÿród³o zasilania dla sto¿ków podmorskich, gdy
miejsce zmiany kierunku migracji pasa facji od transgresji do regresji jest usytuowane w stosunkowo
niedalekiej odleg³oœci od krawêdzi szelfu, powy¿sze wyniki implikuj¹, i¿ na takich szelfach obecnoœci
sto¿ków mo¿na oczekiwaæ w obrêbie (1) niskostanowych ci¹gów systemowych okresów zlodowaceñ
kontynentalnych, (2) wysokiej czêstoœci ci¹gów wysokostanowych w okresach braku zlodowaceñ,
szczególnie gdy ci¹gi te s¹ na³o¿one na 3. rzêdu spadek WPM oraz, ¿e (3) po³¹czenie delta ® sto¿ek nie
mo¿e siê rozwijaæ siê w warunkach wysokostanowych okresów zlodowaceñ, z rzadkimi wyj¹tkami gdy
rzeka zasilaj¹ca wykazuje drena¿ w skali kontynentalnej. Dla przypadku (1) i (3) sto¿ki rozwijaj¹ siê
w okresie maksymalnego obni¿eniaWPM i s¹ podœcielone granicami sekwencji depozycyjnych.
W przypadku (2) ³¹czyæ je nale¿y z powierzchniami maksimum regresji.

Za danie 5.3. Kry te ria wyró¿ni ania osadów przep³ywów hiper piknalnych w zapisie ko palnym
(wyk on awcy: mgr M. War cho³ – dok to rant, prof. S. Porêb ski)

Wyniki ba dañ delt het ero li towych i za si lanych del towo sto¿ków pod mor skich prowadza do
wniosku, ¿e strukturalno- teksturalny zapis facjalny narasta nia i wygasza nia en er gii przep³ywu zawi esi -
nowego lub jego wie lok rot nych oscy lacji en er ge tyc znych stanowi najlepsze i daj¹ce siê zas toso waæ w
terenie kry te rium di ag no styc zne hiper pi knitów. Kry te rium to poz wala równie¿ na w mi arê pewne
odró¿ni anie po tencjalnych hiper pi knitów od klasyc znych tur bi dytów. Inne wskaŸniki mocno wspiera-
j¹ce di ag nozê hiper pi knitów obejmuj¹: (i) bez poœredni zwi¹zek z flu wi alnym me dium za si laj¹cym, (ii)
bo gactwo struk tur se dy men ta cy jnych wskaŸnikowych dla de po zycji z tur bulet nej zawi esiny i trak cy jnej
re de po zycji po³¹czone z “nie bou mowsk¹” sek wencj¹ cz³onów struk tu ralnych (iii) czêste wystêpow anie
ma terii or ganic znej ty powej dla œro dowisk l¹dowych i przejœciowych (de trytus roœlinny, brakic zne di no -
flag el lata, koœci krêgow ców, etc) (iv) ryt mic zna, niep³ywowa syg na tura w otac zaj¹cych het er oli tach
i mu³owcach, (v) brak lub nieznac zny stop ieñ bio tur bacji, (vi) obec noœæ struk tur syn erezy jnych, (vii)
obec noœæ re de pon ow anego kao linitu, (viii) brak wskaŸników sub aer al nej erozji oraz (ix) bardzo wy -
sokie tempo se dy men tacji. Kry te ria facjalne bêd¹ przy datne w iden ty fikacji hiper pi knitów w osadach
œro dowisk delt, sk³onów i sto¿ków pod mor skich.
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Za danie 5.4. Zas tosowanie fo tome trii i anal izy obrazu do oceny do jrza³oœci ter mic znej i proweni encji
ska³ osadowych m³odszego pa leo zoiku w pod³o¿u i na przed polu Kar pat. Czêœæ I
(wyk on awcy: dr M. Oliwkiewicz- Miklasiñska, dr M. Pasz kowski, dr D. Gmur)

Gór no pa leo zoic zne ut wory w pod³o¿u i na przed polu Kar pat Zewnêtrznych wystêpuj¹ na blokach
gór noœl¹skim i ma³opol skim, oddzielo nymi stref¹ tek toniczn¹ Kraków–Lubliniec. W roz woju tych
utworów zaznac zaj¹ siê na obu blokach ró¿nice w mi¹¿szoœci, wykszta³ce niu facjalnym, rozprzestrze-
nieniu i do jrza³oœci ma terii or ganic znej. Ba dane ut wory kar bonu de pon ow ane by³y na Bloku Gór -
noœl¹skim od tur neju, najpierw w facjach mor skich, po tem zaœ paralic znych i lim nic znych osadach suk -
cesji wêglonoœnych Gór noœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Kar boñsk¹ se dy men tacjê na Bloku Gór -
noœl¹skim koñcz¹ lo kal nie wystêpuj¹ce klastyc zne, bez wêglowe osady ste fanu (ar koza kwac zal ska). Na
Bloku Ma³opol skim dolny kar bon zalega praw do po dob nie po przer wie se dy men ta cy jnej. Ut wory tur -
neju reprezen tow ane s¹ przez kom pleks klastyczno- wêglanowy, zaœ najwy¿szy tur nej i ni¿szy wizen
wykszta³cony jest jako ut wory wêgla nowe z po drzêdnym udzia³em (do kilkuna stu %) osadów teryge-
nicznych i charak teryzuje siê zró¿ni cowan¹ mi¹¿szoœci¹ (400–600 m w czêœci zachod niej i po³udniowej, 
do 200 m w czêœci wschod niej). Ut wory kar bonu ba dano pali nologic znie w 10 otwo rach wiert nic zych,
w aspekcie straty grafii i oceny po tencja³u wêglowo dor owego. Pali nos traty grafiê us ta lono w opar ciu o
standardow¹ zonacjê Eu ropy zachod niej oraz lo kalne pol skie zonacje spor owe. Na Bloku Gór noœl¹skim
wyró¿n iono tur nejskie zony spor owe pretiosus- clavata PC i claviger- macra CM oraz wizeñskie zony
pu silla Pu, tessellatus- campyloptera TC, nigra- marginatus NM i vetustus- fracta VF. W ot wo rach La -
chowice 3a i Tarnawa 1 stwierd zono arns bersk¹ zonê triangulus- knoxi TK. Na Bloku Ma³opol skim
wyró¿n iono lo kalne zony tur neju Con vo lut is pora ma jor Ma, najm³odszego tur neju Pro ly co spora clay -
tonii Cl oraz wizeñskie zony CM i VF. W ot worze Oku lice 2 stwierd zono arns bersk¹ zonê TK. Anal iza
palino facji i osza cow anie TAI oraz typów kero genu w ba danych próbach wska zuje na wy¿szy po tencja³
wêglowo dor owy na Bloku Gór noœl¹skim, gdzie czêœciej stwierd zono ro potwórczy i mi eszany typ kero -
genu. Na Bloku Ma³opol skim ut wory m³odszego pa leo zoiku znac znie czêœciej s¹ nie pro duk ty wne i za-
wieraj¹ przegrzan¹ ma teriê or ganiczn¹.

Za danie 5.5. Œro dowiska se dy men tacji osadów klastyc znych i fi to genic znych warstw rudz kich
(gór noœl¹ska se ria pi askow cowa)
(wyk on awcy: dr D. Gmur, dr A. Kêdzior, dr M. Oliwkiewicz- Miklasiñska, dr M. Dok tor)

Mi¹¿szoœæ warstw rudz kich w po³udniowo- zachodniej czêœci Gór noœl¹skiego Zag³êbia Wêglo-
wego (GZW) roœnie w kie runku pó³noc nym od oko³o 240 m w re jonie Ci eszyna a¿ do prawie 650 m
w pó³nocnej czêœci niecki chwa³owick iej. W cen tral nej czêœci ba danego obsz aru wystêpuje strefa wy -
raŸnego zmniejszenia mi¹¿szoœci tej jed nostki, co praw do po dob nie zwi¹zane jest z ist niej¹cym pa leo re -
liefem pod³o¿a warstw rudz kich. Nie ob ser wuje siê ró¿nic mi¹¿szoœci po miêdzy obsza rem niecki chwa-
³owickiej i pó³noc nym sk³onem an tyk liny Jas trzêbia Zdroju. Zasad nicze ró¿nice po miêdzy nieck¹ chwa- 
³owick¹ a obsza rami znajduj¹cymi siê na wschód od nasuniêcia or³owsko- boguszowickiego wystêpuj¹
w udzi ale pi askow ców w warstwach rudz kich. Niecka chwa³owicka charak teryzuje siê stosun kowo
niewielk¹ za war toœci¹ osadów grubozi arnistych, zde cy dow anie ni¿sz¹ od ob ser wow anej w warstwach
zabr skich z tego sa mego re jonu. Na obsz arze po³o¿o nym po wschod niej stro nie nasuniêcia obserwo-
wana jest zde cy dow anie wy¿sza za war toœæ osadów grubozi arnistych, porówny walna ze stwierd zon¹ w
ni¿ejleg³ych warstwach zabr skich. Takie roz mi eszc zenie stref depo cen trów suge ruje, ¿e g³ówny trans -
port ma te ria³u klastyc znego w od bywa³ siê w równo le gle do frontu nasuniêcia wary scy jskiego a obszar
po miêdzy Ci eszy nem a Jas trzêbiem Zdro jem by³ uprzy wile jow any do de po zycji du¿ych iloœci osadów
ko ry towych. Wœród osadów pi askow cowych prze wa¿aj¹ li to somy o niewiel kich mi¹¿szoœc iach (do 5 m) 
i nale¿y je trak towaæ jako osady de pon ow ane w obrêbie wa³ów przyko ry towych, ko ryt krewasowych
i glifów kre wasowych.

Anal iza li to ty powa pok³adów wêgla warstw rudz kich w ot wo rach wiert nic zych Pi asek IG 1, Krzy-
¿owice IG 1 oraz Pan iowy IG 1 wykaza³a, ¿e w bu dowie mak ro sko powej ba danych pok³adów wêgla
prze wa¿aj¹ li to typy mi eszane – wi try nok laryn i klary nowi tryn. Pok³ady te pow stawa³y prawie wy³¹cz-
nie w wa runk ach wil got nego tor fowiska typu leœnego i mi eszanego. Udzia³ tor fowisk typu leœnego w
pow sta waniu pok³adów wêgla nieznac znie wzra sta w gór nej czêœci pro filu warstw rudz kich. W bu dowie 
petro grafic znej ci en kich in terwa³ów wêglowych z gór nej czêœci warstw rudz kich ba danych w pro filach
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ot worów do³owych G 670/98 oraz G 701/2001 z ko palni “Chwa³owice”, zde cy dow anie prze wa¿a grupa
wi trynitu, reprezen tow ana g³ównie przez kolo te linit. Anal iza mac era³owa i mik ro facjalna tych inter-
wa³ów pot wierdza dominacjê facji tor fowiska typu leœnego w trak cie pow sta wania pok³adów wêgla z
gór nej czêœci warstw rudz kich. Anal iza facjalna wska zuje na po dobne wa runki roz woju se dy men tacji fi -
to genic znej w gór nej czêœci warstw rudz kich do wa runków pow sta wania pok³adów wêgla z warstw
za³êskich (se ria mu³ow cowa). Na pod stawie ba dañ sk³adu asocjacji spor owej wyró¿n iono w warstwach
rudz kich stan dar dow¹ zonê Rais trickia fulva- Reticulatisporites re ticu la tus FR wieku najm³odszy
marsden- jedon. Na to mi ast jakoœciowe i iloœciowe anal izy ze spo³ów mio spor z gór nej czêœci warstw
rudz kich wykaza³y wzrastaj¹c¹ frek wencjê Cir ra tri ra dites saturni oraz Ra dii zo nates stria tus i R. Dif -
formis przy jed noc zesnym wystêpow aniu wa¿nych straty grafic znie ga tunków Ves tis pora magna, V.
pseu dore ticu lata, V. tor tu osa oraz Pter ore tis primum i Re tis pora sta plini. Jest to przes³ank¹ do wyró¿ni -
enia w stro powej czêœci warstw rudz kich stan dar dowej zony Triquitrites sinani- Cirratriradites saturni SS 
wieku langseck iego.

Grupa 6. Zmi any œro dowiska w czwar torzêdzie

Za danie 6.1. Zapis holo ceñskich zmian ek ologic znych i kli ma tyc znych w sk³adzie ze spo³ów Cla do cera 
w osadach jezior Pó³noc nej Pol ski
(wyk on awcy: mgr E. Zawisza – dok to rantka, prof. K. Sze roc zyñska)

Za danie ba daw cze 6.1 zosta³o zre ali zow ane i ukoñc zone obron¹ roz prawy dok tor skiej w ING PAN
w Warszawie. Wyk onano anal izê sub fo syl nej fauny wioœlarek w osadach trzech jezior: Wi gry, Je lonek
i kopalnego stano wiska Trze bi atów. Przeanali zow ano osady pro fili po bra nych sond¹ Wiêckowskiego
oraz osady stro powe po brane sond¹ grawita cyjn¹. Rdzenie osadów przeanali zow ano pod k¹tem za war -
toœci sub fo sylnych szcz¹tków wioœlarek. Ma te ria³ reprezen tow any by³ przez 33 tak sony, w tym 27 w
jeziorze Wi gry, 29 w jeziorze Je lonek i 19 w ko palnym stano wisku Trze bi atów. Wyniki anal izy jakoœ-
ciowej i iloœciowej sub fo sylnych Cla do cera umo¿liwi³y szczegó³owe przeœledzenie, w cza sie i prze-
strzeni, zmian jakie zachodzi³y zarówno w obrêbie jak i na zewn¹trz zbior nika w póŸnym glacjale i holo -
ce nie. W ka¿dym ze zba danych zbior ników wydzie lono kilka etapów roz woju, które zosta³y odz wier -
cied lone w sk³ad ach ze spo³ów sub fo syl nej fauny Cla do cera. Na pod stawie odczy ta nego w osadach
zapisu stwierd zono, ¿e:

W ok re sach ch³odnych (póŸny glacja³) we wszyst kich ba danych jezio rach obecne by³y ga tunki
zim no tol er an cy jne wska zuj¹ce na nie do godne wa runki dla roz woju fauny Cla do cera.

Ok re sem najbardziej korzyst nym dla roz woju fauny Cla do cera by³ ok res at lan tycki. W ok re sie tym
w ka¿dym z prze ba danych stano wisk domi nowa³y ga tunki ciep³olubne wska zuj¹ce na do godne wa runki
kli ma tyc zne pa nuj¹ce na terenie ca³ego ba danego obsz aru. W jezio rach Wi gry i Je lonek dosz³o do in ten -
sy wnego roz woju fauny, zarówno w stre fie litoral nej jak i ot war tej wody. W zbior niku Trze bi atów
nast¹pi³ spadek bioró¿no rod noœci i frek wencji wywo³any in gresj¹ wód mor skich.

W ok re sie starszego (pre bo realnym i bo realnym) i m³odszego (sub boralnym i subat lan tyckim)
holo cenu wystêpowa³y ze spo³y Cla do cera wska zuj¹ce na przejœciowoœæ kli matu Pol ski z zachodu na
wschód. W stano wisku Trze bi atów obecne by³y ga tunki wska zuj¹ce na wy¿sz¹ tem pera turê wody oraz
na bardziej do godne wa runki dla roz woju fauny Cla do cera (kli mat o prze wadze cech oceanic znych), na
wschodzie zaœ domi nan tami by³y ga tunki bytuj¹ce w wo dach ch³odnych (kli mat o prze wadze cech kon -
tynen talnych).

Na pod stawie anal izy sub fo sylnych ze spo³ów Cla do cera dok onano równie¿ re kon struk cji wa -
runków sied liskowych w jezio rach. Odz wier ciedli³y one zmi any zachodz¹ce w obrêbie zbior ników
zw³aszcza tem pera tury, tro fii, wa hañ poziomu wody, pH i za so lenia. Stwierd zono, ¿e we wszyst kich
prze ba danych jezio rach, w op ti mum holo cenu, nast¹pi³ wzrost tro fii do poziomu me zo tro fic znego, który 
powo dow any by³ g³ównie pro ce sami natu ralnymi. Od no tow ano równie¿ wzrost ¿yznoœci wody in du -
kow any go spo darcz¹ dzia³al noœci¹ cz³ow ieka. Wzrost taki stwierd zono we wspó³czesnych osadach
jeziora Wi gry oraz w osadach zde pon ow anych w ok re sie sub bo realnym po chodz¹cych z jeziora Je lonek.
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Za danie 6.2. In ter pre tacja zmian œro dowiska w ok re sie in ter glacja³u eem skiego na pod stawie
oznac zeñ stosunków izo topów trwa³ych tlenu i wêgla w wy bra nych stano wiskach jeziornych Pol ski. –
cz. I (wyk on awca: dr J. Mi ros³aw- Grabowska)

Roz poc zête w 2008 roku za danie ba daw cze jest pod su mow aniem ba dañ prowad zo nych od 2002
roku pod k¹tem przy dat noœci zas tosowania anal izy izo topów trwa³ych tlenu i wêgla z wêglanów do re -
kon struk cji zmian œro dowiska. W tym ok re sie anali zow ane by³y osady jeziorne z oœmiu stano wisk in ter -
glacja³u eem skiego: Im bra mowice, Rzecino, Rusz kówek, Kaliska, Besieki erz, Studzi eniec, Horoszki
Du¿e i Sol niki. Wy brane stano wiska umo¿liwi³y przeœledzenie zmian pa leoœro dowiska w Polsce od
zachodu na wschód (Poj. £agowskie – Wys. Bia³os tocka) oraz z pó³nocy na po³ud nie (Wys. P³ocka –
Dolny Œl¹sk). Dane izo to powe zosta³y sko re low ane z wyni kami analiz: pali nologic znej, diatomologicz-
nej i szcz¹tków Cla do cera.

Zmierzone wartoœci d18O wahaj¹ siê od –11 do –1‰, a wartoœci d13C – w granicach –3,5 do +7‰.
Tak du¿a rozpiêtoœæ danych izotopowych odzwierciedla zmienne warunki panuj¹ce w zbiornikach
jeziornych w czasie sedymentacji badanych osadów. Oznaczone w próbkach wêglanów stosunki zawar-
toœci ciê¿kich do lekkich izotopów tlenu i wêgla odzwierciedlaj¹ kompozycjê izotopow¹ wody, z której
by³y wytr¹cane te wêglany. Na sk³ad izotopowy wody ma wp³yw wiele czynników, z których czêœæ jest
zwi¹zana z warunkami klimatycznymi np. iloœci¹ opadów i temperatur¹. Wyniki oznaczeñ stosunków
izotopów trwa³ych tlenu i wêgla pozwalaj¹ przeanalizowaæ zmiany paleoœrodowiska zbiorników jezior-
nych w okresie ich istnienia, a tak¿e odtworzyæ ewolucjê tych zbiorników. Ponadto zapis izotopowy
reaguje wczeœniej i jest bardziej czu³y na niewielkie fluktuacje klimatu i zmiany warunków sedymentacji 
jeziornej ni¿ zapis py³kowy. Analiza krzywych izotopowych tlenu i wêgla pozwala równie¿ na inter-
pretacje paleogeograficzne i hydrologiczne badanych zbiorników kopalnych. Obserwowany w oma-
wianych paleojeziorach wspó³kszta³tny przebieg krzywych jest charakterystyczny dla basenów hy dro-
logicznie zamkniêtych.

Za danie 6.3. Zmi any zak waszenia i tro fii wód Zie lonego Stawu G¹si eni cowego w Ta trach w XX
wieku na pod stawie ba dañ sub fo sylnych ze spo³ów fito- i zoo plank tonu
(wyk on awcy: dr E. Si en kiewicz, dr M. G¹sior owski)

Osady dwóch jezior zlo kali zow anych w pol skiej czêœci Tatr Wy sokich, To por owego Stawu Ni¿-
nego (TSN) i Zie lonego Stawu G¹si eni cowego, zosta³y prze ba dane pod k¹tem chro nolo gii, zmian li tolo -
gii oraz frek wencji szcz¹tków okr ze mek i wioœlarek. Po brane rdzenie osadów, o d³ugoœci od pow ied nio
50 cm w TSN i 30 cm w ZSG, obejmowa³y ostat nie 1000 i 300 lat. Zmi any li tolo gii osadów i sk³adu ga -
tun kowego okr ze mek i wioœlarek poz woli³y na wyo drêb ni enie trzech etapów ewo lucji œro dowiska
jezior: 1) œredniow iec znego ok resu ciep³ego, który zakoñczy³ siê pod koniec XIV w., 2) och³odzenia
trwaj¹cego od pocz¹tków XV w. do koñca XIX w. odpowia daj¹cego tzw. ma³ej ep oce lo dowej oraz 3)
ocie plenia przy pa daj¹cego na wiek XX. Ma³a epoka lo dowa w osadach obu jezior zapisa³a siê wzrostem
czês toœci wystêpow ania osadów wzbo ga conych w ma te ria³ de try tyc zny oraz spad kiem pro duk ty wnoœci
eko sys temów jeziornych mani fes tuj¹cym siê mniejsz¹ za war toœci¹ ma terii or ganic znej, zmi anami sk³a-
du ga tun kowego okr ze mek i spad kiem lic zeb noœci zoo plank tonu sko ru piakowego. XX-wieczne ocie-
plenie by³o sko re low ane z postêpuj¹cym zak waszeniem œro dowiska. Skala tego zak waszenia zosta³a
osza cow ana w opar ciu o re kon struk cje pH ba zuj¹c¹ na zmi anie sk³adu ga tun kowego okr ze mek (wskaŸ-
nik DI- pH). War toœæ DI- pH zmala³a od pocz¹tku XX w. o 1,2 jed nostki w TSN i o 0,4 jed nostki w ZSG.

Spadek pH zosta³ od no tow any w obu sta wach, ale jego in ten sy wnoœæ by³a wy raŸnie wiêksza w
TSN. Wynika to z mniejszej zdol noœci do neu trali zacji zak waszenia, która jest wa run kow ana dystroficz- 
nym charak terem tego jeziora. Spadek pH by³y le talny dla niek tórych or gan iz mów wodnych, podczas
gdy inne (np. wioœlarki z rodzaju Daph nia) wyka zywa³y wy raŸny wzrost lic zeb noœci. Wzrost lic zeb -
noœci Daph nia w jeziorze TSN by³y praw do po dob nie wa run kow any zdol noœci¹ do wyk orzysty wania
ró¿no rod nego po karmu. Brak analogic znego wzrostu popu lacji Daph nia w ZSG by³ zapewne spowo -
dow any in tro dukcj¹ pstr¹ga w la tach czterdzi estych XX w. i efek ty wnym dra pie¿nict wem ze strony tego
ga tunku.
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Za danie 6.4. Anal iza szcz¹tków Cla do cera w osadach Jeziora S³onego na Pole siu
(wyk on awcy: mgr M. Suchora – dok to rantka, prof. K. Sze roc zyñska)

Wyk onano anal izê szcz¹tków wioœlarek w osadach Jeziora S³onego (Pagóry Che³mskie). Analizo-
wany rdzeñ po brany zosta³ z przy jezior nej czêœci tor fowiska. Ze wzglêdu na swoj¹ bardzo ma³¹ po-
wierzchniê (3,4 ha) i jed noc zeœnie bardzo du¿¹ pow ierzchni¹ zlewni (526,4 ha) Jezioro S³one okaza³o siê 
doskona³ym obiek tem stu diów pa leo geo grafic znych, bardzo wra¿liwym na przemi any œro dowiskowe
w zlewni.

W prze ba danych osadach (zde pon ow anych w póŸnym glacjale i pier wszej po³owie holo cenu)
fauna Cla do cera reprezen tow ana jest g³ównie przez ga tunki litoralne rodz iny Chy do ri dae. Ga tunki
plank ton owe s¹ reprezen tow ane przez obec noœæ Bos mina longi ros tris (Bos mini dae) oraz Daph nia long -
ispina (Daph nii dae). Sk³ad ga tun kowy i frek wencja osob ników odz wier ciedla wa runki mor fologic zne
prze ba danego stano wiska. Uzys kane wyniki przed stawiono na dia gra mach ab so lut nej frek wencji oraz
udzia³u pro cen towego. Wydzie lono 4 fazy roz woju Cla do cera i przeœled zono, na ba zie ga tunków wskaŸ- 
nikowych, stan tro fii. Zmien noœæ frek wencji Bos mina longi ros tris, Alona rec tan gula, Chy do rus spha
-ericus (ga tunków pre feruj¹cych wody o wy¿szej tro fii) oraz Alonella ex cisa and Alona gut tata (wskaŸ-
niki ni skiego pH), wska zuj¹, ¿e Jezioro S³one w swej his to rii prezen towa³o zmienny stan tro fic zny,
g³ównie mezo- i eutro fic zny. Fazy roz woju fauny Cla do cera dowodz¹, ¿e jezioro podczas ca³ej swo jej
his to rii by³o zbior nikiem doœæ p³yt kim, z do brze rozwiniêt¹ stref¹ litoraln¹. PóŸno glacjalna i wczesno-
 holoceñska his to ria roz woju prze ba danego jeziora kszta³towa³a siê po dob nie jak w do tychczas opraco-
wanych jezio rach Po jez ierza £êczyñsko-W³odawskiego. Po dob nie jak Jezioro Karaœne, Jezioro S³one
ulega sta³emu za tor fi aniu. Ko relacja wyników anal izy Cla do cera z wyni kami anal izy pali nologic znej
poz wala wnioskowaæ, ¿e g³ówny wp³yw na roz wój Jeziora S³onego mia³ kli mat.

Za danie 6.5. Zapis ch³od nego epi zodu 8200–8000 BP w sk³adzie fauny Cla do cera w pro filach jezior
Charzykowskiego i Os trow ite (Bory Tu chol skie)
(wyk on awcy: prof. K. Sze roc zyñska, mgr E. Zawisza – dok to rantka)

Od lat zmi any kli ma tyc zne jakie zachodzi³y w przesz³oœci budz¹ zaint er esowanie wielu badaczy.
Szu kaj¹ oni od pow iedzi na nur tuj¹ce py ta nia, w czym tkwi¹ przyc zyny ob ser wow anych obec nie dras-
tycznych zmian? Narzêdziem po ma gaj¹cym zrozu mieæ zachodz¹ce zmi any s¹ anal izy i re kon struk cja
zmian kli ma tyc znych jakie zachodzi³y w czwar torzêdzie, a w szczegól noœci w holo ce nie, który pod tym
wzglêdem by³ doœæ zró¿ni cow any. Na pod stawie wyników analiz pa leok li ma tyc znych i pa leoekologic -
znych wiemy, ¿e na obsz arze Eu ropy w holo ce nie za rejes trow ano kilka ok resów ch³od niejszych, m.in.
wystêpuj¹ce w cza sie wczes nego holo cenu dwa epi zody zimna tzw.: “Pre bo real os cil la tion” i “cold
event 8200 yr BP”. Omawi ane och³odzenia cechowa³y siê ró¿n¹ in ten sy wnoœci¹ w zale¿noœci od sze -
rokoœci geo grafic znej. Po mimo, ¿e by³y krót ko trwa³e wp³ynê³y, na wielu obsz arach, w sposób znacz¹cy
na roz wój flory i fauny. Zatem, w zale¿noœci od re gionu, a tak¿e jakoœci zas tosowanych ba dañ, w opra -
cow ani ach lit era tu rowych mo¿na znaleŸæ ró¿n¹ in ter pre tacjê oddzia³ywania na œro dowisko epi zodu
zimna 8200 BP. Epi zod zimna wy raŸnie zapi sany zosta³, w wynikach anal izy izo topów tlenu przede
wszyst kim w rdzeni ach lo dowych z Gren lan dii. In for macje (rangi ma³ej epoki lo dowej) o is tot nym
ch³odzeniu ist niej¹cym w la tach 8200–8000 BP do starc zaj¹ tak¿e wyniki analiz chemic znych i paleo-
ekologicznych wyk onanych w rdzeni ach osadów mor skich i jeziornych.

Wyk onane w roku 2008 ba da nia po raz pier wszy do starc zaj¹ na ba zie wyników frek wencji szcz¹t-
ków wioœlarek in for macji nt. epi zodu zimna 8200 BP i jego oddzia³ywania na jeziora po³o¿ne w pó³noc -
nej Polsce. Wyk onano anal izê sub fo sylnych Cla do cera w osadach jeziornych (jezioro Os trow ite i Cha-
rzykowskie, Bory Tu chol skie) zde pon ow anych w ok re sie wczes nego holo cenu. Osady prze ba dano z
rozdzielczoœci¹ co 5 cm. Stwierd zono bo gaty sk³ad ga tun kowy Cla do cera i liczn¹ frek wencjê osobni-
ków. Jak wykaza³y wyniki, krótki epi zod ch³odny “cold event 8200 yr BP” g³ównie rejes trow any w
wynikach anal izy izo topów trwa³ych, zosta³ równie¿ zapi sany poprzez zmi anê frek wencji Cla do cera.
Po mimo wyk onanej anal izy ze zbyt ma³¹ rozdzielc zoœci¹ (co 5 cm) stwierd zono, ¿e w zbior nikach wraz
z nas ta niem epi zodu ch³odu wyst¹pi³y te same reak cje: wiêkszoœæ zoo plank terów znac znie zmniejszy³a
swój udzia³, czêœæ ga tunków ust¹pi³a ca³kowi cie. Jednoczeœnie po jawi³y siê Camp to cer cus fen ni cus
i Alonopsis elon gata, ga tunki do tychczas nie stwierd zone w osadach, charak ter ystyc zne dla jezior
pó³noc nej Skan dynawii. Porównuj¹c otrzy mane dane z opra cow aniami lit era tu rowymi do tycz¹cymi
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szcz¹tków Cla do cera z osadów jeziora Ara pisto (Fin lan dia), zaob ser wow ano pewne ró¿nice. W osadach
jezior fi ñskich zde pon ow anych w ok re sie oko³o 8200 BP stwierd zono znac zny udzia³ jaj przetrwal -
nikowych, poz wa laj¹cych na przetrwanie ga tun kom Cla do cera w niekorzyst nych wa runk ach. W osa-
dach jezior pol skich takiej reak cji, wyt wor zenia w du¿ej iloœci form przetrwal nikowych, u ga tunków
Cla do cera nie stwierd zono. Zatem nasuwa siê przy puszc zenie, ¿e byæ mo¿e epi zod ch³odu 8200 BP
w Finlandii by³ bardziej drastyc zny i odczu walny przez zoo plank ton.

Autorki za da nia planuj¹ prowadzenie dalszych ba dañ: przeanali zow anie osadów z rozdzielc zoœci¹
co 1–2 cm, oraz uzupe³ni enie analiz o wyniki anal izy pali nologic znej oraz izo topów tlenu. Anal iza izo -
topów trwa³ych bêdzie wyk onana w ING w roku 2009.

Za danie 6.6. Ko relacja straty grafic zna osadów jaskiñ Ob³azowej i Biœnika z pro filami less owych
stano wisk pa leoli tyc znych Zachod niej Ukrainy (wyk on awca: prof. T. Mad eyska)

Œlady po bytu gro mad pier wot nych ludzi w postaci warstw kul tu rowych spo tykane s¹ w osadach
ró¿nego rodzaju, w ró¿nych sytuacjach mor fologic znych. Na obsz arze po³udniowej Pol ski najbo gatsze
stano wiska znane s¹ z jaskiñ i schronisk skalnych. Wœród nich jednym z najciekawszych jest jaski nia
Ob³azowa na Pod halu, a stano wiskiem o pro filu osadów reprezen tuj¹cym najd³u¿szy pod wzglêdem za -
siêgu straty grafic znego stano wiskiem jest jaski nia Biœnik (ba da nia wyko pal iskowe ci¹gle trwaj¹) w
œrod kowej czêœci Jury Pol skiej. O ile na obsz arze Pol ski less owe stano wiska pa leoli tyc zne s¹ nielic zne
i ubogie, o tyle w zachod niej Ukrainie s¹ lic zne i czêsto wie low arstwowe. Najciekawsze z nich, ba dane
w ostat nich la tach s¹ stano wiska Hluboc zek Wielki na Po dolu oraz Je zu pol i Halicz nad œrod kowym
Dni es trem. Staty grafia osadów jask iniowych op iera siê na zró¿ni cow aniu li tologic znym osadów oraz na
zmi anach sk³adu fauny krêgow ców, zale¿nych od wa runków œro dowiskowych i zmian kli ma tyc znych.
Na to mi ast pod staw¹ straty grafii sek wencji lessowo- glebowych jest anal iza gleb ko palnych (anal izy
geo chemic zne i mik ro mor fologic zne) i struk tur krio genic znych, a tak¿e po mi ary stosunków izo topów
trwa³ych wêgla i tlenu w auto genic znych wêgla nach. Dane pa leoœro dowiskowe i straty grafic zne uzys -
kane dla obu typów stano wisk wza jem nie siê uzupe³niaj¹. Do brze roz poznane i zde fin iow ane kul tury
pa leoli tyc zne s¹, w niek tórych przy padkach, przy datne w ok reœlaniu geo logic znego wieku osadów.
Czêœæ najstarszych poziomów kul tu rowych jask ini Biœnik, a mi anowi cie ze spo³y must ier skie z zazna-
czon¹ w ró¿nym stopniu tech nik¹ le waluask¹ odpowia daj¹ dwom starszym warstwom kul tu rowym
Hluboc zka Wielkiego (por. zesz³oroc zne spra wozdanie). Na pod stawie wszyst kich danych stwierd zono, 
¿e najstarsze œlady osad nictwa pa leoli tyc znego w obu obsz arach po chodz¹ z prze do stat niego in ter -
glacja³u, czyli odpowia daj¹ 7 MOIS. W cza sie 6 MOIS osad nictwo uleg³o os³abi eniu, jed nak prze trwa³o
w obsz arach ste powych zachod niej Ukrainy. Z ostat nim in ter glacja³em, MOIS 5 wi¹¿e siê bo gatsze
osad nictwo na obu obsz arach, przy czym zaznacza siê wy raŸnie zró¿ni cow anie kul tu rowe (ze spo³y
must ier skie z tech nik¹ le waluask¹ i ze spo³y mikocko- pr¹dnickie). Planuje siê bardziej pre cyzy jne roz -
poznanie straty grafic zne i porównanie obu typów stano wisk, a tak¿e nawi¹za nie do, jak siê wy daje,
odpowia daj¹cych im wie kowo stano wisk traw er ty nowych znanych ze S³owacji. Ce lem bêdzie roz -
poznanie his to rii osad nictwa pa leoli tyc znego tej czêœci Œrod kowej Eu ropy.
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IV. PRO JEKTY BA DAW CZE

PRO JEKTY BA DAW CZE ZAKOÑC ZONE W 2008, 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
Kierownik projektu: dr Hubert Wierzbowski
Data rozpoczêcia: 23.05.2005 r., data zakoñczenia: 22.01.2008 r.

Uzys kane wyniki zosta³y za prezen tow ane w Spra wozdaniu z dzia³al noœci ING PAN w 2007 r.
(str.33). Pro jekt zakoñc zono 22 styc znia 2008 r.

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
Kierownik projektu: prof. dr hab. Antoni Tokarski
Data rozpoczêcia: 23.05.2005, data zakoñczenia: 22.05.2008

Pod sta wowym efek tem pro jektu jest mapa stano wisk spêkanych klastów w obrêbie stu diow anego
segmentu Kar pat. Mapa obejmuje przesz³o 200 stano wisk spêkanych klastów w ¿w irach neo genu
i czwartorzêdu. Anal iza mapy poz woli³a na: iden ty fikacjê uskoków i nasuniêæ ak ty wnych podczas
czwar torzêdu, odt wor zenie prze biegu zjawisk sejs mic znych podczas czwar torzêdu oraz do starczy³a
danych do mo dy fikacji prog nozy za gro¿enia sejs mic znego. Ziden ty fikow ano nastêpuj¹ce uskoki ak-
tywne podczas czwar torzêdu: uskok Skawy oraz szereg mniejszych uskoków prze suwczych i nor -
malnych w obrêbie kot lin Orawsko- Nowotarskiej i S¹deck iej oraz w dolinie Po pradu, nasuniêcie fron -
talne Kar pat, nasuniêcia fron talne p³aszc zowin œl¹skiej i ma gur skiej oraz nasuniêcie strefy krynick iej.
Za re jony przed stawiaj¹ce podwy¿szone za gro¿enie sejs mic zne nale¿y uznaæ: kot liny Orawsko-Nowo-
tarsk¹ i S¹deck¹ oraz pasy o sze rokoœci ok. 10 km towarzysz¹ce: fron tal nemu nasuniêciu Kar pat, fron tal -
nemu nasuniêciu p³aszc zow iny ma gur skiej oraz uskokowi Skawy.

3. 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
Kierownik projektu: dr Men tor Murtezi
Data rozpoczêcia: 29.03.2006 r., data zakoñczenia: 28.03.2008 r.

W ramach tego projektu badawczego, w celu uœciœlenia tych zale¿noœci, zosta³y przeprowadzone
analizy stabilnych izotopów tlenu dla cyrkonów i kwarców z czterech próbek kwaœnych ska³ metawul-
kanicznych (tzw. leptytów) oraz szeœciu próbek gnejsów kopu³y orlicko-œnie¿nickiej (KOŒ). Cyrkony z
analizowanych ska³ zachowa³y pierwotne, magmowe stosunki d18O.

Wartoœci d18O dla cyrkonów z gnejsów Miêdzygórza cechuj¹ siê dobr¹ powtarzalnoœci¹ i mieszcz¹
siê w zakresie 7,00-7,54‰ (1s = 0,01–0,08‰). Najni¿sz¹ wartoœæ d18O dla gnejsów miêdzygórskich
wykaza³y cyrkony z próbki leukosomu przecinaj¹cego budiny eklogitów jak i gnejsy migmatyczne.
Najwy¿sze wartoœci maj¹ cyrkony z gnejsów oczkowych (œnie¿nickich), w których wystêpuj¹ enklawy
migmatytów z nieco tylko ni¿szymi wartoœciami d18O.
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Wartoœci d18O dla kwarcu z gnejsów jednostki Miêdzygórza wykazuj¹ wiêkszy rozrzut mieszcz¹c
siê w przedziale od 9,55‰ dla próbki homogenicznego gnejsu warstewkowego, do 10,79‰ dla gnejsu
migmatycznego z enklawy w gnejsie oczkowym (œnie¿nickim).

Najni¿sze wartoœci d18O dla cyrkonów i kwarców z przebadanych próbek gnejsów, wynosz¹ce
odpowiednio 6,92‰ oraz 9,43‰ uzyskano dla tzw. gnejsu haniackiego ze strefy tektonicznej Z³oty
Stok-Skrzynka (STZSS).

W przypadku leptytów wartoœci d18O zmierzone dla cyrkonów mieszcz¹ siê w stosunkowo szero-
kim przedziale 6,68–7,57‰. Rozrzut wartoœci jest jeszcze wiêkszy dla kwarców; d18O Qtz przybiera
wysokie wartoœci od 13,42‰ dla próbki ze STZSS, a¿ do 18,37‰ dla próbki z Gór Orlickich. Uzyskane
wysokie wartoœci d18O Qtz s¹ interpretowane jako wynik pomagmowych interakcji zachodz¹cych w
warunkach subsolidusowych pomiêdzy ska³¹ a kr¹¿¹cymi roztworami. Zmiennoœæ uzyskanych wartoœci
d18O Qtz wskazuje na heterogenicznoœæ procesu hydrotermalnego i wymiany izotopowej z roztworami.
Do przeobra¿eñ hydrotermalnych dosz³o zapewne zaraz po pojawieniu siê subwulkanicznych cia³ mag-
mowych lub/i wylewów kwaœnych law, bêd¹cych protolitami leptytów KOŒ. Skutkiem tego procesu jest 
szeroki zakres frakcjonacji izotopów tlenu pomiêdzy Zr i Qtz: 6,56-11,59‰. Zakres D(Qtz-Zr) = 2,21–
3,29‰ uzyskany dla gnejsów pozostaje w wiêkszej zgodnoœci z prawdopodobnymi warunkami równo-
wagowymi. Odpowiadaj¹ce mu temperatury mieszcz¹ siê w zakresie 623-820°C. Najni¿szej wartoœci
d18O = 6,92‰ uzyskano dla cyrkonów z metatrachitu z okolic Konradowi w paœmie Krowiarek. Próbka
ta charakteryzuje siê ponad to nieznacznie dodatni¹ wartoœci¹ ENd, co kontrastuje z wyraŸnie ujemnymi
wartoœciami ENd wyznaczonymi dla przebadanych próbek leptytów o wiêkszej zawartoœci SiO2.

Na pod stawie prze prowad zo nych analiz stosunków izo topów tlenu i odnie si eniu ich do in nych
cech geo chemic znych gnejsów i lep tytów oraz do relacji przestrzen nych i wie kowych tych ska³ opi -
sanych w ra por cie z reali zacji tego pro jektu ba dawczego mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹cy sce nari usz roz woju
ge ne tyc znego ska³ KOŒ:

Powstanie segmentu skorupy kontynentalnej nios¹cej zapis ³uku wulkanicznego, który zosta³ w ni¹ 
w³¹czony podczas kolizji zachodz¹cej najprawdopodobniej w czasie kadomskiego wydarzenia tekto-
nicznego (protolity gnejsów wzbogacone w d18O).

Rozci¹ganie i podgrzewanie tego segmentu skorupy na drodze ryftingu zachodz¹cego w wieku ok.
500Ma. Dosz³o wówczas do powstania protolitu gnejsów œnie¿nickich, i migmatyzacji ska³ otoczenia
(reprezentowanych obecnie przez gnejsy giera³towskie jednostki Miêdzygórza). Ska³y ultrawysoko-
ciœnieniowe zosta³y w³¹czone w sekwencjê gnejsów nie póŸniej ni¿ na tym etapie jej rozwoju (przeci-
nanie budin eklogitowych przez ¿y³e leukosomu datowan¹ przez Grzeœkowiak et al. (2005) maj¹c¹
ni¿sze od gnejsów z otoczenia wartoœci d18O Zr).

W tym samym czasie dosz³o do powstania protolitów kwaœnych ska³ wulkanicznych jako subwul-
kanicznych intruzji i/lub erupcji wulkanicznych. W toku rozwoju ryftu ska³y te osi¹ga³y coraz bardziej
juweniln¹ charakterystykê geochemiczn¹ (spadek d18O i podwy¿szanie wartoœci ENd wraz z wiekiem
próbki).

Podczas oro ge nezy wary scy jskiej dosz³o do het ero genic znej mig ma tyzacji ska³ KOŒ czego zapi-
sem jest obec noœæ cyrkonów wieku oko³o 345 Ma w izolownych enkla wach gnejsów giera³towskich
i otaczaj¹cym je oczkowym gnejsie œnie¿nickim.

4. 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
Kierownik projektu: dr hab. Rob ert Anczkiewicz
Data rozpoczêcia: 13.06.2006 r., data zakoñczenia: 12.12.2008 r.

Prze prowad zono ba da nia izo to powe min era³ów charak teryzuj¹cych siê zdol noœci¹ do anomal nej
frak cjon acji pier wi ast ków w proce sie topi enia sko rupy. G³ównym przed mio tem ba dañ by³o oszacowa-
nie wp³ywu tego zjawiska na dok³ad noœæ i pre cyzjê da towañ U-Pb cyrkonów. Ba da nia izo to powe oraz
geo chemic zne wykaza³y, ¿e ge neza ska³ uwa¿anych powszech nie za sko ru powe, zwi¹zana jest rac zej z
p³aszc zem Ziemi a sko rupa kon tynen talna ode gra³a je dynie rolê za niec zyszc zeñ. W is to cie rzeczy ozna-
czenia sk³adu izo to powego Sr po ka zuj¹ war toœci ty powo sko ru powe, jed nak¿e stosunki Hf zmier zone w
cyrkonach jak i ca³ej skale s¹ bli¿sze war toœciom p³aszc zowym. Anal izy izo to powe in situ wykaza³y ko -

31



relacjê miêdzy obec noœci¹ nad mia rowego izo topu 207Pb a kon cen tracj¹ REE, czego wczeœniejsze ba da -
nia nie by³y w sta nie wykryæ, a co ot wiera drogê do us talenia po prawki na nad mia row¹ iloœæ tego izo topu 
w próbach i znacz¹c¹ po prawê jakoœci da towañ U-Pb cyrkonów. Jednym z g³ównych celów pro jektu
by³o wprowadzenie nowych tech nik w labo ra to rium izo to powym ING PAN. W wyniku tych prac
wdro¿ono me tody po mi aru sk³adu izo to powego Sr, Nd, Hf i Pb (z nor mali zacj¹ do Tl).

5. Zród³o 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
Kierownik projektu: dr Izabella Nowak
Data rozpoczêcia: 22.05.2007 r., data zakoñczenia: 21.11.2008 r.

W roku 2008 wykonano zgodnie z harmonogramem datowanie cyrkonów z zasadowych dajek
izerskich metod¹ SHRIMP oraz przeprowadzono oznaczenia stosunków izotopowych Sr, Nd i Pb.
Zinterpretowano otrzymane wyniki. Datowania wykaza³y istnienie co najmniej 2 generacji cyrkonów: I
cyrkony o cechach charakterystycznych dla pochodzenia z kwaœnych ska³ magmowych wykaza³y wieki
~558 mln lat i 485–502 mln lat i prawdopodobnie s¹ ksenokryszta³ami odziedziczonymi przez magmê
bazytow¹ wskutek asymilacji ska³ kwaœnych; II cyrkony anhedralne, bez budowy zonalnej, doœæ bogate
w U, da³y wieki 387–364 mln lat. Obecnoœæ obwódek o podobnych cechach na cyrkonach I potwierdza
zmierzone zale¿noœci. Cyrkony II mog¹ reprezentowaæ zarówno magmowe jak i metamorficzne ob-
wódki. Nie da siê tego rozstrzygn¹æ bez próby zbadania sk³adu d18O i pierwiastków z grupy REE w tych
cyrkonach. Dane izotopowe (lNd i (87Sr/86Sr)i potwierdzi³y wystêpowanie 2 magmowych trendów
ewolucyjnych: trend A ze wzbogaconego Ÿród³a astenosferycznego i trend B ze Ÿród³a litosferycznego
kontaminowanego materia³em skorupowym.

PRO JEKTY BA DAW CZE W TOKU, REALI ZOW ANE W IN STYTU CIE

1. 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
Kierownik projektu: dr Arkadiusz Derkowski
Data rozpoczêcia: 23.05.2005 r., data zakoñczenia: 22.04.2009 r.

W roku 2008 zakoñc zono prace labo ra to ry jne zwi¹zane z pre pa ratyka próbek il litów z Le Puy:
frak cjon ow anie, roz puszc za nie, anal iza chemic zna, da tow anie K-Ar

wyk onano dostosowanie apa ra tury linii izo to powej ar gonu do po mi arów próbek o wy sok iej tem -
pera turze usu wania Ar wyk onano pro gram do wi zu ali zacji krzy wej mier zonej en er gii z zak resu pomia-
rów Ar w celu ok reslenia mo zli woœci nak³ada nia siê pików 35Cl i 37Cl na po mi ary izo topów Ar.

Do tychczasowe wyniki ba dañ przed stawiono na kon fer encji 45th CMS An nual Meet ing Clay
Minerals So ci ety w New Or leans, Lou isi ana, 5–10.04.2008 i 4th Mid- European Clay Con fer ence, Zako -
pane, 22–27.09.2008 (vide: Kon fer encje) oraz z³o¿ono pub lik acjê do druku w Clays and Clay Min er als:
Der kowski i inni (vide: Spis pub lik acji 2b.)

2. Neo pro tero zoic zna wo³yñska prowicja mag mowa na zachod nim brzegu kra tonu
wschodnioeu ro pejskiego – ge neza i ewo lucja magm
MNiSW: 2 P04D 038 29
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Data rozpoczêcia: 3.10.2005 r., data zakoñczenia: 2.10.2009 r.

Za zgod¹ Min is terstwa Œro dowiska kon tynuow ano opróbowanie se rii s³awatyck iej na lubelsko-
 podlaskim sk³onie kra tonu wschodnioeu ro pejskiego. Po brano próbki ska³ z ot worów wiert nic zych
Busówno IG 1 w czêœci lu bel skiej sk³onu oraz Miel nik 1 – w czêœci pod laskiej. Uzys kane próbki ska³,
³¹cznie z wy bra nymi prób kami uni kalnych ma te ria³ów po chodz¹cych z wier ceñ w se rii wo³yñskiej,
takich jak Vla dymir Vol hynskaya, Li tovezhskaya, No viy Vit kov, Lu chichevs kaya i Ovadno, pod dano
ba dan iom mineralogiczno- geochemicznym z uw zglêd ni eniem sk³adu chemic znego min era³ów w mi-
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kroobszarze oraz za war toœci pier wi ast ków œladowych (g³ównie ziem rzad kich, pier wi ast ków o wy sokim 
po tencjale jon owym oraz wielko pro mien nych pier wi ast ków litofilnych) w ca³ych ska³ach.

We wspó³pracy z prof. Yu. Fe do ry shy nem z Pañst wowego In stytutu Poszuki wañ Geo logic znych
Ukrainy kon tynuow ano próby ko relacji pokryw la wowych se rii wo³yñskiej (zwanej tak¿e wo³yñsk¹ for -
macj¹ trap pow¹) i s³awatyck iej, w obrêbie wielkiej wo³yñskiej prow incji mag mowej. Dr Z. Pecs kay z In -
stytutu Ba dañ J¹drowych Wêgier skiej Akade mii Nauk kon tynuowa³ da tow anie ba zaltów obu korelowa-
nych se rii, me tod¹ K-Ar na ca³ych ska³ach. Dr hab. J. Ga³¹zka- Friedman z In stytutu Fi zyki Po litech niki
Warszawskiej bada³a widma möss bau erowskie wy bra nych próbek ba zaltów ce lem iden ty fikacji faz fer -
ro mag ne tyc znych oraz oznac zenia stopnia ut le ni enia ¿elaza w ca³ych ska³ach.

Z do tychczas prze prowad zo nych ba dañ wynika, ¿e magmy, które da³y pocz¹tek wielkiej neo pro -
tero zoic znej, kon tynen tal nej, wo³yñskiej prow incji mag mowej by³y gen erow ane g³ównie w subkon -
tynen talnym, li tos feryc znym p³aszczu Ziemi, cho cia¿ nie mo¿na wyk luc zyæ udzia³u w nich stopów po -
chodz¹cych z as tenos fery. Magmy te by³y pon adto kon tami now ane ma te ria³em sko rupy kon tynen tal nej, 
na co czêsto wska zuj¹ stosun kowo wy sokie war toœci stosunków pier wi ast ków La/Nb i K/P.

Wyniki do tychczasowych ba dañ ska³ wo³yñskiej prow incji mag mowej by³y prezen tow ane na 33.
Miêdzynaro dowym Kon gre sie Geo logic znym w Oslo, 6-14.08.08, Bakun- Czubarow N. i inni (vide:
Kon fer encje).

3. 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
Kierownik projektu: dr Miros³aw Jastrzêbski
Data rozpoczêcia: 10.04.2007 r., data zakoñczenia: 09.02.2009 r.

W roku 2008 prze prowad zono wszyst kie zapla now ane w gran cie da tow ania cyrkonów po chodz¹-
cych z kopu³y orlicko- œnie¿nickiej oraz strefy Starego Mesta me tod¹ SHRIMP a tak¿e zin ter pre tow ano
ich wyniki. Da tow ania te wykaza³y dowody na ar chaic zne (2.5–2.8 mld lat), wczesno- proterozoiczne
(2.1–1.8 mld lat) i póŸno- proterozoiczne (660–530 mln lat) wy dar zenia mag mowe, które mia³y miejsce
w obsz arze Ÿród³owym, syg nali zuj¹ce zwi¹zek KOŒ z zachodnio- afrykañsk¹ czêœci¹ Gon dwany. Obec -
noœæ w for macji M³ynowca cyrkonów wieku ok 540–530 mln lat wska zuje, ¿e jej se dy men tacja nie od -
bywa³a siê w pro tero zoiku, jak wczeœniej s¹dzono, lecz roz poczê³a siê ju¿ po wczesnym kam brze i po-
przedza³a wzmo¿on¹ ak ty wnoœæ wul kaniczn¹ charak ter ystyczn¹ dla for macji stroñskiej. Do dat kowe
datowania me ta ba zytów pot wierdzaj¹, ¿e obie for macje stanowi¹ suk cesjê se dy men ta cyjn¹ wieku
póŸno-kambryjskiego/wczesno- ordowickiego nale¿¹c¹ do po je dync zego cyklu di as tro fic znego.

4. 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
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Krajewski
Data rozpoczêcia: 12.04.2007 r., data zakoñczenia: 12.04.2009 r.

Ba da nia nad pet ro ge nez¹ dol erytów Sval bardu obejmowa³y anal izê pet ro logiczn¹ 43 próbek dole-
rytów oraz oznac zenia wieku 39 próbek przy u¿y ciu me tody K-Ar. Dol eryty zbu dow ane s¹ z pla giok lazu 
(An47- 66 Ab32- 45 Or0.1-2.5), kli no pi rok senu (En43- 46Wo36- 38 Fs17- 20), oli winu (Fo42Fa58), il menitu i mag -
ne tytu. Wszyst kie ba dane dol eryty charak teryzuj¹ siê zbli¿o nym sk³adem chemic znym. Œro dowisko
geo tek tonic zne mag ma tyzmu dol ery towego Sval bardu ok reœlono na pod stawie anal izy dia gramów dys-
kryminacyjnych opar tych o kon cen tracje pier wi ast ków g³ównych i œladowych. Pro jek cje sk³adu che-
micznego wszyst kich ba danych dol erytów Sval bardu na dia gramie Zr- Zr/Y mi eszcz¹ siê w polu ba -
zaltów wewn¹trzp³ytowych.

Statystyc zne opra cow anie wyników ba dañ geo chrono logic znych poz wala wyró¿niæ trzy ok resy
wzmo¿onej ak ty wnoœci mag mowej w re jonie Sval bardu: oko³o 120–110 mln lat; oko³o 100 mln lat;
i ostatni udoku men tow any je dynie 3 zbie¿nymi oznac zeniami oko³o 80 mln lat. Porównanie uzys kanych 
wyników oznac zeñ z danymi geo chrono logic znmi analogic znych ut worów mag mowych z obsz aru Ark -
tyki Ka na dy jskiej, pó³noc nej Gren lan dii, Ziemi Franza Jozefa i wysp De Long’a wska zuje na bardzo
du¿¹ spójnoœæ uzys kanych wieków dol erytów Sval bardu z wiekiem ska³ ma fic znych z wymien io nych
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powy¿ej obsz arów. Wszyst kie ba dane wyst¹pi enia dol erytów Sval bardu s¹ prze jawem ak ty wnoœci mag -
mowej w wielkiej ark tyc znej prow incji mag mowej, w lit era turze ok reœlanej ter mi nem High- Arctic
Large Ig ne ous Prov ince.

5. His to ria ter mic zna pol skiego seg mentu Kar pat zewnêtrznych w œwi etle ba dañ
mineralogiczno- geochronologicznych ben to nitów
MNiSW: nr N N307 057434
Kierownik projektu: prof. dr hab. Antoni Tokarski
Data rozpoczêcia: 10.06.2008 r., data zakoñczenia: 9.12.2010 r.

Roz poc zêto ba da nia tere nowe (pobiera nie prób) oraz przy go tow anie ze bra nego ma te ria³u do ba dañ 
geo chrono logic znych (separ acje, ba da nia rent ge nowskie).

6. Mor fo ge neza ot wor nic i jej kon sek wencje fi lo ge ne tyc zne na pod stawie ba dañ em piryc znych
i teo re tyc znych
MNiSW: nr N N307 057334
Kierownik projektu: dr hab. Jaros³aw Tyszka
Data rozpoczêcia: 10.06.2008 r., data zakoñczenia: 9.06.2011 r.

Ce lem nau kowym pro jektu jest opra cow anie spójnego mod elu mor fo ge nezy ot wor nic oraz odtwo-
rzenie sche matu fi lo ge nezy wy¿szych grup tak sonomic znych ot wor nic opar tego na wspólnych po do -
bieñst wach mor fo ge ne tyc znych. W roku 2008 zaku pi ono sprzêt kom puterowy oraz zain sta low ano opro -
gra mow anie. Przeanali zow ano do stêpn¹ lit era turê, do tycz¹c¹ mor folo gii ot wor nic i mor fo ge nezy ko-
mórki. Na pod stawie anal izy jakoœciowej mor folo gii szkie letu ot wor nic wspó³czesnych i ko palnych,
opra cow ano ro bocze regu³y mor fo ge ne tyc zne.

7. In ter pre tacja da towañ Sm- Nd i Lu- Hf granatów w ska³ach wy soko cis noi en iowych
i wy soko tem pera tu rowych w swi etle ba dañ dys try bucji pier wist ków œladowych
MNiSW: nr N N307 057734 (promotorski – K. Walczak)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Data rozpoczêcia: 15.05.2008 r., data zakoñczenia: 15.06.2010 r.

Prze prowad zono ba da nia roz mi eszc zenia pier wi ast ków œladowych (ze szczególnym uwzglêdnie-
niem REE i HFSE) me tod¹ LA ICPMS w grana tach ska³ (ul tra)wy soko ciœni en iowych i (ul tra)wy soko -
tem pera tu rowych Kom pleksu Or licko-Œnie¿nick iego (KOŒ): ek lo gitów z Miêdzygórza i Nowej Wsi,
oraz jasnych i ciemnych granulitów ze Starego Giera³towa, a tak¿e w grana tach wysokociœnien iowych
i ultrawysokotemperaturowych granulitów Gór Sowich: z Zagórza Œl¹skiego i Bystrzycy Gór nej. Ana-
liza roz mi eszc zenia pier wi ast ków œladowych w zi ar nach granatów poz wala na stwierdzenie czy pier-
wiastki te zachowa³y pier wotny pro fil, który pow sta³ w cza sie pro gre sy wnego wzrostu granatu. Rozpo-
czêto da tow anie granatów z granulitów i ek lo gitów KOŒ oraz granulitów Gór Sowich, którego in ter pre -
tacja zosta nie prze prowad zona w opar ciu o wyk onane wczeœniej anal izy dys try bucji pier wi ast ków
œladowych w grana tach. Dla granulitów ze Starego Giera³towa (KOŒ) oraz z Zagórza Œl¹skiego (Góry
Sowie) zosta³y tak¿e wyk onane ba da nia geo chrono logic zne cyrkonów me tod¹ U-Pb na SHRIMPie, w
tym cyrkonów o ty powej dla facji granuli towej ku lis tej mor folo gii. W ba danych cyrkonach zosta³y prze -
prowad zone anal izy pier wi ast ków œladowych z uw zglêd ni eniem REE, me tod¹ LA ICPMS. Wyniki tych
analiz ³¹cznie z wid mami ka to do lu mi nes cen cy jnymi ba danych cyrkonów poz woli³y na wyznac zenie
poszc zególnych stref wzrostu cyrkonów i przypi sanie im cech œro dowiska, w jakim pow stawa³y.
Porównanie roz mi eszc zenia pier wi ast ków œladowych w cyrkonach i grana tach poz woli³o na ok reœle nie
wza jemnych relacji w proce sie wzrostu tych min era³ów.

Wyniki do tychczasowych ba dañ zosta³y przed stawione na kon fer encjach: I Pol ski Kon gres Geo -
logic zny, Kraków, 26–28.06.2008, poster: Walc zak K., Anczkiewicz R., i inni oraz na 9th Euro pean
Work shop on La ser Ab la tion in Ele men tal and Iso topic Analy sis, Praga, Czechy, 7–9.07.2008, poster:
Walc zak K., Anczkiewicz R. i inni (vide: Kon fer encje).
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8. Charak ter ystyka geo chemic zna i ewo lucja metamor fic zna ska³ se rii eklogitowo- granulitowej
Gór Z³otych i Bi al skich w kopule orlicko- snie¿nickiej z uw zglêd ni eniem metamor fizmu
ul trawy sokich cisnieñ
MNiSW: nr N N307 060234 (promotorski – P. Perkowski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Data rozpoczêcia: 15.05.2008 r., data zakoñczenia: 15.06.2010 r.

W 2008. roku by³y prowad zone prace przy go tow aw cze do analiz geo chemic znych i izo to powych,
g³ównie separ acja min era³ów (granatów, pi rok senów, min era³ów ak ce so ryc znych) z wy bra nych próbek
granulitów, ek lo gitów oraz otac zaj¹cych je gnejsów. Separ acjê tê wyko ny wano z przy go tow anych upr -
zed nio frak cji ska³ za po moc¹ sepa ra tora izo dy namic znego Frantza w In stytu cie Pa leo bio lo gii PAN.
Prowad zone te¿ by³y ba da nia stosunków izo to powych 87Sr/86Sr i 143Nd/144Nd w ska³ach i min era³ach
przy po mocy wie lok olek tor owego spek trome tru masowego z plazm¹ wzbudzan¹ in duk cy jnie MC ICP-
 MS “Nep tune” firmy Thermo w Labo ra to rium Geo chemii Izo topów w Oœrodku Ba dawczym w Kra -
kowie ING PAN, pod kie runkiem doc. dr hab. Rob erta Anczkiewicza. Do tychczas anali zow ane felzy -
towe ska³y wy sokometamor fic zne wyró¿niaj¹ siê znac znie wy¿szymi war toœciami stosunków izo to -
powych 87Sr/86Sr (0,8104–0,8453) w porównaniu ze ska³ami zasadowymi (0,7053–0,7103), z dru giej
zaœ strony cechuje je nieznac znie ni¿sza war toœæ stosunku izo to powego 143Nd/144Nd (0,5122) w po-
równaniu ze ska³ami zasadowymi (0,5126–0,5131). Ce lem ok reœlenia wa runków równowag fa zowych
w ba danych ska³ach prowad zono ba da nia wewn¹trzzi ar nowej zmien noœci sk³adu chemic znego wy bra -
nych min era³ów za po moc¹ mik rosond elek tronowych CAMECA SX 100, w Miêdzy in stytu towym
Labo ra to rium Mik ro anal izy Min era³ów i Sub stancji Syn te tyc znych, na Wydzi ale Ge olo gii UW oraz
mik rosondy Jeol JSM 840A w ING PAN. Wyniki analiz wyk onanych za po moc¹ mik rosond elek -
tronowych zosta³y czêœciowo wyk orzystane w ba da ni ach geo ter mo ba rome tryc znych. Dla ek lo gitów
jed nostki tek tonic znej Œnie¿nika, w kopule orlicko- œnie¿nickiej, uzys kano nastêpuj¹ce wa runki P-T
równowag min er alnych: 15,3–18,5 kbar i 675–811 °C dla ska³ z Nowej Mo rawy oraz 15,2–18,8 kbar
i 680-829 °C dla ska³ z Bielic. Ze brano mik roson dowe dane anali tyc zne mona cytów z gnejsów ota-
czaj¹cych cia³a ek lo gi towe. Dane te zosta³y wyk orzystane do da tow ania mona cytów me tod¹ CHIME.
Dla gnejsów z otoc zenia ek lo gitów z Nowej Mo rawy uzys kano wieki w przedzi ale od 222±35 do
411±26 mln lat, a dla ska³ z Bielic – w przedzi ale od 277±8 do 396±35 mln lat.

Czêœæ wyników do tychczasowych ba dañ by³a prezen tow ana na kon fer encji 2nd Central- European
Min era logi cal Con fer ence, XV Sesja Sek cji Pet rolo gii PTMin, w Szklar skiej Porêbie, 10–14.09.2008:
Per kowski P., Bakun- Czubarow N. (vide: Kon fer encje).

9. Kry te ria roz pozna wania osadów przep³ywów hiper piknalnych w zapisie ko palnym
MNiSW: nr N N307 428134 (promotorski – M. Warcho³)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szczepan Porêbski
Data rozpoczêcia: 24.04.2008 r., data zakoñczenia: 7.11.2009 r.

Ce lem pro jektu jest wy pra cow anie kry teriów roz pozna wania hiper pi knitów (osadów generowa-
nych rzec znie pr¹dów zawi esi nowych) w zapisie ko palnym. W ba da ni ach zas tosowano kon wencjon alne 
me tody se dy men to logic zne i anal izê facji, wsparte ko relacj¹ z pro filami geofi zyki wiert nic zej. W 2008
roku zba dano ponad 800 m rdzeni wiert nic zych (za pad lisko przed kar packie) i oko³o 200 m ods³oniêæ
pow ierzchniowych (basen Boya bat, Turcja). Zba dane osady, podzie lono na 13 facji bêd¹cych pro duk -
tem zró¿ni cow anych procesów se dy men ta cy jnych oraz 5 asocjacji facji reprezen tuj¹cych in dy widu alne
œro dowiska de po zycy jne. Stwierd zono, ¿e obok klasyc znych tur bi dytów, w ma te riale wystêpuje wiele
³awic, których wykszta³ce nie od biega od znanych mod eli. Ich najbardziej charak ter ystyczn¹ cech¹ s¹
wie lok rotne powtór zenia struk tur se dy men ta cy jnych w obrêbie jed nej jed nostki de po zycy jnej, czemu
towarzysz¹ zmi any w gruboœci zi arna oraz brak znamion œród³awi cowej erozji. Osady te mo¿na in ter pre -
towaæ jako hiper pi knity, a w/w cechy trak towaæ jako g³ówne kry te ria ich iden ty fikacji w zapisie ko -
palnym. Stan zaa wansowania ba dañ oce niamy na 80%.
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10. Wp³yw trans portu litoral nego na tempo pro gradacji delt mor skich – mode low anie
numeryc zne
MNiSW: nr N N307 102135 (promotorski – P. Prêdki)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szczepan Porêbski
Data rozpoczêcia: 10.10.2008 r., data zakoñczenia: 10.03.2010 r.

Przy go tow anie danych do mode lowañ 2D – 4D trans portu litoral nego przy u¿y ciu pro gramu Mat -
lab oraz jego testow anie. Kon sul tacje wstêpnych wyników u prof. Boskiego z Wydzia³u Nauk o Morzu,
Uniwer sytet w Fargo, Por tu ga lia.

11. 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
MNiSW: nr N N307 107035
Kierownik projektu: dr Przemys³aw Gedl
Data rozpoczêcia: 10.10.2008 r., data zakoñczenia: 10.12.2010 r.

W ra mach roz poc zêtego w ostat nim kwar tale 2008 r. grantu, prze prowad zono prace tere nowe na
Ukrainie w re jonie Równego, w ods³aniaj¹cych siê tam ut wo rach pi aszc zystych.

12. Numeryc zna ocena wi ary god noœci re kon struk cji pa leok li ma tyc znych na pdst. analiz
izo to powych holo ceñskich osadów wêgla nowych
MNiSW: nr N N307 106535 (promotorski – J. Pawlak)
Kierownik projektu: dr hab. Hel ena Hercman
Data rozpoczêcia: 10.10.2008 r., data zakoñczenia: 10.03.2010 r.

Pro jekt we wstêp nej fazie reali zacji. Zaku pi ono niezbêdne opro gra mow anie. Roz poc zêto opra -
cowy wanie paki etu umo¿li wiaj¹cego anal izê danych. Roz poc zêto anal izy wyników ob lic zeñ z zasto-
sowaniem autor skich pro ce dur tes tuj¹cych jakoœæ ko relacji krzy wych.

13. Mona cyty i cyrkony jako mikro- rejestratory his to rii geo logic znej
Grant FNP “Hom ing”
Kierownik projektu: dr Monika Agnieszka Kusiak
Data rozpoczêcia: 1.10.2007 r., data zakoñczenia: 30.09.2009 r.

W 2008 roku zakoñc zone zosta³y prace tere nowe, które kon cen trowa³y siê g³ównie w pol skiej
czêœci Sudetów. Obec nie wiêkszoœæ ma te ria³u anali tyc znego jest przy go tow ana do analiz. Uda³o siê
równie¿ uzys kaæ zgodê ASI (Aus tra lia Sci en tific In stru ments) na podjêcie prób wyk onania analiz przy
u¿y ciu mik rosondy jon owej SHRIMP w NIPR (Na tional In sti tute of Po lar Re search) w To kio. Dziêki
wspó³pracy z dr D. Dunkley’em praw do po dob nie bêdzie mo¿li woœæ, by z kra kowskiego oœrodka ING
PAN móc obs³ugi waæ to kijskiego SHRIMPa. (Po dobne, zdal nie sterow ane anal izy geo chrono logic zne
s¹ obec nie wyko ny wane je dynie z Me diolanu do obs³ugi labo ra to rium w Peki nie.)

Wyniki do tycz¹ce da tow ania cyrkonów z Karkonoszy s¹ obec nie przy go towy wane do druku.

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

1. 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
Kierownik projektu: dr Anna Lewandowska (ING UJ, Kraków)
Wykonawcy w ING PAN: dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska, dr Mariusz Paszkowski
Data rozpoczêcia: 16.10.2006, data zakoñczenia: 1.12.2008

I. Do ba dañ pali nologic znych otrzy mano 8 próbek z ut worów wêgla nowych. W labo ra to rium mik -
ro pa le on to logic znym OB ING PAN w Kra kowie próbki pod dano separ acji w cieczy ciê¿kiej i otrzy -
mano ma teriê or ganiczn¹ w 3 próbach, przy czym w jed nej z nich po zy ty wne pali nologic znie by³y
ciemne klasty, na to mi ast spoiwo nie zawiera³o ma terii or ganic znej. Ma te ria or ganic zna by³a am or fic zna
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– bardzo drobna i roz proszona, o bar wie brunatno- czarnej. W ob ser wacjach mik ro sko powych kon -
trolnych pre pa ratów nie stwierd zono pali no morf ani struk tu ral nej ma terii or ganic znej. Na to mi ast próby
ut len ione HNO3 podczas prze siewania w wani ence ul tradŸwiêkowej w ca³oœci przesz³y przez sito, gdy¿
am or fic zna ma te ria or ganic zna AOM by³a bardzo drobna.

II: Pasz kowski i Wiec zorek w 1982 roku wy ra zili suges tie, ¿e perm ski etap roz woju zjawisk
krasowych roz poznanych w ka mienio³omie w Czat kowi cach by³ ge ne tyc znie zwi¹zany z wul kan iz mem. 
Obec nie formy krasowe i 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 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) skao lini zow anymi tufitami. 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 wul kanic znych.
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.

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. Pre cyzy jny wiek wype³nieñ nie jest znany. Zgro mad zony w nich
ma te ria³ pi rok lastyc zny suge ruje, ¿e jest izo chronic zny z ak ty wnoœci¹ wul kaniczn¹ w re jonie kra -
kowskim. Niew¹tpli wie omawi ane pró¿nie krasowe pow sta³y ju¿ po tek tonic znym wy chyle niu wapi eni
pa leo zoic znych, a wiêc po ufor mow aniu an tyk liny Dêb nika, co poz wala na wyznac zenie maksy mal nego 
wieku ich roz woju na prze³om kar bonu i permu (por. Bo gacz, 1980; Po dem ski. 2001). Na to mi ast
wype³ni enia pró¿ni musz¹ byæ starsze od tri asu dol nego, gdy¿ klasty po chodz¹ce z tych wype³nieñ s¹
znajdow ane w wype³ni eni ach m³odszych form krasowych udoku men tow anych fau nistyc znie (por.
Evans & Borsuk- Bia³ynicka, 1998; Borsuk- Bia³ynicka et al., 1999).

Przy puszc zal nie g³êbsze czêœci tego sys temu reprezen tuj¹ szcze liny wype³nione kal cy towymi
utworami ¿y³owymi lic znie wystêpuj¹ce na obsz arze an tyk liny Dêb nika, a zapisem jego ak ty wnoœci na
pow ierzchni by³a de po zycja czer wo nych 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.

Zarówno grubokrystaliczne kalcyty jak i wapienie krystaloklastyczne podlega³y syndepozycyj-
nym deformacjom, których efektem s¹ nagromadzenia typu brekcji i deformacje plastycznego osadu.
Badania izotopów trwa³ych sugeruj¹, ¿e wêglany krystalizowa³y z wód zasobnych w ciê¿sze izotopowo
moleku³y wêgla (d13C w przedziale –0,8 do –2,9 ‰ V-PDB). Analiza inkluzji wskazuje na wzrost
omawianych wêglanów w zakresie temperatur od 45 do 140 °C.

W zachodniej œcianie po³udniowej, nieczynnej obecnie czêœci wyrobiska kamienio³omu na po-
ziomie 330 m n.p.m. widoczna jest permska pró¿nia krasowa. Wapienie krystaloklastyczne dominuj¹ w
dolnej czêœci wype³nienia, podczas gdy grubokrystaliczne kalcyty w górnej. Te pierwsze charakteryzuj¹
siê nieznacznie l¿ejszym sk³adem izotopowym wêgla (d13C –2,85‰ V-PDB) w stosunku do grubo-
krystalicznych kalcytów (d13C –2,28‰ V-PDB).

Po³¹czona z pustk¹ ¿y³a kalcytowa typu ró¿anki szerokoœci maksymalnej oko³o 4,5 m. jest pionowa 
(110/90=290/90) i przebiega po³udnikowo przez kamienio³om i wschodnie zbocze doliny Eliaszówki.
W ¿yle widoczne s¹ trzy etapy wype³niania, ka¿dy zaczyna siê warstwowan¹ ró¿ank¹, która nastêpnie
uleg³a zbrekcjowaniu i kolejnemu narastaniu laminowanego kalcytu. Kalcyt w ¿yle nie zawiera domie-
szek niewiêglanowych. Temperatura homogenizacji inkluzji, które charakteryzuj¹ siê wysokim zasole-
niem (NaCl, CaCl2), wynosi oko³o 40 °C. Stabilne izotopy wêgla kalcytu ró¿anki (d13C 0,5‰ V-PDB) s¹ 
wzbogacone w ciê¿szy wêgiel. Badania inkluzji i izotopów stabilnych wêgla i tlenu wskazuj¹ na precy-
pitacjê z wód g³êbokiego kr¹¿enia.
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2. 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
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Witkowski (Uniwersytet Szczeciñski)
Wykonawca z ING: dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: 10.11.2006; data zakoñczenia: 10.11.2009.

W ra mach pro jektu ba dawczego na pod stawie roz woju flory okr zem kowej w osadach To por owego
Stawu Ni¿niego (Ta try) zosta³a odt wor zona ewo lucja tego zbior nika w cza sie ostat niego tysi¹cle cia.
Wyniki te zostan¹ wyk orzystane w przy go towy wanej pub lik acji do tycz¹cej najm³odszej his to rii roz -
woju jezior tatrzañskich. Pon adto, przy go towy wana jest mono grafia na te mat bioró¿no rod noœci okr ze -
mek z rodzaju Euno tia ze szczególnym uw zglêd ni eniem obsz aru Pol ski.

3. 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, projekt badawczy specjalny
Kierownik projektu: dr hab. Piotr G³owacki (Instytut Geofizyki PAN)
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Krzysztof Krajewski
Data rozpoczêcia: kwiecieñ 2007, data zakoñczenia: grudzieñ 2009

Przeprowadzono uzupe³niaj¹ce badania terenowe sekwencji œrodkowego triasu w rejonie cen tral-
nego Spitsbergenu oraz wykonano analizê petrologiczno-geochemiczn¹ sekwencji triasowych ze
wschodniej czêœci archipelagu Svalbard: formacji VikinghÝgda (trias dolny), formacji Botneheia (trias
œrodkowy) oraz formacji Tschermakfjellet i De Geerdalen (trias górny). G³ównym przedmiotem badañ
by³y sekwencje osadów formacji Botneheia ze wzglêdu na wystêpuj¹ce tam facje fosfogeniczne i osady
wyj¹tkowo bogate w wêgiel organiczny. Wyniki badañ geochemicznych formacji Botneheia potwier-
dzaj¹ wniosek udokumentowany badaniami sedymentologicznymi o zwi¹zku akumulacji materii orga-
nicznej w osadach i wysokiej biologicznej produktywnoœci w kolumnie wody oceanicznej. M³odszy
puls transgresywno-regresywny triasu œrodkowego ³¹czy siê z rozwojem strefy wysokiej bioprodukty-
wnoœci w wodach oceanicznych i z powstaniem warunków euksynicznych w wodach dennych zbiornika 
w sta dium maksymalnej transgresji. Oba te czynniki doprowadzi³y do powstania systemu depozycyj-
nego sprzyjaj¹cego zachowaniu morskiej substancji organicznej w osadach oraz mineralizacji orga-
nicznego fosforu i depozycji autigenicznego apatytu.

4. 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
Kierownik projektu: dr Renata Stachowicz-Rybka, Instytut Botaniki PAN, Kraków
Wykonawcy w ING: dr Micha³ G¹siorowski, dr Joanna Miros³aw-Grabowska, dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: maj 2007; data zakoñczenia: maj 2010

Dr M. G¹sior owski wyk ona³ anal izê Cla do cera dla osadów rdzenia Budzewo W4, odcinka rdzenia
(990–200 cm). Oznac zenie szcz¹tków wioœlarek i anal iza statystyc zna poz woli³y na wydzie le nie 3
etapów roz woju zoo plank tonu wioœlar kowego:

1) 990–800 cm, do mi nuj¹ ga tunki ben tonic zne i naroœlinne a najwiêkszy udzia³ pro cen towy ma
Alonella nana; sk³ad ga tun kowy wska zuje na ist ni enie p³yt kiego zbior nika o ch³od nej i przejrzys tej
wodzie; tro fia na poziomie oligo-, me zo tro fii.

2) 300–800 cm, w której wystêpuje plank tonic zny ga tunek Bos mina core goni oraz ga tunki ben -
tonic zne ¿yj¹ce na dnie pi aszc zystym i mulistym

3) 200–300 cm, charak teryzuje siê wy sokim udzia³em tole ruj¹cego wy sok¹ tro fiê ga tunku Bos mina 
longi ros tris; pon adto stwierd zono znacz¹c¹ frek wencjê ga tunków ¿yj¹cych na mak rofitach

Dr E. Si en kiewicz wyk ona³a anal izê okr zem kow¹ osadów jeziora Budzewo w 33 próbkach z g³ê-
bokoœci 220–860 cm. Po zosta³e próbki (do g³êbokoœci 990 cm) zostan¹ zba dane w 2009 r. Oznac zono
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168 ga tunków okr ze mek nale¿¹cych do 34 rodzajów. Ze wzglêdu na typ œro dowiska wystêpuj¹ tak sony
plank tonic zne, jak równie¿ pre feruj¹ce wody litoralne. Na pod stawie sk³adu ga tun kowego okr ze mek
zostan¹ odt wor zone zmi any tro fii, zak waszenia oraz poziomu wody w zbior niku.

Dr J. Miros³aw-Grabowska oznaczy³a stosunki izotopów trwa³ych tlenu i wêgla w 130 próbkach
osadów z wiercenia Budzewo W-4 z g³êbokoœci: 220–975 cm. Wartoœci d18O wahaj¹ siê od –9,4 do
–3,1‰, a wartoœci d13C – w granicach od –5,1 do –1,8‰. Wartoœci d13C przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ
profilu oscyluj¹ pomiêdzy –4 a –5‰. Uzyskane wyniki oznaczeñ izotopowych pozwoli³y na wydzie-
lenie i wstêpn¹ charakterystykê horyzontów izotopowych (Is) dla badanego profilu. Ponadto zaobserwo- 
wano, ¿e krzywe tlenowa i wêglowa nie s¹ wspó³kszta³tne, co sugeruje otwarty charakter badanego
zbiornika.

5. 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
Kierownik projektu: dr Micha³ Gradziñski, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Kraków
Wykonawca w ING: dr hab. Hel ena Hercman (g³ówny wykonawca)
Data rozpoczêcia: 5.05.2006; data zakoñczenia 4.12.2008

Wyk onano 31 analiz próbek traw er tynów wy bra nych na pod stawie wczeœniej uzys kanych wyni-
ków. Ce lem by³o ok reœle nie przedzia³u czasu, w którym nastêpowa³a de po zycja traw er tynów w ba -
danych stano wiskach. Ok reœlono czas de po zycji traw er tynów w re jonie Ruzbachy (2 stano wiska),
Lucky (2 stano wiska), Dre venik (2 stano wiska) i Be senova (2 stano wiska). Wyka zano wie loe ta powoœæ
de po zycji wtórnych ¿y³ kal cy towych w obrêbie traw er tynów w stano wisku Dre venik – Ka mienio³om.

Wyniki uzys kane w ra mach pro jektu prezen tow ane by³y na V Miêdzynaro dowej Kon fer encji “Cli -
mate Changes – the Karst Re cord” (2–5.VI 2008 r, Chongqing) oraz w trak cie wy ciec zki tere nowej B5
“Traw er tyny i kras pó³noc nej S³owacji” I Pol skiego Kon gresu Geo logic znego (vide: Kon fer encje).

6. Tor fowiska i ko palne jeziora Su wal skiego Parku Kra jo bra zowego – Ÿród³o wiedzy
pa leoekologic znej
MNiSW: NN 305 325933
Kierownik projektu: dr Mariusz Ga³ka, UAM, Poznañ
Wykonawca w ING: dr Edyta Zawisza
Data rozpoczêcia: listopad 2007; data zakoñczenia: listopad 2010

W 2008 roku po brano do ba dañ 8 me trów rdzenia osadów z jeziora Linówek po³o¿onego w SPK w
rez er wa cie Rutka, z którego 6 me trów to osady lim nic zne (gytia bez wêgla nowa), na to mi ast 2 stro powe
me try stanowi¹ torfy. Uzys kany ma te ria³ opróbowano w od stêpach co 5 cm z przeznac zeniem na anal izy
pa leo bio logic zne i wyk onano pi lo ta¿owe ba da nia sk³adu ze spo³ów Cla do cera.

7. Mag ne to straty grafia i zmi any œro dowiska se dy men tacji na granicy jura/kreda w basenach
Gór Bakoñskich i Tatr
MNiSW nr WÊGRY/56/2007 (projekt Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie).
Kierownik projektu: dr Jacek Grabowski (Pañstwowy Instytut Geologiczny).
Wykonawca w ING: prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski – g³ówny wykonawca

Zakoñc zono wspólne ba da nia i pow sta³o opra cow anie pod tytu³em: “Mag ne to straty grafia i zmi any
œro dowiska se dy men tacji na granicy jura/kreda w basenach Gór Bakoñskich i Tatr (Mag ne to stra tigra phy 
and sedi men tary changes at the Ju ras sic/Cre ta ceous bound ary in the Bak ony Mts and Ta tra Mts.”
(autorzy: J. Gra bowski, A. Pszczó³kowski, E. Mar ton, J, Haas), Warszawa, 2008 r.

Najwa¿niejsze wnioski: na pod stawie zin te grow anych ba dañ magneto-i bi os traty grafic znych opra -
cow ano sche mat chro nos traty grafic zny pro filu Lokut, zlo kali zow anego w Górach Bakoñskich w cen -
tral nej czêœci Œredniogórza Zadu najskiego. Wyró¿n iono mag ne to zony od CM21r do CM18r obejmuj¹ce 
przedzia³ straty grafic zny od dol nego ty tonu (poziom P. mal mica) do ni¿szej czêœci dol nego be ri asu
(pod poziom C. alpina). Osza cow ano tempo se dy men tacji wapi eni pe la gic znych, które wzra sta od 1–3
m/mln lat w ty tonie do 5–7 m/mln lat w be ria sie. S¹ to wyniki porówny walne z uzys kanymi dla pro filów
z po granicza jury i kredy z p³askowy¿u Trento, w po³udniowych Al pach. Niewyk luc zone, ¿e wa runki se -
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dy men tacji wapi eni z pro filu Lokut na po graniczu jury i kredy, oraz na p³askowy¿u Trento by³y po -
dobne. Zosta³ zaob ser wow any po dobny rytm zmian prêd koœci se dy men tacji, cho cia¿ ist niej¹ pewne
ró¿nice w szczegó³ach po miêdzy pro filami. Pro fil Lokut ró¿ni siê od pro filu suk cesji re glowej dol nej w
Ta trach Zachod nich, a tak¿e zba danych pro filów Ap en inów um bry jskich ni¿szym tem pem se dy men -
tacji. Z porównania para me trów pe tro mag ne tyc znych pro filu Lokut i pro filu suk cesji re glowej Tatr
Zachod nich wynika, ¿e do basenu Bakoñskiego w re jonie obec nego pro filu Lokut do ci era³o znac znie
mniej ma te ria³u de try tyc znego ni¿ do basenu kri¿niañskiego. Wzrost tempa se dy men tacji w najwy¿-
szym ty tonie i dolnym be ria sie wystêpuje w obu pro filach i jest zwi¹zany z po jawieniem siê facji wapie-
ni kal pi onel lid owych oraz, zapewne, z wiêksz¹ pro duk ty wnoœci¹ nan no plank tonu wapi en nego. Ko -
relacja obu pro filów na pod stawie tylko po dat noœci i min era lo gii mag ne tyc znej jest jed nak nie mo¿liwa,
ze wzglêdu na lo kalne uwa run kow ania wyni kaj¹ce z od mien nych œro dowisk se dy men tacji (basen
kri¿niañski – g³êbokowodny, na to mi ast basen Bakoñski – pod mor skie wynie si enie w stre fie de po zycji
pe la gic znej).

8. Pa leo geo grafic zne pod stawy fe nomenu trwa³ego osad nictwa pa leoli tyc znego w re jonie
podolsko- dniestrzañskim
MNiSW: N 306 4262 34
Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria £anczont, UMCS,
Wykonawca w ING: prof. dr hab.Teresa Madeyska
Data rozpoczêcia: 23.04.2008, data zakoñczenia: 22.04.2011

Zes tawiono ma te ria³y stanowi¹ce punkt wy jœcia do ba dañ w ra mach grantu. S¹ to wyniki ba dañ
prze prowad zo nych w ra mach umowy o wspó³pracy polsko- ukraiñskiej oraz poprzed nio reali zow anych
grantów, do tycz¹ce stano wisk pa leoli tyc znych w oko li cach Halicza i ko³o Tar no pola. Ma te ria³y zosta³y
prze dyskutow ane w gro nie specjal istów w cza sie warsz tatów tere nowych zor gani zow anych w Je zu polu. 
(por. spra wozdanie z udzia³u w kon fer encjach). Wyniki wstêpnych ba dañ izo to powych lessów pol -
skiego Pod kar pa cia opub likow ano w pracy: £¹cka et al.. 2008. Prze prowad zono ba da nia tere nowe
g³ównie na terenie Pol ski, na stano wiskach ko³o Prze myœla, wyk onano 2 wierce nia (Prze myœl, Orze-
chowce). Ze brano próbki do ba dañ chemic znych, izo to powych i pa leopedo logic znych, czêœæ z nich
przy go tow ano do anal izy.

40



V. SIECI NAU KOWE

Sprawozdanie z zadañ wykonanych w 2008 r. w ramach Sieci Naukowych

WÊGLONOŒNE SKA£Y GÓR NEGO KAR BONU, MA CI ERZYSTE DLA GAZU
ZIEMNEGO POZA OBSZA RAMI ZNANYCH ZAG£ÊBI WÊGLOWYCH W POLSCE
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Nauk Geologicznych PAN (koordynator), Instytut Nafty i Gazu, Pañ-
stwowy Instytut Geologiczny, Instytut Fizyki J¹drowej PAN
Koordynator: dr Mariusz Paszkowski
Wykonawcy w ING PAN w 2008 r.: dr Aneta Anczkiewicz, dr Dariusz Gmur, dr Monika Kusiak, dr
Artur Kêdzior, dr Marzena Miklasiñska, prof. dr hab. Szczepan Porêbski, prof. dr hab. Jan Œrodoñ, mgr
Tomasz Wo³kowicz

Ze wzglêdu na sk³ad zanalizowanych próbek gazów ze wszystkich dostêpnych z³ó¿ na obszarze
Polski i krajów oœciennych wyró¿niono dwie domeny. W pierwszej, obejmuj¹cej monoklinê przed-
sudeck¹ i Pomorze (i zapewne kontynuuj¹cej siê na zachód, do Niemiec i Holandii) gaz jest jednolity pod 
wzglêdem sk³adu wêglowodorów; suchy, ciê¿ki izotopowo (d13C –35 do 30‰ i dD –130 do –150‰),
bogaty w azot (do 66%) i zdecydowanie termogeniczny (stosunek CH4/ N2 oko³o 0,5).

Gazy te zawieraj¹ generalnie ciê¿szy izotopowo azot (d15N do 5‰) co sugeruje frakcjonacjê
zwi¹zan¹ z uwalnianiem azotu (w formie NH3 lub i/ N2) z rezerwuarów wzbogaconych w residualny azot 
np w formie minera³ów amonowych. Interesuj¹cym wyj¹tkiem s¹ analizowane przez nas gazy z otworu
Wêdrzyn-1, na monoklinie przedsudeckiej, gdzie w utworach dolomitu g³ównego gaz jest zdecydo-
wanie bardziej wilgotny i mniej termogeniczny ni¿ gaz z podœcielaj¹cych utworów czerwonego sp¹-
gowca, natomiast zawiera jednoczeœnie bardzo du¿o azotu i to bardzo ciê¿kiego izotopowo. Dla pozosta- 
³ych z³ó¿ Polski, zarówno na Ni¿u jak i pod Karpatami sk³ad molekularny i izotopowy gazu jest znacznie
bardziej zró¿nicowany, azotu jest generalnie mniej, gaz jest mniej termogeniczny, ze zmienn¹ zawar-
toœci¹ sk³adników biogenicznych.

Anal iza sk³adu mo leku lar nego i izo to powego uzys kanych próbek gazu suge ruje po chodzenie ze
ska³ zawieraj¹cych ga zo noœny, tery genic zny kero gen III typu. Pot wierdza to hi po tezê ro bocz¹ o obec -
noœci w pod³o¿u basenu nie roz poznanych kar boñskich sek wencji wêglonoœnych lub mor skich/paralicz-
nych ska³ mu³ow cowych, bo gatych w l¹dowy kero gen. Anal iza do jrza³oœci wi trynitu w sfa³dow anych
ut wo rach kulmu (Rr3%) suge ruje ze silikok lastyc zne, mor skie ut wory mis sis sipu zwi¹zane z wary -
scyjsk¹ pryzm¹ ak re cyjn¹ osi¹gnê³y sta dium okna ga zowego jeszcze przed póŸnym kar bonem i zapewne 
w wyniku powary scy jskiej erozji i rozszczel ni enia zbior ników czêœæ gazu z nich wy generow anego
uleg³a roz proszeniu. Aku mu lacje wêglowo dorów mog³y ulec rozfor mow aniu 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. Na to mi ast mniej do jrza³e (Rr<3%) 
wêglonoœne(?) ut wory mo lasowe pen syl wanianu ze s³abo roz poznanych seg mentów basenu przedgór -
skiego i basenów zlo kali zow anych na wary scy jskiej pryŸmie ak re cy jnej ekster nidów wielko pol skich
prze bywa³y w wa runk ach “okna ga zowego” po wczesnym per mie, zapewne w wyniku pogrze ba nia
i subsydencji basenu pol skiego. Mo¿na wiêc przy puszc zaæ ¿e, po dob nie jak przy jmuje siê dla z³ó¿ z in -
nych seg mentów basenu œrod kowoeu ro pejskiego, me tan oraz azot z nich wy generow any stanowi obec -
nie g³ówny sk³ad nik w z³o¿ach gazu ziemnego w czer wo nym sp¹gowcu. Azot mo leku larny mo¿e po -
chodziæ z uwal nia nego ter mo genic znie amo niaku, ut lenia nego w ut wo rach czer wonego sp¹gowca lub w
stre fie pale owi etrzen iowej typu latery towego w stropie ut worów kar bonu.

Prze prowad zono po mi ary re fleksy jnoœci wi trynitu w próbach po chodz¹cych z osadów kulmu oraz
pen syl wanianu zag³êbi wêglonoœnych: Gór noœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (Pol ska), Zag³êbia Do -
nieck iego, Zag³êbia Lwowsko- Wo³yñskiego (Ukraina) i Zag³êbia Zonguldak- Amasra (Turcja). W prób- 
kach z GZW stwierd zono war toœci re fleksy jnoœci wi trynitu w zak re sie od 0,48 w kra kowskiej se rii
piaskowcowej do 1,43 w wêglach z se rii paralic znej. W Zag³êbiu Lwowsko- Wo³yñskim w próbkach z
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ko palni Na dia war toœci stopnia uwêglenia wy nosz¹ œred nio 0,85. W próbkach po bra nych z ods³oniêæ
pow ierzchniowych w Zag³êbiu Do nieckim stop ieñ uwêglenia jest zde cy dow anie ni¿szy (od 0,47 do
2,43) ni¿ w wêglach eksploa tow anych w ko pal ni ach Kijews kaja 1 i Kijews kaja 81 gdzie war toœci re -
fleksy jnoœci do chodz¹ do 5,85, co œwi ad czy o bardzo wy sokim stopniu uwêglenia. W Zag³êbiu Zon-
guldak-Amasra zmier zone war toœci R0 nie przek rac zaj¹ 1,2.

Po mi ary re fleksy jnoœci wi trynitu wyk onano tak¿e na ma te riale eg zo tykowym ze bra nym w ods³o
-niêciach zlo kali zow anych w pol skiej, czeskiej i ukrai ñskiej czêœci Kar pat. Anal izie stopnia uwêglenia
pod dano próbki po chodz¹ce z klastów wêgla, klastów ³upka wêglowego, otoc zaków pi askowca z klas-
tami wêgla, uwêglon¹ sieczk¹ roœlinn¹ i roz proszona ma teri¹ or ganiczn¹. Gen er al nie stwierd zono doœæ
ni ski stop ieñ uwêglenia ba danego ma te ria³u po chodz¹cego z Kar pat – œred nia (1,31). Jed noc zeœnie
stwierd zono du¿¹ roz piêtoœæ zak resu otrzy manych wyników: od 0,49 do 5,75. Takie zró¿ni cow anie
spowo dow ane jest ró¿nic¹ his to rii ter mic znej 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.

Wyk onano równie¿ po mi ary stopnia uwêglenia ma terii or ganic znej wystêpuj¹cej w osadach pen -
syl wanianu Gruzji i Grecji. Ni skie war toœæ re fleksy jnoœci wi trynitu stwierd zono w próbkach po bra nych
w nowo od kry tym paralic znym basenie wêglonoœnym na wys pie Chios (Grecja) – od 0,85 do 1,1. Nieco
wy¿szy stop ieñ uwêglenia zaob ser wow ano w próbach z paralic znego basenu w masy wie Khrami w
Gruzji – od 1,09 do 1,41.

Trwaj¹ anal izy proweni encji de trytusu silikok lastyc znego, his to rii dia ge ne tyc znej i paly nos traty -
grafii kar boñskiego ma te ria³u porówn awczego ze bra nego w trak cie kilku wy jazdów ba dawczych na
Ukrainê, do Turcji, Grecji i Gruzji.

NOWE APLIK ACJE W ZAK RE SIE UDO STÊPNI ANIA I EKSPLOATACJI Z£Ó¯
WÊGLOWO DORÓW OT WO RAMI KIE RUN KOWYMI I POZIO MYMI
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Nafty i Gazu (koordynator), Instytut Fizyki J¹drowej PAN, Instytut Nauk
Geologicznych PAN, Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Instytut Przemys³u Organicznego.
Wykonawcy w ING PAN w 2008 r.: dr Mariusz Paszkowski, prof. dr hab. Szczepan Porêbski, mgr
Micha³ Warcho³
Tytu³ zadania ING PAN w 2008: Projekt otworu wiertniczego w gazonoœnych, silikoklastycznych
utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego z zastosowaniem zaawansowanych technologii
WKP

Me tan w suk cesji mio ceñskiej za pad liska przed kar pack iego jest nie mal syn de po zycy jnym pro duk -
tem mik ro bi al nego roz padu kero genu typu III, a jego kon cen tracja w wielo pozio mowych zbior nikach
het ero li towych o s³abej poro wa toœci i prze puszc zal noœci wska zuje na wa runki, w których osad macie-
rzysty gazu jest za razem w du¿ej czêœci jego kolek torem. Obiekty z³o¿owe tego typu s¹ w natu ralny
sposób pre desty now ane do zas tosowania tech nolo gii WKP. Het ero li towy zbior nik ga zo noœny w re jonie
Woli Ró¿anieck iej (mi¹¿szoœæ ok. 60 m, rozci¹g³oœæ lat er alna ok. 12 km) cechuje siê wystêpow aniem
ma te ria³u poro wa tego w formie soc zewek, lamin i ci en kich warstw o ni skim stopniu pozio mej i pio-
nowej ³¹cznoœci w obrêbie mi¹¿szego, mu³owego t³a. Przy takiej ani zo tropii ska³ zbior nikowych tra jek -
to ria ot woru pow inna uw zglêd niæ wie lok rotne przejœcie ca³ego paki etu z³o¿owego w od stêpach rów-
nych pro mien iowi mo¿li wego dre na¿u lub lat er alnym roz mia rom poszc zególnych soc zew i cia³ pi aszc -
zystych w het er oli tach. Zapro pon ow ano dwa rozwi¹za nia op ty mal nego dre na¿u (1) tra jek to ria si nu soi -
dalna dla odcinka ot woru pozio mego, (2) poziomy mul ti lat er alny z szere giem pi on owo zo ri en tow anych
odga³êzieñ. Oba rozwi¹za nia mog¹ funk cjon owaæ jako po je dyncza ga³¹Ÿ albo, w bardziej zaawanso-
wanej formie, jako mul ti lat eral dre nuj¹cy ca³e seg menty z³o¿a o wiêkszej pozio mej rozci¹g³oœci.

ME TODY J¥DROWE DLA GEOFI ZYKI
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Fizyki J¹drowej PAN (koordynator), Instytut Nafty i Gazu, Instytut Nauk
Geologicznych PAN
Wykonawcy w ING PAN w 2008 r.: prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr Tadeusz Kawiak, dr Mariusz
Paszkowski, mgr Dorota Bakowska, mgr Ma³gorzata Zieliñska
Tytu³ zadania ING PAN w 2008: Analiza mineralogiczna i chemiczna (badania rentgenograficzne
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iloœciowego sk³adu mineralnego, pomiary pojemnoœci wymiany jonowej i ca³kowitej powierzchni
w³aœciwej, pomiary sk³adu chemicznego pierwiastków g³ównych i wybranych œladowych oraz
ca³oœciowa interpretacja tych danych) oraz opracowanie modeli geochemiczno-mineralogicznych
dla wybranych formacji geologicznych w celu kalibracji modeli geofizycznych

W roku 2008 ukoñc zono roz poc zête w 2007 ba da nia min era logic zne ponad 100 prób ska³ mio -
ceñskich za pad liska przed kar pack iego z ot worów wiert nic zych Dzików i Nowo sielec. Wyk onano
wszyst kie ba da nia wyszc zególnione w tytule za da nia ba dawczego. Stwierd zono bardzo dobr¹ ko relacjê
po mi arów po jem noœci wymi any jon owej (CEC) z sorpcj¹ EGME oraz znac znie s³absz¹ z sorpcj¹ wody.
Tê pierwsz¹ ko relacjê wyk orzystano do wyl ic zenia gês toœci ³adunku smek tytu w ska³ach mio ceñskich
(Qs=0.41/ O10(OH)2) oraz do wyl ic zenia pow ierzchni w³aœci wej ska³y (TSSA) i za war toœci smek tytu w
skale (fs) z CEC i sorpcji EGME. Stwierd zono bardzo siln¹ ko relacjê CEC z oznac zo nymi rent ge no -
grafic znie war toœciami sumy diok tae dryc znych min era³ów ilastych typu 2:1 (po zy ty wna) oraz z sum¹
kwarcu i kal cytu (ne gaty wna). Stwierd zono, ¿e sk³ad chemic zny zale¿y g³ównie od za war toœci min -
era³ów ilastych. Ko relacje sumy diok tae dryc znych min era³ów ilastych typu 2:1 z Al2O3, Fe2O3, MgO,
K2O, TiO2 i P2O5 s¹ po zy ty wne, choæ nie w pe³ni lin iowe. Lin iowa ko relacja z borem wska zuje, ¿e min -
era³y te s¹ je dy nym noœnikiem boru w ba danych ska³ach. Najlepsz¹ ko relacjê CEC z wyni kami anal izy
chemic znej stwierd zono dla Al2O3, K2O oraz sumy SiO2+CaCO3.

Z opi sanych ko relacji wyni kaj¹ bez poœred nio do bre ko relacje CEC z para me trami mier zo nymi
przez geofi zykê wiert nicz¹: Sigma, GRAPI i Pe, które wyl ic zono z danych chemic znych przy po mocy
pro gramu BESTMIN. Silny wp³yw ob ni¿aj¹cy ko relacjê CEC z Pe maj¹ anomal nie du¿e za war toœci kal -
cytu (ska³y wêgla nowe). Ko relacjê mo¿na znac znie po prawiæ uw zglêd niaj¹c za war toœæ CaO, tak¿e
mier zaln¹ me to dami geofi zyc znymi. Mo¿li woœæ pre cyzy jnego wyznac za nia CEC z po mi arów geofi zyc -
znych oznacza, ¿e t¹ drog¹ sza cowaæ mo¿na z równ¹ dok³ad noœci¹ TSSA i fs. Stwierd zono tak¿e do bre
ko relacje gês toœci szkie le towej z para me trami geofi zyc znymi. We wszyst kich przy padkach ko relacje
po je dyncze s¹ ob ni¿one przez próbki o podwy¿szo nych za war toœci ach kal cytu. Znaczn¹ po prawê ko -
relacji uzys kano wprowadzaj¹c CaO jako do dat kowy para metr. Wyk onane ba da nia stanowi¹ pod stawê
szczegó³owej charak ter ystyki petrofizyczno- mineralogiczno- chemicznej ska³ za pad liska przedkarpac-
kiego w opar ciu o po mi ary geofi zyki ot wor owej.

MUL TI DY SCY PLI NARNE BA DA NIA GEO BIO SYS TEMU OBSZ ARÓW PO LARNYCH
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Geofizyki PAN (koordynator), Instytut Oceanologii PAN, Instytut Nauk
Geologicznych PAN, Instytut Paleobiologii PAN.
Wykonawcy w ING PAN: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr Edyta Zawisza, dr Micha³ G¹sio-
rowski, dr Elwira Sienkiewicz
Tytu³ zadania w którym uczestniczy ING PAN w 2008: Wielodyscyplinarne badania kopalnych i
wspó³czesnych osadów morskich i jeziornych rejonów polarnych jako Ÿród³o informacji o zmienia- 
j¹cym siê klimacie

W 2008 r. wyk onano anal izy wstêpne sub fo sylnych Cla do cera w osadach jezior Fugle dam men
i Revvatnet. Osady zosta³y po brane w ubieg³ym roku. W r. 2008 po brano osady na stano wiskach tor -
fowiskowych (Si en kiewicz, Ga sior owski) w re jonie ba danych jezior, czyli w re gionie Pol skiej Stacji Po -
lar nej w Hor sundzie. Wstêpna anal iza osadów wykaza³a obec noœæ szcz¹tków zarówno roœlin nych jak
i bezkrêgowców. W roku 2009 prze widuje siê da tow anie po bra nych osadów me tod¹ Pb- 210 i wyko-
nanie pe³nych analiz pa leoekologic znych oraz ko relacjê otrzy manych wyników anal izy sub fo sylnych
Cla do cera z jezior spits ber geñskich i la poñskich.
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VI. EK SPER TYZY I ZLE CE NIA

Zleceniodawca: KGHM S.A.
Zbadanie wieku wód drena¿owych w kopalniach KGHM Polska MiedŸ S.A. w nawi¹zaniu do obserwo-
wanych zasiêgów odwodnieñ oraz koniecznoœci rozwijania drena¿u. II etap.
Wykonawcy: prof. dr hab. J. Dowgia³³o i dr A. Porowski

Zleceniodawca: Wydzia³ Biologii i Ochrony Œrodowiska Uniwersytetu £ódzkiego
Datowanie metod¹ Pb-210 czterech rdzeni osadów
Wykonawca: Laboratorium Geochronologii Czwartorzêdu ING PAN

Zleceniodawca: Wydzia³ Biologii i Ochrony Œrodowiska Uniwersytetu £ódzkiego
Badanie materia³u okrzemkowego metod¹ mikroskopii skaningowej.
Wykonawca: Laboratorium Analiz Podstawowych ING PAN

Zleceniodawca: Muzeum Pa³ac w Wilanowie
Wykonanie badañ na mikroskopie skaningowym 20 próbek materia³ów zabytkowych.
Wykonawca: Laboratorium Analiz Podstawowych ING PAN

Zleceniodawca: Muzeum Pa³ac w Wilanowie
Wykonanie 8 próbek dyfraktogramów rentgenowskich wraz z interpretacj¹ oraz badañ uzupe³niaj¹cych
próbek substancji z zabytkowych rzeŸb.
Wykonawca: Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

Zleceniodawca: Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe “CERMAG”
Przebadanie metod¹ rentgenowsk¹ 9 próbek pod k¹tem sk³adu chemicznego i sk³adu mineralnego.
Wykonawca: Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

Zleceniodawca: Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wykonanie serii 20 dyfraktogramów rentgenowskich z mikropróbek.
Wykonawca: Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

Zleceniodawca: Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wykonanie pomiarów sk³adu izotopowego C i O w 50 próbkach wêglanowych.
Wykonawca: Laboratorium Izotopów Trwa³ych

Zleceniodawca: Zak³ad Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS
Wykonanie prac laboratoryjnych dla kolekcji próbek pobranych z profili lessowych.
Wykonawca: Laboratorium Analiz Podstawowych ING PAN

Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
Opracowanie Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 arkusz G³uchów (630) –
reambulacja.
Wykonawca: dr Joanna Miros³aw-Grabowska

Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
Wykonanie analizy izotopów ä 18O oraz 87SR/86Sr dla 20 próbek wêglanów dewoñskich z Gór
Œwiêtokrzyskich.
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów i Laboratorium Izotopów Trwa³ych

Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
Wykonanie analiz izotopowych strontu w 80 próbkach.
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów

44



Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
Wykonanie pomiarów sk³adu izotopowego C i O w 200 próbkach osadów jeziornych.
Wykonawca: Laboratorium Izotopów Trwa³ych

Zleceniodawca: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego
Wykonanie analiz izotopowych strontu w 12 próbkach.
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów

Zleceniodawca: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
Wykonanie oznaczenia CEC (pojemnoœci wymiany jonowej), wymiana na Ca, pomiar sorpcji H2O i
EGME.
Wykonawca: Laboratorium Minera³ów Ilastych

Zleceniodawca: Es to nia
Wykonanie oznaczenia K2O.
Wykonawca: Laboratorium Minera³ów Ilastych

Zleceniodawca: Przedsiêbiorstwo Geologiczne S.A.
Wykonanie analizy pe³nej piasków.
Wykonawca: Laboratorium Minera³ów Ilastych
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VII. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARO DOWA

UDZIA£ W MIÊDZYNARO DOWYCH PRO GRA MACH BA DAWCZYCH

Pro ject: Change and vari abil ity of the Arc tic Sys tems – Nor daustlan det, Sval bard
(KINN VIKA)
Partnerzy: Projekt realizowany przez 45 instytucji naukowych z 15 krajów w ramach 4. Miêdzy-
narodowego Roku Polarnego 2007–2009 (4IPY). Szczegó³y na stronach: http://www.ipy.org/ oraz
http://www.kinnvika.net/.
Koordynator ze strony ING PAN: dr hab. Krzysztof Krajewski

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). Za danie jest reali zow ane przy wspar ciu fi nansowym MNiSW (pro jekt ba daw czy specjalny IPY/
297/2006) oraz lo gistyc znym wspar ciu wspó³reali zuj¹cych pro jekt kra jowych i za granic znych jed nos -
tek nau kowych. G³ównym przed mio tem ba dañ by³y sek wencje osadów for macji Bot ne heia ze wzglêdu
na wystêpuj¹ce tam facje fos fo genic zne i osady wyj¹tkowo bo gate w wêgiel or ganic zny.

IGCP Pro ject 469: “Varis can Ter res trial Bio tas and Pa leoen vi ron ments”
Partnerzy: De part ment of Biodiversity 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 Palae on tol ogy, Charles Uni ver sity; Geo log i 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 Breton, Syd ney, Nova Sco -
tia.
Koordynatorzy: dr Chris to pher Jon a than Cleal, dr Stanislav Opluštil, prof. Yanaki Tenchov, prof. Erwin
Zodrow, dr Marek Doktor
Uczestnicy z ING: dr Dariusz Gmur, dr Artur Kêdzior, dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska

W 2008 roku zakoñc zone zosta³y prace w ra mach tego pro jektu, do tyczy³y ok reœlenia zmian flo -
rystyc znych w obrêbie kra kowskiej se rii pi askow cowej Gór noœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego oraz
przy go tow ania cz¹stkowych ra portów te ma tyc znych do ra portu koñcowego pro jektu (se dy men to lo gia,
pa leo geo grafia, pali nolo gia). Ra port pali nologic zny do tyczy³ jakoœciowych i iloœciowych analiz póŸno-
westfalskich ze spo³ów mio spor z GZW oraz Lu bel skiego Zag³êbia Wêglowego. Przy go towy wany jest
ra port koñcowy, którego auto rami s¹ miêdzy in nymi dr Mar zena Oliwkiewicz- Miklasiñska (spory), dr
Mari usz Pasz kowski (pa leo geo grafia) oraz dr Ar tur Kêdzior (œro dowiska se dy men tacji). Ra port opu-
blikowany zosta nie w roku 2009.Wyniki prac prezen tow ane by³y podczas spot kania uc zest ników pro -
jektu w Pradze (maj 2008) na 11th Coal Ge ol ogy Con fer ence.

Pro ject: 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).
Kierownik prof. UAM dr hab. Krystyna Milecka – UAM
Wykonawcy w ING PAN: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr Edyta Zawisza
Data rozpoczêcia: 2007, data zakoñczenia 2008/2009

Pro jekt jest m.in. pok³osiem wyników pol skiego pro jektu (2005–2007) do tycz¹cego roz woju jezior 
lo be liowych na terenie Pol ski. Jeziora lo be liowe s¹ rzad kim ele men tem kra jo brazu i g³ównie wystêpuj¹
w pó³noc nej czêœci Eu ropy. Co raz czêœciej stwierdza siê ich lic zbowy uby tek. Wy jaœni eniu przyc zyny
tego procesu s³u¿yæ bêd¹ ba da nia pa leo lim no logic zne prowadz¹ce do stwierdzenia od kiedy Lo be lia
i Isöetes (g³ówne roœliny tych jezior) by³y obecne w jezio rach i od kiedy by³y elimi now ane ze œrodowis-
ka. Ce lem uzupe³ni enia danych otrzy manych z ter enu Pol ski, w ra mach pro jektu EU ba da niami ob jêto
la poñskie jeziora z ter enu pó³noc nej Fin lan dii, gdzie jeziora lo be liowe wystêpuj¹ doœæ czêsto. W roku
2008 w cza sie dwu wy jazdów tere nowych po brano osady z 4 jezior fi ñskich: w kwi et niu z lodu (pro file
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pe³ne sond¹ typu Li wing ston oraz osady stro powe sond¹ grawita cyjn¹) oraz w lipcu z ³odzi (pro file po -
brano sond¹ grawita cyjn¹). Otrzy mane pro file przeznac zono na szereg analiz pa leoekologic znych i che-
micznych. W ING PAN, w ra mach dzia³al noœci statu towej, wyk onana bêdzie anal iza szcz¹tków Cla do -
cera i da tow anie osadów me tod¹ Pb- 210. W br. wyk onano wstêpn¹ anal izê sub fo sylnych Cla do cera w
osadach jeziora Kevo (350 km za ko³em pod biegunowym), która wska zuje, ¿e sk³ad ga tun kowy zoo -
plank tonu w jeziorze Kevo jest po dobny do stwierd zonego w jeziorze Os trow ite (Bory Tuchol skie),
a ró¿nicê stanowi brak w nim ga tunku Ryn cho ta lona fal cata.

Pro ject: In ter na tional Po lar Year – Ant arc tic Cli mate Evo lu tion (ACE IPY Id: 54)
Projekt polski: Zapis geochemiczny i paleomagnetyczny ewolucji klimatu Antarktyki Zachodniej w
kenozoicznej sukcesji skalnej na Wyspie Króla Jerzego, archipelag Szetlandów Po³udniowych -
MNiSW: DWM/N8IPY/2008
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Tatur, Zak³ad Biologii Antarktyki PAN
Wykonawcy w ING PAN: dr hab. Krzysztof Krajewski, dr hab. Pawe³ Bylina, dr Grzegorz Zieliñski
Data rozpoczêcia: marzec 2008, data zakoñczenia: marzec 2011

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). W roku 2008 przy go tow ano ek spe dycjê nau kow¹ na Wyspê Króla Jer zego, która od bêdzie siê 
w le cie antark tyc znym 2008/2009.

Pro jekt w pocz¹tkowym sta dium reali zacji.

ZG£OSZENIA DO MIÊDZYNARO DOWYCH PRO GRAMÓW BA DAWCZYCH

Projekt: Chem i cal and struc tural fin ger print ing of monazite: in ter pret ing na ture’s mi cro-re corder of geo -
log i cal his tory
Part ner: Aus tra lian Na tional Uni ver sity
Koordynatorzy: dr Monika A. Kusiak, dr Ian S. Wil liams
Projekt z³o¿ony w ramach 7 Programu Ramowego.

WYKAZ TEMATÓW REALIZOWANYCH W 2008 ROKU NA PODSTAWIE UMÓW
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Nr Temat
Wykonawca

w ING
Part ner zagraniczny

Okres
umowy

CHINY

1

Metalogeneza Fe-Co-Cu z³o¿a Shilu w
Chanjiang, na wyspie Hainan w Chinach, w
œwietle badañ strukturalnych i ewolucji
metamorficznej z³o¿a i ska³ oœciennych

prof. dr hab.
Nonna
Bakun-Czubarow

Prof. Deru XuInstytut
Geochemii Chiñskiej Akademii 
Nauk

2008-2009

CZECHY

2
Kenozoiczne osady jaskiniowe wybranych
regionów Czech i Polski: porównanie zapisu
paleoœrodowiska 

dr hab. Hel ena
Hercman

prof. Pavel Bosak, Instytut
Geologiczny AN Rep. Czeskiej

2006-2008

ROSJA

3
Rekonstrukcja paleoklimatu keloweju i
oksfordu platformy rosyjskiej przy u¿yciu
izotopów trwa³ych

dr Hubert
Wierzbowski

dr Mikhail Rogov, Instytut
Geologiczny Rosyjskiej
Akademii Nauk

2008-2010

S£OWACJA

4
Aktywnoœæ tektoniczna Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej od miocenu do dziœ

prof. dr hab.
Antoni Tokarski

dr Dušan Starek, Inst.
Geologiczny S³owackiej
Akademii Nauk

2007-2009



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI TEMATÓW

CHINY
Miêdzyrz¹dowe porozumienie o wspó³pracy naukowo-technicznej pomiêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹
i Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹

1. Te mat: Me ta lo ge neza Fe- Co- Cu z³o¿a Shilu w Chan ji ang, na wys pie Hainan w Chinach, w œwi etle 
ba dañ struk tu ralnych i ewo lucji metamor fic znej z³o¿a i ska³ oœci en nych

Part ner: Guangzhou In sti tute of Geo chem is try, Chi nese Acad emy of Sci ences
Koordynatorzy: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, dr Monika A. Kusiak, prof. dr Deru Xu

Po li me talic zne z³o¿e Shilu na wys pie Hainan wystêpuje w mezo- neoproterozoicznej sek wencji bo -
gatych w Fe ska³ osadowych, zmetamor fi zow anych w facjach od ni skiego stopnia zie leñcowej do wy -
sok iego stopnia am fi bo li towej. W pro jek cie pla now ane jest prze prowadzenie zin te grow anych ba dañ
struk tu ralnych, mineralogiczno- geochemicznych, pet ro logic znych, izo to powych i geochronologicz-
nych z³o¿a rud nego Shilu, jego ska³ ma ci erzystych i oœci en nych. W da tow ani ach na sze rok¹ skalê
stosowana bêdzie mik ro geo chrono logic zna me toda CHIME, chemic znego da tow ania w mik roobsz arze
mona cytu i cyrkonu. Pla now ane ba da nia umo¿liwi¹ us tale nie wza jemnych relacji po miêdzy eta pami
metamor fizmu i de for macji z jed nej strony, oraz sta diami i na tur¹ ok ruszcow ania w z³o¿u Shilu, z dru -
giej strony.

CZECHY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i ANRC

2. 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: Instytut Geologii Czeskiej Akademii Nauk
Koordynatorzy: dr hab. Hel ena Hercman, prof. Pavel Bosak

W 2008 roku kon tynuow ano prace roz poc zête w la tach ubieg³ych. Wyk onano 33 anal izy próbek
wêgla nowych me tod¹ uranowo- torow¹. G³ówna te ma tyka do tyczy³a da tow ania etapów roz woju sys -
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Nr Temat
Wykonawca

w ING
Part ner zagraniczny

Okres
umowy

S£OWACJA

5
Monacyt jako mikro-rejestrator procesów
geologicznych

dr Monika A.
Kusiak

dr Igor Broska, Inst.
Geologiczny S³owackiej
Akademii Nauk

2008-2009

UKRAINA

6
Œrodowisko plejstocenu, stratygrafia i
korelacja osadów ró¿nej genezy Ukrainy i
Polski

prof. Teresa
Madeyska

dr Oleksandr Sytnyk, Inst.
Ukrainozn. NANU, dr Maryna
Komar Inst. Nauk. Geol.
NANU, dr hab. Andrej
Bogucki, Wydz. Geogr. Uniw.
Lwow.

2006-2008

WÊGRY

7
Badania paleomagnetyczne i strukturalne w
Karpatach

prof. Antoni
Tokarski

dr Emõ Márton,Instytut
Geofizyczny Wêgier

2008-2010

8
Petrologia i datowania radiometryczne
wybranych ska³ magmowych Wyspy Króla
Jerzego (Antarktyka)

dr hab. Krzysztof
Krajewski

dr Zoltan Pecskay, Instytut
Badañ Nuklearnych WAN

2008-2010

WIETNAM

9
Badania spêkanych klastów w pó³nocnym
Wietnamie

prof. Antoni
Tokarski

prof. Nguyem Trong Yem,
Instytut Nauk Geolog. WANiT

2007-2009



temów krasowych Czeskiego Krasu, ge nezy i wieku pow sta wania krio genic znych form kal cy towych w
jaski ni ach oraz bu dowy skali czasu dla pro fili osadów jask iniowych ba danych me to dami pa leo mag ne -
tyc znymi. Przy go tow ano i z³o¿ono do druku w “In ter na tional Jour nal on Karst and Cave Sci ence” pub -
lik acjê pod su mowuj¹c¹ da tow anie krio genic znych form kal cy towych z jaskiñ Pol ski, Czech i S³owacji.

ROSJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiedzy PAN i Rosyjsk¹ Akademi¹ Nauk

3. 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

Part ner: Instytut Geologiczny Rosyjskiej Akademii Nauk
Koordynatorzy: dr Hubert Wierzbowski, dr Michail Rogov

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 2008
wykonano szereg ba dañ pod k¹tem oceny stanu zachow ania ma te ria³ów ze bra nych w roku poprzed nim
w Rosji. Prze prowad zone ba da nia ka to do lu mi nes cen cy jne i anal izy za war toœci pier wi ast ków œladowych 
wykaza³y do bry stan zachow ania oko³o 60 ros trów be lem nitów i nie do statec zny stan zachow ania kilku-
dziesiêciu muszli ma³¿y z rodzaju Gry phaea. W ra mach wspó³pracy na prze³omie wrzeœnia i paŸdzier -
nika br. przy jmow ano w ING PAN dr M. Ro gova.

S£OWACJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i SAN

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

Part ner: S³owacka Akademia Nauk
Koordynatorzy: prof. dr hab. Antoni Tokarski, dr Dusan 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.

5. Te mat: Mona zite as micro- recorder of geo logi cal pro cesses

Part ner: Slo vak Acad emy of Sci ence, Geo log i cal In sti tute, Bratislava
Koordynatorzy: dr Monika A. Kusiak, RNDr. Igor Broska

Wspó³praca do tyczy geo chronolo gii wy bra nych jed nos tek pol skiej oraz s³owack iej czêœci Kar pat.
W min io nym roku mia³ miejsce pier wszy wy jazd M. Ku siak w ra mach pro jektu, podczas którego zosta³
omówiony obecny stan wiedzy do tycz¹cej geo chronolo gii U- Th- Pb ró¿nych faz min er alnych, takich jak
mona cyt, cyr kon i kseno tym, a tak¿e wyk onano ba da nia tere nowe w górach Tribeæ.

UKRAINA
Umowa o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i NANU

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

Partnerzy: Wydzia³ Geograficzny Uniwersytetu we Lwowie, Instytut Ukrainoznawstwa NANU we
Lwowie oraz Instytut Nauk Geologicznych NANU w Kijowie
Koordynatorzy: prof. dr hab. Teresa Madeyska, prof. Andrej Boguckyj, dr Oleksander Sytnyk, prof.
Petro Gožik, dr Maryna Komar

Kon tynuow ano prowad zone od kilkuna stu lat wspólne ba da nia, w których uc zest niczy tak¿e
Zak³ad Geo grafii Fi zyc znej i Pa leo geo grafii UMCS w ra mach zakoñc zo nych grantów. W roku 2008
by³y to g³ównie prace anali tyc zne: anal iza py³kowa (dr M. Ko mar ING NANU, Kijów), przy go towy -
wanie próbek do analiz chemic znych (dr B. £¹cka ING PAN). Wprowad zono po prawki i uzupe³ni enia
po re cenzjach wy dawnic zych w 3 ar tyku³ach. S¹ one od lis to pada 2008 r do stêpne on line: por. –
Publikacje 1b) Bo guckyj et al., 2008; Ko mar et al., 2008; £¹cka et al., 2008. Przy go tow ano kolejne 2
artyku³y. Wyniki ba dañ prowad zo nych w ra mach wspó³pracy prezen tow ano w cza sie Warsz tatów
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Geoar cheo logic znych w Je zu polu i w ra mach XV semi nar ium polsko- ukraiñskiego we Wroc³awiu (por.
“Kon fer encje”) i opub likow ano w ar tyku³ach i ma te ria³ach kon fer en cy jnych (por. Pub lik acje 1c. £¹cka
et al., 2008; 1d. Bo gucki et al., 2008; Ko mar et al., 2008; £anc zont et al., 2008).

WÊGRY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i WAN

7. Te mat: Ba da nia pa leo mag ne tyc zne i struk tu ralne w Kar patach

Partnerzy: Eötvös Loránd Geo phys i cal In sti tute, Geo log i cal In sti tute of Hun gary
Koordynatorzy: prof. dr hab. Antoni Tokarski, dr Emö Márton

Roz poc zêto pa leo mag ne tyc zne ba da nia tere nowe p³aszc zow iny dukiel skiej i neo genu wype³niaj¹-
cego Kot linê Orawsko- Nowotarsk¹ oraz opróbowano kon trolne stano wisko w Za pad lisku Przed kar -
packim. Kon tynuow ano ba da nia struk tu ralne w stre fie tek tonic znej Darno oraz roz poc zêto takie ba da nia 
w kot linach Nowos¹deck iej i Orawsko- Nowotarskiej a tak¿e w oko licy Bu da pesztu (Buda Hills). Od -
dano do druku trzy ar tyku³y.

8. Te mat: Pet rolo gia i da tow ania ra di ome tryc zne wy bra nych ska³ mag mowych Wyspy Króla Jer zego 
(Antark tyka)

Part ner: In sti tute of Nu clear Re search, Hun gar ian Acad emy of Sci ences
Koordynatorzy: dr hab. Krzysztof Krajewski, dr Zoltán Pécskay

Ze spó³ labo ra to rium izo topów ra dio genic znych ATOMKI (Dr. PÉCSKAY Zoltán, Dr. BA LOGH
Ka dosa i Mrs. TÓTH Erz sé bet) dok ona³ da towañ me tod¹ K-Ar dol erytów po chodza cych z sillów i da jek
w osadowej sek wencji me zo zoiku cen tral nego Spits ber genu (re jony Is fjor den, Sas senfjor den i Bil lefjor -
den). Jest to druga se ria oznac zeñ, z której uzys kano 25 dat o wy sokim stopniu praw do po do bieñstwa. Dr
Zol tan Pecs kay goœci³ w ING PAN w ter minie 7-9/09/2008, gdzie kon sul towa³ po zys kane wyniki da -
towañ ra di ome tryc znych. Wspó³praca jest kon tynuow ana.

WI ET NAM
Mem o ran dum do Porozumienia o wspó³pracy naukowej pomiêdzy PAN i WANT

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

Part ner: Instytut Nauk Geologicznych WANiT
Koordynatorzy: prof. dr hab. Antoni K. Tokarski, prof. dr N. T. Yem

Ukoñc zenie oraz obrona roz prawy dok tor skiej N. Q. Cuonga “Late Ter ti ary to Re cent tec ton ics of
the Red River Fault Zone (Viet nam ese part) based on stud ies of sedi men tary rocks and geo mor phic
data”.

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARO DOWA REALI ZOW ANA BEZ UMÓW

AUS TRA LIA
Part ner: Re search School Of Earth Sci ences, The Aus tra lian Na tional Uni ver sity, Can berra
Koordynatorzy: dr hab. Rob ert Anczkiewicz, dr Daniela Rubatto, mgr Katarzyna Walczak
Temat: Badania dystrybucji pierwiastków œladowych w granatach i cyrkonach ska³ UHP-(U)HT w celu
okreœlenia wzajemnych relacji wzrostu granatów i cyrkonów

Ba da nia reali zow ane jako czêœæ pro mo tor skiego pro jektu ba dawczego K. Walc zak: “In ter pre tacja
da towañ Sm- Nd i Lu- Hf granatów w ska³ach wy soko ciœni en iowych i wy soko tem pera tu rowych w œwie-
tle ba dañ dys try bucji pier wi ast ków œladowych”.

Jednym z po dejmow anych w ra mach pracy dok tor skiej prob lemów jest próba wy jaœni enia roz-
bie¿noœci w do tychczasowych da tow ani ach UHP i UHT granulitów ze Starego Giera³towa. Da tow ania
cyrkonów o ku listym kszta³cie, tra dycy jnie in ter pre tow anych jako wzrastaj¹cych w wa runk ach facji
granuli towej daj¹ wiek ok. 345 Ma. Da tow ania granatów z tych sa mych ska³ me tod¹ Lu- Hf wska zuj¹ na
wiek wzrostu granatu w wa runk ach facji granuli towej ok. 390 Ma temu. Tak od mienne daty rodz¹ py ta -
nie, która z nich od nosi siê do etapu pro gre sy wnego ul trawy sokich ciœnieñ i tem pera tur. Wy jaœni eniem
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tak du¿ej rozbie¿noœæ wieków jest in ter pre tacja dat cyrkon owych jako odz wier cied laj¹cych facjê gra-
nulitow¹, ale nie ul trawy soko ciœni en iow¹, lecz ret ro gre sywn¹. W celu wery fikacji tej hi po tezy prze -
prowad zono da tow ania in situ (U-Pb SHRIMP) i anal izy pier wi ast ków REE w cyrkonach o ku lis tej mor -
folo gii oraz w grana tach tych ska³, co poz woli³o na ok reœle nie wza jemnych relacji wzrostu granatów
i cyrkonów. Analogic zne ba da nia prze prowad zono tak¿e na cyrkonach i grana tach granulitu z Zagórze
Œl¹skiego. Uzys kane wyniki poz woli³y na wyo drêb ni enie kilku faz wzrostu kryszta³ów cyrkonu i gra-
natu oraz ok reœle nie wza jemnych relacji wzrostu poszc zególnych faz.

CZECHY
Part ner: Instytut Botaniki Czeskiej Akademii Nauk
Koordynatorzy: dr Przemys³aw Gedl, dr V. Jankovska
Temat: Wystêpowanie dinocyst w czwartorzêdowych utworach Karkonoszy.

Ba da nia maj¹ na celu udoku men towaæ wystêpow anie pa leo geñskich ze spo³ów dino cyst w czwar -
torzêdowych ut wo rach Karkonoszy oraz wy jaœniæ ich ge nezê.

FRANCJA, USA
Part ner: CGS ULP-CNRS, Strasbourg; Univ. of Cincinnati, USA; De part ment of Ge ol ogy,
Koordynatorzy: prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr N. Clauer, dr W. Huff
Temat: Historia diagenezy ska³ paleozoicznych basenu ba³tyckiego i tarczy ba³tyckiej.

Przed mio tem wspó³pracy, która ci¹gnie siê od wielu lat, by³y ba da nia his to rii dia ge nezy ska³ pa leo -
zoic znych basenu ba³tyck iego i tarczy ba³tyck iej, oparte o da tow anie K+Ar i stu dia rent ge no grafi cyne
ben to ni tow or dowiku i sy luru. W roku 2008 wyk onano re dak cjê koñcow¹ wspól nej pub lik acji: Œro doñ
J., Clauer N., Huff W., Dudek T. and Ba naœ M. K-Ar dat ing of Or do vi cian ben to nites from the Bal tic Ba -
sin and the Bal tic Shield: im pli ca tions for the role of tem pera ture and time in the il li ti za tion of smec tite.
Praca ta zosta³a w lis to padzie z³o¿ona do druku w Clay Min er als.

JA PONIA
Part ner: Na tional In sti tute of Po lar Re search, To kyo
Koordynatorzy: dr Monika A. Kusiak, dr Dan iel J. Dunkley
Temat: Chro no log i cal con straints on the mag mas em place ment in granitoid bod ies of mixed or i gin on the 
base of Karkonosze com pos ite pluton (NE Bo he mian Mas sif)

Wspó³praca do tyczy geo chronolo gii cyrkonów po chodz¹cych z grani toidów Karkonoszy. Wyniki
ba dañ izo to powych U- Th- Pb poz wa laj¹ na ok reœle nie wieku wy dar zeñ mag mowych. Anal izy pier wi ast -
ków ziem rzad kich (REE) w cyrkonach poz wol¹ na odt wor zenie wa runków geo chemic znych, w jakich
min era³y te pow stawa³y (pub lik acja w przy go tow aniu).

NIEMCY
Part ner: Federalny Instytut Geonauk
Koordynatorzy: dr Juliane Fenner, dr hab. Jaros³aw Tyszka
Temat: Zespo³y otwornic bentonicznych albu Dolnej Saksonii.

Ba da nia s¹ czêœci¹ miêdzynaro dowego pro jektu AL BI CORE oraz jego pod pro jektu “Bo real Cre ta -
ceous Cy cles Pro ject”. W roku 2008 zajêto siê przy go tow aniem pub lik acji do druku. Prace ba daw cze
stanowi³y czêœæ ba dañ statu towych (por. zad. 3.2).

NOR WE GIA
Part ner: Uniwersytet w Bergen
Koordynatorzy: mgr Micha³ Warcho³, prof. dr W. Nemec
Temat: Eocene sed i men ta tion in Boyabat Ba sin, north-cen tral Tur key.

Te goroc zny udzia³ w ba da ni ach tere nowych w Turcji umo¿liwi³ ze bra nie do dat kowych ma te ria³ów 
ba dawczych w celu reali zacji pro jektu ba dawczego pro mo tor skiego mgr. Mi cha³a War cho³a. Ze brany
ma te ria³ jest obec nie na etapie obróbki tech nic znej i in ter pre tacji. Wyniki ba dañ pot wierdzi³y, ¿e for -
macja z Kusurii ob fi tuje w ca³e spek trum ³awic sil nie od bie gaj¹cych od powszech nie znanych mod eli
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tur bi dy towych, a które mo¿na in ter pre towaæ jako hiper pi knity. Wyniki ba dañ for macji Kusurii, która
reprezen tuje suk cesjê o piaszczysto- ¿wirowym typie za si lania, pow inny poz wo liæ na pe³n¹ charakte-
rystykê osadów hiper pi kni towych i do pre cyzow anie kry teriów facjalnych ich roz pozna wania.

ROSJA
Part ner: Katedra Hydrogeologii Uniwersytetu w St. Petersburgu
Wykonawcy: dr Adam Porowski, dr Natalia Vinograd
Konsultanci: prof. dr hab. Jan Dowgia³lo, prof. dr hab. Stanis³aw Ha³as, prof. Arkady Voronow
Temat: Or i gin of min eral wa ters in Staraya Russa Spa, NW Rus sia

Wspó³praca do tyczy ok reœlenia po chodzenia wód min er alnych w uzdrowisku Sta raja Russa, po³o-
¿onego oko³o 200 km na po³ud nie od St. Pe ters burga, w obsz arze len in gradz kiego basenu ar tezy jskiego.
Po brano próbki wody do ba dañ izo to powych z czêœci najwa¿niejszych ujêæ uzdrowiska. W ING PAN
wyk onano oznac zenia sk³adu izo to powego tlenu i wo doru w czterech próbkach wód min er alnych z gór -
node woñskich i œrod kowode woñskich warstw wo donoœnych ujmow anych na terenie uzdrowiska. Przy
wspó³pracy nau kowej z Wydzia³em Fi zyki UMCS (i.e. prof. dr hab. Stanis³aw Ha³as) w wo dach tych
oznac zono równie¿ sk³ad izo to powy si arc zanów. Do dalszych oznac zeñ izo to powych po zosta³y dwie
próbki wód pow ierzchniowych: opad at mos feryc zny i woda z rzeki Polist (lo kalna strefa dre na¿owa).
Oznac zenia sk³adu chemic znego w 3 próbkach wód pow ierzchniowych zosta³y ju¿ wyk onane w Kate -
drze Hydro geo lo gii Uniwer sytetu w St. Pe ters burgu. Ze brano i zes tawiono ar chi walne wyniki analiz
chemic znych wód oraz ma te ria³y do tycz¹ce bu dowy geo logic znej i wa runków hydro geo logic znych re -
jonu uzdrowiska. In ter pre tacja wyników ba dañ jest ak tu al nie w opra cow aniu i w przy go tow aniu do
wspól nego ar tyku³u. Wstêpne wyniki ba dañ zosta³y za prezen tow ane w formie wspól nego ref eratu na
zjeŸdzie Komisji Wód MIn er alnych i Ter malnych IAH w Stam bule, Turcja, 29.08–8.09.2008.

RU MU NIA
Part ner: Uniwersytet w Cluj-Napoca, Uniwersytet w Bukareszcie
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, C.G. Cetean, prof. S. Filipescu (Cluj-Napoca), prof. T. Neagu
(Bukareszt)
Temat: Wybrane aspekty taksonomii otwornic aglutynuj¹cych

Wyk onano anal izy kilku tak sonów g³êboko mor skich ot wor nic aglu tynuj¹cych, znalezio nych w
kre dowych osadach Morza Bar entsa oraz Kar patach fliszowych. Opi sano Eo bi gen erina, n.gen. – nowy
rodzaj ot wor nicy aglu tynuj¹cej.
Part ner: Uniwersytet w Bukareszcie
Koordynatorzy: dr Artur Kêdzior, dr Mihai Popa
Temat: Jurajskie osady wêglonoœne rejonu Banatu – porównanie z analogicznymi osadami na terenie
Polski.

W 2008 roku mia³ miejsce wy jazd tere nowy w re jon an tyk liny An ina (SW czeœæ Ru mu nii). Mia³ on
na celu kon tynuacjê szczegó³owych ba dañ se dy men to logic znych dol no ju rajskiej suk cesji wêglonoœnej
for macji Steier dorf. Ba dane by³y osady wystêpuj¹ce w ka mienio³omie Ponor. Wyk onano szereg de talic -
znych opisów osadów wêglonoœnych oraz czarnych ³up ków bi tumic znych przykry waj¹cych suk cesjê
wêglonoœn¹. Obec noœæ mi¹¿szych li to somów pi askow cowych o z³o¿onej bu dowie wewnêtrznej, 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 wêglonoœnej i po jawi anie siê
lic znych wk³adek osadów drob nozi arnistych i fi to genic znych wska zuje na zmniejszaj¹c¹ siê si³ê trans -
por tow¹.

UKRAINA
Part ner: Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Koordynatorzy: dr Przemys³aw Gedl, dr T. Shevchenko
Temat: Biostratygrafia dinocystowa i paleogeografia eocenu i oligocenu NW Ukrainy w nawi¹zaniu do
polskiej czêœci basenu epikontynentalnego

Wspó³praca w ra mach pro jektu ba dawczego w³as nego dr P. Gedla MNiSW nr N N307 107035.
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WIELKA BRY TA NIA
Part ner: Uni ver sity Col lege Lon don
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr hab. M. A. Kaminski M. A. (UCL)
Temat: Zespo³y otwornic bentonicznych kredy pd.-zach. czêœci Morza Barentsa

Ba da nia ze spo³ów ot wor ni cowych Morza Bar entsa prowadzi E. Se toyama – dok to rant ING PAN.
W roku 2008 ze brano i zanali zow ano do stêpn¹ lit era turê. Wyk onano anal izy jakoœciowe prób mik ro pa -
le on to logic znych osadów gór nej kredy. Oznac zono ot wor nice ben tonic zne oraz przy go tow ano wstêpne
opisy sys te ma tyc zne ba danych mik roska mienia³oœci. Wyniki za prezen tow ano podczas I Pol skiego
Kon gresu Geo logic znego w Kra kowie oraz In ter na tional Work shop on Ag glu ti nated Fo ra mini fera,
Cluj- Napoca w Ru mu nii.

CZ£ON KOSTWO Z WY BORU W MIÊDZYNARO DOWYCH ORGANI ZACJACH
NAU KOWYCH

Prof. Nonna Bakun- Czubarow

• Cz³onek 16-osobowego Komitetu Koordynacyjnego Miêdzynarodowych Konferencji Eklogitowych
(In ter na tional Eclogite Con fer ence Co-ordinating Com mit tee – IECCC), od 1993 r. Komitet ten dzia³a
w ramach In ter na tional Litho sphere Pro gram (ILP). W 2005 r. zosta³a wybrana na czwart¹ 4-letni¹
kadencjê.

• Cz³onek grupy roboczej UDCCS (Ul tra Deep Con ti nen tal Crust Subduction), zajmuj¹cej siê ul tra-
g³êbok¹ subdukcj¹ skorupy kontynentalnej, dzia³aj¹cej w ramach In ter na tional Litho sphere Pro gram
(ILP) od 2005 r.

• Narodowy korespondent Miêdzynarodowej Asocjacji Wulkanologii i Chemii Wnêtrza Ziemi
(IAVCEI), od 1978 r.

Dr Dari usz Gmur

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

Dr Monika Ku siak

• Cz³onek Eu ro pean Microbeam Anal y sis So ci ety, EMAS, wybór w 2002 r.
• Cz³onek In ter na tional As so ci a tion of Sedimentologists, IAS, wybór w 2002 r.

Prof. Marek Le wan dowski

• Cz³onek Zarz¹du In ter na tional Con ti nen tal Sci en tific Drill ing Pro gram (ICDP), od 2000 r. do dziœ.
• Przewodnicz¹cy Komitetu Narodowego PAN ds. Wspó³pracy z Miêdzynarodowym Kontynentalnym

programem G³êbokich Wierceñ (ICDP), od 2002 r. do dziœ.
• Cz³onek Komitetu Narodowy PAN ds. Wspó³pracy z Miêdzynarodow¹ Uni¹ Geodezji i Geofizyki

(IUGG), od 2000 r. do dziœ.
• Cz³onek Rady Redakcyjnej Pure and Ap plied Geo phys ics, od 2008 r.
• Cz³onek Rady Redakcyjnej Geologia Croatica od 2008 r.

Prof. Teresa Mad eyska

• Cz³onek Komitetu Narodowego INQUA – Miêdzynarodowej Unii Badañ Czwartorzêdu.

Prof. Szcze pan Porêb ski

• Cz³onek Rady Redakcyjnej Geologica Carpathica, od 2000 r.
• Cz³onek Rady Redakcyjnej Geo log i cal Quar terly, od 2007 r.

Dr Adam Por owski

• Cz³onek Komisji Wód Mineralnych i Termalnych IHA od 2001 r.

Prof. Krystyna Sze roc zyñska

• Sekretarz Komitetu Narodowego INQUA – Miêdzynarodowej Unii Badañ Czwartorzêdu.

Prof. Jan Œro doñ

• Eu ro pean Clay Groups As so ci a tion, cz³onek Rady Redakcyjnej Clay Min er als, od 1992 r.
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• Czeska i S³owacka Grupa Ilasta, cz³onek honorowy od 1996 r.

Prof. An toni To kar ski

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

 Dr hab. Ja ros³aw Tyszka

• Cz³onek korespondent Niemieckiej Komisji Stratygrafii Kredy, od 1999 r.
• Sekretarz Fundacji im. J. Grzybowskiego, Kraków-Londyn, od 2006 r.

Prof. Andrzej ¯elaŸniewicz

• Cz³onek zespo³u redakcyjnego GeoLines, wyd. Akademii Nauk Republiki Czeskiej, od 2002r.
• Cz³onek zespo³u redakcyjnego Zeitschrift fuer Geologische Wiessenschaften, od 2002 r.
• Cz³onek Komitetu Narodowego PAN ds. Wspó³pracy z Miêdzynarodowym Kontynentalnym

Programem G³êbokich Wierceñ (ICDP) od 2006 r.
• Cz³onek Komitetu Narodowy PAN ds. Wspó³pracy z Miêdzynarodow¹ Uni¹ Geodezji i Geofizyki

(IUGG)

MIÊDZYNARO DOWA WYMI ANA OSO BOWA

Lista wy jazdów

Dr Aneta Anczkiewicz
Wielka Brytania, Londyn, 23.11–22.12.2008. Uni ver sity Col lege Lon don, szkoleniowy, finansowanie: sieæ GAZY.
USA, An chor age, 14–22.09.2008. konferencyjny, finansownie: FNP-stypednium konferencyjne i temat 2.6.

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz
Aus tra lia, Can berra, ANU, 1–14.02.2008. Eurispet, wyk³ady zaproszone.
Wielka Brytania, Keyworth, NIGL, 17–22.02.2008, badawczy, finansowanie: grant w³asny.
Indie, Sikkim, 29.10.-21.11.2008, prace terenowe, finanso0wanie temat 1.5.

Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Norwegia, Oslo, 5-10.08.2008, konferencyjny, finansowanie: In ter na tional Litho sphere Pro gram i grant MNiSW: 2 P04D 038

29.

Dr hab. Pawe³ Bylina
Antarktyka Zachodnia, Szetlandy Po³udniowe, Wyspa Króla Jerzego, 8.12.2008–12.02.2009, ekspedycja polarna, badawczy,

finansowanie: projekt badawczy miêdzynarodowy DWM/N8IPY/2008.

Dr Arkadiusz Derkowski
Can ada, Backer Hughes Can ada Co., 27.10.2008–30.03.2010. Se nior min er al o gist, finansowanie: Baker Hughes North

America.

Dr Micha³ G¹siorowski
Wêgry, Kaszthely, 24–28.08.2008, West-Transdanubian Dis trict En vi ron men tal and Wa ter Au thor ity, Dept. Kis-Balaton, work -

shop, finansowanie: De part ment Kis-Balaton i zadanie badawcze 6.5.

Dr Dariusz Gmur
Turcja, Zonguldak; Gruzja, Tbilisi; Grecja, Chios, 28.05–13.06.2008. Karaelmas Uni ver sity, badawczy, organizacyjny,

konferencja, finansowanie: sieæ GAZY.
Ukraina, Lwów, Donieck, 25.08–6.09.2008. In sti tute of Ge ol ogy and Geo chem is try of Com bus ti ble Min er als, NAS of Ukraine,

Lviv, konferencja, badawczy, organizacyjny, finansowanie: sieæ GAZY.

Mgr Jan Hejnar (SD)
S³owacja, Bratys³awa, 9–11.03.2008. Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Comeniusa, wyjazd szkoleniowo-badawczy,

finansowanie: zadanie 3.4.

Dr hab. Hel ena Hercman
Chiny. Wulon,Chongqing-Guilin- Kunming, 27.05–15.06.2008, South west Uni ver sity of China, konferencja, finansowanie:

grant i tematy 1.7, 1.8.

Dr Artur Kêdzior
Czechy, Praga, 25-28.05.2008. Uniwersytet Karola w Pradze, konferencja, finansowanie: sieæ GAZY.
Turcja, Zonguldak; Gruzja, Tbilisi; Grecja, Chios, 28.05–13.06.2008. Karaelmas Uni ver sity, badawczy, organizacyjny,

konferencja, finansowanie: sieæ GAZY.
Rumunia, Banat, 5–17.08.2008. Uniwersytet w Bukareszcie, badawczy, finansowanie: sieæ GAZY.
Ukraina, Lwów, Donieck, 25.08–6.09.2008. In sti tute of Ge ol ogy and Geo chem is try of Com bus ti ble Min er als, NAS of Ukraine,

Lviv, konferencja, badawczy, organizacyjny, finansowanie: sieæ GAZY.
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Dr hab. Krzysztof Krajewski
Svalbard, Spitsbergen pó³nocny, 7–22.07.2008. Ekspedycja polarna, badawczy, finansowanie: projekt badawczy specjalny

IPY/297/2006 i projekt badawczy w³asny N307 069 32/4103.
Antarktyka Zachodnia, Szetlandy Po³udniowe, Wyspa Króla Jerzego, 8.12.2008–6.04.2009, ekspedycja polarna, badawczy,

finansowanie: projekt badawczy miêdzynarodowy DWM/N8IPY/2008.

Dr Monika A. Kusiak
Japonia, Tokio, 14.12.2007–11.01.2008. Na tional In sti tute of Po lar Re search, badawczy, finansowanie: grant FNP.
S³owacja, Smolenice, 8–11.04.2008. Slo vak Acad emy of Sci ence, konferencja, finansowanie: grant FNP.
Aus tria, Wiedeñ, 15–19.04.2008. Slo vak Acad emy of Sci ence, konferencja, finansowanie: sieæ GAZY.
Turcja, Zonguldak; Grecja, Chios, 25.05–13.06.2008., Karaelmas Uni ver sity, badawczy, organizacyjny, konferencja,

finansowanie: sieæ GAZY.
Rosja, St. Pe ters burg, 29.06–4.07.2008. Rus sian Geo log i cal Re search In sti tute (VSEGEI), szkoleniowo-konferencyjny,

finansowanie: FNP oraz temat 2.8.
S³owacja, Bratys³awa, 15–19.09.2008. Slo vak Acad emy of Sci ence, badawczy, finansowanie: wymiana bezdewizowa

PAN/SAN i Wydz. VII PAN.
W³ochy, Mediolan, 21–26.10.2008. Milano Uni ver sity, organizacyjny, finansowanie: sieæ GAZY.

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
Chorwacja, góry Velebit, Dalmacja pó³nocna, 15–31.08.2008, Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydzia³ Górnictwa, Geologii i

In¿ynierii Naftowej, badawczy, finansowanie temat 4.5 i wymiana z zagranic¹ PAN.

Prof. dr hab. Teresa Madeyska
Ukraina, Lwów, Jezupol, 26–29.08.2008, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego, konferencyjny, finansowanie:

grant UMCS.
Ukraina, Lwów, 5–7.10.2008. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego, organizacyjny, finansowanie: temat 6.

Dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska
Czechy, Praga, 25-28.05.2008. Uniwersytet Karola w Pradze, konferencja, fi nansowanie: sieæ GAZY.
Turcja, Zonguldak; Gruzja, Tbilisi; Grecja, Chios, 28.05–13.06.2008. Karaelmas Uni ver sity, badawczy, organizacyjny,

konferencja, finansowanie: sieæ GAZY.
Niemcy, Bonn, 30.08-5.09.2008. Uni ver sity of Bonn, konferencja 12th In ter na tional Palynological Con gress), finansowanie:

zadanie 5.4 i sieæ GAZY.

Dr Mariusz Paszkowski
Czechy, Praga, 25–28.05.2008. Uniwersytet Karola w Pradze, konferencja, finansowanie: sieæ GAZY.
Ukraina, Lwów, Donieck, 25.08–6.09.2008. In sti tute of Ge ol ogy and Geo chem is try of Com bus ti ble Min er als, NAS of Ukraine,

Lviv, konferencja, badawczy, organizacyjny, finansowanie: sieæ GAZY.
Turcja, Zonguldak; Gruzja, Tbilisi; Grecja, Chios, 28.05–13.06.2008. Karaelmas Uni ver sity, badawczy, organizacyjny,

konferencja, finansowanie: sieæ GAZY.

Mgr Jacek Pawlak (SD)
S³owenia, Postojna, 16–21.06.2008, Karst Re search In sti tute. Sci en tific Re search Cen tre of the Slovenian Acad emy of Sci ences 

and Arts, konferencyjny, finansowanie: stypendium EU Ma rie Cu rie pro ject SMART-KARST.

Mgr Piotr B. Perkowski (SD)
Rosja, St. Pe ters burg, 29.06–4.07.2008. Rus sian Geo log i cal Re search In sti tute (VSEGEI), szkoleniowo-konferencyjny,

finansowanie: grant promotorski MNiSW nr N N307 060234.
Czechy, Praga, 7–9.07.2008, 9th Eu ro pean Work shop on La ser Ab la tion in El e men tal and Iso to pic Anal y sis, wyjazd

szkoleniowo-konferencyjny, finansowanie: grant promotorski MNiSW nr N N307 060234.

Prof. dr hab. Szczepan Porêbski
USA, Aus tin, San An to nio, 10.04–07.05.2008, Uni ver sity of Texas at Aus tin, badawczy, udzia³ w konferencji AAPG,

finansowanie: sieæ OTWORY, Uni ver sity of Texas at Aus tin.

Mgr Przemys³aw Prêdki (SD)
Portugalia, Faro, 14–21.12.2008, Uniwersytet Algarve, Faculdade de Cienias do Mar, konsultacja, grant promotorski, zadanie

5.2.

Mgr Agata Pruszczyñska
Wêgry, Kaszthely, 24–28.08.2008, West-Transdanubian Dis trict En vi ron men tal and Wa ter Au thor ity, Dept. Kis-Balaton, work -

shop, szkoleniowy, finansowanie: De part ment Kis-Balaton i temat 6.5.

Dr Marta Rauch-W³odarska
Szwecja, Uppsala, 25.07–1.09.2008. Hans Ramberg Tec tonic Lab o ra tory na Uniwersytecie w Uppsali, badawczy. ING PAN i

œrodki w³asne.

Mgr Grzegorz Sujka
Chiny. Wulon,Chongqing-Guilin- Kunming, 27.05–15.06.2008, South west Uni ver sity of China, konferencja, finansowanie:

grant i tematy 1.7, 1.8.
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Mgr Magdalena Suchora (SD)
Wêgry, Kaszthely, 24–28.08.2008, West-Transdanubian Dis trict En vi ron men tal and Wa ter Au thor ity, Dept. Kis-Balaton, work -

shop, organizacyjny, finansowanie: De part ment Kis-Balaton i temat 6.5.

Mgr Marek Szczerba (SD)
Wielka Brytania, Shef field, 7–14.07.2008. CCP5 Sum mer School meth ods in mo lec u lar sim u la tion, Shef field Uni ver sity, Shef -

field Hal lam Uni ver sity, szkoleniowy, finansowanie: zadanie 2.1.

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Wêgry, Kaszthely, 24–28.08.2008, West-Transdanubian Dis trict En vi ron men tal and Wa ter Au thor ity, Dept. Kis-Balaton, work -

shop, organizacyjny, finansowanie: De part ment Kis-Balaton i temat 6.5.
Finlandia, Laponia, 7–16.07.2008, Oulanka i Kevo (Re search Sta tions), badawczy, finansowanie: EU pro ject LAPBIAT II i

BWZ PAN.
Rosja, Moskwa, 13–17.10.2008, Rosyjska Akademia Nauk, konferencja, finansowanie: BWZ PAN.
Finlandia, Hel sinki, 12-15.11.2008, Uniwersytet w Helsinkach, organizacyjny, finansowanie: BWZ, Uniw. w Helsinkach i

zadanie badawcze 6.5.

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Ukraina, Donbas, 30.08–6.09.2008. Badawczy- praca w terenie, finansowanie: sieæ GAZY.
Ukraina, Lwów, 23–27.09.2008, konferencyjny, zadanie 2.2.

Prof. dr hab. Antoni Tokarski
Wêgry, Budapeszt i strefa tektoniczna Darno, 13–20.10.2008, badania terenowe, finansowanie: wymiana bezdewizowa

PAN/WAN i Wydz. VII PAN.
S³owacja, Upohlav, 23–27.04.2008. Konferencja i badania terenowe, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/SAN i Wydz.

VII PAN.

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
Rumunia, Cluj-Napoca, 5–16.09.2008. Uniwersytet Babeº-Bolyai, konferencja i wyjazd badawczy, finansowanie: zadanie 3.2.

Mgr Katarzyna A. Walczak (SD)
Aus tra lia, Can berra, 31.01–20.02.2008, Re search School of Earth Sci ences, The Aus tra lian Na tional Uni ver sity, wyjazd

szkoleniowo-badawczy, finansowanie: stypendium EU Ma rie Cu rie i grant promotorski MNiSW: N N307 057734.
Czechy, Praga, 7–9.07.2008, wyjazd szkoleniowo-konferencyjny, finansowanie: grant promotorski MNiSW: N N307 057734.

Mgr Micha³ Warcho³ (SD)
Turcja, Boyabat, 27.08–25.09.2008. Basen Boyabat, badawczy, finansowanie: grant promotorski MNiSW: N N307 428134.

Dr Edyta Zawisza
Finlandia, Laponia, 30.03–6.04.2008 i 7–16.07.2008, Oulanka (Re search Sta tion), badawczy, finansowanie: EU pro ject

LAPBIAT II.
Wêgry, Kaszthely, 24–28.08.2008, West-Transdanubian Dis trict En vi ron men tal and Wa ter Au thor ity, Dept. Kis-Balaton, work -

shop, szkoleniowy, finansowanie: De part ment Kis-Balaton i zadanie badawcze 6.5.

Lista przy jazdów

Prof. Tomasz Boski
Portugalia, Faro, Uniwersytet Algarve, 1–4.10.2008, szkoleniowy, finansowany przez goœcia.

Prof. dr Laris sa Dobrzhinetskaya
USA, Riv er side, Uni ver sity of Cal i for nia, 10–17.09.2008, przyjazd do prof. N. Bakun-Czubarow, szkoleniowo-organizacyjny,

finansowanie: In ter na tional Litho sphere Pro gram i ING PAN.

Prof. Yuriy Fedoryshyn
Ukraina, Lwów, Pañstwowy Instytut Poszukiwañ Geologicznych Ukrainy, 19–25.05.2008 oraz 17–23.11.2008, przyjazd do

prof. N. Bakun-Czubarow, organizacyjno-badawczych, finansowanie: Wydz. VII PAN i grant MNiSW nr 2 P04D 038 29.

Dr László Fodor
Wêgry, Budapeszt, Geo log i cal In sti tute of Hun gary, 25.09–2.10.2008, badawczy, do prof. A. Tokarskiego, finansowanie: BWZ

w ramach wymiany bezdewizowej PAN/WAN.

 Dr Zusana Horicka
Czechy, Dept. of Ecol ogy, Charles Uni ver sity in Praque, 7–11.04.2008, badawczy, organizacyjny, finansowanie: koszt w³asny,

zakwaterowanie ING PAN.

Gabor Imre
Wêgry, Budapeszt, Eötvös Loránd Geo phys i cal In sti tute of Hun gary, 2–15.10.2008, badawczy do prof. A. Tokarskiego,

finansowanie: BWZ w ramach wymiany bezdewizowej.

Dr Maryna Komar
Ukraina, Kijów, Instytut Nauk Geologicznych NANU, 3–13.11.2008, badawczy do prof. T. Madeyskiej, finansowanie: BWZ w

ramach wymiany bezdewizowej PAN/NANU.
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Dr Emö Márton
Wêgry, Budapeszt, Eötvös Loránd Geo phys i cal In sti tute of Hun gary, 2–15.10.2008, badawczy do prof. A. Tokarskiego,

finansowanie: BWZ w ramach wymiany bezdewizowej PAN/WAN.

Dr Zoltan Pecskay
Wêgry, In sti tute of Nu clear Re search of the Hun gar ian Acad emy of Sci ences (ATOMKI), Debrecen, 7–9.09.2008, badawczy do

dr hab. K. Krajewskiego, finansowanie: BWZ PAN w ramach wymiany bezdewizowej PAN/WAN.

Dr Mikhail Rogov
Rosja, Geo log i cal In sti tute, Rus sian Acad emy of Sci ences, Moskwa, 23.09–3.10.2008, badawczo-konferencyjny do dr H.

Wierzbowskiego, finansowanie: BWZ PAN w ramach wymiany bezdewizowej PAN/RAN oraz Wydzia³ VII PAN.

Dr Dusan Starek
S³owacja, Bratys³awa, S³owacka Akademia Nauk, 6–10.10.2008, badawczy do prof. A. Tokarskiego, finansowanie: BWZ w

ramach wymiany bezdewizowej PAN/SAN.
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VIII. UPOWSZECH NI ANIE WYNIKÓW BA DAÑ W 2008 ROKU

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

Kon fer encja kra jowa: I Pol ski Kon gres Geo logic zny, Kraków, 26–28.06.2008
Wspó³organizatorzy: Pañstwowy Instytut Geologiczny, Uniwersytet Jagielloñski, Akademia Górniczo-
Hutnicza, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Województwo Ma³opolskie.
Cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego z ING: dr Andrzej £aptaœ, dr hab. Jaros³aw Tyszka.
Konferencja sk³ada³a siê z 12 sesji tematycznych podczas których wyg³oszono ponad 220 referatów i
przedstawiono 160 posterów.
Przed Kongresem zorganizowano kursy szkoleniowe: 24.06. i 25.06.2008
W organizacji kursów uczestniczyli pracownicy Osrodka Badawczego ING PAN w Krakowie: dr hab. J.
Tyszka ING PAN koordynator organizacji kursów oraz mgr A. Mizerska, mgr T. Wo³kowicz, dr A.
Anczkiewicz, mgr E. Setoyama.
Miejsce: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ING UJ, AGH.
Liczba uczestników: 52 osoby (³¹cznie)
Cel: szkolenie w zakresie “Metod badañ historii termicznej basenów osadowych”, “Analizy mikro-
facjalnej ska³ wêglanowych” oraz “Mikrotektoniki ska³ osadowych”.
Koordynatorem kursu: “Metody badañ historii termicznej basenów osadowych” by³ prof. dr hab. Jan
Œrodoñ.
Finansowanie: uczestnicy

I Kon fer encja “Region ali zacja tek tonic zna Pol ski”, Warszawa, 28.05.2008
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – organizator konferencji.

Po siedzenia Nau kowe Oddzia³u Kra kowskiego PTG
Jaros³aw Tyszka – wspó³organizacja
Prowadzenie 4 posiedzeñ naukowych z zaproszonymi referatami, iloœæ uczestników: 10–30 osób,
miejsce: ING UJ, Kraków.

Ich nia 2008 – Sec ond In ter na tional Con gress on Ich nol ogy, Kraków, 1–5.09.2008
Zorganizowano na terenie Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie wystawê “Fos sil Art” i
warsztaty prowadzone przez prof. A. Seilachera w ramach Kongresu.

In ter na tional Work shop on Ag glu ti nated Fo ra mini fera, Cluj- Napoca, Ru mu nia, 7–13.09.2008
Wspó³organizatorzy: Uniwersytet w Cluj-Napoca, Grzybowski Foun da tion.
Dr hab. Jaros³aw Tyszka – cz³onek Komitetu Organizacyjnego.
Miejsce: Wydzia³ Geologii Uniwersytetu w Cluj-Napoca, Rumunia.
Liczba uczestników: 45 osób
Cel: prezentacja najnowszych wyników badañ
Finansowanie: uczestnicy, Grzybowski Foun da tion, Uniwersytet Cluj-Napoca.

UDZIA£ PRA COWNIKÓW W KON FER ENCJACH

KON FER ENCJE KRA JOWE

Kon fer encja “Ropa i gaz a ska³y wêgla nowe po³udniowej Pol ski”, Czarna, 16–18.04.2008
Referaty:

Kowalska S., Œrodoñ J. – Relacje diagenetyczne pomiêdzy nasuniêciem karpackim a jego pod³o¿em
przedmioceñskim.
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Œwierczewska A., Hurai V. & Tokarski A.K. – Zapis wêdrówki metanu w ska³ach p³aszczowiny
magurskiej.
¯ywiecki M., Koz³owski A., Banaœ M., Bered T., Bu³a Z., Bylina P., Ceranka T., Dubiñska E.,
Dzier¿anowski P., Godlewski G., Grotek I., Jackiewicz M., Karabin M., Kierat M., Kieszczyñski L.,
K³os M., Kopczyñski R., Marynowski L., Nawrocki J., Paszkowski M., Poprawa P., Pañczyk M.,
Wolicka D., Wojnicka K., WoŸniak P., Zieliñski G., ¯aba J. – Ewolucja chemizmu wód porowych i
ich wp³yw na powstanie w³aœciwoœci zbiornikowych w osadach dewonu i karbonu regionu krakow-
skiego.

Holo ceñskie przemi any wybrze¿y i wód po³udniowego Ba³tyku – przyc zyny, uwa run kow ania
i skutki, Smo³dzino, 6–9.05.2008.

Madeyska T. – uczestnik

Kon fer encja z okazji XV- lecia Ze spo³u Parków Kra jo bra zowych Che³mi ñskiego i
Nad wiœlañskiego oraz X- lecia Towarzystwa Przy ja ció³ Dol nej Wis³y, Che³mno, 14–16.05.2008.
Poster:

Zawisza E. – Granice stratygraficzne w œwietle analizy subfosylnych Cladocera.

I Kon fer encja “Region ali zacja tek tonic zna Pol ski”, Warszawa, 28.05.2008
¯elaŸniewicz A. – organizator konferencji

Referat:
¯elaŸniewicz A. – Zarys podstaw regionalizacji tektonicznej.
Œwidrowska J. – uczestnik

Kon fer encja Naukowo- Techniczna “Wyko ny wanie prac ra townic zych i pod wodnych w wo dach
ska¿o nych i za niec zyszc zo nych”, Kraków, 10.06.2008.
Referat:

Przychodzka M. – Wp³yw dzia³alnoœci cz³owieka na jakoœæ wód powierzchniowych w gminie Miero-
szów (województwo dolnoœl¹skie).

I Pol ski Kon gres Geo logic zny, Kraków, 26–28.06.2008
Bakun-Czubarow N. – przewodniczenie sesji
Porêbski S. – przewodniczenie sesji
¯elaŸniewicz A. – przewodniczenie sesji

Referaty zamówione:
Bakun-Czubarow N. – Pierwiastki œladowe w badaniach protolitów i ewolucji ska³ metamorficznych.
Porêbski, S. J. – Delty jako Ÿród³o zasilania dla systemów g³êbokomorskich

Referaty:
Badura J., Zuchiewicz W., Stepancikova P., Tokarski A.K., Œwierczewska A. & Przybylski B. –
Strefa sudeckiego uskoku brze¿nego w œwietle wyników badañ morfotektonicznych i analizy spêka-
nych klastów w osadach czwartorzêdowych.
Gradziñski M., Lewandowska A., Paszkowski M., ̄ ywiecki M., Nawrocki J., Duliñski M., Krygier J., 
Litwinowicz R. – Facje permskich krasowych osadów obszaru krakowskiego – wstêpne wyniki
badañ.
Kowalska S., Œrodoñ J. - Wiek anchimetamorfizmu ska³ górnoproterozoicznych i kambryjskich
antyklinorium dolnego Sanu.
Prêdki P. – Wp³yw transportu litoralnego na progradacje delt morskich.
Rauch-W³odarska M. – Zastosowanie modelowania analogowego do rekonstrukcji ewolucji struktu-
ralnej pryzmy akrecyjnej na przyk³adzie polskiej czêœci karpackiej pryzmy akrecyjnej.
Setoyama E., Kaminski M.A., Tyszka J., CeteanC.G., Bubík M. – Karpackie otwornice fliszowe w
póŸnokredowych osadach Morza Barentsa?
Œrodoñ J., Zorski T., Ossowski A. – Badania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki
otworowej: przyk³ad z Zapadliska Przedkarpackiego.
Œwierczewska A., Tokarski A.K., Badura J., Cuong N.Q. & Starek D. – Spêkane klasty jako narzêdzie
do badañ tektonicznych.
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Warcho³ M. – Hiperpiknity w formacji z Machowa (miocen, zapadlisko przedkarpackie).
¯elaŸniewicz A. – Regionalizacja tektoniczna Polski.

Postery:
Hejnar J. – Mikrofacje i biostratygrafia formacji górnej jury i dolnej kredy na podstawie wapiennych
dinocyst i kalpionellidów w wybranych profilach sukcesji braniskiej i pieniñskiej (pieniñski pas
ska³kowy.
Jaglarz P., Kusiak M. A. – Minera³y ciê¿kie klastycznych osadów górnego triasu jednostki wiercho-
wej w Tatrach Polskich – wyniki wstêpne.
Puka R., Œrodoñ J. – Zwi¹zane z diagenez¹ trendy sk³adu mineralnego piaskowców fliszu pod-
halañskiego na tle ³upków, na podstawie badañ materia³u z otworów wiertniczych.
Rauch-W³odarska M. – Neogeñskie pole naprê¿eñ w centralnej i wschodniej czêœci polskiego zapa-
dliska przedkarpackiego.
Szczerba M., Œrodoñ J. – Problematyka szacowania wieku diagenezy na podstawie pomiarów K-Ar
próbek kontaminowanych detrytycznym materia³em ilastym.
Tyszka J., Jach R., Bubík M. – Recurvoides z piek³a rodem: unikalny zespó³ otwornic zwi¹zany z
utworami hydrotermalnymi toarku (Tatry Zachodnie).
Walczak K., Anczkiewicz R., Košler J., Szczepañski J. – Dystrybucja pierwiastków œladowych w
granatach i cyrkonach ska³ wysoko- i ultrawysokotemperaturowych Masywu Orlicko-Œnie¿nickiego.
Œwidrowska J. – uczestnik
Lewandowski M. – uczestnik

Wspó³prowadzenie wycieczki przedkongresowej:
Leszczyñski, S., Warcho³, M. & Starzec, K. – Zapis ewolucji Karpat Polskich w osadach eocenu
górnego–oligocenu dolnego.
Paszkowski M., Czop M., Gradziñski M., Letki S., Lewandowska A., Leœniak T., Motyka J. –
Kamienio³om Czatkowice – utwory karbonu dolnego platformy wêglanowej bloku Krakowa –
historia geologiczna, kontekst paleogeograficzny i strukturalny; warunki hydrogeologiczne; permski
kras kopalny.

Kurs szkoleniowy: Metody badañ historii termicznej basenów osadowych.
Œrodoñ J., wyk³ad – Illit-smektyt jako narzêdzie badañ historii termicznej.
Anczkiewicz A. – Zajêcia praktyczne z analizy trakowej: Metoda trakowa i helowa. Zastosowanie do
rekonstrukcji termicznej basenów sedymentacyjnych.

XV Kon fer encja Straty grafia plejs to cenu Pol ski, Zako pane, 1–5.09.2008.
Postery:

£anczont M., Madeyska T., Valde-Nowak P. - Korelacja profilu osadów Jaskini Ob³azowej z wybra-
nymi stanowiskami paleolitycznymi regionów s¹siednich.
Madeyska T., Valde-Nowak P., Nadachowski A. – Jaskinia w Ob³azowej (Jaskinia Ob³azowa) Stano-
wisko archeologiczne.
Madeyska T. – prowadzenie wycieczki

III Miêdzynaro dowa Kon fer encja Nur kowa “Wspó³dzia³anie nurków- ratowników z sys te mami
tech nic znymi”, Borne Suli nowo, 4–6.09.2008
Referat:

Przychodzka M. – Problematyka wykonywania prac podwodnych w wodach zanieczyszczonych i
ska¿onych.

XII Ogól no pol ska Kon fer encja Lim no logic zna “Natu ralne i an tro po genic zne przekszta³ce nia
jezior”, Gdañsk- Wdzydze Kiszewskie, 23–26.09.2008

Szeroczyñska K. – przewodniczenie sesji
Referaty:

G¹siorowski M., Sienkiewicz E. – Dzia³alnoœæ cz³owieka jako czynnik kszta³tuj¹cy ekosystem
Smreczyñskiego Stawu w Tatrach.
Paprocka A., Leœniak P. M. – Badania terenowe chemizmu wód jeziornych na przyk³adzie jeziora
Wigry.
Szeroczyñska K., Milecka K. – Historia rozwoju jezior lobeliowych w œwietle analizy fauny i flory.
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Zawisza E. – Zapis zmian paleoekologicznych w osadach jeziora Jelonek na podstawie analizy
subfosylnych Cladocera.

Chro ma tografia jon owa – nowoc zesna me toda oznac za nia an ionów i ka tionów w wo dach i
œciek ach. In stytut Pod staw In¿ynierii Œro dowiska PAN w Zabrzu, 23–24.09.2008

Paprocka A., Przychodzka M. – uczestniczki

Kra kowska Kon fer encja M³odych Uc zo nych, Kraków, 25–27.09.2008
Referat:

Dwornik M., Budzyñ B. – Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w celu okreœlenia stopnia
rozpadu monacytu.

X Ogól no pol ska Sesja Nau kowa “Da tow anie Min era³ów i Ska³”, Lublin, 23–24.10.2008.
Referaty:

Anczkiewicz R, Pisarzowska A., Bazarnik J. – Iso to pic anal y ses of Sr, Nd and Hf by MC ICPMS.
Anczkiewicz R. – Prob lems with iso to pic clocks: Ex am ples of U-Pb, Sm-Nd and Lu-Hf.
Budzyñ B., Wil liams M. L., Jercinovic M. J., Hether ing ton C. J., Dumond G. – Monazite Th-U-to tal
Pb dat ing us ing elec tron microprobe – re cent im prove ments of the method.
Hercman H., Pawlak J. – Sev eral sta ble iso topes pro files - one palaeoclimate re cord? How can we test
it?
Sujka G., Hercman H. – Datowanie koœci kopalnych metod¹ U-Th: nowe perspektywy.
Szczerba M., Œrodoñ J. – De ter mi na tion of diagenetic age from K-Ar dates of clay frac tions con tam i -
nated with de tri tal illite.

Postery:
Bazarnik J. – Sr, C and O iso to pic anal y ses of sid er ite from the Lublin for ma tion (the Lublin Coal Ba -
sin).
Maruszkiewicz M. – Wiertarka czy moŸdzierz? Czyli wp³yw preparatyki na uzyskane wyniki analiz.

42. Sym pozjum Speleo logic zne, Tar nowskie Góry, 24–26.10.2008
Madeyska T. – przewodniczenie sesji

Referaty:
Hercman H., Pawlak J. – Sev eral sta ble iso topes pro files – one palaeoclimate re cord? How can we test
it?
Sujka G., Hercman H. – Datowanie koœci kopalnych metod¹ U-Th: nowe perspektywy.

VIII Ogól no pol skie Spot kanie Nau kowe “Bio lo gia traw”, Kraków, 20–21.11.2008
Referat:

Worobiec E., Worobiec G., Gedl P. – Wspó³wystêpowanie ziaren py³ku bambusów Graminidites
bambusoides oraz grzyba Tetraploa w neogeñskich osadach z wiercenia Józefina ko³o Wielunia
(Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska).

KONFERENCJE MIÊDZYNARODOWE ZORGANIZOWANE W KRAJU

IX In ter na tional Geo logi cal Con fer ence of Ph.D. Stu dents and Young Sci en tists, Za woja –
Herl’any, Za woja, Po land, 3–6.04.2008
Referat:

Kusiak M. A., Budzyñ B. – Monazite chro nol ogy – a brief re view on microprobe dat ing method.

3rd Con fer ence of MELA, Miêdzyzdroje, 18–21.05.2008
Referaty:

Badura J., Zuchiewicz W., Stepaczikova P. Tokarski A. K. & Œwierczewska A. – The Sudetic Mar -
ginal Fault: Late Ce no zoic ac tiv ity con strained by geomorphic and frac tured clasts stud ies.
Tokarski A. K., Œwierczewska A., Piotrowski A. – Qua ter nary to Re cent tec tonic ac tiv ity on Balic Sea
coast (West ern Pomerania) based on frac tured clasts anal y sis: Im pli ca tions for seis mic risk.
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Ich nia 2008 – Sec ond In ter na tional Con gress on Ich nol ogy, Kraków, 1–5.09.2008
Poster:

Leszczyñski S. & Warcho³ M. – Trace fos sils from mid dle Pa leo zoic deep-ma rine siliciclastic
turbidites of the Chauvay area, South-West Tien-Shan, Kyrgyzstan.

Prowadzenie wycieczki:
Szulczewski M., Porêbski S. J., – Bukowa Góra

2nd Central- European Min era logi cal Con fer ence CEMC’08, XV Sesja Sek cji Pet rolo gii PTMin, 
Szklar ska Porêba, 9–14.09.2008
Referat:

Perkowski P., Bakun-Czubarow N. – P-T con di tions of ex treme meta mor phism of the Œnie¿nik unit
eclogites within the Orlica-Œnie¿nik Dome.
Szczerba M., Rospondek M., Malek K., Œrodoñ J., Skiba M., Marynowski L. – Mo lec u lar mod el ing
sim u la tions and some of its ap pli ca tions in min er al ogy and geo chem is try.

Postery:
Jastrzêbski M., Nowak I., ¯elaŸniewicz A., Larionov A. N. – Chro no log i cal con strains on the prov e -
nance and depositional ages of the supracrustal rocks of the Orlica-Œnie¿nik Dome, West Sudetes.
Nowak I., Jastrzêbski M., ̄ elaŸniewicz A. – Geo chem is try and Nd iso to pic sig na tures of metabasites
from the Staré Mìsto Belt, the West Sudetes.

Prowadzenie wycieczki:
Ciesielczuk J., Domañska-Siuda J., Szuszkiewicz A., Turniak K. – Strzegom–Sobótka mas sif
(Sudetes, SW Po land) – an ex am ple of a com plex late-Variscan gra nitic in tru sion and its peg ma titic
min er al iza tion.
Uczestnicy kursu: Pow der Dif frac tion & Rietveld Re fine ment Meth ods work shop, 10–11.09.2008

Szczerba M.
Puka R.

Miêdzynaro dowa Kon fer encja Naukowo- Techniczna Geopetrol 2008 “Nauka, tech nika i
tech nolo gia w roz woju poszuki wañ i wy do by cia wêglowo dorów w wa runk ach l¹dowych i
mor skich”, Zako pane, 15–18.09.2008
Referaty:

Ossowski A., Œrodoñ J., Zorski T. – Szacowanie sk³adu mineralnego i parametrów petrofizycznych
ska³ z pomiarów geofizyki otworowej: przyk³ad z zapadliska przedkarpackiego.
Paszkowski M., Porêbski S.J., Warcho³ M. – Projekt otworu wiertniczego w gazonoœnych, siliko-
klastycznych utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego z zastosowaniem zaawansowanych
technologii WKP.
Œrodoñ J. – Wp³yw zmiennoœci sk³adu mineralnego i chemicznego ska³ klastycznych zapadliska
przedkarpackiego na w³asnoœci petrofizyczne i parametry geofizyczne: analiza przy pomocy progra-
mów QUANTA i BESTMIN.
Œrodoñ J. – Pomiar zawartoœci i ³adunku pakietów illitu i smektytu w ska³ach klastycznych z etapu
wczesnej diagenezy: przyk³ad z zapadliska przedkarpackiego.

Postery:
Krawiec, D., Dzwinel, K., Porêbski, S. J. – Rekonstrukcja systemów korytowych w osadach dolnego
sarmatu SE czêœci zapadliska przedkarpackiego w oparciu o zdjêcia sejsmiczne 3D.
Paszkowski M., Matyasik I., Rospondek M., Kêdzior A., Gmur D. – Com par i son of CBM gases and
source rocks from east ern part of fore-Variscan chain of the Penn syl va nian coal bas ins.

XV semi nar ium polsko- ukraiñskie “Zapis zmian œro dowiskowych w póŸno plejs to ceñskich
sek wencjach lessowo- glebowych”, Wroc³aw, 16–20.09.2008

Madeyska T. – przewodniczenie sesji
Poster:

Komar M., £anczont M., Madeyska T. – Zró¿nicowanie roœlinnoœci na obszarach lessowych miêdzy
Wis³¹ a Dnieprem w ostatnim cyklu interglacjalno-glacjalnym (Veg e ta tion cover dif fer en ti a tion on
loess belt be tween Vistula and Dnie per rivers dur ing the last inter gla cial-gla cial cy cle).
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4th Mid- European Clay Con fer ence MECC’08, Zako pane, 22–27.09.2008
Œrodoñ J. – przewodniczenie sesji

Referaty:
Derkowski A., McCarty D. K., Œrodoñ J., Eberl D. D. – BestRock – min er al ogy, chem is try, and min -
eral sur face prop erty op ti mi za tion to cal cu late petrophysical prop er ties of the min eral ma trix.
Kowalska S., Œrodoñ J. – Re con struc tion of the diagenetic his tory of sed i men tary bas ins re vealed by
the anal y sis of smectite illitization in shales: ex am ple from the base ment of the Carpathians and the
Carpathian Foredeep.
Ossowski A., Zorski T., Œrodoñ J. – Min eral com po si tion and petrophysical pa ram e ters eval u a tion
from well log ging data: Carpathian Foredeep ex am ple.

Prowadzenie wycieczki:
Puka R., Œrodoñ J. – Diagenetic changes in sand stones and shales from the Podhale Ba sin.
Œrodoñ J. – Diagenetic his tory of the Podhale flysch ba sin.
Szczerba M., Œrodoñ J. – Ex trac tion of diagenetic and de tri tal ages and of 40Kde tri tal/

40Kdiagenetic ra tio
from K-Ar dates of clay frac tions.
Wiewióra A., Wilamowski A. – Crystall-chem i cal clas si fi ca tion of smectites within the uni fied sys -
tem of pro jec tion of chem i cal com po si tions of phyllosilicates.

JU RAS SICA VII, ¯ywiec/Štram berk, 27–29.09.2008.
Referaty:

Hejnar J. – Wykszta³cenie i biostratygrafia wybranych profili górnej jury i dolnej kredy sukcesji
braniskiej i pieniñskiej pieniñskiego pasa ska³kowego, na podstawie wapiennych dinocyst i kalpio-
nellidów.
Lewandowski M., Sidorczuk M., Zió³kowski P. – Wiarygodnoœæ korelacji magnetostratygraficznych
na lokalnym przyk³adzie z wapieni oksfordu w GnieŸdziskach (G. Œwiêtokrzyskie).
Wierzbowski H., Joachimski M. – Profilowania sk³adu izotopowego i zawartoœci pierwiastków w
obrêbie œrodkowojurajskich rostrów belemnitów z rodzaju Hibolithes.

9th Pa le on to logi cal Con fer ence, IP PAN, Warszawa, 10–11.10.2008
Poster:

Pszczó³kowski A. – Early and Late Tithonian nannoconid as sem blages from the Stare Bystre and
Grajcarek sec tions (Pieniny Klippen Belt, Po land).

KON FER ENCJE ZA GRANIC ZNE

61st Turk ish Geo logi cal Con gress, An kara, Turcja, 24–28.03.2008
Postery:

Lewandowska A., Paszkowski M., Gradziñski M., Duliñski M., Nawrocki J. – The sed i ments of
Perm ian hy dro ther mal karst of the Dêbnik Antycline (Sauthern Po land).
Paszkowski M., Matyasik I., Rospondek M., Kêdzior A. – Com par i son of CBM gases and source
rocks from two tec toni cally dis mem bered seg ments of the Penn syl va nian coal ba sin.

The 5th In ter na tional Sym po sium of IGCP 506 on: Ma rine and non- marine Ju ras sic: global
cor re la tion and ma jor geo logi cal events, Ham ma met, Tunezja, 28–31.03.2008
Referaty:

Popa M. E., Kêdzior A. – Ver te brate bur rows in the Lower Ju ras sic con ti nen tal de pos its of the
Steierdorf For ma tion, Ro ma nia.

Zió³kowski P., Si dorc zuk M., Le wan dowski M. – Mag netic Phases From Some Ju ras sic Car bon ates 
of North Te thyan Ba sins.

CMS, New Or leans, 45 An nual Meet ing, USA, 5-10.04.2008
Referat:

Zeelmaekers E., Vandenberghe N., Œrodoñ J. – Un rav el ing the prov e nance of the North Sea muds in
the Bel gian coastal area us ing clay min er al ogy.
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Min eral Equi libria, Meta so ma tism and Mass Trans port: Evo lu tion and Sta bi li sa tion of Rock on 
a Fluid- Rich World, MI MET, Smo len ice, Slo va kia, 8–11.04.2008
Referat:

Kusiak M. A., Dunkley D. J., S³aby E., Budzyñ B. & Mar tin H. – Metasomatized Zir con in
Equigranular Gran ite from the Karkonosze Pluton, NE Bo he mian Mas sif.

Euro pean Geo sci ences Un ion Gen eral As sem bly EGU 2008, Vi enna, Aus tria, 13–18.04.2008
Postery:

Budzyñ B., Kusiak M. A. – SHRIMP dat ing of zir con in crys tal line rocks clasts from the Carpathian
flysch.
Paszkowski M., Kusiak M. A. – Ap pli ca tion of EPMA dat ing of de tri tal monazite for age ver i fi ca tion
of the Car bon if er ous sand stone clasts from the Carpathian flysch.

SlovTec 08, Upoh lav, S³owacja, 23–26.04.2008
¯elaŸniewicz A. – przewodniczenie sesji

Referaty:
Fodor L., Csillag G., Lantos Z., Thamo-Bozso E., Kiszely M., Tokarski A. K. & Ruszkiczay-Rudiger
Z. – Qua ter nary de for ma tion and land scape evo lu tion in the Vertes and fore lands: In fer ences from
geo log i cal map ping.
Rauch-W³odarska M. – An a logue mod el ling of the geodynamic evo lu tion of the Pol ish Outer Carpa-
thians.
Œwierczewska A. & Tokarski A. K. – Quan ti ta tive stud ies on fre quency of clast-cut ting tec tonic frac -
tures within Mio cene and Qua ter nary grav els and con glom er ates.
¯elaŸniewicz A., Larionov A. N. – The Cam brian contractional event in the West Sudetes: struc tural
and iso to pic ev i dence from the Zabøeh Group.
Zuchiewicz W. Tokarski A. K., Œwierczewska A. & Cuong N. Q. – Qua ter nary ac tiv ity of the Skawa
River Fault (Outer Carpathians, Po land) based on anal y sis of frac tured clasts and geomorphic fea -
tures.

 Postery:
Jastrzêbski M., Nowak I., Larionov A. N. – Only one not two supracrustal for ma tions in the Orlica-
Œnie¿nik Dome, the Sudetes: ev i dence from SHRIMP detritial-zir cons geo chron ol ogy and struc tural
data.
Nowak I., Jastrzêbski M., ̄ elaŸniewicz A. – Geo chem is try of metabasites of the Staré Mìsto Belt, the
West Sudetes.
Rauch-W³odarska M. – Neo gene stress field in the cen tral and east ern parts of the Pol ish Carpathian
foredeep.

11th Coal Ge ol ogy Con fer ence, Praga, Czechy, 26–30.05.2008
Referaty:

Kêdzior A., Oliwkiewicz-Miklasiñska M. – Late Variscan ter res trial biotas and palaeoenvironments.
Paszkowski M. – Trou ble some Eu ro pean Eastenders of the fore-Variscan ba sin fam ily – a key to
proper Westphalian paleogeography.

16th Coal Con gress of Tur key, Zon guldak, Turcja, 26–28.05.2008
Postery:

Gmur D., Kêdzior A., Kusiak M.A., Oliwkiewicz-Miklasiñska M., Paszkowski M. – Fa cies vari abil ity 
of Westphalian B/C suc ces sion of Up per Silesia and Zonguldak coal bas ins.
Gmur D., Kêdzior A., Kusiak M.A., Oliwkiewicz-Miklasiñska M., Paszkowski M. – Com par i son of
source rocks from three Variscan re lated coal bas ins.

Vth In ter na tional Con fer ence “Cli mate Changes – the Karst Re cord”, Chongqing, Chiny,
2–5.06.2008
Referaty:

Gradziñski M., Duliñski M., Hercman H., Stworzewicz E., Rajnoga P., Wróblewski W M., Holúbek
P. – Are travertines a re li able palaeoclimatic proxy?
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Hercman H., Pawlak J. – Sev eral sta ble iso topes pro files – one palaeoclimate re cord? How can we test
it?
Sujka G., Hercman H. – The ca pac ity of ura nium and tho rium up take of dif fer ent bone-phases – pre -
lim i nary re marks.

16 rd In ter na tional Kar sto logi cal School “clas si cal karst”, Pos to jna, S³owenia, 16–21.06.2008
Poster:

Pawlak J. – From sta ble iso to pic re cord to palaeoclimate re con struc tion.

4th In ter na tional SHRIMP Work shop, Sankt Pe ters burg, Rosja, 29.06–4.07.2008
Referat:

Kusiak M. A., Dunkley D. J., S³aby E., Budzyñ B. & Mar tin H. – U-Pb chro nol ogy of zir con from
gran ites of the Karkonosze Pluton, NE Bo he mian Mas sif.
Perkowski P. B. – uczestnik

9th Euro pean Work shop on La ser Ab la tion in Ele men tal and Iso topic Analy sis, Praga, Czechy,
7–9.07.2008
Poster:

Walczak K., Anczkiewicz R., Rubatto D., Hermann J., Szczepañski J. – SHRIMP and LA ICPMS
study of zir cons from HP-UHT granu lites of Zagórze Œl¹skie, Sowie Mts, SW Po land.
Perkowski P. B. – uczestnik

CCP5 Sum mer School meth ods in mo lecu lar simu la tion, Shef field, Wielka Bry ta nia,
7–14.07.2008
Poster:

Szczerba M., Rospondek M., Malek K., Góra M., Marynowski L. – The o ret i cal stud ies of phenyl-
dibenzothiophenes in the course of mat u ra tion.

33rd In ter na tional Geo logi cal Con gress, Oslo, Nor way, 6–14.08.2008
Referaty:

Bakun-Czubarow N., Bia³owolska A., Fedoryshyn Yu., Pecskay Z. – Ediacaran, Volhynian flood bas -
alts on west ern mar gin of east Eu ro pean craton – large con ti nen tal ig ne ous prov ince.
Bakun-Czubarow N. – Two types of Ti-rich gar net peri dot ites within Bo he mian Mas sif – their dif fer -
ences, sim i lar i ties and im pli ca tions for terrane struc ture.
¯elaŸniewicz A. – A re vised story of the Red River Fault Zone and ad ja cent units in SE Asia.

Prowadzenie wycieczki terenowej na Spitsbergenie:
Krajewski K. – Pa leo zoic and Me so zoic sed i men tary for ma tions of in ner Hornsund.

10th Sub fos sil Cla do cera Work shop, Kasz thely, Wêgry, 25–28.08.2008
Sze roc zyñska K. – prowadzenie warsz tatów

Referaty:
G¹siorowski M. – Un cer tainty in Cladocera Anal y sis.
Szeroczyñska K. – Ten In ter na tional Subfossil Cladocera Work shops – Short his tory.
Szeroczyñska K. – The his tory of the lobelia lakes Moczad³o, Sierzywk (?) Tuchola For est(North Po -
land) and Kevo (North Fin land) in the light of Cladocera anal y sis.
Zawisza E. – Cladocera fauna as a sa lin ity in di ca tor (?) in the Lake Trzebiatów sed i ments.

Poster:
Szeroczyñska K., Zawisza E., Pruszczyñska A. – Lobelia lakes – his tory re corded in fauna
(Cladocera) re mains.
Suchora M. – uczestnik
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Ukraiñsko- polskie semi nar ium “Prob lemy pa leo litu Ukrainy i ba dañ pa leo geo grafic znych
stano wisk less owych”, Ukraina, Je zu pol, 26–29.08.2008

Madeyska T. – prowadzenie sesji i wycieczki
Poster:

£anczont M., Madeyska T., Valde-Nowak P. – Korelacja profilu osadów Jaskini Ob³azowej z wybra-
nymi stanowiskami paleolitycznymi regionów s¹siednich (ten sam poster prezentowano na konfe-
rencji w Zakopanem).

7th Euro pean Coal Con fer ence, Lviv, Ukraina, 26–29.08.2008
Kêdzior A. – przewodniczenie sesji

Referat:
Kêdzior A., Popa M. E. – Lower Ju ras sic Steierdorf For ma tion, the coal-bear ing strata from Resita Ba -
sin (SW part of Ro ma nia).

Poster:
Gmur D., Kêdzior A., Kusiak M., Oliwkiewicz-Miklasiñska M., Paszkowski M. – Com par i son of
source rocks from three Variscan re lated coal bas ins.

40th Ses sion of the Com mis sion on Min eral and Ther mal Wa ters of IAH, Is tan bul, Turcja,
29.08–7.09.2008
Referat:

Vi no grad N., Por owski A. – Ori gin of min eral wa ters at Sta raya Russa spa, NW Rus sia.

12th In ter na tional Paly no logi cal Con gress, Bonn, Niemcy, 30.08–5.09.2008
Referat:

Oliwkiewicz-Miklasiñska M., Paszkowski M. – Up per Pa leo zoic car bon ate com plex in the base ment
of the Outer Carpathians – age and hy dro car bon po ten tial on the base of palynological stud ies.

20th In ter na tional Dia tom Sym po sium, Dubrownik, Chor wacja, 7–13.09.2008
Postery:

Lange-Bertalot H., Witkowski A., Wojtal A., B¹k M., Kierzek A., Daniszewska-Kowalczyk G.,
Sienkiewicz E., Kulikovskiy M. – An ap proach to the trea tise of Eu ro pean Eunotia taxa.
Sienkiewicz E., Miros³aw-Grabowska J., Niska M. – Wa ter en vi ron men tal changes dur ing the Eemian 
Inter gla cial in the paleolake at Ruszkówek (Cen tral Po land) based on di a tom, cladoceran and iso to pic
data.

1st SIMP- AIC Joint Meet ing, Learn ing from and for the Planet Earth, Ses tri Le vante, W³ochy,
7–12.09.2008
Poster:

Nowak I. – Or i gin and evo lu tion of metabasites from the north ern part of the Izera-Karkonosze Block,
West Sudetes, Po land.

In ter na tional Work shop on Ag glu ti nated Fo ra mini fera, Cluj- Napoca, Ru mu nia, 7–13.09. 2008
Tyszka J. – cz³onek Komitetu Organizacyjnego, przewodniczenie sesji

Referaty:
Setoyama E., Kaminski M.A., Tyszka J., Cetean C.G., M. Bubík M. – Carpathian foraminiferal taxa in 
the Up per Cre ta ceous of the south west ern Barents Sea area.
Tyszka J., Jach R., Bubík M. – Recurvoides born of hell: a foraminiferal as sem blage from the Toarcian 
black shales as so ci ated with the hy dro ther mal vent (Tatra Moun tains, West ern Tethys).
Tyszka J., Ser bian M., Szewc D., Topa P. – The ory vs. prac tice: how shall we ana lyse foraminiferal
morphospaces?

Poster:
Cetean C. G., Setoyama E., Kaminski M. A., Neagu T., Bubík M., Filipescu S., Tyszka J. –
Eobigenerina, n.gen., a cos mo pol i tan deep-wa ter ag glu ti nated foraminifer, and re marks on spe cies
for merly as signed to the gen era Pseudobolivina and Bigenerina.
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The 11- th In ter na tional Con fer ence on Ther mo chro nome try, An chor age, USA, 14–22.09.2008
Poster:

Anczkiewicz A. A., Œwierczewska A. – Ther mal his tory and ex hu ma tion of the Pol ish West ern Outer
Carpathians: ev i dence from com bined ap a tite fis sion track and illite - smectite data.

Third In ter na tional Geo mod el ling Con fer ence, Firenze, W³ochy, 22–24.09.2008
Poster:

Rauch-W³odarska M. – In flu ence of in denter ro ta tion for the re sults of an a logue mod el ling (West ern
Outer Carpathians).

Kon fer encja miêdzynaro dowa “Znac zenie i per spek tywy ba dañ stacjon arnych dla stu diów
bioró¿no rod noœci”, Lwów, Ukraina, 23–27.09.2008
Referat zaproszony:

Œrodoñ J. – Magia Czarnohory: wspomnienia Andrzeja Œrodonia z jego krainy mitu.

Dni Nauki Pol skiej w Rosji – Russian- Polish Work shop “Ac tual Prob lems in Geo sci ences”,
Mo skwa, Rosja, 13–17.10.2008
Referat:

Szeroczyñska K. – Hu man in flu ence on lakes – paleolimnological ev i dence.

An nual sci en tific ses sion Ion Popescu- Voitesti, Cluj, Ru mu nia, 28–29.11.2008
Referat:

Popa M. E., Kêdzior A. – High res o lu tion paleobotany and sedimentology of the Steierdorf For ma -
tion, Resita Ba sin.

En vi ron men tal, Struc tural and Stra tigraphi cal Evo lu tion of the West ern Car pa thi ans,
Bra ti slava, S³owacja, 4–5.12.2008
Referat:

Gedl P. – Dinoflagellate cyst zonation scheme of Toarcian-Oxfordian of the Pieniny Klippen Belt, Po -
land.

AGU, San Fran cisco, Fall Meet ing, USA, 15–19.12.2008
Postery:

Coo per F. J., Platt J. P., Anczkiewicz R., Mor gan V. – Con straints on early Fran cis can subduction
rates from 2-D ther mal mod el ling.
Harlov D.E., Budzyñ B. – The sta bil ity of Cl-CO3-scapolite rel a tive to plagioclase + CaCO3 + CaSO4

in the pres ence of NaCl brines as a func tion of P-T-XNaCl.

SEMI NA RIA NAU KOWE IN STYTUTU

Warszawa

10.04.2008 Dr Zusana Horicka (Dept. of Ecol ogy, Charles Uni ver sity, Praga) – Long-term changes of lake-wa ter shed
sys tems in the Šumava, Jizera, and Tatra Moun tains af fected by acid at mo spheric de po si tion.

12.06.2008 Dr Marek Gola, dr Szymon Ostrowski (WG UW) – Wyniki geologiczne wyprawy w Góry Ksiêcia Karola
(Prince Charles Mts.) Antarktyda Wschodnia.

12.09.2008 Prof. dr L. Dobrzhinetskaya (Uni ver sity of Cal i for nia, Riv er side, USA) – Di a monds from UHPM ter ranes:
win dow to deep subduction zone pro cesses.

06.11.2008 Prof. dr hab. Adam Nadachowski (ISiEZ PAN) – Wymieranie niedŸwiedzia jaskiniowego w Europie
œrodkowej.

Ref er aty wyg³oszone w Oœrodku Ba dawczym w Kra kowie

11.03.2008 Mgr Agnieszka Ciurej (WGGiOŒ AGH) – Porównanie budowy mikrolamin w wapieniach tylawskich z
Tylawy, Dursztyna (jednostka dukielska) i Rudawki Rymanowskiej.

01.04.2008 Mgr Alicja Kochman (WGGiOŒ AGH) – Kompakcja osadów wêglanowych górnej jury na Wy¿ynie
Krakowsko-Wieluñskiej.
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15.04.2008 Mgr Piotr Olchowy (WGGiOŒ AGH) – Eksperymentalne badania nad wyjaœnieniem genezy struktur
stromatactis z kamienio³omu “Wielkanoc” ko³o Go³czy (Wy¿yna Krakowsko-Wieluñska).

23.07.2008 Dr Ignacio Gon za lez-Alvarez (Cen tre of Ex plo ra tion Tar get ing, Uni ver sity of West ern Aus tra lia) – ~1 Ga
protracted basinal brine ac tiv ity in West ern North Amer ica?”

16.12.2008 Mgr Marek Szczerba (ING PAN Oœrodek Badawczy w Krakowie) – Wybrane zastosowania modelowania
molekularnego w mineralogii i geochemii.

REF ER ATY WYG£OSZONE POZA IN STYTUTEM

Dr hab. R. Anczkiewicz
• “Sm-Nd and Lu-Hf geo chron ol ogy: meth od ol ogy” oraz “Sm-Nd and Lu-Hf geo chron ol ogy: ap pli ca tions”. Referaty

zaproszone: EURISPET, Aus tra lian Na tional Uni ver sity, Can berra, Aus tra lia, 5.02.2008

Prof. N. Bakun-Czubarow
• “Natura nieci¹g³oœci MOHO, cz. I”. Referat zamówiony, Zak³ad Fizyki Litosfery, Instytut Geofizyki UW, Warszawa,

25.04.2008

• “Natura nieci¹g³oœci MOHO, cz. II”. Referat zamówiony, Zak³ad Fizyki Litosfery, Instytut Geofizyki UW, Warszawa,
9.05.2008

Dr hab. P. Bylina
• “Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w badaniu surowców i materia³ów ceramicznych”. Referat zaproszony na

posiedzeniu oddzia³u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, 18.05.2008

Mgr J. Hejnar (doktorant)
• “Wykszta³cenie i biostratygrafia wybranych profili górnej jury i dolnej kredy sukcesji braniskiej i pieniñskiej pieniñskiego 

pasa ska³kowego, na podstawie wapiennych dinocyst i kalpionellidów”. Referat na posiedzeniu Oddzia³u Krakowskiego
PTG, 3.11.2008.

Dr M. Rauch-W³odarska
• “Modelowanie analogowe metod¹ taranow¹ na przyk³adzie polskich Karpat zewnêtrznych”. Referat zaproszony na

posiedzeniu Oddzia³u Wroc³awskiego PTG, 18.05.2008

Mgr E. Setoyama (doktorant), prof. M. A. Kaminski
• “The Phanerozoic di ver sity re cord of ag glu ti nated Foraminifera”. Referat zaproszony na posiedzeniu Oddzia³u

Krakowskiego PTG, 12.05.2008,

Mgr M. Warcho³ (doktorant)
• “Cechy osadów powodziowych w œrodowiskach konstrukcyjnego szelfu i równi basenowej”. Referat na posiedzeniu

Oddzia³u Krakowskiego PTG, 3.11.2008.

Dr H. Wierzbowski
• “Sk³ad izotopowy tlenu i wêgla morskich skamienia³oœci wêglanowych jako wskaŸnik paleoœrodowiska”. Referat

zaproszony na posiedzeniu, PTMin., PIG, Warszawa, 09.04.2008.

Prof. A. ¯elaŸniewicz
• “Struktura wnêtrza Ziemi”. Debata panelowa “Problemy Ziemi w œwietle wspó³czesnej nauki – w trosce o dalsze obroty

naszej planety”. Referat zaproszony, Urz¹d Miasta Tychy, 18.11.2008

• “10 pytañ o Ziemiê – przesz³oœæ przysz³oœci”. Referat zaproszony, Oddzia³ PAN w £odzi, 19.11.2008

• “Œwiatowy Rok Planety Ziemia – g³ówne problemy”. Referat zaproszony. Oddzia³ PAN we Wroc³awiu, 19.06.2008

68



 IX. DZIA£ALNOŒÆ DY DAK TYC ZNA I POPU LARYZA TOR SKA

DZIA£ALNOŒÆ PRA COWNIKÓW

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz

• Kurs Geochronologii dla studentów IV i V roku UW, semestr zimowy.

Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow

• Opieka nad uczestnikami Studium Doktoranckiego w ING: mgr K. Walczak i mgr P. Perkowskim.

Dr hab. Pawe³ Bylina

• Opieka nad praktykantk¹ w ING z Wydzia³u Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Dr hab. Hel ena Hercman

• Opieka nad doktorantami: mgr J. Pawlakiem (SD), mgr G. Sujk¹ i mgr M. Maruszkiewicz (wspólnie z prof. I.
Walaszczykiem – WG UW)

Dr Artur Kêdzior

• Wyk³ady i æwiczenia: “Geologia i geomorfologia” dla studentów studiów niestacjonarnych ochrony œrodowiska w
Krakowskiej Szkole Wy¿szej.

Mgr Barbara Kietliñska-Michalik, Muzeum Geologiczne

• Przeprowadzono 21 lekcji muzealnych, w tym:
   18 lekcji – “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”
   2 lekcje – “Flora i fauna kopalna z okolic Krakowa”
   1 lekcja – “Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego ING PAN”

Dr Monika A. Kusiak

• Prowadzenie dla dzieci wycieczek pt “Z czego Kraków zbudowano” oraz wspó³praca z Uniwersytetem Dzieci.

Dr hab. Krzysztof Krajewski

• Opieka nad uczestnikami Studium Doktoranckiego w ING: mgr P. Karczem (obrona 21.11.2008) i mgr E. WoŸny

Prof. dr hab. Marek Lewandowski

• XII Festiwal Nauki, debata g³ówna, wyk³ad: “Ziemia: katastrofy przyrodnicze – zagro¿enia nieuchronne czy prze-
widywalne”, Warszawa, 20.09.2008.

Dr hab. Pawe³ M. Leœniak

• Opieka nad uczestnikami Studium Doktoranckiego w ING: mgr A. Paprock¹ i mgr M. Przychodzk¹

Prof. dr hab. Teresa Madeyska

• Przewodnicz¹ca Komitetu G³ównego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej

Dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska

• Opieka nad czêœci¹ palinologiczn¹ pracy magisterskiej P. Mi nor z ING UJ.

Prof. dr hab. Szczepan Porêbski

• Opieka nad pracami doktorskimi: mgr P. Prêdkiego, mgr M. Warcho³a i mgr P. Lisa (PIG)

• Wyk³ad: “Podstawy stratygrafii sekwencji” dla studentów III roku geologii ING UJ

• Wyk³ad: “Podstawy stratygrafii sekwencji” dla s³uchaczy studium podyplomowego “Geofizyka Naftowa”, AGH
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Dr Marzena Stempieñ-Sa³ek

• Dwa wyk³ady dla nauczycieli szkó³ ponadpodstawowych: “Teoria tektoniki p³yt i ekspanduj¹cej planety” na zaproszenie
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

• Dwa wyk³ady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy SGH z cyklu “Geologiczne osobliwoœci”.

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska

• Wyk³ady:“Wybrane elementy paleogeografii czwartorzêdu – paleolimnologiczne metody badañ”, Toruñ UMK, Instytut
Archeologii, semestr letni.

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ

• Opieka nad pracami doktorskimi w ING: mgr R. Puki i mgr M. Szczerby oraz mgr S. Kowalskiej (IGNiG) i mgr E.
Zeelmaekersa (Univ. Leuven)

Dr hab. Jaros³aw Tyszka

• Opieka nad doktorantem w ING mgr E. Setoyama, nad prac¹ doktorsk¹ pracownika PIG w Warszawie oraz nad 2 pracami
magisterskimi wykonywanymi w ING UJ.

• Redagowanie strony internetowej – “eForams” – jako edukacyjnego portalu internetowego, popularyzuj¹cego wiedzê o
(1) otwornicach oraz (2) modelowaniu ich morfogenezy (w j. angielskim); przy wspó³pracy z P. Top¹ (KI AGH). Por tal
jest dostêpny pod adresem: http://www.eforams.icsr.agh.edu.pl/

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz

• Wyk³ady i seminaria z zakresu tektoniki, geologii strukturalnej, geotektoniki, geologii regionalnej Polski oraz kurs
terenowy “Geologia górotworów alpejskich” w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

• Opieka nad 1 prac¹ doktorsk¹ oraz 1 prac¹ magistersk¹ wykonywanymi w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu.

• Cykl dzia³añ (wyk³ady, wywiady w œrodkach masowego przekazu, audycje radiowe, ulotne teksty okolicznoœciowe,
udzia³ w Festiwalach Nauki) zwi¹zany z Œwiatowym Rokiem Planety Ziemia.

STU DIUM DOK TO RANCKIE

W Stu dium Dok to ranckim w 2008 roku uc zest niczy³o 14 osób; w tej lic zbie 11 osób to stu denci
stacjon arni, którzy otrzy muj¹ w ING stypen dium dok to ranckie, 3 s¹ uczestnikami w try bie niestacjo-
narnym, 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, kra jowych
i zagranicznych oraz s¹ auto rami i wspó³auto rami pub lik acji. Koszty ba dañ koniec znych do przygoto-
wania roz praw pokry wane by³y dla 5 uc zest ników z grantów pro mo tor skich Min is terstwa Nauki i Szkol -
nictwa Wy¿szego, dla po zosta³ych z œrod ków dzia³al noœci statu towej In stytutu.

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 2008 udo stêpn iono 9 kolek cji do ba dañ nau kowych
oraz kon tynuow ane by³y ba da nia do prac mag ister skich prowad zone przez stu dentów Uniwer sytetu
Jagiel loñskiego.
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Stu dium dok to ranckie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

- w tym na stu diach stacjon arnych 8 5 5 5 7 6 6 2 11

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

*w tym stypendyœci za granic zni



W Muzeum czynna jest sta³a wystawa “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”, przedsta-
wiaj¹ca wyniki badañ geologicznych tego regionu.

Przy sali wys ta wowej Mu zeum w 2008 roku zor gani zow ano 2 wys tawy czasowe, pod pa tronatem
i przy udzi ale mery to ryc znym Komitetu Nauk Geo logic znych PAN, z którym kon sul tow ano sce nari usze 
wys taw:

“Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk Geologicznych PAN”
Wystawa ta, ze wzglêdów organizacyjnych, by³a szczególna. Zosta³a zorganizowana na “Noc

Muzeów” z 15 na 16 maja 2008 i sta³a siê okazj¹ do pokazania szerokiej publicznoœci, nie udostêpnianej
od kilkudziesiêciu lat, kolekcji meteorytów przechowywanej w zbiorach Muzeum. Dodatkow¹ atrakcj¹
by³y spotkania z zaproszonymi goœæmi: z astronomem, kolekcjonerem i popularyzatorem wiedzy o
meteorytach, autorem prezentacji “Detektywistyczne zagadki meteorytów” – Panem Andrzejem S.
Pilskim (Muzeum Miko³aja Kopernika we Fromborku) i z poszukiwaczem meteorytów – Panem
Krzysztofem Soch¹. Postery “Rola meteorytów w geologicznej historii Ziemi i jej biosfery” towa-
rzysz¹ce wystawie pozostawiono w Muzeum  do paŸdziernika 2008.  (Scenariusz i teksty oraz koordy-
nacja prac – mgr Barbara Kietliñska-Michalik)

Obecnie  plansze z wystawy “Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk
Geologicznych PAN” wyeksponowano w Oœrodku Badawczym w Warszawie.

“Antarktyda – polskie badania geologiczne na krañcach Ziemi” (10.2008–01.2009)
Na planszach i foto grafi ach z wy praw na obszar po larny przed stawiono obec noœæ pol skich geo-

logów, g³ównie pra cowników In stytutu Nauk Geo logic znych PAN na Antark tydzie i ich wk³ad w
poznanie bu dowy wysp ar chi pe lagu Szet landów Po³udniowych, zw³aszcza Wyspy Króla Jer zego
i Livingstona oraz wul kanic znej wyspy De cep tion w cieœn inie Brans fielda oraz Ziemi Gra hama na
Pó³wys pie Antark tyc znym w re jonie Hope Bay i Para dise Cove. Przed stawiono równie¿ wyniki wspól-
nych prac polsko- argentyñskiej grupy ge ologów i pa le on tologów do tycz¹ce bu dowy geo logic znej i ba -
dañ pa le on to logic znych na wys pie Sey mour (Ma ram bio) na morzu Wed della. Pon adto po ka zano kolek -
cjê ska³ i okazy fauny przy wiezi one przez uc zest ników wy praw. Ozdob¹ wys tawy sta³y siê sanie o d³ug.
6 m u¿y wane prze badaczy na Antark tydzie. Ot war ciu wys tawy towarzyszy³ ref erat dot. pol skich ba dañ
Antark tydy wyg³oszony przez prof. Krzysztofa Birk en ma jera. Wys tawa wziê³a udzia³ w Dniu Ot war -
tych Drzwi Mu zeów Kra kowskich – 25.11.2008. (Sce nari usz i tek sty – dr Marek Dok tor)

Ponadto w ramach II Miêdzynarodowego Kongresu Ichnologicznego w Krakowie 1-5 wrzeœnia
2008 – Ichnia 2008 zorganizowano wystawê “Fos sil Art” (5–27 wrzeœnia 2008) i warsztaty prowadzone 
przez prof. A. Seilachera na terenie Muzeum Geologicznego ING PAN.

W aneksie przy sali wystawowej zaprezentowano holotypy trace fos sils ze zbiorów Muzeum
(przygotowa³a mgr Barbara Kietliñska-Michalik).

W 2008 roku do zbiorów w³¹czono:
– p³ytkê meteo rytu Es ther ville o wadze 19,57 g (nr inw. ZNG PAN B- V- 57/ 56.1 – dar Andrzeja S.

Pilskiego;
–  okazy ska³ (g³ównie frag menty rdzeni wiert nic zych) i fauny ko pal nej przeka zane do zbiorów mu -

zeum przez dr Rysz arda Michniaka – przy go tow ane do inwentaryzacji;
– 2 kolek cje porówn aw cze (razem 491 okazów) – wynik reali zow anych prac mag ister skich.

W 2008 roku wys tawy zwiedzi³o 4409 osób w tym 390 goœci za granic znych. Frek wencja w cza sie
Nocy Mu zeów (16/17 maja) – 3050 osób, na wys tawie “Fos sil Art.” – 310 osób, w Dniu Ot war tych
Drzwi Mu zeów Kra kowskich (23.11.2008) – 121 osób.

Odby³o siê 21 lekcji muzealnych nt “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”, “Meteoryty w
zbiorach Muzeum Geologicznego ING PAN” oraz “Flora i fauna kopalna z okolic Krakowa” (prowa-
dzenie – mgr Barbara Kietliñska-Michalik)
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X. DZIA£ALNOŒÆ WSPO MA GAJ¥CA BA DA NIA

DZIA£ALNOŒÆ LABO RA TO RIÓW

Labo ra to rium Analiz Pod sta wowych
Kierownik: dr Ryszard Or³owski
W sk³ad laboratorium wchodz¹:

Pra cownia mik ro skopii skan in gowej
Pra cownia szli fi er ska
Pra cownia kruszenia ska³ i separ acji min era³ów
Pra cownia ab sorb cji ato mowej
Pra cownia mik ro pa le on to logic zna, labo ra to rium przy go tow aw cze

W 2008 r. wykonano:
Pra cownia mik ro skopii skan in gowej – cy frow¹ rejes tracjê ok. 1500 obrazów skan in gowych (SEM) 

i elek tronów wstec znie roz proszo nych (BEI) oraz ok. 4500 analiz chemic znych min era³ów w mik -
roobsz arach (EDS).

Pra cownia szli fi er ska – ok. 350 p³ytek ci en kich pole row anych lub na kry tych, ciêcie i czyszc zenie
ma te ria³ów skalnych i kost nych.

Pra cownia kruszenia ska³ i separ acji min era³ów przy go towa³a ok. 372 próbki do analiz geo chemic -
znych, geo chrono logic znych i izo to powych

Pra cownia ab sorpcji ato mowej – rozk³ad 263 próbek i ok. 1400 analiz oznac zenia za war toœci pier -
wi ast ków.

Pra cownia mik ro pa le on to logic zna – roz puszc za nie i mac er acjê 34 próbek oraz przy go towa³a 20
próbek do analiz izo to powych.

Labo ra to rium Geo chronolo gii Czwar torzêdu
Kierownik: doc. dr hab. Hel ena Hercman
W sk³ad laboratorium wchodz¹:

Labo ra to rium przy go tow aw cze
Spek trome tria alfa
Pra cownia chemic zna

W 2008 roku wykonano 239 analiz U-Th oraz 110 analiz Pb-210.

Labo ra to rium Dy frak cji Rent ge nowskiej
Kierownik: dr hab. Pawe³ Bylina
W sk³ad Laboratorium wchodz¹:

Dy frak tometr: Bruker D8 Ad vance
Dy frak tometr CGR- Inel.

W roku 2008 wykonano ³¹cznie 435 dyfraktogramów, w tym 381 na dyfraktometrze D8 Ad vance i 54 na
dyfraktometrze CGR-Inel. Ponadto wykonano seriê analiz testowych metody pomiaru w uk³adzie wi¹zki 
kosz¹cej (graz ing in ci dence), przy wspó³pracy dr Marka Psody (PW).

Labo ra to rium Izo topów Trwa³ych
Kierownik: dr hab. Pawe³ M. Leœniak
W sk³ad Laboratorium wchodz¹:

Spek trometr Delta +
Spek trometr MAT253 zaku piony w 2008 r., dziêki do tacji MNiSW, wraz z przys tawkami: Gas -

Bench (urz¹dzenie do pre par acji próbek), anali za tor ele men tarny TC/EA oraz anali za tor wêglanów
KIEL IV

72



W laboratorium wykonywane s¹ badania sk³adu izotopowego: wêglanów (C, O), wody (O, H),
siarczanów (S), azotanów (N). W 2008 r. wykonano 675 analiz C,O w wêglanach dla zadañ statutowych
ING oraz 268 analiz dla zleceñ zewnêtrznych, 48 analiz N (NO3).

Labo ra to rium Geo chemii Izo topów
Kierownik: dr hab. Rob ert Anczkiewicz
W sk³ad Laboratorium wchodz¹:

Spek trometr masowy Thermo Sci en tific NEP TUNE MC- ICP- MS
Spek trometr masowy TIMS VG Sec tor 54
Labo ra to rium ul tra czys tej chemii
W 2008 roku wykonano analizy izotopowe: SR w 88 próbkach dla zadañ statutowych ING i 48 dla

zleceñ zewnêtrznych, Nd w 88 próbkach, Hf w 36 próbkach, Lu w 40 próbkach. Prowadzono równie¿
prace wdro¿eniowe nowych metod chemicznych.

Labo ra to rium Min era³ów Ilastych
Kierownik: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
W sk³ad laboratorium wchodz¹:

Pra cownia dy frak cji rent ge nowskiej
Pra cownia spek trome trii K-Ar wy po sa¿ona w spek trometr mas typu MS- 20
Pra cownia chemic zna

W 2008 r. wykonano:
Pra cownia dy frak cji rent ge nowskiej – 627 analiz
Pra cownia spek trome trii K-Ar – 162 po mi ary stosunków izo topów ar gonu.
Pra cownia chemic zna – oznac zenia CEC (po jem noœci wymi any jon owej), Ca, H2O i EGME, SiO2, 

K2O oraz Al., Fe, Ti, ³¹cznie w 742 próbkach.

Labo ra to rium Pre pa ratyki Geo logic znej
Kierownik: dr Aneta A. Anczkiewicz
W sk³ad laboratorium wchodz¹:

Pra cownia separ acji min era³ów
Pra cownia mik ro pa le on to logic zna
Pra cownia szli fi er ska
Pra cownia mik ro sko powa
Pra cownia anal izy tra kowej

W 2008 r. wykonano:
Pracownia szlifierska – 444 ciêæ ska³, 223 szlifów, 21 zg³adów, 140 preparatów z minera³ów

ciê¿kich oraz 95 preparatów AFT.
Pracownia separacji i mikropaleontologiczna – skruszenia i przesiania przez sito 280 próbek, 50

poddano procedurze granulometrii, 129 magnetycznej separacji, 72 separaty zosta³y przerzucone przez
ciecze ciê¿kie (tetrabromoetan i jodek metylenu), 79 próbki zosta³y poddane kwasowi HF i HNO3, 80
preparatów AFT zosta³o przygotowanych i wys³anych do reaktora. Sporz¹dzono 218 preparatów
palinologicznych, z 1 próbki wybierano granaty.

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 31.12.2008 r.):

Wydawnictwa zwarte 14 290 jedn. inw.
Odbitki 13 006 jedn. inw.
Mapy  4 782  jedn. inw.
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Wydawnictwa ci¹g³e 102 914 egz.
Udostêpnianie:
 Iloœæ wypo¿yczeñ na miejscu     3 951 egz.
 Iloœæ wypo¿yczeñ z innych bibliotek        146 egz.
 Iloœæ wypo¿yczeñ dla innych bibliotek        490 egz.

W 2008 roku prowad zono wymi anê cza sopism i ksi¹¿ek z 88 kon tra hen tami za granic znymi i 20
kra jowymi. Otrzy mano 151 tytu³y cza sopism za granic znych (399 egz.) i 29 tytu³ów cza sopism pol skich
(81 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 31.12.2008 r.):

Wydawnictwa zwarte 10 320 jedn. inw.
Odbitki   9 681 jedn. inw.
Mapy   3 173 jedn. inw.
Wydawnictwa ci¹g³e 89 119 egz.
Udostêpnianie:
 Iloœæ wypo¿yczeñ na miejscu 1 307 egz.
 Iloœæ wypo¿yczeñ z innych bibliotek      54 egz.
 Iloœæ wypo¿yczeñ dla innych bibliotek       50 egz.

W 2008 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 (95 egz.), a wys³ano 7 tytu³ów (36 egz.) cza sopism, do 10 kon tra -
hentów za granic znych. W ra mach wymi any kra jowej wys³ano dla 3 kon tra hentów 3 tytu³y (14 egz.) cza -
sopism, a otrzy mano 4 tytu³y (16 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 2008 roku wyk onano sk³ad i od dano do druku oraz przy go tow ano ma te ria³ do zami eszc zenia na
stro nach www cza sopism:

Studia Geologica Polonica, 128 (96 str., 51 fig., 1 tab.); ok. 9 ark.
Studia Geologica Polonica, 129 (156 str., 47 fig., 14 tab.); ok. 16 ark.
Studia Geologica Polonica, 130 (I cz.: 131 str., 6 wklejek; II cz. 33 mapy); ok. 35 ark.
Studia Geologica Polonica, 131 (289 str., 193 fig., 37 tab.); ok. 27 ark.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78/1 (64 str. 52 fig., 1 tab.); 10,1 ark.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78/2 (84 str, 43 fig., 75 tab.); 14,5 ark.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78/3 (130 str, 103 fig., 62 tab.) 24 ark.
Geologia Sudetica, 39 (106 str., 43 fig., 29 tab.); 17,5 ark.

Inne prace:
– Sk³ad prze wod nika do wys tawy Adolf Sei lacher, Fos sil Art Ska mienia³e Dzie³a Na tury, 40 str.
– Mapy geo logic zne 1:50000, ark. Czarny Du na jec, Jab³onka, Nowy Targ do grantu MNiI: 2 PO4D 

033 28 (ki erownik: prof. An toni To kar ski)
– Materia³y grafic zne dla Mu zeum Geo logic znego ING do wys tawy“Meteo ryty w zbio rach Mu -

zeum Geo logic znego In stytutu Nauk Geo logic znych PAN w Kra kowie” (Noc Mu zeów)
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XI. SPIS PUB LIK ACJI 2008

PRACE OPUB LIKOW ANE

Mono grafie, ksi¹¿ki, po drêc zniki, rozdzia³y w ksi¹¿kach

Birkenmajer K., (ed.), 2008. Geo log i cal re sults of the Pol ish Ant arc tic Ex pe di tions. Part XV. Studia Geologica Polonica, 128:
5–96.

Birkenmajer K., (ed.), 2008. Ge ol ogy of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XIX. Studia Geologica
Polonica, 131: 7–289.

Birkenmajer K., 2008. Karst sink-holes in the Würm Gla ci ation de pos its, subsurface drain age and ex tent of Tri as sic lime stone in
the Sucha Woda Val ley, Pol ish Tatra Mts (West Carpathians). In: Birkenmajer K., (ed.) “Ge ol ogy of the Pieniny
Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XIX”, Studia Geologica Polonica, 131: 281–289.

Birkenmajer K., 2008. The Szopa Lime stone For ma tion – a new lithostratigraphic name for Up per Li assic beds of the Pieniny
and Branisko suc ces sions, Pieniny Klippen Belt (West Carpathians). In: Birkenmajer K., (ed.) “Ge ol ogy of the Pieniny
Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XIX”, Studia Geologica Polonica, 131: 229–235.

Birkenmajer K., Lorenc M., 2008. Lower Cre ta ceous ex otic intraplate basaltoid olistolith from Bia³a Woda, Pieniny Klippen
Belt, Po land: geo chem is try and prov e nance. In: Birkenmajer K., (ed.) “Ge ol ogy of the Pieniny Klippen Belt and Tatra
Mts., Carpathians. Part XIX”, Studia Geologica Polonica, 131: 237–246.

Birkenmajer K., Ociepa A.M., 2008. Plant-bear ing Ju ras sic strata at Hope Bay, Ant arc tic Pen in sula (West Antarctica): ge ol ogy
and fos sil-plant de scrip tion. In: Birkenmajer K., (ed.) “Geo log i cal re sults of the Pol ish Ant arc tic Ex pe di tions. Part XV”,
Studia Geologica Polonica, 128: 5–96.

Birkenmajer K., Tyszka J., (eds), 2008. Studia Geologica Polonica, 130, Part 1: 3–130, Part 2: 33 Plates.
Gedl P., 2008. Or ganic-walled dinoflagellate cyst stra tig ra phy of dark Mid dle Ju ras sic ma rine de pos its of the Pieniny Klippen

Belt, West Carpathians. In: Birkenmajer K., (ed.) “Ge ol ogy of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians.
Part XIX“, Studia Geologica Polonica, 131: 7–227.

Itaya T., Sajeev K., Clark C., Kusiak M. A., (eds), 2008. Gond wana Re search, 14, 4: 567–685, Elsevier, Kochi, Ja pan.
Kêdzior A., Cleal C. J., (eds), 2008. Pensylwanian (Car bon if er ous) biotas and palaeoenvironments. Studia Geologica Polonica, 

129: 7–156.
Kêdzior A., 2008. Depositional ar chi tec ture of the Zabrze Beds (Namurian B) within the Main Anticline of the Up per Silesia
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