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WSTÊP

Rok 2011 by³ dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN)  rokiem szczególnym. 
Od kilku lat ING przekszta³ca³ siê stopniowo w oœrodek badañ nad geosystemem, ze szczególnym naciskiem

na wykorzystanie nowoczesnych metod geochemii izotopów, mikroskopii elektronowej i rentgenografii struktu-
ralnej oraz analogowego i matematycznego modelowania procesów geologicznych. W ci¹gu ostatnich czterech lat
Instytut uleg³ istotnej reorganizacji. W miejsce poprzednio istniej¹cego zespo³u laboratoriów oraz zak³adów,
w Instytucie dzia³a obecnie samodzielnych laboratoriów (po cztery w oœrodku warszawskim i krakowskim, jeden
we Wroc³awiu), które prowadz¹ badania naukowe na œwiatowym poziomie, ³¹cz¹c je z arcytrudnym zadaniem zdo- 
bywania finansów na dzia³alnoœæ Instytutu poprzez sprzeda¿ us³ug na rynku naukowym w kraju i za granic¹. 

Potencja³ organizacyjny i kadrowy ING zosta³ doceniony w roku
2011 przez Komisjê Europejsk¹, która w ramach 7 PR przyzna³a Insty-
tutowi 3.5 mln € na sfinansowanie jego dalszego rozwoju w latach
2011–2015. Podstaw¹ przyznania tej dotacji by³ projekt ATLAB (str.
80), przygotowany w ca³oœci przez pracowników instytutu, proponu-
j¹cy rozwój nowoczesnych technologii badañ geochemicznych w wy-
branych laboratoriach ING PAN dla lepszego poznania procesów za-
chodz¹cych w geosystemie. ATLAB sta³ siê atrakcyjna wizj¹ progra-
mow¹ ING PAN na nadchodz¹ce lata, przyci¹gaj¹c uwagê mediów oraz
polityków, czego dowodem by³a wizyta w ING attaché nauko- wych
ambasad Niemiec, Francji oraz W³och w grudniu 2011 roku.

W roku 2011 kontynuowaliœmy prace na przygotowaniem proje-
ktu badañ geofizycznych z wykorzystaniem wysokorozdzielczej sejsmi-
ki refleksyjnej.  Specjalnie zorganizowana grupa robocza geologów i geo-
fizyków z dwóch instytutów Centrum Naukowego PAN „Geo-Planet”
(ING PAN, Instytut Geofizyki PAN) oraz PIG-PIB we wspó³pracy z
ION-GXT (Huston, USA), dzia³aj¹c na podstawie porozumienia o wspó³pracy naukowej (2010 r.), przygotowa³a
projekt badañ geologiczno-geofizycznych o nazwie PolandSPAN (str. 80). Prace ca³ej grupy koordynowali Vinton 
Buffenmyer (ION-GTX), dr hab. Piotr Krzywiec (PIG-PIB) oraz ni¿ej podpisany. Projekt zosta³ zaakceptowany
przez Ministerstwo Œrodowiska w sierpniu 2011, a akwizycja danych sejsmicznych rozpoczyna siê w³aœnie
w chwili pisania tych s³ów (2 luty 2012). 

Dziêki wsparciu programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz przy wspó³pracy z CBK PAN,
z pocz¹tkiem wrzeœnia 2011 rozpocz¹³ siê kilkuletni projekt naukowy, ukierunkowany na poznanie procesów
magmowych, tektonicznych i powierzchniowych na Marsie (str, 16, 47; projekt WROONA – Wroc³aw GrOup of
PlaNetology Advance). Oœrodek Badawczy we Wroc³awiu podj¹³ siê koordynacji tego projektu, a jego liderem
zosta³ laureat programu TEAM, profesor Dan iel Megé z Uniwersytetu w Nantes.

Dziêki inicjatywie dr Arkadiusza Derkowskiego, przygotowaliœmy umowê o wspó³pracy naukowej z firm¹
Chev ron (USA), której realizacja rozpocznie siê w roku 2012.

Te, a tak¿e inne dokonania roku 2011 bêd¹ przynosi³y owoce w latach nastêpnych. Chcia³bym jednak wy-
raŸnie podkreœliæ, ¿e sukcesy roku 2011 powoduj¹ powstawanie problemów organizacyjno-finansowych, a tak¿e
i mikrospo³ecznych, które w historii ING PAN s¹ nowe i z którymi instytut musi siê zmierzyæ, staraj¹c siê je zro-
zumieæ i rozwi¹zaæ. Poni¿ej przedstawiam Pañstwu, cz³onkom Rady Naukowej ING PAN, sprawozdanie instytutu
z dzia³añ i dokonañ w roku 2011. Po raz pierwszy sprawozdanie z rocznej dzia³alnoœci instytutu zosta³o wygene-
rowane przez sys tem elektronicznego zbierania danych o akronimie SYBIR, który sam w sobie jest osobnym
osi¹gniêciem instytutu, a w szczególnoœci dr Marka Szczerby, wspó³pracuj¹cego z firm¹ ARKTOS. Pro gram
umo¿liwia bie¿¹ce, dzieñ po dniu, zbieranie danych o dzia³alnoœci instytutu, aby na koniec roku mo¿na by³o
wygenerowaæ plik sprawozdawczy, ale tak¿e inne pliki o ró¿nej konfiguracji danych tematycznych. Jako osoba
odpowiedzialna za strukturê, ogólny algorytm oraz zawartoœæ treœci zbieranych przez sys tem, chcia³bym prosiæ
Wysok¹ Radê o wyrozumia³oœæ w kwestii jednorodnoœci poszczególnych rozdzia³ów (w ogólnoœci, struktura
sprawozdania jest w du¿ej czêœci analogiczna do sprawozdania za rok 2010) oraz b³êdów edytorskich. Krytyczne
uwagi Pañstwa pozwol¹ na lepsze przygotowanie sprawozdania za rok bie¿¹cy. Z góry za te uwagi dziêkujê -
zostan¹ one wykorzystane dla przygotowania sprawozdania w formie profesjonalnie wydanej broszury.

                            Prof. Marek Lewandowski
                                 Dyrektor ING PAN

3



Oœrodek Badawczy w Warszawie

Laboratorium Analiz Podstawowych

Laboratorium Datowania Izotopowego
i Badañ Œrodowiska

Oœrodek Badawczy w Krakowie

Laboratorium
Geochemii
Izotopów

Laboratorium
Minera³ów
Ilastych

Laboratorium
Preparatyki
Geologicznej

Laboratorium
Modelowania
Biogeosystemu

Laboratorium Modelowania Tektonicznego

Stanowisko ds.
obs³ugi finansowej

Dzia³ administracyjno- 
gospodarczy

Dzia³ informacji
i wydawnictw

Biblioteka

Biblioteka

Muzeum
Geologiczne

Oœrodek Badawczy we Wroc³awiu

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

Laboratorium Bioindykatorów

Studium Doktoranckie

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-

Ekonomicznych

G³ówny

Ksiêgowy
Stanowisko

ds. Kadr

Dzia³ administracyjno- 
gospodarczy

Dzia³

Finansowo-

Ksiêgowy

Kancelaria

Archiwum

DyrektorSekretariat
Naukowy Rada Naukowa

Schemat struktury organizacyjnej
Instytutu Nauk Geologicznych PAN



I. ORGANIZACJA INSTYTUTU

DYREKCJA

Adres dyrekcji: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii 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: ingpan@twarda.pan.pl

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

Sekretariat naukowy: mgr El¿bieta Gogacz
e-mail: e.gogacz@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 in¿. Ewa Markiewicz
e-mail: markiewa@twarda.pan.pl

RADA NAUKOWA

Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz, cz³onek koresp. PAN
Zastêpca przewodnicz¹cego: prof. dr hab. Szczepan Porêbski – do dnia 31.10.2011r.
prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski – od dnia 8.11.2011 r.
Sekretarz: dr Micha³ G¹siorowski
Cz³onkowie:
dr hab. Rob ert Anczkiewicz, prof. nadzw. ING PAN; 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. Jan Dowgia³³o; prof. dr hab. Ryszard Gradziñski, cz³onek rzecz. PAN; dr hab. Hel ena Hercman,prof. 
nadzw. ING PAN; prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski; dr Artur Kêdzior; prof. dr hab. in¿. Janusz
Kotlarczyk, cz³onek rzecz. PAN; prof. dr hab. Krzysztof Krajewski; dr hab. Monika Kusiak, prof. nadzw. 
ING PAN; prof. dr hab. Jan Kutek, cz³onek rzecz. PAN; prof. dr hab. Marek Lewandowski; prof. dr hab.
Teresa Madeyska; dr hab. Jerzy Mietelski, prof. nadzw. IFJ PAN; dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska,
prof. nadzw. ING PAN; prof. dr hab. Andrzej Muszyñski; prof. dr hab. Jerzy Nawrocki; dr Izabella
Nowak; prof. dr hab. Ewa S³aby; prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska; prof. dr hab. Joachim Szulc; prof.
dr hab. Micha³ Szulczewski, cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof.
nadzw. ING PAN.

W 2011 roku odby³y siê 4 posiedzenia Rady w dniach: 24 lutego, 17 czerwca, 8 listopada i 16
grudnia.

I. ORGANIZACJA INSTYTUTU
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (stan w dniu 31 grudnia 2011 r.)

OŒRODEK BADAWCZY W WARSZAWIE

Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, 
Tel. (48-22) 6978-812, fax: (48-22) 620-62-23, 

Laboratorium Analiz Podstawowych (LAP)
Kierownik: dr Ryszard Or³owski 
Tel. (48-22) 6978-712, e-mail: rorlowsk@twarda.pan.pl 

Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodowiska (LDIiBŒ)
Kierownik: dr hab. Hel ena Hercman, prof. nadzw. ING PAN
Tel. (48-22) 6978-811, e-mail: hhercman@twarda.pan.pl 

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej (LDR)
Kierownik: prof. dr hab. Ewa S³aby 
Tel. (48-22) 6978-723, e-mail: e.slaby@twarda.pan.pl

Laboratorium Bioindykatorów (LB)
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Tel. (48-22) 6978-812, e-mail: kszerocz@twarda.pan.pl

Biblioteka
Kierownik: mgr El¿bieta Gacyk
Tel. (48-22) 6978-742, e-mail: e.gacyk@twarda.pan.pl. lub inglib@twarda.pan.pl.

OŒRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE

Kierownik: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Adres: ul. Senacka 1, 31-002 Kraków, 
Tel. (48-12) 3705-233, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndmizers@cyf-kr.edu.pl

Laboratorium Geochemii Izotopów (LGI)
Kierownik: dr hab. Rob ert Anczkiewicz, prof. nadzw. ING PAN 
Tel. (48-12) 3705-224 lub 668 356 446, e-mail: ndanczki@cyf-kr.edu.pl,

Laboratorium Minera³ów Ilastych (LMI)
Kierownik: prof. dr hab. Jan Œrodoñ 
Tel. (48-12) 3705-234, e-mail: ndsrodon@cyf-kr.edu.pl 

Laboratorium Preparatyki Geologicznej (LPG)
Kierownik: dr Artur Kêdzior
Tel. (48-12) 3705-230, e-mail: ndkedzio@cyf-kr.edu.pl 

Laboratorium Modelowania Biogeosystemu (LMB)
Kierownik: dr hab. Jaroslaw Tyszka, prof. nadzw. ING PAN
Tel. (48-12) 3705-216, e-mail: ndtyszka@cyf-kr.edu.pl

Biblioteka
Kierownik: mgr Teresa Leszczyñska
Tel. (48-12) 3705-245, e-mail: ndleszcz@cyf-kr.edu.pl

Dzia³ Informacji i Wydawnictw
Kierownik: dr Leszek Chudzikiewicz
Tel. (48-12) 3705-213, e-mail: ndchudzi@cyf-kr.edu.pl

Muzeum Geologiczne w Krakowie
Kierownik: mgr Barbara Kietliñska-Michalik
Tel. (48-12) 3705-257lub 3705-254, e-mail: ndmichal@cyf-kr.edu.pl

I. ORGANIZACJA INSTYTUTU
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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

Laboratorium Modelowania Tektonicznego
Kierownik: dr Marta Rauch
Tel. tel. (48-71) 337-63-45, tel/fax (48-71) 337-63-42
e-mail: ndrauch@ cyf-kr.edu.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

I. ORGANIZACJA INSTYTUTU
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II. KADRA

W dniu 31.12.2011 r. w Instytucie Nauk Geologicznych PAN pracowa³o:
38 pracowników naukowych
5 pracowników bibliotecznych i muzealnych
4 pracowników badawczo-technicznych
26 pracowników in¿ynieryjno technicznych 
22 pracowników dzia³u finansowego i administracji
7 pracowników na st. robotniczych
Ogó³em pracowa³y 102 osoby, w tym 20 by³o zatrudnionych w niepe³nym wymiarze czasu pracy.

TYTU£Y I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W 2011 R.

Dr hab. Krzysztof P. Krajewski uzyska³ tytu³ profesora nauk o Ziemi (18 kwietnia 2011).
Dr Hubert Wierzbowski uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geo-

logii na pdst. rozprawy habilitacyjnej pt.: „Rekonstrukcja œrodowiska basenów morskich Polski i Rosji
jury œrodkowej i prze³omu jury œrodkowej i póŸnej w oparciu o badania sk³adu izotopowego tlenu i
wêgla muszli miêczaków”.

Mgr Magdalena Krajcarz uzyska³a stopieñ doktora nauk humanistycznych w zakresie archeo-
logii na pdst. rozprawy doktorskiej pt.:" Badania nad sposobami obróbki koœci w paleolicie na podstawie 
wybranych zespo³ów z Jury Polskiej", nadany przez Wydz. Nauk Humanistycznych Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu. Promotor rozprawy: dr hab. Krzysztof Cyrek, prof. UMK.

Mgr Jacek Pawlak uzyska³ stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na pdst. rozprawy
doktorskiej pt.: „Numeryczna ocena wiarygodnoœci rekonstrukcji paleoklimatycznych na podstawie
analiz izotopowych holoceñskich osadów wêglanowych z terenu Polski po³udniowej”. Promotor roz-
prawy: dr hab. Hel ena Hercman, prof. nadzw. ING PAN.

Mgr Micha³ Warcho³ (studium doktoranckie) uzyska³ stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie
geologii na pdst. rozprawy doktorskiej pt. „Przep³ywy hiperpiknalne i kryteria wyró¿niania ich osadów
w zapisie kopalnym”. Promotor rozprawy: prof. dr hab. Szczepan Porêbski.

 Mgr Marek Szczerba uzyska³ stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na pdst. rozprawy 
doktorskiej pt.: „Metodyka interpretacji dat K-Ar mieszanin mineralnych. In ter pre ta tion of K-Ar ages
mea sured for min eral mix tures”. Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jan Œrodoñ.

 Mgr Piotr Perkowski (studium doktoranckie) uzyska³ stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie
geologii na pdst. rozprawy doktorskiej pt.:„Charakterystyka geochemiczna i ewolucja metamorficzna
ska³ serii eklogitowo-granulitowej Gór Z³otych i Bialskich”. Promotor rozprawy: prof. dr hab. Nonna
Bakun-Czubarow.

 Mgr Katarzyna Walczak uzyska³a stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na pdst.
rozprawy doktorskiej pt.: „Interpretacja datowañ Sm-Nd i Lu-Hf granatów w ska³ach wysokociœnienio-
wych i wysokotemperaturowych w œwietle badañ dystrybucji pierwiastków œladowych”. Promotor
rozprawy: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow.

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA

Dr hab. Monika A. Kusiak
The Eu ro pean Un ion In te grated Ac tiv i ties Grant, FP7, SYNTHESYS Programme, Re sources for

SE-TAF
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Dr hab. Monika A. Kusiak
The Group of Eight (G08) Eu ro pean Fel low ship

Dr hab. Monika A. Kusiak
Eu ro pean Un ion Fel low ship, PEO PLE, In ter na tional Out go ing Fel low ship (FP7-PEO PLE-

2010-IOF)

Prof. dr hab. Teresa Madeyska, Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska
Sekcja Speleologiczna Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika – medal imienia Marii Mar-

kowicz-£ohinowicz za wspó³autorstwo artyku³u o osadach jaskini Biœnik opublikowanego w Qua ter -
nary In ter na tional w 2010 r.

Mgr Wies³awa Radmacher
Dwutygodniowe stypendium Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Fundusz Stypendialny i Szko-

leniowy) umo¿liwiaj¹ce pobyt w firmie naftowej w Kjeller (Norwegia) (01.09.2010 - 06.05.2011).
Uczestnictwo uzyskane w drodze konkursu. 

Dr Marek Szczerba
Przed³u¿enie stypendium krajowego dla m³odych uczonych „Pro gram START” przyznane przez

Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej

CZ£ONKOSTWO Z WYBORU W KRAJOWYCH ORGANIZACJACH NAUKOWYCH
ORAZ CZ£ONKOSTWO W RADACH REDAKCYJNYCH KRAJOWYCH CZASOPISM
NAUKOWYCH

Acta Geologica Polonica
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek Rady Redakcyjnej

Annales Societatis Geologorum Poloniae
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek Komitetu Redakcyjnego

Centrum Badañ nad Faun¹ Plejstocenu Europy (CBFPE)
Dr Micha³ G¹siorowski – cz³onek Zarz¹du Konsorcjum
Dr hab. Hel ena Hercman – cz³onek Rady Konsorcjum; cz³onek Zarz¹du Konsorcjum

Cushman Foun da tion for Foraminiferal Re search (USA)
Dr Agnieszka Ciurej – cz³onek

Fundacja Grzybowskiego
Dr Agnieszka Ciurej – cz³onek/bibliotekarz 

Geochronometria 
Dr hab. Hel ena Hercman – cz³onek Komitetu Redakcyjnego

Geologia Sudetica
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – redaktor

Geologos
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek Rady Redakcyjnej

Geo log i cal Quar terly
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek Komitetu Redakcyjnego
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Komisja Opracowañ Kartograficznych przy Min. Œrodowiska
Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska – cz³onek

Komitet Badañ Czwartorzêdu
Prof. dr hab. Teresa Madeyska – zastêpca przewodnicz¹cego
Dr Marta Rauch – cz³onek Komisji Neotektoniki
Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska – sekretarz

Komitet Badañ Polarnych PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – cz³onek

Komitet Geofizyki PAN
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek

Komitet Honorowy II-go Polskiego Kongresu Geologicznego
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek

Komitet Narodowy ds. Wspó³pracy z Miêdzynarodow¹ Uni¹ Nauk Geologicznych (IUGS) 
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – przewodnicz¹cy 

Komitet Nauk Geologicznych PAN
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – przewodnicz¹cy 

Komitet Nauk Mineralogicznych PAN
Prof. dr hab. Ewa S³aby – cz³onek 
Prof. dr hab. Jan Œrodoñ – cz³onek

Komitet Narodowy ds. Wspó³pracy z Miêdzynarodow¹ Uni¹ Geodezji i Geofizyki (IUGG)
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek
Prof. dr hab. Ewa S³aby – cz³onek
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek

Narodowe Centrum Nauki
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – przewodnicz¹cy panelu ST10

Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek Prezydium PAN, cz³onek korespondent , Prezes
Oddzia³u PAN we Wroc³awiu

Polska Akademia Umiejêtnoœci
Prof dr Teresa Madeyska – cz³onek

Polski Komitet IGCP (Internationale Geoscience Programme)
Prof. dr hab. Ewa S³aby – cz³onek

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddzia³ Wroc³awski
Dr Izabella Nowak – sekretarz
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – przewodnicz¹cy Oddzia³u 

Polskie Towarzystwo Geologiczne
Dr Artur Kêdzior – Skarbnik
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek Komisji Rewizyjnej

II. KADRA

10



Polskie Towarzystwo Mineralogiczne 
Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow – cz³onek Zarz¹du Warszawskiego Oddzia³u PTMin
Prof. dr hab. Ewa S³aby – wiceprezes

Rada Naukowa Centrum Badañ Kosmicznych PAN
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek

Rada Naukowa Instytutu Geofizyki PAN
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek

Rada Naukowa Instytutu Paleobiologii PAN, Warszawa
Dr hab. Jaros³aw Tyszka – cz³onek 

Rada Naukowa Muzeum Ziemi PAN
Prof. Dr hab. Teresa Madeyska – Zastêpca Przewodnicz¹cego

Rada Naukowa PIG-PIB
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek

Rada Naukowa Centrum GADAM, Gliwice 
Dr hab. Hel ena Hercman – cz³onek honorowy

Sekcja Speleologiczna Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Prof. dr hab. Teresa Madeyska – zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Nagrody Naukowej im. M.
Markowicz-£ohinowicz

Studia Geologica Polonica
Prof. dr Krzysztof Birkenmajer – Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Jan Burchart– cz³onek Rady Redakcyjnej
Prof. dr hab. Jan Dowgia³³o– cz³onek Rady Redakcyjnej
Prof. dr hab. Ryszard Gradziñski– cz³onek Rady Redakcyjnej
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – zastêpca Redaktora Naczelnego
Prof. dr. hab. Marek Lewandowski – cz³onek Rady Redakcyjnej
Prof. dr hab. Teresa Madeyska– cz³onek Rady Redakcyjnej
Dr hab. Jaros³aw Tyszka – zastêpca Redaktora Naczelnego
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek Rady Redakcyjnej

Studia Quaternaria
Dr hab. Hel ena Hercman – redaktor
Prof. dr hab. Teresa Madeyska – przewodnicz¹ca Komitetu Readakcyjnego

Volumina Jurassica
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek Komitetu Redakcyjnego
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III. BADANIA STATUTOWE W 2011 ROKU

WYNIKI REALIZACJI ZADAÑ STATUTOWYCH (STRESZCZENIA)

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz, mgr Katarzyna Ko³tonik, mgr Urszula Jonkis

Datowania LA (MC) ICPMS U-Th-Pb cyrkonów i monacytów

W pierwszym roku trwania zadania badawczego wypracowano protoko³y pomiarowe do ozna-
czenia wieków U-Pb cyrkonów przy równoczesnym oznaczaniu zawartoœci pierwiastków œladowych
metod¹ ablacji laserowej sprzê¿onej z ICP-MS. Analizy zosta³y przetestowane na powszechnie stoso-
wanych wzorcach. Ustalon¹ metodykê zastosowano w realizacji trzech projektów badawczych. Uzys-
kane wyniki wykazuj¹ oczekiwan¹ spójnoœæ z datowaniami przeprowadzonymi innymi metodami oraz z 
danymi stratygraficznymi, co weryfikuje wiarygodnoœæ ustalonej metodyki. Wyniki badañ s¹ obecnie
stosowane w 3 projektach badawczych.

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz, mgr in¿. Jakub Bazarnik

Tempo procesów tektonicznych w œwietle datowañ granatów

Wyniki zadania badawczego zosta³y przedstawione w dwóch opublikowanych artyku³ach:
Mohammad YO, Cor nell DH, Danielsson E, Hegardt EA, Anczkiewicz R (2011), Mg-rich stau-

rolite and kyan ite in clu sions in metabasic gar net am phi bo lite from the Swed ish East ern Seg ment: ev i -
dence for a Mesoproterozoic subduction event. Eu ro pean Jour nal of Min er al ogy, 23 (4): 609-631

Coo per, F.J., J.P. Platt., R. Anczkiewicz (2011), Con straints on early Fran cis can subduction from
2D ther mal mod el ing. Earth and Plan e tary Sci ence Let ters, 312, 69-79.

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz, dr Aneta Anczkiewicz, mgr Urszula Jonkis,
prof. Szczepan Porêbski

Zapis procesu wypiêtrzania i ekshumacji Wysokich Himalajów w materiale detrytycznym molasy,
Himachal Pradesh, Indie

Ukoñczona zosta³a separacja mineralna i przygotowywanie preparatów apatytów i cyrkonów do
datowañ trakowych oraz datowañ LA ICP-MS. Czêœæ preparatów apatytowych zosta³a poddana napro-
mieniowaniu i jest przygotowana do zliczania. Dla 6 prób przeznaczonych do datowañ U-Pb wykonano
obrazy katodoluminescencji cyrkonów, a dwie z nich zosta³y wydatowane.

Uzyskane obrazy CL ziaren cyrkonu wskazuj¹ na du¿¹ ró¿norodnoœæ wewnêtrznej budowy.
Dotychczasowe datowanie detrytycznych U-Pb ziaren cyrkonów z morskiej formacji Subathu (61–
43Ma) wskazuje na mieszane Ÿród³o materia³u z Himalajów Tetydzkich oraz pod³o¿a Dekanu. Znacz¹cy 
jest tak¿e udzia³ detrytusu z Batolitu Himalajskiego (50-150 Ma). Wyniki otrzymane dla m³odszej
formacji aluwialnej Siwalik (4,5-1 Ma) przedstawiaj¹ podobne populacje wiekowe jednak ró¿ny jest
udzia³ poszczególnych grup. Wiêkszy udzia³ populacji wiekowych ~500 i ~1000 Ma wskazuje na udzia³
materia³u z wynoszonych Wysokich Himalajów.

Wstêpne wyniki zosta³y zaprezentowane na konferencji PTMin w Bukowinie Tatrzañskiej.

Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, dr hab. Monika A. Kusiak, Danuta Kusy,
mgr Katarzyna Walczak, mgr Piotr Perkowski

Granatonoœne perydotyty i metabazyty wysokich i ultrawysokich ciœnieñ jako wskaŸniki wêdrówki
mas skalnych w strefach kolizji p³yt kontynentalnych, na przyk³adach ska³ sudeckich i z wybranych
orogenów fanerozoicznych. (zadanie UHP)

W 2011 roku, prace badawcze by³y prowadzone w dwóch kierunkach. W pierwszym z nich
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przedmiotem badañ by³o polimetaliczne Fe-Co-Cu z³o¿e Shilu i goszcz¹ce je zmetamorfizowane, neo-
mezoproterozoiczne ska³y osadowe, na zachodnim terranie wyspy Hainan, w Chinach, zaœ w drugim –
granatonoœne ultrabazyty i eklogity masywu czeskiego z przejawami metamorfizmu ultrawysokich
ciœnieñ.

Z³o¿e Shilu jest prekambryjskim laminowanym z³o¿em rud ¿elaza typu BIF, które w póŸniejszych
etapach uleg³o przebudowie strukturalnej oraz hydrotermalnym przemianom i wzbogaceniu. Celem
badañ z³o¿a Shilu by³a identyfikacja paragenez siarczkowych oraz próba datowania procesu skarnizacji
andradytowej metod¹ chemiczn¹ CHIME na monacycie i procesów mineralizacji siarczkowej metod¹
Re-Os, na kobaltonoœnym pirycie. W z³o¿u Shilu wyró¿niono cztery etapy mineralizacji hydroter-
malnej, charakteryzuj¹ce siê – ze spadkiem temperatury – nastêpuj¹cymi paragenezami: etap I – magne-
tytowo-hematytowy; etap II: pirotyn, chalkopiryt, kobaltowy piryt, glaukodot, kobaltyn, kostibit, kobal- 
towy pentlandyt, siegenit; etap III: ga lena, sfaleryt, piryt, kasyteryt, chalkopiryt, willyamit, ullmanit,
arsenopiryt, kosalit, matyldyt, cynober, Co-brawoit, baryt; etap IV: wodorotlenki ¿elaza i amalgamat
Ag-Hg. W paragenezach siarczkowych dominuj¹ pirotyn, chalkopiryt i kobaltonoœny piryt. Pirotyn i
chalkopiryt zawieraj¹ czêsto wrostki i przerosty podrzêdnych minera³ów siarczkowych: sfalerytu, ga-
leny, siarkosoli, sulfospineli i kasyterytu. Wrostki monacytu w mineralach siarczkowych s¹ bardzo
ubogie w Th, co uniemo¿liwia ich datowanie metod¹ CHIME. We wspó³pracy z prof. Holly Stein z Co-
lorado State Uni ver sity, USA, podjêto pierwsze próby datowania kobaltonoœnego pirytu metod¹ izo-
topow¹ Re-Os. Próby te wskazuj¹ na permski wiek mineralizacji pirytowej w z³o¿u Shilu. Permski wiek
uzyskano tak¿e dla skarnizacji andradytowej, metod¹ CHIME na monacytach, tworz¹cych wrostki w
granatach rudy ubogiej w ¿elazo.

Celem mineralogicznych badañ granatonoœnych perydotytów i granatonoœnego gnejsu zawieraj¹-
cego mikrodiamenty, z masywu czeskiego, by³o sprawdzenie hipotezy o ultrag³êbokim pochodzeniu
tych ska³ i próba odtworzenia warunków ich wypiêtrzania z astenosfery do dolnej litosfery. Na
podstawie obecnoœci topotaksjalnych wrostków rutylu, ilmenitu i piroksenów w granatach perydotytów
Novych Dvorów i Uhrova w moldanubiku czeskim oraz gnejsu z Seidenbach w Górach Kruszcowych
wyci¹gniêto wniosek o wczeœniejszym wystêpowaniu w tych ska³ach majorytowych granatów, co
wskazuje na ich ultrag³ebokie pochodzenie. Stwierdzono brak topotaksjalnych wrostków w granatach ze 
spinelowo-granatowych perydotytów z Plesovic w moldanubiku czeskim.

Wyniki badañ nad ewolucj¹ metamorficzn¹ wybranych sudeckich ska³ eklogitowo-granulitowych
oraz nad Sm-Nd i Lu-Hf geochronologi¹ granatów z tych ska³ zosta³y ujête w dwóch podzadaniach
zadania UHP.

Dr Micha³ G¹siorowski, dr hab. Hel ena Hercman

Zawartoœæ trytu w wodach zlewni potoku Kleœnica (Masyw Œnie¿nika)

Tryt jest naturalnym promieniotwórczym izotopem wodoru o czasie pó³rozpadu 12,26 lat. Jego
zawartoœæ w wodach pozwala na okreœlenie wieku wód oraz dróg ich kr¹¿enia, w szczególnoœci stopnia
mieszania w obrêbie masywu wód ró¿nego pochodzenia. Dotychczasowe pomiary w Dolinie Kleœnicy
(tylko dwa stanowiska) wskazuj¹, ¿e wody wywierzysk po³o¿onych w poni¿ej Jaskini NiedŸwiedziej to
wody m³ode (8–15 lat) a wody kapi¹ce ze stropu jaskini w jej œrodkowym piêtrze to wody wspó³czeœnie
infiltruj¹ce. 

Prowadzony mon i tor ing szybkoœci kapania wód ze stropu w kilku stanowiskach w jaskini oraz
opadów na powierzchni pozwoli³ na okreœlenie zwi¹zków pomiêdzy nimi. Stwierdzono œcis³y zwi¹zek
dynamiki opadów atmosferycznych i iloœci wody kapi¹cej ze stropu jaskini w jej œrodkowym piêtrze, co
dodatkowo potwierdza, ¿e s¹ to wody obecnie infiltruj¹ce. Brak takiego zwi¹zku dla wód kapi¹cych ze
stropu w dolnym piêtrze jaskini mo¿e sugerowaæ, ¿e przebywaj¹ one w masywie znacznie d³u¿ej.

Badania zawartoœci trytu w wodach prowadzone s¹ metod¹ spektrometrii beta z zastosowaniem
ultra-niskot³owego spektrometru Quantulus 1220. Z uwagi na spodziewane niskie zawartoœci trytu
próbki poddawane s¹ wzbogacaniu metod¹ elektrolityczn¹. 

Z uwagi na fakt, ¿e spektrometr stosowany w pomiarach jest nowym urz¹dzeniem (zainstalowa-
nym pod koniec 2010 roku) pierwszy etap prac polega³ na testach umo¿liwiaj¹cych wybranie geometrii
pomiaru, kalibracji spektrometru w celu dobrania najlepszych parametrów pracy oraz ustaleniu pro-
cedury wzbogacania próbek.
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Na podstawie przeprowadzonych testów zdecydowano siê na wykonywanie pomiarów z zastoso-
waniem 20 ml naczynek polietylenowych pokrytych teflonem. Pomiar wykonywany jest dla mieszaniny 
próbki (wody) i scyntylatora w proporcjach 8:12 ml. Seria pomiarowa sk³ada siê z próby standardowej o
znanej zawartoœci trytu, próby „martwej wody” oraz serii próbek po procesie wzbogacania. 

Procedura analizy sk³ada siê z piêciu etapów.
1. Próbka wody o objêtoœci 500 ml poddawana jest destylacji pró¿niowej w celu jej wstêpnego

oczyszczenia.
2. 300 ml oczyszczonej wstêpnie wody poddawane jest elektrolitycznemu wzbogacaniu. Elektro-

liza prowadzona jest do objêtoœci oko³o 15 ml. Z ka¿d¹ seri¹ próbek badanych, dok³adnie tak¹ sam¹
drogê przechodzi próbka wody standardowej o znanej zawartoœci trytu. Jej analiza umo¿liwia ocenê
stopnia wzbogacenia oraz kontrolê czy proces wzbogacenia przebiega³ bez zmiany sk³adu izotopowego
wodoru. Drug¹ prób¹ kontroln¹ jest „martwa woda” podlegaj¹ca takiej samej procedurze wzbogacania
jak badane próbki. Jej analiza umo¿liwia kontrolê czy w procesie wzbogacania nie nast¹pi³o zanieczysz-
czenie próbek.

3. Po etapie wzbogacania próbki o objêtoœci oko³o 15 ml poddawane s¹ ponownie destylacji w celu
usuniêcia NaOH.

4. 8 ml próbki mieszane jest z 12 ml ciek³ego scyntylatora UL TIMA GOLD LLT. Pomiar odbywa
siê z zastosowaniem wielu cykli o czasie pomiarowym od 1 do 45 minut dla ka¿dej próbki. Umo¿liwia to
kontrolê stabilnoœci pracy spektrometru i warunków pomiaru w trakcie d³ugiego, wielodniowego po-
miaru serii próbek. Sumaryczny czas pomiaru próbki wynosi od oko³o 1000 do 5000 minut. Okno
pomiarowe jest ustalane tak, aby parametr FM (fig ure of merit) by³ najwiêkszy. Z regu³y okno pomia-
rowe dla trytu mieœci siê w zakresie 50-200 kana³ów. 

5. Analiza wyników pomiarów jest ostatnim etapem s³u¿¹cym kontroli jakoœci pomiaru oraz obli-
czeniu zawartoœci trytu w badanych próbkach.

Po wstêpnych testach umo¿liwiaj¹cych ustalenie procedury pomiarów wykonano seriê pomiarów
kontrolnych. Na podstawie pomiarów serii próbek z tej samej wody stwierdzono stabiln¹ pracê spektro-
metru. Ró¿nice pomiêdzy wynikami mieœci³y siê w zakresie b³êdu pomiarowego. W kolejnym teœcie
poddano analizie serie wód standardowych o znanych zawartoœciach trytu od 27 do 277 Bq. Uzyskane
wyniki by³y zgodne ze znan¹ zawartoœci¹ w granicach 1sd. W kolejnym etapie wykonano seriê pomia-
rów próbek o spodziewanych, niskich zawartoœciach trytu oraz „starych” wód w celu wybrania najlep-
szego Ÿród³a „martwej wody”. 

Po zakoñczeniu testów rozpoczêto systematyczne badania wód z rejonu Jaskini NiedŸwiedziej w
Kletnie. Badania zawartoœci trytu w wodach pozwalaj¹ na oszacowanie czasu przebywania wód infiltra-
cyjnych w górotworze oraz bêd¹ pomocne przy modelowaniu dróg kr¹¿enia wód w systemie Jaskini
NiedŸwiedziej. Prace obejmuj¹ szereg stanowisk na powierzchni i w jaskini. Sukcesywnie, co 2 mie-
si¹ce, pobierane s¹ próby wody z potoku powy¿ej strefy ponorów, w wywierzyskach przy kamienio-
³omie Kletno I oraz w kilku stanowiskach w œrodkowym i dolnym piêtrze Jaskini NiedŸwiedziej.

Na podstawie dotychczasowych pomiarów (2 serie pomiarowe) widaæ pewne prawid³owoœci.
Najni¿sze aktywnoœci trytu stwierdzono w wodach ujêcia „Marianna”. Sugeruje to, ¿e wody te maj¹
najd³u¿szy czas przebywania w masywie. Podobnie niskie aktywnoœci stwierdzono w wodach wyp³ywa- 
j¹cych z ha³dy w kamienio³omie Kletno I. Mo¿e to wskazywaæ na podobne Ÿród³o zasilania dla obydwu
wyp³ywów. Wy¿sze aktywnoœci trytu stwierdzono w wodach kapi¹cych ze stropu w œrodkowym piêtrze
jaskini oraz w potoku w dolnym piêtrze jaskini. Potwierdza to œcis³y zwi¹zek tych wód z wodami
powierzchniowymi, co wykaza³ tak¿e mon i tor ing czêstoœci kapania wody ze stropu jaskini w œrodko-
wym piêtrze.

Dr Joanna Gurgurewicz, mgr Olga Kromuszczyñska, prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz

Analiza nieci¹g³ych struktur tektonicznych z kanionu Valles Marineris na Marsie

Po³udniowa czêœæ kanionu Valles Marineris jest kompleksem rowów o kierunku E-W i g³êbokoœci
4-10 km, po³o¿onych w okolicach marsjañskiego równika. Powstanie rowów zainicjowane zosta³o przez 
tektoniczne rozci¹ganie, nastêpnie zosta³y one wype³nione przez lodowiec. Wycofanie siê lodowca
uruchomi³o procesy grawitacyjne, powsta³y uskoki normalne skierowane przeciwnie do zboczy oraz
rowy grzbietowe, wskaŸniki typu deformacji grzbietów topograficznych – sackung. „Sackung” zidenty-
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fikowano w wielu miejscach w obrêbie Valles Marineris. Skarpy powsta³e w wyniku procesu „sackung”
przecinaj¹ powsta³e wczeœniej na œcianach rowów struktury morfologiczne typu „spur-and-gully”.

Nowoutworzone numeryczne modele terenu (DEM), zlokalizowane w zachodniej czêœci Coprates
Chasma, powsta³e poprzez korelacjê obrazów MRO/CTX, umo¿liwi³y okreœlenie wielkoœci zrzutu
uskoków normalnych powsta³ych na skutek dzia³ania procesu „sackung”. Analizie poddano dwa DEM
przecinaj¹ce Coprates Chasma z pó³nocy na po³udnie. Rozdzielczoœæ siatki DEM wynosi 30 m. Utwo-
rzono i przeanalizowano jedenaœcie profili obejmuj¹cych pó³nocny stok topograficznego grzbietu w
Coprates Chasma. Skarpy utworzone przez uskoki normalne skierowane przeciwnie do zboczy zosta³y
oznaczone i zmierzone. Wysokoœci skarp oraz ich zbocza nie obrazuj¹ rzeczywistej wielkoœci zrzutu i
k¹ta zapadania uskoków. Jednak przy za³o¿eniu k¹ta zapadania uskoków mo¿liwe jest ustalenie wiel-
koœci zrzutu. Za³o¿ono k¹ty o mierze 60–70°, typowe dla uskoków normalnych powsta³ych w warun-
kach ekstensji na Ziemi.

Wyniki pomiarów pokazuj¹, ¿e wielkoœæ pionowego przemieszczenia spowodowanego uskokiem
we wschodniej czêœci badanego obszaru waha siê od 40 do 830 m (œrednio oko³o 280 m). W czêœci
zachodniej wartoœci przemieszczenia pionowego zawieraj¹ siê w przedziale od 50 do 1000 m (œrednia
wartoœæ to oko³o 320 m). Ca³kowite obni¿enie grzbietu spowodowane przez proces „sackung”, mierzone 
tylko na pó³nocnym stoku wynosi 615–1420 m we wschodniej czêœci oraz 710–1660 m w czêœci
zachodniej, co jest zgodne z obserwacjami, ¿e wysokoœæ szczytu grzbietu maleje ze wschodu na zachód. 

Z danych literaturowych wynika, ¿e przemieszczenia pionowe uskoków zwi¹zanych z procesem
„sackung” na Ziemi nie przekraczaj¹ zazwyczaj kilku metrów, a szerokoœæ grzbietów – kilku kilo-
metrów. Efekty procesu „sackung” na Ziemi i w Coprates Chasma ró¿ni¹ siê zatem przynajmniej o jeden
rz¹d wielkoœci. Wysokoœæ i szerokoœæ grzbietów na Ziemi to oko³o 1000–2000 m powy¿ej dna otacza-
j¹cej doliny (np. zachodnie Alpy, Tatry). Minimalna wysokoœæ grzbietu przed procesem „sackung”
Hmin zosta³a ograniczona przez: (1) obserwowan¹ obecnie wysokoœæ grzbietu hsg (~5000–6000 m), (2)
wielkoœæ obni¿enia grzbietu wskutek dzia³ania procesu „sackung” zmierzon¹ na profilach hsac (~600–
1700 m), (3) mi¹¿szoœæ osadów zgromadzonych na dnie Coprates Chasma hsed (ustalona na oko³o 100
m w oparciu o zale¿noœæ miêdzy g³êbokoœci¹ a œrednic¹ du¿ego krateru uderzeniowego, czêœciowo
wype³nionego osadami w rowie Coprates, na pó³noc od grzbietu), co w sumie daje oko³o 5700–7800 m.
Zak³adaj¹c, ¿e grzbiet przed zajœciem procesu „sackung” mia³ tê sam¹ wysokoœæ, co otaczaj¹cy go
p³askowy¿, maksymalna wysokoœæ grzbietu wynosi Hmax » 9500 m. Ró¿nica rozmiaru pomiêdzy
ziemskimi a marsjañskimi strukturami powsta³ymi wskutek procesu „sackung” wynosi rz¹d wielkoœci, a 
gra di ent topograficzny jest na Marsie 3–9,5 raza wiêkszy.

Dr hab. Hel ena Hercman, dr Micha³ G¹siorowski, dr Jacek Pawlak, mgr Magdalena
Maruszkiewicz

Rekonstrukcja zmian klimatycznych póŸnego glacja³u i holocenu w przekroju N-S na podstawie badañ 
izotopowych l¹dowych osadów wêglanowych Po³udniowej Polski i S³owacji

Stwierdzone we wczeœniejszych badaniach znaczne ró¿nice czêstoœci wzrostu nacieków jaskinio-
wych i ró¿nice zapisu zmiennoœci sk³adu izotopów trwa³ych tlenu i wêgla w naciekach jaskiniowych w
póŸnym glacjale i holocenie pomiêdzy Tatrami i Ni¿nymi Tatrami sugeruj¹ wystêpowanie istotnych
ró¿nic w cyrkulacji atmosferycznej, miêdzy innymi s³abszych wp³ywów mas powietrza oceanicznego
znad pó³nocnego Atlantyku na warunki panuj¹ce na po³udnie od Tatr. Podobny zwi¹zek wzrostu i sk³adu 
izotopowego wêglanu z warunkami œrodowiskowymi wystêpuje w martwicach wapiennych zasilanych
wodami meteorycznymi. G³ównymi celami stawianymi przed rozpoczêciem badañ by³y: (1) porów-
nanie zapisów zmiennoœci sk³adu izotopowego tlenu i wêgla w naciekach i profilach martwic; (2)
rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych dla póŸnego glacja³u i holocenu, na podstawie precyzyj-
nych zapisów zmiennoœci sk³adu izotopów trwa³ych w przekroju N-S w poprzek Karpat; (3) zbadanie
d³ugookresowych cykli zmiennoœci zapisów paleoklimatycznych w holocenie i próba wskazania czyn-
ników je warunkuj¹cych oraz (4) próba okreœlenia przyczyn (antropogeniczne ver sus naturalne) stwier-
dzanych zmian w m³odszym holocenie (miêdzy innymi zjawiska zaniku wzrostu martwic w wielu
stanowiskach). Planowane by³o wykonanie badañ izotopowych (zmiennoœæ sk³adu izotopowego O, C)
nacieków z wybranych stanowisk jaskiniowych. Dla ka¿dego stanowiska wykonana zostan³a skala
czasu w oparciu o datowanie metod¹ uranowo-torow¹. Czêœciowo wykorzystano opracowane w latach

III. BADANIA STATUTOWE W 2011 ROKU

15



ubieg³ych nacieki z jaskiñ Ni¿nich Tatr. Badaniami objêto: Wy¿ynê Krakowsko-Czêstochowsk¹ i Góry
Œwiêtokrzyskie, Ni¿ne Tatry oraz S³owacki Kras. Badania planowane by³y na 3 lata. Równolegle z
rozpoczêciem badañ zosta³ przygotowany projekt badawczy w³asny na konkurs NCN. Projekt ten zosta³
zaakceptowany do realizacji i dalsza kontynuacja badañ bêdzie prowadzona w ramach jego realizacji.

W 2011 roku g³ównym celem by³y uzupe³niaj¹ce badania nacieków z wybranych jaskiñ Ni¿nych
Tatr. Badania obejmowa³y najni¿sze korytarze w Systemie Jaskiñ Demianowskich. Na podstawie ze bra-
nych materia³ów i wyników analiz wstêpnych do badañ szczegó³owych wybrano, poza wczeœniej bada-
nymi próbami JS 7 oraz JMr 14, kolejne 2 stalagmity. Przeprowadzono uzupe³niaj¹ce datowania metod¹
uranowo-torow¹ oraz analizy zmiennoœci sk³adu izotopowego O i C ze stalagmitów JS7 (Jaskinia
Slobody) oraz JMr14 (Jaskinia Mieru). Umo¿liwi³o to stworzenie modeli wiek~g³êbokoœæ dla tych
stalagmitów spe³niaj¹cych wymaganie równomiernego opróbowania. Wykonano tak¿e analizy zmien-
noœci sk³adu izotopowego O i C dla kolejnych stalagmitów: PD 2 (Jaskinia Slobody) oraz DL (Jaskinia
Mieru). Analizy kilku stalagmitów z ró¿nych miejsc jaskini pozwalaj¹ na wychwycenie efektów lokal-
nych np. ró¿na d³ugoœæ dróg kr¹¿enia wody. 

Stalagmit DL jest stalagmitem kolumnowym o wysokoœci oko³o 125 cm. Z jego osiowego prze-
kroju pobrano 600 próbek do analiz sk³adu izotopowego O i C. Próbki te równomiernie rozmieszczone
s¹ wzd³u¿ osi wzrostu. Pobrano tak¿e 12 próbek do budowy wstêpnego modelu wiek~g³êbokoœæ.
Umo¿liwia on okreœlenie stref zmiany tempa narastania nacieku i okreœlenia gêstoœci pobierania próbek
uzupe³niaj¹cych tak, aby uzyskana krzywa izotopowa mia³a sta³¹ rozdzielczoœæ.

Stalagmit PD 2 ma wysokoœæ oko³o 30 cm i zbudowany jest z czystego bia³ego kalcytu. Pobrano z
niego 12 próbek do datowania metod¹ uranowo-torow¹ i 178 próbek do badania zmiennoœci sk³adu
izotopowego O i C. Na podstawie uzyskanego modelu wiek~g³êbokoœæ okreœlono strefy wymagaj¹ce
dodatkowego opróbowania.

Analiza krzywych izotopowych dla badanych stalagmitów wskazuje na odmiennoœæ warunków
depozycji stalagmitu PD 2. Stalagmity JS 7, JMr 14 i DL wykazuj¹ podobny zapis izotopowy. Wystê-
puje tam charakterystyczny trend zmiennoœci sk³adu izotopowego wêgla w starszym okresie holocenu a
w krzywych dla tlenu widoczne jest op ti mum klimatyczne holocenu. Zapis zmiennoœci wêgla w stala-
gmicie PD 2 jest podobny do pozosta³ych nacieków. Zapis zmiennoœci sk³adu izotopowego tlenu
wykazuje odmienne cechy. Bardzo wyraŸna jest granica pomiêdzy m³odszym glacja³em i holocenem.
WyraŸnie zaznaczony jest okres m³odszego dryasu. Zmiany warunków w okresie holocenu zaznaczaj¹
siê s³abiej.

Dr hab. Hel ena Hercman, dr Micha³ G¹siorowski

Rekonstrukcja elementów œrodowiska depozycji osadów na podstawie analiz izotopowych (U-Th, 14C, 
O, C, S i Sr) koœci kopalnych

Sk³ad izotopowy tlenu w wêglanach i hydroksyapatycie z zêbów i koœci kopalnych odzwierciedla
sk³ad izotopowy tlenu w wodzie i ¿ywnoœci, które by³y przyswajane przez zwierzê lub cz³owieka za jego 
¿ycia. Zwi¹zek sk³adu izotopowego wody z warunkami klimatycznymi umo¿liwia wykorzystanie analiz 
izotopowych koœci i zêbów jako Ÿród³a danych paleoklimatycznych. Dodatkowym, poœrednim, Ÿród³em
danych paleoklimatycznych s¹ analizy sk³adu izotopowego wêgla i azotu kolagenu wydzielonego z
koœci. 

W Polsce istnieje wiele stanowisk jaskiniowych bogatych w materia³ kostny, a ubogich, lub pozba-
wionych innego materia³u mog¹cego dostarczyæ danych paleoklimatycznych. Bior¹c pod uwagê, ¿e
koœci mog¹ byæ w sposób wiarygodny datowane metodami radiowêglow¹ i uranowo-torow¹ stanowiska
te mog¹ staæ siê cennym Ÿród³em danych o paleoœrodowisku opartym na analizach izotopowych i
datowaniu tego samego materia³u.

Do badañ wytypowano stanowiska w Korytarzu Cz³owieka Pierwotnego, Korytarzu Kuny oraz
Sali Lwa w Jaskini NiedŸwiedziej (Sudety), pro file osadów w Jaskini Biœnik i Jaskini Ciemnej (Wy¿yna
Krakowsko-Czêstochowska) oraz pro file osadów w Jaskini Magurskiej (Tatry).

W ramach zadania przeprowadziliœmy oznaczenia wieku metod¹ U-Th kilkudziesiêciu próbek
zêbów ssaków pochodz¹cych z profili osadów w Jaskini Biœnik (Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska).
Interesowa³ nas wp³yw rodzaju wyselekcjonowanego materia³u na wyniki oznaczeñ. W tym celu do
badañ wybraliœmy zêby drobnych gryzoni i pochodz¹ce z tych samych warstw osadów zêby niedŸwie-
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dzia jaskiniowego, które dodatkowo zosta³y podzielone na szkliwo (jako materia³ bardziej odporny na
procesy diagenetyczne) i dentynê. Wykazaliœmy rozbie¿noœæ dat uzyskanych z ró¿nego materia³u kost-
nego pochodz¹cego z tej samej warstwy stratygraficznej. Ponadto wykonaliœmy oznaczenia sk³adu
izotopowego wêgla i azotu w zêbach trzonowych wybranych gatunków gryzoni (nornik zwyczajny i
leming obro¿ny) pochodz¹cych z tego stanowiska. Uzyskane wyniki zosta³y porównane z frekwencj¹
tych gatunków w poszczególnych warstwach profilu osadów i przeanalizowane pod k¹tem preferencji
œrodowiskowych i diety tych gryzoni. Generalnie, dane izotopowe wskazuj¹ na wyraŸn¹ zmianê sk³adu
izotopowego pokarmu gryzoni w ró¿nych okresach klimatycznych œrodkowego i póŸnego plejstocenu,
przy czym bardzo wyraŸnie wyodrêbniaj¹ siê okresy które mog¹ byæ korelowane z maksimum ostat-
niego zlodowacenia i ze zlodowaceniem Warty. Warta uwagi jest wiêksza zdolnoœæ przystosowania
leminga obro¿nego do ró¿nych Ÿróde³ pokarmu, wyra¿aj¹ca siê wiêksz¹ rozpiêtoœci¹ wartoœci d13C i
d15N w stosunku do nornika zwyczajnego.

Badania prowadzone w ramach tego zadania bêd¹ kontynuowane w latach 2012–2013 w ramach
grantu NCN nr N N307 638140 „Znaczenie stopnia zachowania struktury i sk³adu chemicznego koœci
dla ich datowania i badañ kopalnego DNA “ (kierownik M. G¹siorowski).

Dr Miros³aw Jastrzêbski

Œlady przedwarsycyjskiego metamorfizmu w waryscyjskiej strefie kolizji na podstawie ró¿nic
w zapisie P-T-t ³upków ³yszczykowych kopu³y orlicko-œnie¿nickiej i strefy Starego Mesta

Strefa Starego Mesta tworzy pó³noc¹ kontynuacjê strefy nasuniêcia moldanubskiego. Badana
strefa sk³ada siê z trzech zapadaj¹cych na zachód, w¹skich jednostek litotektonicznych. Badania petrolo- 
giczne i termobarometryczne ujawni³y ró¿nice w zapisie ciœnienie – temperatura poszczególnych jed-
nostek. Górna i dolna jednostka, które odpowiednio tworz¹ krawêdzie skrzyd³a wisz¹cego i zrzuconego
strefy szwu kolizji kontynentalnej s¹ zdominowane przez metaosadowe ska³y facji amfibolitowej. Jed-
nostka œrodkowa, zdefiniowana przez wyd³u¿one cia³o amfibolitów typu MORB podrzêdnie sk³ada siê z 
migmatycznych paragnejsów zmetamorfizowanych w facji amfibolitowej. Po³¹czone badania struk-
turalne i modelowania termodynamiczne przy zastosowaniu termobarometrii pseudosekcyjnej i izo-
pletowej w systemie MnNCKFMASH wykaza³y, ¿e obecna architektura strukturalna Strefy Starego
Mesta jest wynikiem wielofazowej ewolucji waryscyjskiej. Podczas kolizji pomiêdzy ternarami ma-
sywu Czeskiego i terranem Brunowistulii skierowanej w kierunku WNW–ESE, ska³y metaosadowe
Strefy Starego Mesta doœwiadczy³y tektonicznego pogr¹¿enia do g³êbokoœci odpowiadaj¹cej 7–9 kbar.
Kontynuacja podsuwania terranu Brunowistulii doprowadzi³a do fa³dowañ w re¿imie tektonicznym
góra-ku-ESE i czêœciowego wyniesienia mas skalnych do g³êbokoœci odpowiadaj¹cej 5.5–6.0 kbar przy
temperaturowym piku metamorfizmu. Na g³êbokoœciach odpowiadaj¹cych 5.5 kbar Strefa Starego
Mesta zosta³a objêta prawoskrêtnym œcinaniem (góra-ku-NNE) lokalnie zwi¹zanym z izobarycznym
podgrzaniem, które by³o prawdopodobnie efektem intruzji karboñskiego cia³a tonalitowego w osiowej
czêœci Strefy Starego Mesta. Kolejne etapy kompresyjne spowodowa³y fa³dowanie i rotacjê zapadaj¹-
cych na WNW waryscysjkich foliacji, i zreorientowaniu ich kierunku upadu lokalnie ku N(NE) lub ESE. 
Nie stwierdzono przed-waryscyjskich struktur oraz metamorfizmu w badanej strefie.

Dr Artur Kêdzior

Œrodowiska sedymentacji dolnojurajskich ska³ wêglonoœnych Polski i Rumunii

W roku sprawozdawczym przeprowadzone zosta³y badania rekonesansowe na obszarze Karpat
Po³udniowych w wewnêtrznej czêœci jednostki dunajskiej. Podczas prac maj¹cych na celu rozpoznanie
profili osadów dolnej jury klastycznej w dolinie Dunaju oraz Sirinii, charakteryzuj¹cych siê najwiêksz¹
mi¹¿szoœci¹. Stwierdzono, i¿ na skutek obecnoœci silnych deformacji tektonicznych, niezbêdne bêdzie
przeprowadzenie prac kartograficznych przed przyst¹pieniem do badañ sedymentologicznych. Wytypo- 
wane pro file obejmuj¹ ogniwa Omersnic (hetang) oraz Pregheda (górny hetang/synemur) formacji
Cioaka Borii. Pro file zlepieñcowo-piaszczystych osadów ogniwa Omersnic daj¹ siê obserwowaæ nad
pó³nocnym brzegiem Dunaju, gdzie wystêpuj¹ w dwóch izolowanych miejscach. W pierwszym z nich
profil osadów obejmuje oko³o 70 m, w drugim ponad 200 m. Druga lokalizacja nastrêcza trudnoœci
logistyczne zwi¹zane z obecnoœci¹ pionowej skarpy, przez co dostêpnoœæ profilu jest ograniczona.
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Z obydwu miejsc pobrane zosta³y próbki klastów, g³ównie kwarcytów do analiz monacytów. Osady
ogniwa Pregheda (piaszczysto-mu³owcowe z wêglem) daj¹ siê obserwowaæ w szeregu niezbyt mi¹¿-
szych ods³oniêæ. Stwierdzono, ¿e w sp¹gu osadów tego ogniwa zalegaj¹ wulkanoklastyki, z których
pobrano próbki do badañ wieku monacytów. Zosta³o wykonanych 20 preparatów, z których czêœæ
zawiera obfit¹ iloœæ monacytów, w pozosta³ych znaleziono pojedyncze kryszta³y lub ich brak. Ponadto
wykonano preparaty palinologiczne z ciemnych ³upków bitumicznych formacji Uteriº (pliensbach) z
jednostki getyckiej w celu okreœlenia warunków depozycji tych osadów.

Dr Maciej Krajcarz, prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Bo¿ena £¹cka, dr Pawe³ Zawidzki

Rekonstrukcja pokryw roœlinno-glebowych i uwarunkowañ klimatycznych ich rozwoju dla obszarów
osadnictwa paleolitycznego po³udniowej Polski i Zachodniej Ukrainy

Zadanie obejmuje próbê uzupe³nienia istniej¹cej wiedzy nt. plejstoceñskiej i holoceñskiej pokrywy 
roœlinno-glebowej. Tematyka zazêbia siê z problematyk¹ grantu UMCS “Ekumena”, równie¿ realizo-
wanego w Instytucie. Rozpoczêto badania terenowe na 3 stanowiskach osadów holoceñskich i schy³-
kowoplejstoceñskich: Jaskinia Deszczowa (tylny korytarz), Schronisko nr 388 i jaskinia na Górze
S³upsko (wszystkie w pd. Polsce) i kontynuowano prace w Jaskini Biœnik (pd. Polska), we wspó³pracy z
dr hab. K. Cyrkiem i mgr M. Sudo³ (IA UMK). Otrzymano wstêpne wyniki dotycz¹ce zmian œrodowiska
sedymentacji i zmian ekosystemów (niektóre wyniki w: Cyrek, Madeyska 2011 – Materia³y 45. Sympo-
zjum Speleologicznego, str.: 51–53; Cyrek, Krajcarz, Krajcarz 2011 – Materia³y 45. Sympozjum Spe-
leologicznego, str.: 49–50; Krajcarz, Krajcarz, Nadachowski, Sytnyk, Bogucki 2011 – Materia³y 45.
Sympozjum Speleologicznego, str.: 83–84; Krajcarz, Cyrek, Gola 2011 – Materia³y warsztatów Antro-
pogeniczne markery w badaniach przemian œrodowiska przyrodniczego, str.: 15). Ponadto wykonano
analizy postsedymentacyjnych deformacji gleb i osadów (dla stanowisk Ihrowica, zach. Ukraina, Ma³y
Gawroniec, pd. Polska i Jaskinia Biœnik, pd. Polska), s³u¿¹ce zrozumieniu regu³ stanu zachowania
kopalnych poziomów glebowych (niektóre wyniki w: Krajcarz, Cyrek 2011 – Przegl¹d Archeologiczny
59 – w druku; Krajcarz, PrzeŸdziecki 2011 – Materia³y IX Zjazdu Geomorfologów Polskich, str.: 87–88; 
Krajcarz i in. 2011 – Ma te ri als and Stud ies on Ar chae ol ogy of Subcarpathian and Volhynian Area 15,
str.: 28–34). Dokonano analiz paleozoologicznych, s³u¿¹cych odtworzeniu dawnych biomów i klimatu
(Ihrowica, zach. Ukraina, Molodova, zach. Ukraina, Jaskinia Deszczowa, pd. Polska, Schronisko nr 388, 
pd. Polska). Uzyskano 5 dat radiowêglowych dla osadów jaskiniowych (daty z kopalnych koœci ssaków)
dokumentuj¹cych ró¿ne fazy klimatyczne i ró¿ne ekosystemy schy³ku plejstocenu i holocenu. Daty te
ponadto wnosz¹ nowe dane do wiedzy o czwartorzêdowej historii gatunków: Rangifer tarandus, Ursus
arctos i Felis silvetris.

Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, dr Bo¿ena £¹cka

WskaŸniki paleoœrodowiskowe z zakresu geochemii organicznej i nieorganicznej w bogatych w wêgiel 
organiczny facjach triasu na archipelagu Svalbard

Bogate w wêgiel organiczny facje triasu œrodkowego na archipelagu Svalbard (formacja Botneheia, 
anizyk-ladyn) stanowi¹ wysokiej jakoœci horyzont macierzysty dla ropy naftowej w NW czêœci Morza
Barentsa, powsta³y w wyniku ponadnormalnej depozycji substancji organicznej w basenie szelfowym w 
warunkach wysokiej biologicznej produktywnoœci oraz stagnacji œrodowiska dennego. Formacja Botne- 
heia odzwierciedla cykl transgresywno-regresywny w œrodowisku otwartego szelfu. Cykl ten zosta³
podzielony na piêæ faz: (1) wczesn¹ fazê transgresywn¹ zapisan¹ w sekwencji czarnych ³upków dolnej i
œrodkowej czêœci ogniwa Muen, (2) póŸn¹ fazê transgresywn¹ górnej czêœci ogniwa Muen i dolnej czêœci 
ogniwa Blanknuten, reprezentowan¹ przez sekwencjê czarnych fosfatycznych ³upków i fosforytów; (3)
fazê wysokiego stanu basenu szelfowego, która osadzi³a masywny fosfatyczny mu³owiec œrodkowej
czêœci ogniwa Blanknuten; (4) wczesn¹ fazê regresywn¹ górnej czêœci ogniwa Blanknuten z rozwiniê-
ciem facjalnym podobnym do fazy 2; (5) póŸn¹ fazê regresywn¹ w szczytowej czêœci ogniwa Blan-
knuten, zdominowan¹ przez konglomeraty fosforytowe i fosfatyczne piaskowce. Obserwowana zmien-
noœæ iloœci i jakoœci zachowanego wêgla organicznego w cyklu transgresywno-regresywnym formacji
Botneheia sugeruje zmiany czynników paleoœrodowiskowych basenu zwi¹zane ze zmianami wysokoœci
kolumny wody, stopniem jej natlenienia oraz rozk³adem i charakterem produkcji biologicznej. Maksy-
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malna zawartoœæ ropotwórczego kerogenu typ I (do 12% wagowych TOC) zosta³a rozpoznana w ma-
sywnym fosfatycznym mu³owcu fazy wysokiego stanu basenu szelfowego (œrodkowa czêœæ ogniwa
Blanknuten). Mu³owiec ten stanowi jednolity horyzont geologiczny rozci¹gaj¹cy siê od œrodkowego
Spitsbergenu poprzez Spitsbergen wschodni po wyspy Barents¸ya i Edge¸ya oraz prawdopodobnie dalej
w kierunku pó³nocno- i po³udniowo-wschodnim, obejmuj¹c obszar co najmniej 20.000 kilometrów
kwadratowych. Jego mi¹¿szoœæ waha siê od 10 do 40 metrów. Stanowi on najwy¿szej jakoœci horyzont
macierzysty w NW czêœci Morza Barentsa.

Przybli¿enie charakteru procesów wiod¹cych do powstania tego horyzontu mo¿liwe jest poprzez
zastosowanie analizy pirolitycznej Rock-Eval oraz szeregu wskaŸników z zakresu geochemii nieorga-
nicznej, wliczaj¹c zawartoœci i pro file krzemu i glinu, specjacjê faz ¿elaza, stopieñ pirytyzacji ¿elaza
oraz stosunki izotopowe siarki w pirycie i apatycie. Analiza piriolityczna profilów masywnego fosfa-
tycznego mu³owca na Spitsbergenie oraz na wschodnich wyspach Svalbardu (EdgeÝya, BarentsÝya)
wykazuje stopieñ zmetamorfizowania substancji organicznej w przedziale okna ropnego, wysok¹
zawartoœæ wolnych wêglowodorów (2–4 mg HC/g ska³y) oraz bardzo wysokie wartoœci wskaŸnika
wodorowego (powy¿ej 600 mg HC/g TOC) przy bardzo niskich wartoœciach wskaŸnika tlenowego
(poni¿ej 10 mg CO2/g TOC), które odzwierciedlaj¹ wyœmienity potencja³ ropotwórczy horyzontu skal-
nego. Ropotwórcza substancja organiczna o typie kerogenu I sk³ada siê z lamalginitu i telalginitu ze
znacz¹cym udzia³em algi Tasmanites. Dodatkowymi sk³adnikami s¹ liptodetrynit powsta³y z osado-
wego rozdrobnienia substancji algowej oraz bituminit typu ‘ma trix bituminite’ stanowi¹cy amorficzn¹
frakcjê pochodz¹c¹ z opadu planktonowego. Nieznaczna domieszka allochtoniczna sk³ada siê z telinitu,
telokolinitu, kolinitu, witrodetrinitu, sporinitu i inertodetrinitu. Obserwacje pierwotnych struktur osadu
zachowane w autogenicznych konkrecjach fosforanowych wykazuj¹, i¿ pierwotny osad by³ bogatym w
substancjê organiczn¹ mu³em radiolariowym. Dominuj¹c¹ czêœæ osadu stanowi³y pelety o w¹skim prze-
dziale rozmiarów (50–250 mikrometrów), które interpretowane s¹ jako pelety fekalne zooplanktonu.
Podkreœlaj¹ one znaczenie szybkiego opadu substancji organicznej ze strefy planktonowej poprzez
trans port fekalny zooplanktonu jako procesu wspomagaj¹cego geologiczne zachowanie bogatych w
wodór zwi¹zków organicznych. Raptowny wzrost stosunku molowego Si/Al od wartoœci w przedziale
1–2 w fosfatycznych czarnych ³upkach poni¿ej i powy¿ej horyzontu masywnego mu³owca do wartoœci
wiêkszych ni¿ 6 œwiadczy o kryzysie sedymentacji terygenicznej i dominacji opadu ze strefy plankto-
nowej, zdominowanej przez zakwity radiolariowe. Stopieñ pirytyzacji ¿elaza (DOP) w ogniwie Blan-
knuten przewy¿sza wartoœæ 0.90, co wskazuje na euksyniczne warunki denne. Nadzwyczaj w¹ski
rozk³ad rozmiarów framboidów pirytowych oraz ich œrednia wynosz¹ca oko³o 5 mikrometrów wskazuj¹
na tworzenie sie framboidów w obrêbie euksynicznej kolumny wody i ich opad do œrodowiska dennego.
Dominacja mikrogranularnego pirytu w osadzie wskazuje na spowolnienie bakteryjnej redukcji siar-
czanu w warunkach izotopowego systemu zamkniêtego. Potwierdzaj¹ to wyj¹tkowo wysokie wartoœci
d34S pirytu, wahaj¹ce sie w przedziale +5‰ – +15‰ . Wartoœci d34Sw sieciowych podstawieniach
siarczanowych w osadowym apatycie oscyluj¹ wokó³ wartoœci + 15‰ , co jest zgodne z przyjmowan¹
dla triasu œrodkowego œredni¹ wartoœci¹ oceaniczn¹. Sugeruje to niewielki zakres ca³kowitego frakcjo-
nowania izotopowego siarki w trakcie jej bakteryjnej redukcji (0–10‰) i jest zgodne z powstawaniem
pirytu w œrodowisku zamkniêtym w osadzie pod euksyniczn¹ kolumna wody.

Wyniki przeprowadzonej analizy sugeruj¹, ¿e kluczowe dla zachowania ropotwórczego kerogenu
typ I w masywnym fosfatycznym mu³owcu ogniwa Blanknuten by³o na³o¿enie sie co najmniej czterech
czynników. Czynniki te mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co: (i) znacz¹ce zmniejszenie tempa sedy-
mentacji mineralnej, zwi¹zane z maksymalnym zalewem morskim w basenie szelfowym oraz oddale-
niem obszarów alimetacyjnych; (ii) rozwój powierzchniowej strefy wysokiej biologicznej produktyw-
noœci zasilanej najprawdopodobniej systemem pr¹dów wznosz¹cych z po³o¿onego na pó³noc obszaru
oceanicznego; (iii) szybki pionowy transportu substancji planktonowej z powierzchniowej strefy wyso-
kiej biologicznej produktywnoœci do œrodowiska dennego dziêki istotnej roli zooplanktonu; oraz (iv)
rozwój stagnacji dennej zwi¹zany z termiczn¹ stratyfikacj¹ kolumny wody wiod¹c¹ do powstania
warunków euksynicznych na dnie morskim, sprzyjaj¹cych zachowaniu bogatych w wodór zwi¹zków
organicznych.
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Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, mgr Anna Mozer, dr Bo¿ena £¹cka

Sedymentologia i petrogeneza osadowych ska³ klastycznych formacji Point Thomas (eocen)
na Wyspie Króla Jerzego, archipelag Szetlandów Po³udniowych, Antarktyka Zachodnia, cz.2

Nowe dane geochronologiczne kwestionuj¹ w pewnym zakresie dotychczasowy schemat ewolucji
klimatu Antarktyki Zachodniej w kenozoiku, ustalony na podstawie badañ zapisu geologicznego na
Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych. Wyró¿nione w tym schemacie okresy
interglacjalne, przypisywane ró¿nym fragmentom skali czasowej od eocenu po miocen, reprezentuj¹
najprawdopodobniej jeden okres preglacjalny (eocen po najstarszy oligocen), zapisany w œrodowiskach
l¹dowych tworz¹cego siê ³uku wulkanicznego Szetlandów Po³udniowych. Celem zadania badawczego
by³a próba okreœlenia tych œrodowisk poprzez analizê sedymentologiczn¹ i petrograficzn¹ facji osado-
wych wystêpuj¹cych wœród sekwencji wulkanicznych formacji Mount Wawel, Point Thomas i Mazurek
Point. L¹dowe œrodowiska sedymentacji preglacjalnej w tych formacjach nie posiadaj¹ szczegó³owej
dokumentacji; petrograficzny sk³ad osadów nie jest rozpoznany; nie ma równie¿ wiedzy na temat
geochemicznych re¿imów sedymentacyjnych i diagenetycznych. Odkrycie facji osadowych wzbogaco-
nych we florê kopaln¹ w sekwencji wulkanicznej Cytadeli (formacja Point Thomas, eocen) w sezonie
terenowym 2009/2010 da³o podstawê do przeprowadzenia jej szczegó³owej analizy sedymentologicznej 
i petrograficznej. By³a to kontynuacja badañ zesz³orocznych nad facjami osadowymi w pobliskiej
formacji Mount Wawel (?eocen), pomyœlana jako aktywnoœæ naukowa prowadz¹ca do wykonania pracy
doktorskiej przez mgr Annê Mozer. Zadanie nie wymaga³o wsparcia ING PAN w zakresie badañ
terenowych ani zleconych badañ analitycznych, które finansowane by³y z projektu zewnêtrznego.
Wymaga³y jedynie wsparcia w zakresie preparatyki ska³ oraz analiz petrograficznych i chemicznych na
aparaturze bêd¹cej w posiadaniu Instytutu. Wyniki badañ pozwoli³y na przedstawienie pierwszej szcze-
gó³owej rekonstrukcji preglacjalnych œrodowisk l¹dowych Antarktyki Zachodniej oraz próbê korelacji
ewolucji tych œrodowisk ze znanym zapisem oceanicznym. Dane oraz publikacje pozyskane w wyniku
realizacji projektu zostan¹ w³¹czone do baz danych miêdzynarodowego programu ACE (Ant arc tic Cli -
mate Evo lu tion; http://www.ace.scar.org).

Dr £ukasz Kruszewski

Procesy geologiczne zachodz¹ce na p³on¹cych ha³dach Œl¹ska z naciskiem na mineralogenezê,
geochemiê pierwiastków œladowych i generowanie potencjalnych nowych faz mineralnych

W ramach badañ geochemicznych, zgodnie z planem, wytypowano 7 punktów ekshalacyjnych,
z których pobrano 8 prób gazowych. Do tego celu u¿yto próbników podciœnieniowych dostarczonych
z USA. Próby by³y analizowane na Uni ver sity of Cal i for nia (Irvine, CA) pod k¹tem koncentracji
zwi¹zków organicznych metod¹ chromatografii gazowej. W ramach badañ geochemicznych dotycz¹-
cych ha³d górnoœl¹skich przeprowadzono tak¿e oznaczenia koncentracji wybranych pierwiastków
œladowych dla mieszanin siarczanów hipergenicznych oraz próbek zwi¹zanych z tematyk¹ ekshalacji, z
przeznaczeniem do osobnego artyku³u. W serii analitycznej znalaz³o siê tak¿e 9 próbek mieszanin
hipergenicznych z Po³udniowego Libanu, które bêd¹ przedmiotem osobnego opracowania. W ramach
badañ skaningowych prowadzono dokumentacjê fotograficzn¹ utworów pirometamorficznych z Gór-
nego i Dolnego Œl¹ska oraz utworów hipergenicznych z Po³udniowego Libanu. W ramach uzupe³niaj¹-
cych analiz chemicznych, prowadzonych na materiale doktoranckim, oznaczono œredni sk³ad che-
miczny szkliw paralawy z Czerwionki, plagioklazu z paralawy z Czerwionki, klinopiroksenu z paralawy 
z Czerwionki (EDS); szkliwa, hematytu i magnesioferrytu z buchitu z Rydu³tów. Czêœæ w/w wyników
analitycznych pos³u¿y uzupe³nieniu danych do du¿ego artyku³u mineralogicznego planowanego do
umieszczenia na ³amach czasopisma In ter na tional Jour nal of Coal Ge ol ogy. Bardzo istotn¹ rolê mia³o
rozpoczêcie oceny stosowalnoœci metody EDS do analizy faz siarczanowych, jako nieniszcz¹cej al ter-
natywy dla metody WDS. Uzyskane wyniki bêd¹ zamieszczone w artykule poœwiêconym nieamonowym
siarczanom hipergenicznym z ha³d górnoœl¹skich, który planuje siê przedstawiæ na ³amach czasopisma
Min er al og i cal Mag a zine. Dziêki precyzyjnej kalibracji dyfraktometru rentgenowskiego z Laboratorium
Dyfrakcji Rentgenowskiej ING wykorzystano pro gram TOPAS do obliczenia parametrów komórek ele-
mentarnych oraz analizy iloœciowej ró¿nych próbek. W ramach projektu wykonano szlify ze ska³ pirome-
tamorficznych i przeprowadzono wstêpn¹ analizê teksturaln¹ nowych oraz badania mikrooptyczne.
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Dr hab. Monika Kusiak, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski

Geochronologia formacji Cape Mel ville na Wyspie Króla Jerzego na podstawie badañ cyrkonów

Formacje osadowe De struc tion Bay (DBF) i Cape Mel ville (CMF) na Wyspie Króla Jerzego w
archipelagu Szetlandów Po³udniowych zawieraj¹ geologiczny zapis rozwoju mioceñskiego zlodowa-
cenia w Antarktyce Zachodniej. Szczegó³owy podzia³ litostratygraficzny tych formacji oraz dokonanie
ich kalibracji wiekowej by³o mo¿liwe dziêki danym geologicznym i geochronologicznym pozyskanym
w latach 2008-2011. Najnowsze wyniki datowania metod¹ U-Pb cyrkonów daj¹ wyniki 24.5±0.4 oraz
14.9±1.0 i s¹ w zgodnoœci z wynikami geochronologicznymi uzyskanymi metod¹ SIS. Formacja DBF
(200–250 m mi¹¿szoœci) jest zdominowana przez osady delty rozwiniêtej w czasie póŸno oligoceñ-
skiego ocieplenia klimatycznego, zwi¹zanego z wycofaniem siê zwartej pokrywy lodowej z rejonu
pó³nocnego Pó³wyspu Antarktycznego. Sukcesja deltowa spoczywa na zwietrza³ej powierzchni pod³o¿a 
wulkanicznego (c. 25 Ma) i sk³ada siê z trzech ogniw zdominowanych przez klastyki bazaltowe. Dane
geochronologiczne wskazuj¹ na to, i¿ sukcesja ta osadzi³a siê w krótkim okresie czasu geologicznego
pomiêdzy 24-23 Ma. Spotykane w profilu bloki i okruchy materia³u egzotykowego œwiadcz¹ o spo-
radycznej migracji gór lodowych w obszarze sedymentacji delty. Wy¿ejleg³a formacja CMF (do 150 m
mi¹¿szoœci, granica górna erozyjna) spoczywa niezgodnie na formacji De struc tion Bay, odzwiercie-
dlaj¹c raptown¹ progradacjê antarktycznej pokrywy lodowej w rejon pó³nocnego Pó³wyspu Antarktycz- 
nego ok. 23 Ma. Formacja ta zosta³a podzielona na jedenaœcie nieformalnych jednostek grupuj¹cych siê
w trzy ogniwa, które stanowi¹ zapis trzech etapów mioceñskiego zlodowacenia na KGI. Jak wskazuj¹
dane geochronologia ca³oœæ zachowanej sukcesji formacji Cape Mel ville osadzi³a siê w okresie po-
miêdzy 23–20 Ma. Wzrastaj¹cy ku górze udzia³ morskiej substancji organicznej œwiadczy o rozwoju
warunków sprzyjaj¹cych biologicznej produktywnoœci w basenie szelfowym, które mo¿na traktowaæ
jako pierwszy zwiastun trendu ocieplenia klimatu kulminuj¹cego w œrodkowo mioceñskim op ti mum
klimatycznym zwi¹zanym z maksymaln¹ redukcj¹ pokrywy lodowej w Antarktyce.

Prof. dr hab. Marek Lewandowski, prof. dr hab. Jan Œrodoñ, mgr Micha³ Banaœ 

Historia termiczna Dynarydow w swietle badan minera³ów ilastych i petromagnetycznych

Celem projektu by³o rozpoznanie, w miarê mo¿liwoœci metodycznych, zakresu temperatur, w któ-
rych mog³y znajdowaæ siê ska³y opróbowane dla badañ paleomagnetycznych i wykorzystanie tej infor-
macji dla interpretacji genezy sk³adowych NRM. Badania w ramach tego projektu bêd¹ merytorycznie
skorelowane z grantem MNiSW, ulokowanym w Instytucie Geofizyki PAN.

W roku 2011 przeprowadzono badania minerologiczne prób skalnych (³upków, piaskowców, tufi-
tów i bentonitów) pobranych w roku 2010, a tak¿e analizowano w³aœciwoœci petromagnetyczne i paleo-
magnetyczne kolekcji prób orientowanych. 

W 62 próbach przeprowadzono identyfikacjê rentgenograficzn¹ sk³adników mineralnych ca³ych
ska³ i na tej podstawie wytypowano 23 próby do badañ frakcji ilastej. Wed³ug wstêpnych danych
opróbowane ska³y karboñskie s¹ przeobra¿one do etapu achnimetamorfizmu (obecnoœæ paragonitu) a
ska³y triasowe i permskie wykazuj¹ strefê g³êbokiej diagenezy. Zidentyfikowano rentgenograficznie
liczne próbki piroklastyków i wytypowano próby do datowañ K-Ar. Badania prowadzono we wspó³-
pracy z Uniwersytetem w Zagrzebiu. W 2011 roku opracowano wyniki badañ paleomagnetycznych dla
rejonu Kosna w górach Velebit w czerwonych piaskowcach z górnego permu o noœnikach hematy-
towych oraz w konglomeratch. Wyznaczono kierunki charakterystyczne pozosta³oœci magnetycznej
(zgodne z wczeœniejszymi badaniami rozpoznawczymi) o bardzo niskich inklinacjach nietypowych dla
silnie zestromionych warstw skalnych. 

W czêœci petro- i paleomagnetycznej, modelowano proces generacji sk³adowej lepkiej. Dokonano
interpretacji wyników testu konglomeratowego i stworzono model wyjaœniaj¹cy uzyskane wyniki wraz
z implikacjami geotektonicznymi. Przygotowywano manuskrypt publikacji do wys³ania do Geo phys i cal 
Jour nal In ter na tional. Prowadzono tak¿e badania paleomagnetyczne jurajskich ska³ wêglanowych z
Dynarydów.
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Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska, dr Milena Obremska, dr Edyta Zawisza,
mgr Joanna Stañczak 

Rekonstrukcja zmian œrodowiska jeziornego w holocenie na podstawie danych izotopowych
i paleobiologicznych – cz. II 

Omawiane zadanie badawcze mia³o na celu odtworzenie zmian œrodowiska jeziornego w holo-
cenie, na tle zmieniaj¹cego siê klimatu, na podstawie wyników oznaczeñ stosunków izotopów trwa³ych
tlenu i wêgla, analizy palinologicznej oraz szcz¹tków Cladocera z osadów jeziornych.

Do badañ wytypowano 4,1 m profil osadów wêglanowych ze z³o¿a kredy jeziornej Jerzmanowo-
Kaniewo (Poj. Kujawskie). W ramach realizacji zadania badawczego wykonano: – oznaczenia d18O i
d13C dla osadów wêglanowych (69 próbek); – oznaczenia d13C i d15N oraz C/N dla osadów organicz-
nych (51 próbek); – sk³adu gatunkowego szcz¹tków Cladocera (35 próbek) oraz analizê palinologiczn¹
(35 próbek).

Wyniki przeprowadzonych badañ pozwol¹ przeanalizowaæ zmiany paleoklimatu i warunków
sedymentacji w zbiorniku jeziornym w okresie jego istnienia. Zmierzone dla osadów wêglanowych
wartoœci d18O waha³y siê od – 10,8 do – 4,4‰, a wartoœci d13C – w granicach – 3,2 do +1,2‰. Tak du¿a
rozpiêtoœæ wartoœci d18O odzwierciedla zmienne warunki hydrologiczne panuj¹ce w zbiorniku. Materia
organiczna zawarta w torfach i gytiach charakteryzowa³a siê doœæ sta³ymi wartoœciami d15N (ok. 0‰) i
wartoœciami d13C ok. – 28‰ typowymi dla materii organicznej pochodzenia l¹dowego. Jedynie dla
sp¹gowych osadów wartoœæ d13C by³a ok. 0‰ (fitoplankton). Stosunek C/N zmienia siê od 8 do 35
podkreœlaj¹c ró¿nice w pochodzeniu materii organicznej. 

Analiza py³kowa wykaza³a póŸnoglacjalne pochodzenie osadów. Sp¹gowe osady by³y akumu-
lowane najprawdopodobniej w okresie starszego dryasu. Rdzeñ zawiera ponadto zapis sukcesji roœlinnej 
z okresu allerÝdu oraz m³odszego dryasu oraz z pocz¹tku holocenu (okres preborealny). Stropowe
spektra py³kowe (g³. 50–60 cm) reprezentuj¹ prawdopodobnie osady m³odsze (okres subatlantycki), co
wskazuje na lukê sedymentacyjn¹ (zwi¹zan¹ z ingerencj¹ cz³owieka – eksploatacja torfu), obejmuj¹c¹
okresy: borealny, atlantycki i subborealny.

Analiza Cladocera umo¿liwi³a oznaczenie 24 gatunków wioœlarek z 4 rodzin. Sk³ad gatunkowy i
frekwencja osobników pozwoli³y na wydzielenie 5 faz rozwoju zooplanktonu ró¿ni¹cych siê warunkami 
troficznymi, termicznymi i batymetrycznymi panuj¹cymi w badanym zbiorniku. Pocz¹tkowo ch³odne
wody zbiornika mia³y charakter oligotroficzny. Nastêpnie obserwuje siê wzrost temperatury i trofii do
poziomu mezotrofii. W koñcowym etapie ewolucji jezioro przekszta³ci³o siê w torfowisko.

Dr Izabella Nowak

Wiek i ewolucja magm bazytowych w pó³nocnej czêœci bloku karkonosko-izerskiego

Pó³nocna czêœæ bloku karkonosko-izerskiego wchodzi w sk³ad masywu ³u¿ycko-izerskiego, repre-
zentuj¹cego pasywn¹ krawêdŸ terranu Saksoturyngii waryscydów œrodkowej Europy. W tej czêœci
masywu metagranity wieku 515–480 mln lat zosta³y przeciête rojem bazytowych ¿y³ w warunkach
regionalnej ekstensji w œrodowisku kontynentalnym. ̄ y³y zosta³y wspólnie z granitami zdeformowane i
zmetamorfizowane. Mimo nieznanego wieku ich intruzji bazyty izerskie s¹ zaliczane wraz z podobnymi
ska³ami w Sudetach do maficznych produktów wczesnopaleozoicznego riftingu. Ska³y te ró¿ni¹ siê
jednak sk³adem chemicznym od metabazytów z innych jednostek w Sudetach. W zwi¹zku z tym pozo-
staje watpliwoœæ, czy dajki izerskie intrudowa³y podczas wczesnopaleozoicznego riftingu, czy te¿ repre- 
zentuj¹ póŸniejszy etap rozci¹gania skorupy pasywnego brzegu terranu Saksoturyngii.

Kierunek zmian w chemizmie metabazytów izerskich, od bazaltów alkalicznych poprzez przejœ-
ciowe do bazaltów toleitowych typu MORB, wskazuje na obecnoœæ trendu ewolucyjnego, charakterys-
tycznego dla œrodowiska ryftu kontynentalnego, zwi¹zanego z rozci¹ganiem skorupy i z zasilaniem
g³ównie ze wzbogaconego Ÿród³a astenosferycznego o sk³adzie modyfikowanym w wyniku mieszania
ze Ÿród³em zubo¿onym. Charakter geochemiczny metabazytów oraz wysoki stopieñ geotermiczny przy
pocz¹tkach ich metamorfizmu wskazuj¹ na obecnoœæ pióropusza p³aszcza. Dwie ró¿ne typologicznie
populacje cyrkonu z metabazytów izerskich: przeŸroczyste, bezbarwne cyrkony typu I i br¹zowe cyr-
kony typu II, by³y datowane metod¹ U-Pb (SHRIMP). Cyrkony typu I da³y wieki ok. 500 mln lat,
podczas gdy br¹zowe ziarna da³y wieki pomiêdzy 390 i 365 mln lat, grupuj¹ce siê przy wartoœci ok. 370
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mln lat. Cyrkony typu I przedstawiaj¹ oscylacyjn¹ budowê zonaln¹ oraz zawartoœci i przebieg linii
pierwiastków ziem rzadkich (REE) z dodatnim nachyleniem i anomaliami – dodatni¹ Ce i ujemn¹ Eu,
które sugeruj¹ ich pochodzenie z otaczaj¹cych granitów oraz z g³êbszego neoproterozoicznego granitoi-
dowego pod³o¿a. Cyrkony typu II, ciemnie w obrazach katodoluminescencji, przedstawiaj¹ cechy –
struktury wewnêtrzne, wysoki stosunek Th/U i uk³ad linii REE, wskazuj¹ce równie¿ na ich magmowe
pochodzenie. Powi¹zanie wyników datowania cyrkonów z obserwacjami geologicznymi wskazuje, ¿e
powstanie ¿y³ izerskich by³o zwi¹zane z epizodem bazytowego magmatyzmu o dominuj¹cym alkalicz-
nym chemizmie przy ryftowanym pasywnym brzegu terranu Saxoturyngii. Epizod ten trwa³ ok. 30 mln
lat, z max i mum aktywnoœci ok. 370 mln lat temu w czasie regionalnej ekstensji i by³ spowodowany
powtarzaj¹cymi siê intruzjami pochodz¹cymi ze wzbogaconego Ÿród³a p³aszczowego zasilanego przez
pióropusz p³aszcza prawdopodobnie typu „hot fin gers” lub „mini plumes”.

Dr Milena Obremska, dr Edyta Zawisza, prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska

Zró¿nicowanie sk³adu zespo³ów flory i fauny w osadach póŸnoglacjalnych i holoceñskich
paleozbiornika Trzebiatów (NW Polska)

Celem badañ by³o odtworzenie zapisu zmian zachodz¹cych w ekosystemie paleozbiornika Trze-
biatów z wykorzystaniem metody analizy palinologicznej oraz kopalnych wioœlarek (Cladocera).
Z rdzenia o mi¹¿szoœci 9,5 m analizie poddano ³¹cznie 80 prób. Na podstawie analizy py³kowej okreœ-
lono chronostratygrafiæ osadów. Rdzeñ obejmuje osady z okresu póŸnoglacjalnego (allerÝd) oraz holo-
cenu. Stwierdzono istnienie hiatusów w obrêbie osadów m³odszego dryasu, okresu preborealnego oraz
m³odszych warstw okresu subatlantyckiego. Na podstawie procentowego udzia³u oznaczonych palino-
morf przeœledzono sukcesjê roœlinn¹ w otoczeniu zbiornika. Wydzielono siedem lokalnych poziomów
py³kowych (L PAZ 1-7). Na podstawie zmiennoœci iloœciowej i jakoœciowej taksonów roœlin telma-
tycznych i wodnych oraz populacji glonów z gromady zielenic przeœledzono zmiany w œrodowisku
akumulacyjnym. Przez przewa¿aj¹cy okres zbiornik mia³ charakter jeziora. Czasowe zl¹dowienie wy-
st¹pi³o w okresie borealnym i na pocz¹tku atlantyckiego. W sk³adzie spektrów py³kowych zaliczanych
do tej fazy brak jest py³ku hydrofitów oraz obecnoœci cenobiów glonów, pojawiaj¹ siê jedynie palino-
morfy roœlin torfowiskowych. Ponowny rozwój siê jeziora przypada na okres atlantycki. W czasie
funkcjonowania zbiornika zmianie ulega³ sta tus troficzny oraz nastêpowa³y wahania poziomu wód.
Rozpoznane gatunki wioœlarek pozwoli³y na odtworzenie tych fluktuacji. Oznaczono w sumie 26 takso-
nów Cladocera i wydzielono osiem faz ich rozwoju. W okresie póŸnoglacjalnym ch³odne wody jeziora
mia³y nisk¹ ¿yznoœæ na poziomie oligo/mezotrofii, pod koniec tego okresu nast¹pi³ zanik obecnoœci
gatunków pelagicznych, który œwiadczy o wyp³yceniu zbiornika. W fazie drugiej, obejmuj¹cej warstwê
osadów zwi¹zanych z rozwojem torfowiska, stwierdzono brak szcz¹tków wioœlarek. Kolejne etapy
rozwoju zbiornika przebiegaj¹ w œrodowisku wodnym.

W p³ytkim jeziorze nastêpowa³y wielokrotne wahania trofii (mezo- do eutrofii) oraz towarzysz¹ce
im zmiany w obecnoœci makrofitów roœlinnych. 

Dr Agnieszka Pisarzowska, dr hab. Rob ert Anczkiewicz, mgr in¿. Jakub Bazarnik

Zastosowanie izotopów Mo i Fe w badaniach zmiennoœci warunków paleoœrodowiska dewoñskiej
sekwencji czarnych ³upków G. Œwiêtokrzyskich

W 2011 r. przygotowano do analizy izotopów molibdenu i ¿elaza dórnodewoñskie próby z kamie-
nio³omu Kowala (Góry Œwiêtokrzyskie) oraz standardy molibdenowe (BCR 2, Nod A-1, Nod P-1). Do
badañ zosta³y wytypowane próby czarnych ³upków i ciemnych wapieni z interwa³u obejmuj¹cego
zdarzenie Annulata (famen). W Kowali zdarzenie Annulata charakteryzuj¹ dwa poziomy bogatych w
materiê organiczn¹, drobno laminowanych czarnych ³upków o mi¹¿szoœci 0.6 m. Pozosta³e próby
pochodzi³y z ³awic wapieni oddzielaj¹cych te poziomy. Powszechnie Annulata uwa¿ane jest za zda-
rzenie (lub zdarzenia) anoksyczne, natomiast szereg badañ geochemicznych (m.in. stopieñ pirytyzacji
¿elaza - DOP, analiza wielkoœci framboidów, koncentracje pierwiastków œladowych), których wyniki
zosta³y opublikowane przez Rack¹ et al. w 2010 r. pokaza³y, ¿e tylko górny poziom czarnych ³upków by³ 
deponowany w warunkach anoksycznych. Analiza izotopów molibdenu stanowi now¹ metodê ocenia-
j¹c¹ globalny zasiêg morskiej przydennej anoksji. Ponadto, zmiany d98Mo s¹ obiecuj¹cym wskaŸni-
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kiem zmian zawartoœci tlenu œciœle powi¹zanych z ewolucj¹ biosfery Pierwszy etap naszych prac polega³ 
na rozpuszczeniu prób i standardów oraz separacji molibdenu i ¿elaza na kolumnach jonowymiennych,
która obejmowa³a trzy etapy: a) dwukrotny rozdzia³ na kolumnie z ¿ywic¹ anionow¹ Bio-Rad AG1x8, b) 
rozdzia³ na kolumnie z ¿ywic¹ kationow¹ Bio-Rad AG50Wx8 (metodyka opracowana przez A. Pisa-
rzowsk¹ i J. Bazarnika w 2010 r.). W drugim etapie prac, wykonano szereg pomiarów stosunków izoto-
powych Mo metod¹ stan dard-sam ple brack et ing na MC ICPMS w ING PAN w Oœrodku Badawczym w
Krakowie. Prowadzone po raz pierwszy badania górnodewoñskich czarnych ³upków i wapieni wykaza³y
potrzebê zastosowania nowej metody o wy¿szej precyzji pomiarów stosunków izotopowych Mo.

W celu zwiêkszenia czu³oœci pomiarów oraz wykluczenia b³êdów na etapie przygotowania prób do
analizy zastosowano:

1) dodatkowe standardy Mo o odmiennym sk³adzie izotopowym od standardów dotychczas stoso-
wanych;

2) now¹ metodê rozpuszczania prób;
3) dwu- i trzyetapow¹ separacjê na kolumnach jonowymiennych;
4) pomiary stosunków izotopowych Mo metod¹ „el e ment spike” (przy u¿yciu cyrkonu) – pro-

cedura w toku.
W 2011 r. wykonano, poza Instytutem, analizy TOC (20 prób) oraz d13C org. (30 prób) w czarnych

³upkach z Bukowej Góry (Góry Œwiêtokrzyskie; dolny-œrodkowy dewon) oraz w czarnych ³upkach i
wapieniach z Kowali (górny dewon). Analizy zawartoœci ca³kowitej materii organicznej (TOC) oraz
izotopów wêgla organicznego i nieorganicznego (analizy wykonane w 2010 r.) dostarczy³y wielu cen-
nych informacji o zmianach takich parametrów œrodowiskowych jak bioproduktywnoœæ, tempo pogrze-
bania materii organicznej, warunki paleoredoks, dostawa materia³u pochodzenia l¹dowego oraz o zmia-
nach diagenetycznych.

Dr Adam Porowski, prof. dr. hab. Stanis³aw Ha³as (konsultant), prof. dr. bad. Jerzy Ma³ecki
(wspó³praca), prof. Jan Dowgia³lo (konsultant), mgr Tatiana Weso³owska

Ocena przydatnoœci monitoringowych badañ zawartoœci i sk³adu izotopowego SO42–
w zastosowaniach œrodowiskowych.

W roku sprawozdawczym 2011 zosta³o zakoñczone pilota¿owe zadanie badawcze dotycz¹ce mo-
nitoringu zmiennoœci sk³adu izotopowego siarczanów (d34S i d18O) rozpuszczonych w wodach opado-
wych, infiltracyjnych (i.e. w strefie aeracji) i podziemnych (i.e. w strefie saturacji) obszarów zurbanizo-
wanych (stacja badawcza Wydzia³u Geologii UW) i naturalnych (Kampinoski Park Narodowy). Ba-
dania mia³y na celu okreœlenie przydatnoœci aplikacyjnych tego typu badañ monitoringowych do analizy 
ewolucji geochemicznej wód podziemnych w strefie aeracji i saturacji, do identyfikacji ró¿nych pozio-
mów wodonoœnych i warunków wystêpowania wód, oraz do analizy pochodzenia siarczanów i cha-
rakteru zmian ich stê¿enia. ING PAN by³ koordynatorem tego typu badañ, a wœród wspó³pracowników
znajdowa³ siê Wydzia³ Geologii UW w Warszawie oraz Zak³ad Spektrometrii Mas UMCS w Lublinie.
Postawione cele zosta³y zrealizowane w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci. Najwiêksze trudnoœci by³y zwi¹zane 
z rozdzielczoœci¹ zaplanowanych oznaczeñ monitoringowych: nie uda³o siê pomierzyæ sk³adu izoto-
powego siarczanów w wodach opadowych i w wodach strefy aeracji na ró¿nych g³êbokoœciach w
odstêpach miesiêcznych ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ wody, i znikome stê¿enia siarczanów. Z tego
wzglêdu oznaczenia sk³adu izotopowego siarczanów w próbkach wód opadowych z deszczomierza i
wód infiltracyjnych z lizymetrów wykonano w rozdzielczoœci 6. miesiêcznej. Ogó³em pobrano oko³o
200 prób wód opadowych i podziemnych. Okreœlono dla nich sk³ad izotopowy tlenu i wodoru oraz sk³ad
izotopowy siarczanów. Sk³ad chemiczny by³ mierzony co kwarta³, ze wzglêdu na niewystarczaj¹ce
fundusze na wykonanie analiz chemicznych w zewnêtrznych laboratoriach. Ponadto opracowano kilka-
dziesi¹t archiwalnych analiz chemicznych (udostêpnione przez KPN i Wydzia³ Geologii UW) w celu
okreœlenia wieloletniej zmiennoœci chemizmu wybranych wód podziemnych i opadowych. Sk³ad izoto-
powy siarczanów we wszystkich pomierzonych przypadkach mieœci siê w doœæ szerokich granicach dla
siarczanów pochodzenia l¹dowego, glebowego czy atmosferycznego zwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ cz³o-
wieka. Przy czym sk³ad izotopowy siarczanów w wodzie oligoceñskiej wykazywa³ bardzo silne wzbo-
gacenie w ciê¿kie izotopy 34S i 18O i by³ typowy dla warunków redukcyjnych panuj¹cych w warstwie
wodonoœnej. Oznaczenia sk³adu izotopowego siarczanów w wodach oligoceñskich nale¿¹ do pionier-
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skich w Polsce. W obszarze miejskim sk³ad izotopowy siarczanów w wodzie deszczowej waha³ siê w
granicach d34S: 2,9–8,7‰ i d18O: 7,5–13,4‰ i by³ z regu³y wy¿szy od sk³adu izotopowego siarczanów
w deszczu kampinoskim: d34S: 4,2‰ i d18O: 9,0‰. Mo¿e to wskazywaæ na sezonowy wiêkszy udzia³
zwi¹zków siarki pochodzenia antropogenicznego w opadzie w strefie zurbanizowanej. W obszarze
miejskim, zaobserwowano znaczne sezonowe wahania sk³adu izotopowego siarczanów w strefie satu-
racji pierwszego zwierciad³a wód podziemnych; znacznie mniejsze wahania by³y obserwowane w
wodzie ze studni czwartorzêdowej (38 m g³êbokoœci) i studni oligoceñskiej (230 m g³êbokoœci). Nie-
zale¿nie od pory roku obserwowano wyraŸn¹ ró¿nicê w sk³adzie izotopowym siarczanów w wodach
pierwszego poziomu wodonoœnego, w wodzie z poziomu czwartorzêdowego i oligoceñskiego. W takim
wypadku, sk³ad izotopowy siarczanów mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystywany do identyfikacji
poziomów wodonoœnych. W obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego badania monitoringowe
prowadzono na trzech poligonach badawczych o innej budowie geologicznej: dwa poligony zlokalizo-
wane w Po¿arach: (i) utwory torfowe, (ii) obszar walu wydmowego w lesie, oraz jeden poligon zloka-
lizowany w obrêbie stacji obserwacyjnej PIG-u w Granicy, a posadowiony na utworach piasków kwar-
cowych. Jedynie w obszarze Granicy da³o siê wyraŸnie zaobserwowaæ, ¿e wzbogacenie w ciê¿ki izotop
34S wzrasta wraz z g³êbokoœci¹ pocz¹wszy od wody opadowej, poprzez wodê w strefie infiltracji do
wody w strefie saturacji, od wartoœci œredniej d34S=3,8‰ dla wody w strefie aeracji, poprzez d34S=5,1‰ 
w strefie saturacji na g³. oko³o 8 m, do d34S=7,3‰ w strefie saturacji na g³êbokoœci 15 m. W Po¿arach na
dwóch ró¿nych geologicznie poligonach sk³ady izotopowe siarczanów jak i ich stê¿enia waha³y siê w
szerokich granicach od d34S = 1,9–23,2‰ dla wa³u wydmowego do d34S = –2,1–21,2‰ dla utworów
torfowych. Przy czym wiêksza zmiennoœæ sezonowa by³a widoczna w wodzie z utworów torfowych. W
strefie saturacji na g³êbokoœci oko³o 8 m sk³ad izotopowy siarczanów w obu obszarach by³ zbli¿ony i
wynosi³ oko³o d34S = 9–10‰. Obecnie w przygotowaniu jest artyku³ zbiorowy do En vi ron men tal Earth
Sci ences. Oddanie artyku³u do redakcji planowane jest na luty 2012.

Dr Adam Porowski

Pochodzenie i warunki formowania siê u¿ytecznych zasobów wód mineralnych uzdrowiska Stara
Russa, Leningradzki Basen Artezyjski 

W roku sprawozdawczym 2011 zakoñczono pierwszy etap badañ dotycz¹cych genezy wód mine-
ralnych uzdrowiska Staraya Russa, po³o¿onego w obrêbie Leningradzkiego basenu artezyjskiego.
Obszar ten charakteryzuje siê wystêpowaniem kilku poziomów wodonoœnych o zró¿nicowanej mi¹¿-
szoœci, ró¿nej budowie geologicznej i nie do koñca wyjaœnionych zwi¹zkach hydraulicznych pomiêdzy
warstwami wodonoœnymi. Znajduj¹ siê w nich wody zró¿nicowane pod wzglêdem mineralizacji (od
wód zwyk³ych pitnych poprzez wody brakiczne o mineralizacji ogólnej 1–10 g/dm3, do wód s³onych o
mineralizacja ogólnej >20 g/dm3), a tak¿e najprawdopodobniej zró¿nicowane pod wzglêdem genetycz-
nym i wiekowym. W uzdrowisku Staraya Russa wody zmineralizowane ujmowane s¹ studniami wier-
conymi do celów balneologicznych. W rejonie tym jednak¿e dochodzi do wzmo¿onego kontaktu hy-
draulicznego wód s³onych i wód zwyk³ych z nadleg³ych poziomów wodonoœnych, co doprowadzi³o do
powstania tzw. kopu³y zasolenia. Ze wzglêdu na du¿e ró¿nice ciœnieñ hydraulicznych, ró¿n¹ prze-
puszczalnoœæ warstw izoluj¹cych poszczególne poziomy wodonoœne, narastaj¹ce zapotrzebowanie na
wody pitne a tak¿e zmieniaj¹ce sie perspektywy wykorzystania wód zmineralizowanych, w okolicy
Starej Russy wystêpuje prob lem postêpuj¹cej ascenzji wód s³onych i niejasnego ich pochodzenia.

Warstwy wodonoœne w obszarze badañ wystêpuj¹ w utworach czwartorzêdowych (2 poziomy
wodonoœne) oraz w utworach dewoñskich (4 poziomy w utworach górnego i œrodkowego dewonu,
wystêpuj¹cego bezpoœrednio pod czwartorzêdem). Na tym etapie badañ opróbowano wszystkie ujêcia
wód mineralnych w obrêbie uzdrowiska i w bliskim jego s¹siedztwie, mianowicie: dwie studnie po-
ziomu Sargaievsko-Daugavskiego (górny dewon, g³êbokoœæ studni rzêdu 68–78 m p.p.t.) oraz osiem
studni poziomu Arukjulasko-Shventojskiego (górny i œrodkowy dewon, g³êbokoœæ rzêdu 3–238 m
p.p.t.). Wykonano oznaczenia sk³adu izotopowego wód (d2H i d18O); we wszystkich wodach oznaczono
te¿ sk³ad izotopowy siarki (d34S) i tlenu (d18O) w rozpuszczonych siarczanach oraz oznaczono sk³ad
chemiczny wód ³¹cznie z wybranymi mikroelementami. Do celów porównawczych oznaczono sk³ad
izotopowy i chemiczny wód powierzchniowych dwóch rzek Polist i Parusia w obrêbie obszaru mias-
teczka Staraya Russa.
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Badania pokaza³y, ¿e wody poziomu Sargaievsko-Daugavskiego nale¿¹ do wód typu Cl-Mg-Ca
oraz Cl-Na-Ca-Mg o mineralizacji ogólnej rzêdu 3,0–5,8 g/dm3. Wody g³êbiej zalegaj¹cego poziomu
Arukjulasko-Shventojskiego nale¿¹ do typu Cl-Na-Ca oraz Cl-Na i maj¹ mineralizacjê ogóln¹ rzêdu
16,4–19,2 g/dm3. Sk³ad izotopowy tlenu i wodoru œwiadczy o meteorycznym pochodzeniu wód w obu
poziomach wodonoœnych. Sk³ad izotopowy rozpuszczonych siarczanów wskazuje na ich pochodzenie z
³ugowania dewoñskich ewaporatów. Dane chemiczne i izotopowe sugeruj¹, ¿e mamy do czynienia z
ascenzj¹ wód s³onych z poziomu Arukjulasko-Shventojskiego do stratygraficznie m³odszego i wy¿ej
zalegaj¹cego poziomu Sargaievsko-Daugavskiego. Wody s³one s¹ ciê¿sze izotopowo, ale prezentuj¹
sk³ad izotopowy typowy dla wspó³czesnych opadów atmosferycznych w rejonie Leningradzkiego ba-
senu artezyjskiego; swoja mineralizacjê zawdziêczaj¹ d³ugiej drodze filtracji z obszarów zasilania do
stref drena¿u w rejonie Starej Russy. Wody brakiczne w poziomie Sargaievsko-Daugavskim s¹ l¿ejsze
izotopowo i najprawdopodobniej s¹ mieszanin¹ wód s³onych i wód typowych dla wspó³czesnej infil-
tracji w utworach czwartorzêdowych. Zubo¿enie w 18O i 2H najprawdopodobniej jest wynikiem wp³ywu 
lokalnej infiltracji w okresach zimnych (np. roztopy œniegu). Na podstawie posiadanych danych izoto-
powych i chemicznych oraz przeprowadzonych opróbowañ wód mineralnych poziomów dewoñskich,
nie mo¿na stwierdziæ obecnoœci typowych wód plesjtoceñskich w badanym systemie hydrogeologicz-
nym. Ze wzglêdu jednak na pewne w¹tpliwoœci interpretacyjne, planuje siê kontynuowac badania w
kierunku okreœlenia: (i) czasu przep³ywu wód od strefy infiltracji do strefy drena¿owej, oraz (ii) ewolucji 
chemicznej i izotopowej wód na drodze filtracji.

Obecne dane i ich interpretacja by³y prezentowane na konferencji w Skt. Petersburgu. Obecnie
znajduj¹ siê w koñcowej fazie opracowania do publikacji pt: “Iso to pic and chem i cal stud ies of min eral
wa ters uti lized in Staraya Russa Spa, Leningradsky Ar te sian Ba sin: im pli ca tions for the or i gin of wa ters
and dis solved com pounds”.

Dr Marta Rauch

Eksperymentalne modelowanie procesu nasuwania siê p³aszczowiny skolskiej w Karpatach (cz. 2)

G³ównym celem tego zadania jest opracowanie eksperymentalnego modelu ewolucji tektonicznej
polskiej czêœci p³aszczowiny skolskiej (wschodnia czêœæ polskich Karpat zewnêtrznych) odzwierciedla- 
j¹cy charakter nasuwania siê tej p³aszczowiny. Przed czêœci¹ eksperymentaln¹ przeprowadzane jest
rozpoznanie charakteru skrócenia tektonicznego tej p³aszczowiny. W roku 2011 przeprowadzone zos-
ta³y badania terenowe w centralnej czêœci p³aszczowiny skolskiej, miêdzy lini¹ Rokietnica-Sanok na
wschodzie a lini¹ £añcut-Jas³o na zachodzie. Na wschód od tego rejonu znajduje siê tzw. sigmoida
przemyska czyli z-kszta³tne wygiêcie brzegu fliszowych Karpat zewnêtrznych w rejonie Przemyœla.
Przeprowadzono rozpoznanie orientacji drobnych struktur i ich analizê w porównaniu do struktur
regionalnych. W 93 ods³oniêciach pomierzono 101 powierzchni u³awicenia, 75 osi fa³dów, 253 usko-
ków odwróconych, 85 uskoków prawoprzesuwczych i 109 lewoprzesuwczych oraz 106 uskoków nor-
malnych. Rozci¹g³oœæ warstw i rozci¹g³oœæ powierzchni uskoków odwróconych oraz przebieg osi fa³-
dów jest zwykle zbli¿ony do NW–SE. Rozci¹g³oœæ powierzchni uskoków prawoprzesuwczych ma
zwykle kierunek NNW–SSE, a uskoków lewoprzesuwczych oscyluje wokó³ dwóch kierunków NE–SW
i W–E. Orientacja uskoków normalnych jest bardzo zmienna. Rekonstrukcja orientacji pola naprê¿eñ
dla uskoków odwróconych i przesuwczych wskazuje, ¿e oœ maksymalnej kompresji by³a zwykle zorien-
towana NE-SW. W badanym rejonie regionalne struktury maj¹ przebieg NW-SE, co wskazuje na
zgodnoœæ orientacji drobnych struktur ze strukturami wy¿szego rzêdu. W roku 2011 przeprowadzono
wstêpne modelowania analogowe w Laboratorium Modelowania Analogowego w TectoModelLab ING
PAN Wroc³aw. Modelowania mia³y na celu rozpoznanie wp³ywu obecnoœci nierównoœci pod³o¿a na
charakter nasuwania siê osadowej pokrywy oraz wp³ywu obecnoœci syntektonicznej sedymentacji zwi¹-
zanej z basenem zapadliska przedkarpackiego. Wyniki modelowañ wskazuj¹, ¿e próg w pod³o¿u wy-
musza lokalizacjê nasuniêcia. Natomiast sedymentacja na przedpolu nasuwaj¹cej siê eksperymentalnej
pryzmy wymusza³a hamowanie aktywnoœci tektonicznej w tym rejonie.
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Dr Elwira Sienkiewicz, dr Micha³ G¹siorowski

Zmiany klimatu i œrodowiska wodnego na podstawie analizy fito- i zooplanktonu w ostatnim
tysi¹cleciu zapisane w osadach Wielkigo Stawu (Dol ina Piêciu Stawów Polskich)

Wielki Staw po³o¿ony jest na wysokoœci 1665 m n.p.m. w Dolinie Piêciu Stawów Polskich. Jest to
drugie co do powierzchni jezioro w Tatrach (34,14 ha) o g³êbokoœci ok. 80 m. Osady Wielkiego Stawu
zosta³y pobrane w marcu 2010 r. ze œrodkowej czêœci jeziora próbnikiem grawitacyjnym typu Kajak. Na
podstawie datowania osadów metod¹ 210Pb i radiowêglow¹ ich wiek zosta³ oszacowany na ok. 2000 lat. 
Mi¹¿szoœæ pobranego rdzenia wynosi³a 52 cm. Osady zosta³y poddane analizom paleobiologicznym:
okrzemkowej i szcz¹tków Cladocera, a tak¿e sedymentologicznym i geochemicznym. Na podstawie
zmian w sukcesji okrzemek i wioœlarek zosta³y odtworzone zmiany, jakie zasz³y w œrodowisku wodnym
jeziora na przestrzeni ostatnich 2000 lat jego historii. Rdzeñ zosta³ podzielony na 3 zony okrzemkowe
(DWSP 1 – DWSP 3) i 3 zony Cladocera (CWSP 1 – CWSP 3). Na podstawie okrzemek odtworzono
zmiany odczynu wody w jeziorze, a tak¿e ca³kowit¹ zawartoœæ fosforu (TP).

W osadach Wielkiego Stawu oznaczono 157 gatunków okrzemek nale¿¹cych do 35 rodzajów. Do
roku 1985 rozwój flory okrzemkowej przebiega³ relatywnie stabilnie. Zmiany frekwencji wystêpuj¹-
cych gatunków by³y niewielkie. W czasie ostatnich 25 lat odnotowano znaczny wzrost frekwencji (ok.
20%) Fragilaria nanana oraz pojawienie siê gatunku Cyclotella pseudostelligera, który wczeœniej w
ogóle nie wystêpowa³ w jeziorze. Jego frekwencja w 2010 r. wzros³a tak¿e do 20%. WyraŸny wzrost
frekwencji tych gatunków œwiadczy o zmianie trofii w jeziorze. F. nanana spotykana jest w wodach
mezotroficznych, natomiast C. pseudostelligera w wodach mezo- i eutroficznych. Do roku 1985 jezioro
by³o oligotroficzne, a wartoœæ TP nie przekracza³a 10µg L-1. Na przestrzeni ostatnich 25 lat wartoœci
ca³kowitego fosforu waha³y siê od 10,5 µg L-1 do 15 µg L-1, co wskazuje, na oligo-mezotroficzny
charakter jeziora. Odczyn wody przez ostatnie 2000 lat zmienia³ siê w niewielkim zakresie i wynosi³ ok.
6,5. Wzrost trofii prawdopodobnie zwi¹zany jest z dzia³alnoœci¹ cz³owieka, np. wzrostem turystyki.
Natomiast, fauna Cladocera wskazuje wyraŸnie na oligotroficzny charakter jeziora. W sk³adzie gatun-
kowym dominuj¹ gatunki bentosowe z rodzaju Alona i Acroperus oraz planktoniczne wioœlarki z
rodzaju Daph nia. W okresie przypadaj¹cym na XV w. i pierwsz¹ po³owê XVI w. obserwuje siê silny
regres gatunków planktonicznych. Mo¿e to byæ zwi¹zane z jednym z d³u¿ej trwaj¹cych zimnych epizo-
dów klimatycznych przypadaj¹cych na okres tzw. ma³ej epoki lodowej.

Prof. dr hab. Ewa S³aby, dr Aneta Anczkiewicz, dr £ukasz Kruszewski, 

Zró¿nicowanie szybkoœci dyfuzji pierwiastków œladowych na granicy kryszta³ - stop hybrydalny
(Hybryda)

W systemie magmowym zamkniêtym rozdzia³ pierwiastków œladowych pomiêdzy krystalizuj¹c¹
fazê a stop precyzuje prawo Rayleight’a. Jednoczeœnie pierwiastki g³ówne i œladowe s¹ rozdzielane wg
odmiennych praw. W systemie otwartym przyjmuje siê, ¿e rozdzia³ pierwiastków g³ównych jak i œlado-
wych podlega tym samym regu³om. Opis matematyczny tego rozdzia³u jest równaniem liniowym.
Pierwsze doœwiadczenia eksperymentalne nad mieszaniem dwóch stosów (bez etapu krystalizacji) wska-
zuj¹ na nieliniowe zachowanie pierwiastków œladowych przy liniowym zachowaniu pierwiastków
g³ównych.

Za³o¿enia projektu: wynik eksperymentu jest trudny do odniesienia w stosunku do skrystalizo-
wanego stopu, jakim jest ska³a. Wydaje siê jednak, ¿e mo¿na jego odniesienia oczekiwaæ w precyzyjnej
analizie pojedynczej fazy i na tej podstawie zweryfikowaæ zasadnoœæ jego wyników dla systemów
naturalnych. Sys tem otwarty charakteryzuje siê dynamik¹ nieliniow¹. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e przy
chaotycznej adwekcji/dyfuzji pierwiastków, których potencja³ dyfuzyjny jest odmienny bêd¹ one
zachowywaæ siê odmiennie na granicy dwóch mieszanych magm i kryszta³u, który z tych magm pobiera
je do swego wzrostu. 

Wyniki: udowodniony zosta³ i przedstawiony model opóŸnienia dyfuzyjnego jednych pierwiast-
ków wzglêdem innych. Modele przedstawione s¹ przestrzennymi modelami koncentracji i modelami
ró¿nicowymi (probabilistycznymi i nieprobabilistycznymi). Oparte one zosta³y o detaliczne analizy
geochemiczne kryszta³ów powstaj¹cych w procesach mieszania magm. Potwierdzi³y one dane ekspery-
mentalne jednoczeœnie ukazuj¹c obraz krystalizacji du¿o bardziej z³o¿ony ni¿ wynikaj¹cy z prostego
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eksperymentu. Na ich podstawie mo¿liwa jest równoczeœnie identyfikacja procesu migracji stopów do
komory magmowej. Wyniki opublikowane zosta³y w dwóch artyku³ach (Jour nal of Pe trol ogy i Con tri bu -
tion to Min er al ogy and Pe trol ogy, oraz kilku abstraktach – patrz “publikacje” 2011) oraz prezentowane na
konferencjach i seminariach w oœrodkach europejskich (patrz „konferencje” i „referaty” w 2011).

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr Edyta Zawisza, dr Milena Obremska

Suchary jako niezwyk³y typ ekosystemu jeziornego - rekonstrukcja rozwoju na podstawie
biowskaŸników, cz. 1

Kontynuuj¹c badania nad problematyk¹ ewolucji dysharmonicznych jezior m.in. jezior dystro-
ficznych, w roku 2011 rozpoczêto prace zwi¹zane z realizacj¹ dwuletniego zadania badawczego. Wyko-
nywane badania s¹ wa¿nym etapem badañ paleolimnologicznych prowadzonych na terenie Polski.
G³ównym celem badañ jest rekonstrukcja rozwoju jezior dystroficznych i rozpoznanie w nich sk³adu
subfosylnych zespo³ów fauny Cladocera. Dotychczas nie prowadzono tak szeroko zakrojonych badañ
nad sk³adem gatunkowym wioœlarek zachowanych w osadach jezior dystroficznych. Jak dotychczas
g³ównymi stanowiskami badañ “paleo”, pozwalaj¹cych na odczytanie w ich osadach zapisu zmian
zachodz¹cych w œrodowisku by³y jeziora harmoniczne, w których zazwyczaj czynniki œrodowiskowe s¹
“zrównowa¿one”. Natomiast jeziora dysharmoniczne to jeziora z wyraŸn¹ przewag¹ jednego z czyn-
ników i zazwyczaj s¹ to jeziora zawieraj¹ce du¿¹ iloœæ substancji humusowych zarówno w wodzie jak i
w osadach dennych. Odczyn wód tych jezior jest kwaœny, a osady denne galaretowate z du¿¹ iloœci¹
szcz¹tków roœlinnych. W Polsce s¹ to zbiorniki unikalne i zazwyczaj niewielkie, zwykle do kilku
hektarów i g³êbokoœci do kilku metrów. Jednak¿e w wielu rejonach œwiata s¹ to jeziora du¿e, o istotnym
znaczeniu, zazwyczaj s¹ doœæ kwaœne i o barwie ¿ó³tobrunatnej (tundry, tajgi). Jeziora dystroficzne s¹
czêsto wynikiem transformacji jezior harmonicznych, które na ka¿dym etapie ewolucji , pod wp³ywem
zmian zlewni, mog³y staæ siê dysharmonicznymi. A zatem ich przebadanie i przeœledzenie rozwoju, a
tym samym dokonanie rekonstrukcji zdarzeñ jakie mia³y miejsce w przesz³oœci jest zadaniem pri ory-
tetowym w badaniach dotycz¹cych zmian œrodowiska. 

W br. w ramach zadania badawczego wykonano analizê szcz¹tków flory i fauny Cladocera w osadach 
przydennych (0–69 cm) dwóch jezior dystroficznych (Suchar III i IV) po³o¿onych w regionie Wigier-
skiego Parku Narodowego. Wykonano równie¿ wstêpn¹ analizê subfosylnych Cladocera w jeziorze Su-
char II, przygotowano laboratoryjnie osady profilu g³êbokiego (rdzeñ 6,5 m d³ugoœci otrzymano od dr M.
Kupryjanowicz z Uniwersytetu Bia³ostockiego) w celu wykonania pe³nej analizy w roku 2012.

Otrzymane w br. wyniki analizy subfosylnej fauny Cladocera w osadach warstwy przydennej (1–
69 cm) wskazuj¹, ¿e sk³ad gatunkowy jest bogaty i zró¿nicowany, a liczba gatunków jest niezale¿na od
wartoœci pH wody. W przebadanych jeziorach dystroficznych w ci¹gu ostatnich 300 lat stwierdzono
dwukrotnie zmianê trofii, przy czym w okresie ostatnich stu lat nast¹pi³ wzrost trofii w kierunku eutrofii.
Zarówno zwiêkszona frekwencja gatunków otwartej wody jak i pojawienie siê gatunków wymagaj¹cych 
wiêkszej zawartoœci nutrietów wskazuje, ¿e w okresie tym nast¹pi³ wzrost poziomu wód i zwiêkszony
dop³yw do zbiorników substancji biogennych. Wykonanie w przysz³ym roku pe³nej analizy osadów
Suchar II (od okresu inicjalnego po dzieñ dzisiejszy) oraz korelacji wyników i uwzglêdnienie wyników
innych analiz paleolimnologicznych pozwoli na rekonstrukcjê ewolucji zbiorników dystroficznych
po³o¿onych w pó³nocno-wschodniej Polsce i byæ mo¿e pozwoli poznaæ przyczyny (klimatyczne i/lub
antropogeeniczne) ich transformacji. 

Badania wchodz¹ce w zakres zadania badawczego oraz szeroko prowadzone badania w ramach
grantu MNiSW kierowanego przez dr E. Zawiszê nawzajem siê uzupe³niaj¹ i daj¹ mo¿liwoœci szerokiej
dyskusji nt. ewolucji jezior wspó³czeœnie zaliczanych do dysharmonicnych.

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr Aneta Anczkiewicz, dr Marek Szczerba, mgr Micha³ Banaœ

Metodyka badañ historii termicznej basenów w oparciu o wieki trakowe i wieki K-Ar oraz pomiary
rentgenograficzne illitu-smektytu

W ramach zadania prowadzone by³y nastêpuj¹ce prace:
1) ukoñczenie redakcji i wys³anie do druku pracy: Anczkiewicz A, Œrodoñ J. and Zattin M. In ver -

sion of the Podhale ba sin in the In ter nal West ern Carpathians, S-Po land and N-Slovakia: Re cord of
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Mid-Mio cene col li sion of the North Pannonian block with the Eu ro pean fore land. Ev i dence from ap a tite
fis sion track anal y ses. In ter na tional Jour nal of Earth Sci ences (sub mit ted).

2) ukoñczenie pracy doktorskiej mgr Marka Szczerby i jej obrona;
3) ukoñczenie redakcji i wys³anie do druku pracy: Œrodoñ J. and Kawiak T. Min eral compositional

trends, petrophysical and well log ging pa ram e ters, and the com po si tion of pore wa ter in clastic rocks
from shal low burial (Mio cene of the Carpathian Foredeep, SE Po land) re vealed by QUANTA+
BESTMIN anal y sis. Clays and Clay Min er als (sub mit ted).

4) ukoñczenie redakcji i wys³anie do druku pracy: Zeelmaekers E., Vandenberghe N. and Œrodoñ J.
Pres ence of ben ton ite beds in the ear li est Eocene Tienen For ma tion in Bel gium. Pro ceed ings of the Cli -
mate and Biota of the Early Paleogene con fer ence. Aus trian Jour nal of Earth Sci ences (sub mit ted).

5) opróbowanie profilu dolnego dewonu w jarze Dniestru oraz wstêpna redakcja pracy: Œrodoñ J.,
Drygant D.M., Anczkiewicz A.A. and Banaœ M. Ther mal his tory of the Si lu rian in the Podolia seg ment
of the SW mar gin of the East Eu ro pean Craton in ferred from com bined XRD, K-Ar, and AFT data. (in
prep a ra tion for Clays and Clay Min er als);

6) Redakcja pracy: Derkowski A., Bristow T.F., Wam pler J.M., Œrodoñ J., Marynowski L., Elliott
W.C. and Cham ber lain C.P. Hy dro ther mally-driven diagenesis of the Ediacaran Doushantuo For ma tion
in Yang tze Gorges area (South China). (in prep a ra tion for Geochimica et Cosmochimica Acta);

7) Redakcja pracy: Wil liams L., Œrodoñ J., Huff W., Clauer N., Hervig R. Light el e ment dis tri bu -
tions in Bal tic Ba sin bentonites: Po ten tial for trac ing vol a tile hy dro car bons. (in prep a ra tion);

8) ukoñczenie pracy doktorskiej mgr Edwina Zeelmaekersa i jej obrona (Univ. Leuven);
9) Badania stopnia i wieku diagenezy bentonitów dewoñskich i sylurskich z Gór Œwiêtokrzyskich

(pomierzone wieki mezozoiczne);
10) dr Aneta Agnieszka Anczkiewicz - Zosta³o wykonanych piêæ analiz fis sion tracks w apatytach.

Uzyskane daty AFT da³y rozrzut wieki od 63 Ma do 107 Ma. Wszystkie uzyskane daty s¹ m³odsze od
wieku stratygraficznego. Histogramy d³ugoœci traków w analizowanych próbach waha siê od 9.5 do
13.48 mikrometra. D³ugoœci traków s¹ lekko skrócone co sugeruje ¿e analizowany materia³ przebywa³
d³u¿szy czas w strefie czêœciowego zabliŸniania (PAZ). 

Dr hab. Jaros³aw Tyszka, mgr Wies³awa Radmacher, Eiichi Setoyama MSci

Biostratygrafia i paleoœrodowisko kredy po³udniowo-zachodniej czêœci Morza Barentsa na podstawie 
analizy mikroskamienia³oœci

Badania dotyczy³y obszaru przejœciowego pomiêdzy stref¹ tetydzk¹ i arktyczn¹ w czasie póŸnej
kredy i wczesnym paleogenie. Celem projektu by³o opracowanie biostratygrafii i odtworzenie paleo-
œrodowiska po³udniowo-zachodniej czêœci Morza Barentsa, basenu VÝring (obecnie frag ment M. Nor-
weskiego), basenu Hopedale Morza Labradorskiego oraz Grzbietu £omonosowa na Oceanie Arktycz-
nym. Badania zespo³ów otwornic z Morza Labradorskiego wykaza³y kampañski wiek sekwencji, która
by³a uwaýana dotychczas za mastrycht. W osadach tych opisano bardzo zró¿nicowane zespo³y otwornic
bentonicznych z kosmopolitycznymi gatunkami g³êbokomorskimi. Analiza zespo³ów otwornic basenu
VÝring ujawni³a typowy kampañski zespó³ „typu fliszowego”, zachowany w osadzie o charakterze
kana³owym.

Zanalizowano póŸnokredowe zespo³y otwornic, z piêciu wierceñ z po³udniowo-zachodniej czêœci
Morza Barentsa, wykorzystuj¹c analizê morfogroup. Wyniki analizy formacji Kveite sugeruj¹ rela-
tywnie dobrze natlenione, mezotroficzne œrodowisko œrodkowego lub ni¿szego batia³u basenu TromsÝ.
Obszar depozycji formacji Kviting w póŸnej kredzie znajdowa³ siê w tektonicznie stabilniejszej i p³yt-
szej czêœci basenu Morza Barentsa, zwanego basenem Hammerfest. Na sp³ycaj¹cy trend po³udniowo-
zachodniej czêœci Morza Barentsa wskazuje spadek zawartoœci form rurkowych oraz spadek zró¿nico-
wania gatunkowego zespo³ów. Ma to zwi¹zek z regionalnym póŸnokredowo-paleoceñskim podno-
szeniem obszaru morza grenlandzko-norweskiego.

Rezultaty analizy jakoœciowej i iloœciowej szeœædziesiêciu preparatów palinologicznych z tych
samych otworów wiertniczych basenu TromsÝ i Hammerfest (formacji Kveite i Kviting) dokumentuj¹
75 rodzajów i oko³o 130 gatunków dinocyst. Rozpoznano trzy nowe, znane wczeœniej, ale dotychczas
nie opisane, gatunki. Biostratygrafia palinologiczna badanych osadów (g³ównie ostatnich pojawieñ siê
lub zakwitów danego gatunku) wykaza³a obecnoœæ kampanu, mastrychtu oraz górnego paleocenu, z
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brakiem osadów górnego mastrychtu i dolnego paleocenu. Wyró¿niono piêtnaœcie biowydarzeñ mo¿li-
wych do korelacji oraz porównano je z ostatnimi pojawieniami otwornic. Zespo³y dinocyst z kampanu
reprezentuj¹ œrodowisko nerytyczne do oceanicznego, ze wskazaniem na g³êbsze warunki w basenie
TromsÝ (formacja Kveite). Potwierdzaj¹ to równie¿ badania na podstawie otwornic. Dinocysty s¹
dobrze zachowanie i zró¿nicowane z przewag¹ form gonyaulakoidalnych w póŸnej kredzie i form
peridinioidalnych w Paleocenie. Cysty goniaulakoidalne zwykle wskazuj¹ stabilne warunki otwartego
morza natomiast cysty peridinioidalne reprezentuj¹ przybrze¿ne, niestabilne, bogate w nutrienty strefy
upwellingów i mórz marginalnych. Mo¿e to wskazywaæ na ni¿szy poziom morza w paleocenie ni¿ w
najwy¿szej kredzie. Najbardziej licznie wystêpuje Heterosphaeridium sp. A (kampan, mastrycht) oraz
Palaeoperidinium pyrophorum (póŸny paleocen). Oba te gatunki wskazuj¹ na zmiany œrodowiskowe
zwi¹zane z wahaniem zasolenia wód przypowierzchniowych.

Dr hab. Jaros³aw Tyszka

Geneza i œrodowisko endemicznych zespo³ów otwornic w jurajskich osadach suboksycznych
towarzysz¹cych utworom ¿elazowo-manganowym

Zanalizowano zespo³y otwornic z ró¿nych osadów towarzysz¹cych utworom ¿elazowo-manga-
nowym. Jeden z najciekawszych zespo³ów pochodzi z osadów czarnego i³owca, zalegaj¹cego na utwo-
rach manganowych w jednostce kri¿niañskiej polskiej czêœci Tatr Zachodnich. Jest on zdominowany
przez Recurvoides infernus sp. nov. Tyszka et al. (2010), nowy gatunek otwornic aglutynuj¹cych, jeden
z najstarszych przedstawicieli nadrodziny Recurvoidacea (Foraminifera). Opisano du¿e zró¿nicowanie
wewn¹trzgatunkowe tego taksonu. Zespó³ otwornic ma charakter oportunistyczny i cechuje siê z wy-
sok¹ liczebnoœci¹, ma³ymi rozmiarami i dominacj¹ jednego gatunku. Pierwotna laminacja osadu, brak
bioturbacji i makrofauny oraz podwy¿szona zawartoœæ wêgla organicznego œwiadcz¹ o warunkach
zbli¿onych do beztlenowych. Uwa¿a siê, ¿e wêglany i krzemiany manganowe powsta³y w wyniku
aktywnoœci podmorskiego wentu hydrotermalnego we wczesnym toarku. Dominacja otwornic agluty-
nuj¹cych mo¿e sugerowaæ zakwaszenie wód w rejonie wentu lub podczas wczesnej diagenezy. Prawdo-
podobnie badany zespó³ zasiedli³ bogate w nutrienty maty bakteryjne zwi¹zane z ekshalacjami wentów
podmorskich. Dalsze badania skoncentrowa³y siê siê na analogicznych jurajskich osadach anoksycz-
nych, wspó³wystêpuj¹cych z utworami ¿elazowo-manganowymi pieniñskiego pasa ska³kowego oraz
Ma³ych Karpat. Analiza zebranych próbek z innych formacji wykaza³a nietypowy zespó³ otwornic
bentonicznych w formacji wapieni z Flaków. Zespó³ ten towarzyszy osadom szamozytowym i mo¿e
równie¿ mieæ zwi¹zek ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ hydrotermaln¹ w basenie pieniñskim podczas bajos-
kiego róznicowania siê basenu i tektonicznego pog³êbiania siê strefy branisko-pieniñskiej (pocz¹tek
sedymentacji radiolarytowej). Pozosta³e formacje nie wykaza³y wystêpowania endemicznych zespo³ów
otwornic bentonicznych. Na podstawie badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e rzadkie, ale charakterystyczne,
endemiczne zespo³y otwornic bentonicznych wspó³towarzysz¹ce synsedymentacyjnej mineralizacji
¿elazowo-manganowej mog¹ wskazywaæ na rozpad plat form wêglanowych, ekshalacje hydrotermalne,
prawdopodobnie wzbogacone w wêglowodory (?metan), które powodowa³y tworzenie siê mat bakte-
ryjnych, w bardzo specyficznych mikroœrodowiskach o niskim natlenieniu i znacznym zakwaszeniu
wód przydennych.

Dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr Przemys³aw Gedl, mgr Anna Zagórska

Biostratygrafia i paleogeografia eocenu i oligocenu Polski po³udniowo-wschodniej w oparciu o cysty 
Dinoflagellata

Po³udniowo-wschodni rejon Polski pozakarpackiej by³ w eocenie i oligocenie okresowo zalewany
transgresjami morskimi. Zapis sedymentologiczny tych transgresji jest jednak szcz¹tkowy – na skutek
procesów abrazji pod³o¿a w trakcie kolejnych zalewów, a zw³aszcza w okresie pomioceñskiej peneple-
nizacji tego rejonu – do dnia dzisiejszego zachowa³y siê jedynie izolowane p³aty osadów morskich,
czêsto obecne pod grub¹ pokryw¹ osadów m³odszych. Analiza palinologiczna drobnoklastycznych
osadów z rejonu Wy¿yny Lubelskiej i jej przedpola, Roztocza, zapadliska przedkarpackiego, a tak¿e
warstw popielskich i ich wiekowych odpowiedników z Karpaty fliszowych, pozwoli³a na czêœciow¹
rekonstrukcjê paleogeografii tego rejonu Polski w eocenie i oligocenie.
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Sukcesja eocenu i oligocenu rozpoznana w po³udniowo-wschodniej Polsce epikontynentalnej
wskazuje na co najmniej trzykrotne transgresje, które czêœciowo pokrywa³y ten obszar. Najstarsza mia³a
miejsce w œrodkowym eocenie (bartonie). Objê³a ona zapewne przewa¿aj¹c¹ czêœæ obszaru badañ i
najprawdopodobniej pozostawa³a w kontakcie zarówno z basenem pó³nocnej Polski, jak i z basenem
fliszowym. Analiza palinofacji i sk³adu jakoœciowego zespo³ów dinocyst wskazuje na pe³nomorskie
warunki sedymentacji zarówno w basenie fliszowym (skolskim), jak i epikontynentalnym. Wyj¹tkiem
wydaje siê by³ obszar dzisiejszej Wy¿yny Lubelskiej, która w œrodkowym eocenie najprawdopodobniej
pozostawa³ rejonem wyniesionym, na którym panowa³y bardzo p³ytkowodne warunki.

M³odsze osady priaboñskie zosta³y udokumentowane zarówno na pó³nocnym obrze¿eniu Wy¿yny
Lubelskiej, jak i na Roztoczu. Zespo³y dinocyst z pierwszego obszaru wskazuj¹ na morskie warunki
sedymentacji. Podobne wykszta³cenie, chocia¿ o nieco bardziej p³ytkowodnym charakterze, wykazuj¹
w wiêkszoœci warstwy popielskie z basenu skolskiego. Inne wykszta³cenie, typowe dla izolowanych,
wys³adzanych zbiorników, jest charakterystyczne dla osadów priaboñskich Roztocza. Sugeruje to izo-
lacjê zbiornika roztoczañskiego. Pozostaje kwesti¹ otwart¹ kierunek transgresji priaboñskiej. Prawdo-
podobny kierunek z rejonu zachodniej Ukrainy, w œwietle ostatnio prowadzonych badañ, wydaje siê byæ
w¹tpliwy.

Nieco mniejsze rozprzestrzenienie charakteryzuje osady dolnego oligocenu (rupelu): wystêpuj¹
one na Podlasiu oraz w w¹skim pasie w obszarze zapadliska przedkarpackiego. Wydaje siê, ¿e rejon
Wy¿yny Lubelskiej oraz po³udniowo-wschodniego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich pozostawa³ we
wczesnym oligocenie l¹dem. Obszarem l¹dowym rozdzielaj¹cym baseny karpackie od zatoki morskiej,
której osady wystêpuj¹ w pó³nocnej czêœci zapadliska by³ zapewne znaczny obszar po³udniowo-
wschodniej czêœci zapadliska. Podobnie, jak w przypadku osadów priaboñskich, nie stwierdzono bezpo- 
œredniego po³¹czenia basenu rupelskiego zapadliska z równowiekowym pó³nocnej Ukrainy. W póŸnym
oligocenie ca³y obszar Polski po³udniowo-wschodniej pozostawa³ ju¿ l¹dem.

Dr hab. Hubert Wierzbowski

Analiza pierœcieni przyrostowych w rostrach belemnitów jurajskich

W ramach zadania wykonano obserwacje (za pomoc¹ elektronowego mikroskopu skaningowego)
pierœcieni przyrostowych dwóch rostrów belemnitów, z gatunku Belemnopsis fusiformis, pochodz¹cych
ze œrodkowego batonu (jura œrodkowa) ods³oniêcia Gnaszyn w Czêstochowie. Pierœcienie przyrostowe
rostrów belemnitów staj¹ siê widoczne po trawieniu wypolerowanej powierzchni zg³adów za pomoc¹
25% aldehydu glutarowego. Pierœcienie przyrostowe rostrów s¹ interpretowane przez analogiê do
wspó³czesnych g³owonogów jako powsta³e w trakcie przyrostów dobowych. Pomierzona iloœæ pierœ-
cieni (185 i 215) w badanych rostrach wskazuje na krótk¹ d³ugoœæ ¿ycia belemnitów, która prawdo-
podobnie nie przekracza³a 2 lat i by³a zbli¿ona do d³ugoœci ¿ycia wiêkszoœci wspó³czesnych g³owo-
nogów, w tym m¹tw i kalmarów. Zmierzone gruboœci pierœcieni przyrostowych rostrów (wahaj¹ siê
nieregularnie w przedziale 5–40 µm w ca³ym przekroju rostrów) wskazuj¹ z kolei na wzrost belem-
nitów w trakcie ca³ego okresu ich ¿ycia. Nieregularne wahania tempa wzrostu belemnitów mog³y byæ
spowodowane krótkotrwa³ymi czynnikami takimi jak dostêpnoœæ pokarmu, czy stres. Do dalszych
badañ przeznaczono siedem kompletnych rostrów belemnitów z rodzajów Belemnopsis i Hibolithes
pochodz¹cych ze œrodkowego batonu Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej, z których wykonano zg³ady. 
Otrzymane zg³ady zostan¹ poddane trawieniu i obserwacjom za pomoc¹ mikroskopu skaningowego.

Dr hab. Hubert Wierzbowski, mgr Agnieszka Arabas

Rekonstrukcja œrodowiska jury œrodkowej i póŸnej pieniñskiego pasa ska³kowego w oparciu o
badania zapisu izotopowego wêgla i tlenu skamienia³oœci kalcytowych

Celem projektu jest rekonstrukcja œrodowiska basenu pieniñskiego, który by³ czêœci¹ Oceanu
Tetydy, w œrodkowej i póŸnej jurze. Podstawow¹ metod¹ badawcz¹ jest analiza sk³adu izotopowego
tlenu i wêgla kalcytowych rostrów belemnitów oraz ska³ wêglanowych.

W 2011 roku pobrano próbki do badañ z dobrze datowanych stratygraficznie ods³oniêæ polskiej i
s³owackiej czêœci pieniñskiego pasa ska³kowego. Z zebranego materia³u wykonano p³ytki cienkie.
Nastêpnie dokonano selekcji dobrze zachowanych rostrów belemnitów w oparciu o badania katodo-
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luminescencyjne oraz analizê zawartoœci pierwiastków metod¹ ICP-OES. Ros tra belemnitów z górnej
jury, które zosta³y rozpoznane jako dobrze zachowane oraz próbki ska³ wêglanowych zosta³y poddane
analizie sk³adu izotopowego wêgla i tlenu. Do dalszych analiz przygotowano równie¿ próbki pocho-
dz¹ce z profili jury œrodkowej.

Wstêpne wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonych analiz wskazuj¹ na sta³¹ temperaturê
(oko³o 12°C) wód przydennych, w których ¿y³y belemnity, w przedziale oksford–tyton (jura póŸna) na
obszarze grzbietu czorsztyñskiego oraz na spadek wartoœci d13C ska³ wêglanowych po okresie œrod-
kowooksfordzkiego maksimum (wydarzenie wzrostu wartoœci d13C wêglanów). 

Wykonane badania przeprowadzono w laboratoriach ING PAN. Wyj¹tek stanowi analiza che-
miczna metod¹ ICP-OES, któr¹ zlecono w Centralnym Laboratorium Chemicznym Pañstwowego Insty- 
tutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego.

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz

Kompleks Zabøehu w Sudetach: protolity, wiek magmatyzmu i metamorfizmu, struktura; cz. 3

Dokonano podsumowania wyników obecnego etapu badañ. Kompleks Zabøehu jest wyraŸnie
trójdzielny litostratygraficznie. W jego najni¿szej czêœci wystêpuj¹ g³ównie metaszarog³azy (para-
gnejsy) i ³upki ³yszczykowe, którym towarzysz¹ zasadowe i kwaœne ska³y metawulkanogeniczne, per-
liste gnejsy migmatyczne oraz to nal ity i granodioryty. Œrodkow¹ czêœæ kompleksu reprezentuj¹ fyllity, a 
czêœæ najwy¿sz¹ buduj¹ bardzo s³abo zmetamorfizowane ska³y fliszopodobne. Wzd³u¿ granicy para-
gnejsów i ³upków ³yszczykowych koncentruj¹ siê cia³a metabazytów o cechach poœrednich miêdzy
N-MORB a E-MORB. W wy¿szych partiach kompleksu brak jest migmatytów i tonalitów, bazyty s¹
bardzo podrzêdne, natomiast doœæ powszechnie obecne s¹ kwaœne metawulkanity i drobnoziarniste
metagranity. Wieki 206Pb/238U (SHRIMP) detrytycznych cyrkonów z metaszarog³azów dowodz¹, ¿e
pochodzi³y one z erozji obszarów krystalicznych (stabilny kontynent lub kontynentalny ³uk magmowy),
które przesz³y ostatnie zdarzenie termiczne w czasie 580–570 Ma, co ³¹czy je z orogenem kadomsko-
awaloñskim. Protolit szarog³azów, reprezentuj¹cy przypuszczalnie pryzmê akrecyjn¹, by³ deponowany
w ediakarze, po czym uleg³ deformacjom orgenicznym, gdy¿ ¿y³y granitów wieku 506 Ma intrudowa³y
w ju¿ sfa³dowane i w zmetamorfizowane metaszarog³azy. Obecnoœæ metabazytów MORB wskazuje na
wycienienie skorupy kontynentalnej lub rozwój skorupy oceanicznej pod basenem zabrzeskim we
wczesnym paleozoiku. Rozcz³onkowanie metabazytów wzd³u¿ granicy metaszarog³azy-³upki ³yszczy-
kowe sugeruje tektoniczny kontakt miêdzy tymi silikoklastycznymi domenami w czasie kolizji warys-
cyjskiej, rejestrowany tak¿e skokiem gradientu metamorficznego. Fliszopodobna sukcesja górnych
partii kompleksu wskazuje na synorogeniczn¹ akumulacjê osadów w basenie przedpola z równoczes-
nym kwaœnym/poœrednim wulkanizmem. Najwczeœniejsze wydarzenie cyklu waryscyjskiego to wytwo- 
rzenie stosu fa³dowo-nasuwczego o wergencji pó³nocnej oraz migmatyzacja (363 Ma) strukturalnie
nani¿szych partii kompleksu zabrzeskiego. Ruch nasuwczy mia³ wyraŸn¹ sk³adow¹ przesuwcz¹ z deks-
tralnym zwrotem. Pogrubienie skorupy uruchomi³o kolaps grawitacyjny i rozwój fa³dów kaskadowych
o wergencji po³udniowej wraz z systemem duktylnych uskoków normalnych. Procesowi temu towa-
rzyszy³y intruzje tonalitów i granodiorytów – syntektoniczne (342 Ma) i posttektoniczne (324 Ma), a w
koñcowych fazach orogenezy – póŸnotektoniczne iniekcje ¿y³ granitowych (336–330 Ma).

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz, mgr Agata Krzesiñska

Przeobra¿enia termiczne i deformacyjne meteorytów, cz. 1

Chondryt Baszkówka wyró¿nia siê wœród chondrytów L wysok¹ porowatoœci¹ i niskim indeksem
uderzeniowym S1. Przeprowadzone badania mia³y na celu odtworzenie historii termicznej i deforma-
cyjnej chondrytu Baszkówka dla okreœlenia zale¿noœci porowatoœci i indeksu uderzeniowego. Próbka
meteorytu poddana zosta³a analizie przy pomocy wysokorozdzielczej tomografii komputerowej. Na
rekonstrukcjach tomograficznych widoczne s¹ nieregularne pory o œrednicy 2–3 mm. Œrednice porów
przekraczaj¹ miejscami rozmiary chondr. Czêœæ porów jest miêdzy sob¹ po³¹czona tworz¹c sieæ mikro-
spêkañ. Porowatoœæ meteorytu Baszkówka obliczona metod¹ piknometrii He wynosi ~20%, a zmierzona 
przy u¿yciu rekonstrukcji tomograficznej wynosi 14,5%. Oznacza to, ¿e wiêkszoœæ porów meteorytu ma
rozmiary wiêksze ni¿ 10 µm, a pozosta³e – mniejsze tworz¹ jedynie 5,5%. Porowatoœæ 5,5% jest cech¹
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typow¹ dla chondrytów L, co oznacza, ¿e porowatoœæ meteorytu mo¿e byæ cech¹ wtórn¹, deformacyjn¹,
‘na³o¿on¹’ na cechy wczeœniejsze – wspólne dla wszystkich chondrytów L. 

Meteoryt Baszkówka tworzony jest przez 1) euhedralne chondry, kryszta³y oliwinu, piroksenu i
plagioklazu; 2) fragmenty chondr i kryszta³ów z licznymi wrostkami troilitowymi i bardzo czêsto z epi-
taksjalnymi obwódkami krzemianowymi narastaj¹cymi w kierunku przestrzeni porowych; 3) anhe-
dralne skupienia ¿elazoniklu i troilitu. Kryszta³y oliwinu i piroksenu tylko nielicznie s¹ nieregularnie
spêkane, ale widoczne s¹ planarnie u³o¿one drobne wrostki chromitu i troilitu, tworz¹ce zabliŸnione
spêkania. Zaobserwowano tak¿e agregaty chromitowo-plagioklazowe. Agregaty maj¹ rozmiary 300 µm
–1 mm, zbudowane s¹ z anhedralnych ziaren chromitu zawartych w szkliwie o sk³adzie plagioklazu.

Analizy w mikroobszarze wykonane dla krzemianów wskazuj¹ sk³ad typowy dla zrównowa¿onych 
chondrytów L. Temperatura równowa¿enia wyznaczona dla czterech par oliwin chromit wynosi 698 –
727°C. Minera³y ¿elazoniklu wykazuj¹ wysok¹ zawartoœæ Ni ( 20,2% wt Ni i 1,6% wt Co). Zawartoœæ Ni 
jest zmienna w poszczególnych ziarnach. Do minera³ów akcesorycznych nale¿¹: chromit, ilmenit i
fosforany.

Obecnoœæ zabliŸnionych spêkañ i agregatów chromitowo-plagioklazowych wskazuje, ¿e chondryt
doœwiadczy³ w swojej historii epizodu deformacyjnego o sile wiêkszej ni¿ S3-S4. Stop troilitowy i
chromitowy musia³ wnikn¹æ do otwartych spêkañ, które póŸniej zosta³y zatarte w wyniku odprê¿ania.
Fakt odprê¿enia struktury krzemianów sugeruje, ¿e epizod impaktowy nast¹pi³ w bardzo wczesnej
historii cia³a macierzystego, gdy reliktowe ciep³o samego cia³a umo¿liwi³o odprê¿enie. Mo¿liwe jest
tak¿e, ¿e odprê¿enie by³o skutkiem kolejnego impaktu. Fakt zrównowa¿enia sk³adu meteorytu sugeruje
raczej wczesny impakt, po którym nast¹pi³o jednoczeœnie i odprê¿enie i równowa¿enie sk³adu. Obwódki 
oliwinowe sugerowaæ mog¹ aktywnoœæ fluidów na ciele macierzystym. Fakt, ¿e obwódki utworzy³y siê
tak¿e na fragmentach chondr sugeruje, ¿e powsta³y one po pierwszym rozbiciu ska³y. Z wczesnym
epizodem deformacyjnym musi byæ te¿ zwi¹zane powstanie (makro)porowatoœci meteorytu. 
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IV. PROJEKTY BADAWCZE

PROJEKTY BADAWCZE ZAKOÑCZONE W 2011, REALIZOWANE W INSTYTUCIE

Wiek intruzji andezytów pieniñskich 
MNiSW: N N307 475038 
Kierownik projektu: dr Aneta Agnieszka Anczkiewicz
Data rozpoczêcia: 21.03.2010, data zakoñczenia: 31.12.2011

Andezyty pieniñskie stanowi¹ jeden z rzadkich przejawów wulkanizmu w Karpatach Zachodnich.
Zgodnie z harmonogramem grantu zosta³y wykonane badania izotopowe : pomiary Lu-Hf, Sm-Nd, REE
dla apatytów, amfiboli i ca³ych ska³. Obróbka danych w trakcie realizacji. Próbki zosta³y wczeœniej scha- 
rakteryzowane petrograficznie i geochemicznie. Zosta³y przeprowadzone badania katodoluminescen-
cyjne cyrkonów, które zosta³y wyseparowane z próbek. Niestety zbyt ma³a iloœæ/zawartoœæ tytanitów w
próbkach nie pozwoli³a na okreœlenie wieku tych¿e minera³ów. W zamian za to zosta³y wykonane
datowania LA ICP-MS cyrkonów.

Interpretacja datowañ Sm-Nd i Lu-Hf granatów w ska³ach wysokociœnieniowych i
wysokotemperaturowych w œwietle badañ dystrybucji pierwiastkow œladowych
MNiSW: N N307 057734
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow (promotorski mgr Katarzyny Walczak)
Data rozpoczêcia: 15.05.2008, data zakoñczenia: 15.09.2011

Badania ska³ (ul tra) wysokociœnieniowych i (ul tra) wysokotemperaturowych stanowi¹ wa¿ny el e -
ment w badaniach procesów zachodz¹cych na du¿ych g³êbokoœciach w p³aszczu Ziemi. Œcie¿ki PTt ska³
tego typu s¹ jednym z g³ównych Ÿróde³ informacji o procesach zachodz¹cych w strefach subdukcji oraz
na poziomie dolnej skorupy. Datowanie procesów, którym ulega³y skaly UHP i UHT obarczone jest
jednak znacznymi trudnoœciami. Z jednej strony, g³ówny prob lem zwi¹zany jest ze stosunkowo niskimi
temperaturami zamkniêcia wiêkszoœci geochronometrów opartych na minera³ach ska³otwórczych. Z
drugiej strony, geochronometry o wysokich temperaturach zamkniêcia, które oparte s¹ najczêœciej na
minera³ach akcesorycznych (np. U-Pb w cyrkonach, U-Th-Pb w monacytach), nastrêczaj¹ problemy
interpretacyjne, zwi¹zane z niepewnoœci¹ co do relacji miêdzy czasem wzrostu tych minera³ów, a
czasem ukszta³towania siê paragenezy wskaŸnikowej dla danej facji metamorficznej. Alternatyw¹ dla
datowañ minera³ów akcesorycznych jest datowanie minera³ów ska³otwórczych z zastosowaniem uk³a-
dów o wysokich temperaturach zamkniêcia, takich jak Sm-Nd i Lu-Hf w granatach. Granat wystêpuje
niemal we wszystkich g³ównych facjach metamorficznych, jest powszechnie stosowany w geotermo-
barometrii, konstrukcji œcie¿ek PTt oraz do ustalania zwi¹zku miêdzy metamorfizmem a deformacj¹.
St¹d wynika du¿e prawdopodobieñstwo wiarygodnej interpretacji datowañ tego minera³u. Celem niniej- 
szej pracy by³a próba udoskonalenia interpretacji wyników geochronologicznych badañ granatów me-
todami Sm-Nd oraz Lu-Hf w oparciu o analizê in situ pierwiastków œladowych w granatach. Celem
udoskonalenia interpretacji datowañ zarówno granatów jak i cyrkonów analizowano ponadto podzia³
pierwiastków œladowych pomiêdzy granat i cyrkon. Badania zosta³y przeprowadzone na wysokociœnie-
niowych i wysokotemperaturowych ska³ach kompleksu orlicko-œnie¿nickiego oraz Gór Sowich. Do
badañ pobrano próbki ska³ wysokometamorficznych o ró¿nej litologii, ró¿nych ekstremalnych warun-
kach metamorfizmu oraz ró¿nym stopniu z³o¿onoœci historii metamorficznej. Dziêki takiemu wyborowi
próbek uda³o siê zaobserwowaæ ró¿nice w zachowaniu pierwiastków œladowych w granatach ska³
powstaj¹cych w szerokim spektrum warunków fizykochemicznych. Podjêto równie¿ próby powi¹zania
wzrostu minera³u akcesorycznego, jakim jest cyrkon z warunkami PT poprzez porównanie zachowania
pierwiastków œladowych w cyrkonach i granatach.

Wyniki badañ wskazuj¹ na koniecznoœæ wykonywania analiz in situ pierwiastków œladowych w
granatach, w celu udok³adnienia interpretacji danych geochronologicznych uzyskanych metodami
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Sm-Nd i Lu-Hf granatów. Pozwalaj¹ one na przeœledzenie historii wzrostu granatu, zmian w paragenezie 
mineralnej bêd¹cej w równowadze z granatem oraz ewentualnych póŸniejszych procesów przebiega-
jacych z udzia³em granatów, takich jak rozpuszczanie i resorpcja. 

Wyniki badañ wskazuj¹ na to, ¿e mo¿liwe jest powi¹zanie wzrostu cyrkonu z konkretnymi warun-
kami metamorficznymi, co w znacznej mierze u³atwia i udoskonala interpretacjê wyników datowañ
cyrkonów.

Prezentowane wyniki badañ zwracaj¹ tak¿e uwagê na koniecznoœæ szczegó³owej analizy wrostków 
mineralnych w granatach, która powinna towarzyszyæ datowaniu granatów metodami Sm-Nd oraz
Lu-Hf. Na przyk³adach badañ w³asnych oraz wyników przedstawionych dotychczas w literaturze
wykazano jak du¿y wp³yw na uzyskanie precyzyjnych wyników analiz izotopowych oraz ich
prawid³ow¹ interpretacjê mo¿e mieæ obecnoœæ wrostków takich minera³ów jak cyrkon, monacyt, epidot
w granatach. 

Charakterystyka geochemiczna i ewolucja metamorficzna ska³ serii eklogitowo-granulitowej
Gór Z³otych i Bialskich w kopule orlicko-œnie¿nickiej z uwzglêdnieniem metamorfizmu
ultrawysokich ciœnieñ
MNiSW: N N307 060234
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow (promotorski mgr. Piotra Perkowskiego)
Data rozpoczêcia: 15.05.2008, data zakoñczenia: 15.12.2011

Przedmiotem przeprowadzonych badañ by³y eklogity z Nowej Morawy i Bielic jednostki tekto-
nicznej Œnie¿nika oraz ska³y granulitowo-eklogitowe ze Starego Giera³towa jednostki Giera³towa we
wschodniej czêœci j¹dra kopu³y orlicko-œnie¿nickiej, le¿¹ce w pobli¿u strefy kolizji p³yt kontynental-
nych Sudetów Œrodkowych i Wschodnich. Celem badañ geochemicznych by³o podanie dok³adnej
charakterystyki ska³ eklogitowo-granulitowych Gór Z³otych i Bialskich w oparciu o pierwiastki g³ówne
i œladowe oraz o stosunki izotopowe wybranych pierwiastków (Nd, Hf, Sr), z zamiarem znalezienia
prawdopodobnych protolitów badanych ska³.

Celem badañ geotermobarometrycznych i geochronologicznych by³a próba rekonstrukcji drogi
ewolucji metamorficznej w uk³adzie P-T-t badanych ska³ a tak¿e próba odtworzenia wybranych elemen- 
tów waryscyjskiej paleogeodynamiki NE czêœci masywu czeskiego. Protolitami eklogitów jednostki
Œnie¿nika by³y bazalty typu MORB lub toleity IAT, zaœ ska³ eklogitowo-granulitowych jednostki
Giera³towa – kontynentalne wulkanity bimodalne. Magmy protolitów wytapia³y siê ze wzbogaconych
obszarów p³aszcza Ziemi. Protolity eklogitów jednostki Œnie¿nika wytopi³y siê z obszarów p³aszcza
wzbogaconych materia³em skorupy oceanicznej, zaœ protolity ska³ serii granulitowo-eklogitowej – z
obszarów wzbogaconych materia³em skorupy kontynentalnej.

Badania geotermobarometryczne prowadzone by³y przy u¿yciu tradycyjnych metod opartych na
reakcji wymiany Fe2+ i Mg2+ pomiêdzy granatem i klinopiroksenem oraz na zawartoœci cz¹steczki
jadeitowej w klinopiroksenie. W badaniach tych poszukiwano tak¿e dowodów mikrostrukturalnych
metamorfizmu ultrawysokich ciœnieñ UHP oraz ultrawysokich temperatur UHT. Do dowodów takich
nale¿¹ – wystêpuj¹ce jako wrostki w minera³ach g³ównych eklogitów i granulitów – pseudomorfozy
kwarcu po coesycie, topotaksjalnie odmieszane igie³ki kwarcowe w klinopiroksenie oraz mikropertyty
(UHT) w granulitach.

Badania geochronologiczne zosta³y przeprowadzone metodami izotopowymi (Sm–Nd i Lu–Hf)
oraz chemiczn¹ metod¹ CHIME na monacytach. Wiek metamorfizmu wysokiego stopnia szacowa³em
za pomoc¹ izochrony wewnêtrznej granat – klinopiroksen – ca³a ska³a. Wiek metamorfizmu eklogitu z
Bielic oznaczony metod¹ Lu-Hf wynosi 344,0 ± 2,1 Ma i metod¹ Sm-Nd - 343,0 ± 1,7 Ma a dla eklogitu z 
Nowej Morawy metod¹ Lu-Hf wynosi 339,7 ± 0,98 Ma zaœ metod¹ Sm-Nd - 335,5 ± 2,0 Ma. Wiek
metamorfizmu eklogitu ze Starego Giera³towa oszacowany metod¹ Lu-Hf wynosi 347,26 ± 0,26 Ma zaœ
metod¹ Sm-Nd - 342,8 ± 1,9 Ma.

Monacyt z jasnych granulitów Starego Giera³towa i s¹siaduj¹cych z nimi gnejsów z Nowego
Giera³towa oraz z gnejsów najbli¿szego otoczenia cia³ eklogitowych w jednostce Œnie¿nika by³y dato-
wane przy pomocy nieizotopowej metody chemicznej CHIME. Po odrzuceniu wieków pozornych
uzyskanych w domenach monacytu dotkniêtych procesami wtórnymi oszacowa³em izochronowy wiek
monacytu w 2 próbkach jasnego granulitu ze Starego Giera³towa na 340 ± 2,6 Ma i 352 ± 2,7 Ma. Wiek
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kryszta³ów monacytu z gnejsów otaczaj¹cych soczewki eklogitowe w jednostce Œnie¿nika oszacowano
na 324 ± 4,6 Ma w Bielicach oraz na 326 ± 8,2 Ma w Nowej Morawie.

Prawdopodobny scenariusz waryscyjskiej ewolucji metamorficznej badanych ska³ jest nastêpuj¹cy:
Eklogity jednostki Œnie¿nika zosta³y pogr¹¿one w p³aszczu Ziemi na g³êbokoœci astenosferyczne

sk¹d zaczê³y siê wypiêtrzaæ izotermicznie do g³êbokoœci dolnej litosfery, ok. 340 Ma temu. Kolejny etap
wypiêtrzania do œrodkowej skorupy ziemskiej rozpocz¹³ siê ok 335 Ma temu, sk¹d po relaksacji ter-
micznej ska³y rozpoczê³y wêdrówkê ku powierzchni Ziemi z pionow¹ prêdkoœci¹ o dwa rzêdy wielkoœci
mniejsz¹ w porównaniu z pocz¹tkowym etapem wypiêtrzania z g³êbokoœci astenosferycznych (ok 1
cm/rok). Eklogity jednostki Giera³towa zosta³y pogr¹¿one nieco g³êbiej w astenosferze i z pewnoœci¹
przebywa³y w wy¿szych temperaturach (ok. 1100° C) sk¹d zaczê³y siê wypiêtrzaæ w okresie ok. 347 Ma. 
Wypiêtrza³y siê stygn¹c do g³êbokoœci dolnej litosfery gdzie zatrzyma³y siê i osi¹gnê³y stan równowagi
termodynamicznej, a nastêpnie w czasie ok. 344 Ma zaczê³y znów siê wypiêtrzaæ, podobnie jak eklogity
s¹siedniej jednostki Œnie¿nika i dotar³y do powierzchni Ziemi.

Biostratygrafia dinocystowa i paleogeografia eocenu i oligocenu NW Ukrainy w nawi¹zaniu do
polskiej czêœci basenu epikontynentalnego
MNiSW N N307 107035 
Kierownik projektu: dr Przemys³aw Gedl
Data rozpoczêcia: 17.09.2008 r., data zakoñczenia: 16.01.2011 r.

Najstarszy zalew morski wydaje siê, ¿e mia³ miejsce w póŸnym wczesnym eocenie-wczesnym
œrodkowym eocenie; obj¹³ on jedynie w¹ski pas we wschodniej czêœci basenu dniepro-donieckiego.
Prawdopodobnym jest jego szerszy zasiêg w kierunku wschodnim (brak materia³ów wiertniczych),
natomiast ku zachodowi zalew ten opar³ siê o wyniesiony wówczas masyw tarczy ukraiñskiej. Obszar
zalewu by³ jednak mocno urozmaicony pod wzglêdem rzeŸby terenu i obok utworów pokrytych osadami 
morskimi wystêpuj¹ utwory kontynentalne (jednak ich korelacja z osadami morskimi jest niepewna).
Analiza zespo³ów dinocyst w poszczególnych profilach wskazuje na zmienne warunki œrodowiskowe
odzwierciedlaj¹ce poszczególne etapy transgresji morskich: w czêœciach sp¹gowych pojawiaj¹ siê
czêsto zespo³y zdominowane przez przybrze¿ny, p³ytkomorski rodzaj Homotryblium, lub monogatun-
kowe zakwity Cordosphaeridium gracilis wskazuj¹ce na œrodowisko stresowe. Natomiast wy¿sze
odcinki profili zawieraj¹ ju¿ zró¿nicowane zespo³y dinocyst typowe dla warunków otwartego basenu.

 Wy¿sza czêœæ œrodkowego eocenu odpowiadaj¹ca przynajmniej czêœciowi lutetu by³a okresem,
gdy zalew morski ust¹pi³ z badanego rejonu Ukrainy. Natomiast kolejna transgresja morska rozpoczê³a
siê w najpóŸniejszym lutecie (lub wczesnym bartonie) i trwa³a przez ca³y barton. By³a to transgresja,
która swoim zasiêgiem objê³a najwiêkszy obszar: basen doniecko-dnieprowski, rejon Kijowa, p³ytê
wo³yñsko-podolsk¹ oraz tarczê ukraiñsk¹. Na uwagê zas³uguje zw³aszcza obecnoœæ morskich osadów
wieku bartoñskiego w tym ostatnim rejonie, który by³ najbardziej wyniesionym obszarem w paleogenie
na NW Ukrainie. Transgresja bartoñska, jak wydaje siê na podstawie naszych badañ, by³a jedyn¹, która
pokry³a ten wyniesiony obszar. Szeroki zasiêg transgresji bartoñskiej potwierdza równie¿ charakter
palinofacja, która w wiêkszoœci przypadków jest zdominowana przez elementy morskie. Dotyczy to
wy¿szych odcinków sukcesji bartoñskiej – jej sp¹gowe czêœci zawieraj¹, bowiem, przybrze¿ne elementy 
zwi¹zane z pocz¹tkowymi stadiami transgresji.

 Zalew morski, jaki mia³ miejsce w póŸnym eocenie (priabonie) obj¹³ nieco mniejszy obszar: nie
stwierdzono morskich osadów tego wieku na tarczy ukraiñskiej. Równie¿ na p³ycie wo³yñsko-podol-
skiej morskie osady priaboñskie s¹ niewystarczaj¹co udokumentowane. Wydaje siê jednak, ¿e utwory
podœcielaj¹ce serie rupelsk¹, a zawieraj¹ce ma³o diagnostyczny zespó³ dinocyst, jest w³aœnie wieku
priaboñskiego. Analizowane pro file priabonu wskazuj¹ na pe³nomorskie warunki sedymentacji, które
stopniowo przechodz¹ ku górze sukcesji w osady zawieraj¹ce coraz wiêcej elementów l¹dowych, co
mo¿e wskazywaæ na stopniowe sp³ycanie zbiornika morskiego.

 Elementy l¹dowe dominuj¹ w utworach rupelu, które zosta³y rozpoznane zarówno na p³ycie
wo³yñsko-podolskiej, jak i w rejonie Kijowa. Wydaje siê, ¿e transgresja rupelska trwa³a nieco d³u¿ej po
wschodniej stronie tarczy ukraiñskiej – w rejonie Kijowa wystêpuj¹ jedynie wczesnorupelskie zespo³y
dinocyst. Natomiast na p³ycie wo³yñsko-podolskiej rozpoznane zosta³y równie¿ m³odsze, póŸnorupel-
skie zespo³y. Rupel oddzielony jest od osadów priabonu wyraŸn¹ granic¹ erozyjn¹. W osadach tego
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wieku licznie wystêpuje bursztyn; zarówno obecnoœæ licznych elementów l¹dowych, jak i peridinioidów 
wskazuje na du¿¹ aktywnoœæ sieci rzecznych w tym okresie, które dostarczaj¹c du¿e iloœci wody s³odkiej 
mog³y doprowadziæ do obni¿enia poziomu zasolenia w warstwie przypowierzchniowej. W wy¿szej
czêœci sukcesji rupelskiej zaznacza siê ju¿ ca³kowite wys³odzenie wody i zanik flor morskich. Powsta-
j¹ce wówczas (lub w szacie) osady mia³y ju¿ charakter jeziorzyskowy.

Numeryczna ocena wiarygodnoœci rekonstrukcji paleoklimatycznych na podstawie analiz
izotopowych holoceñskich osadów wêglanowych. 
MNiSW: N N307106535
Kierownik projektu: dr hab. Hel ena Hercman (promotorski mgr. Jacka Pawlaka)
Data rozpoczêcia: 9.10.2008, data zakoñczenia: 15.12.2010

Dotychczasowe wyniki badañ izotopowych holoceñskich osadów wêglanowych by³y korelowane
ze sob¹ w sposób arbitralny. W proponowanym projekcie chcemy stworzyæ pro gram komputerowy,
umo¿liwiaj¹cy obiektywn¹ korelacjê krzywych na podstawie metod numerycznych oraz ocenê niepew-
noœci okreœlanej korelacji. Rzetelne okreœlenie niepewnoœci jest bardzo istotne z punktu widzenia oceny
niepewnoœci finalnej rekonstrukcji paleoœrodowiskowej opartej na badaniach izotopowych. Dotychczas
czynnik korelacji krzywej nie by³ brany pod uwagê przy ocenie jakoœci tworzonych rekonstrukcji
paleoœrodowiska. 

Podsumowuj¹c g³ówne cele pracy to:
– Stworzenie programu komputerowego umo¿liwiaj¹cego korelacjê krzywych paleoklimatycz-

nych i ocenê jej niepewnoœci.
– Porównanie i ocena ró¿nych metod korelacji.
– Korelacja krzywych izotopowych z holoceñskich profili osadów wêglanowych.
– Korelacja danych otrzymanych z analiz izotopowych wêglanów holoceñskich z danymi otrzy-

manymi za pomoc¹ innych metod rekonstrukcji warunków paleoklimatycznych.

Ekosystemy jezior tatrzañskich w ostatnim tysi¹cleciu na podstawie wyników analiz
paleobiologicznych
MNiSW: N N306077436
Kierownik projektu: dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: 20.04.2009, data zakoñczenia: 15.12.2011

Analizê diatomologiczn¹ i szcz¹tków Cladocera wykonano dla osadów pobranych z nastêpuj¹cych
jezior tatrzañskich: Morskie Oko, Czarny i D³ugi Staw G¹sienicowy oraz Przedni Staw Polski. Zmiany
w sukcesji okrzemek i wioœlarek pozwoli³y na odtworzenie procesów klimatycznych i œrodowiskowych
zapisanych w osadach jeziornych w czasie ostatniego tysi¹clecia. Osady te zosta³y datowane metod¹
o³owiu 210 i radiowêglow¹. Analiza osadów pobranych z wysok¹ rozdzielczoœci¹ (co 1 cm) pozwoli³a
na precyzyjne umiejscowienie w czasie zmian klimatycznych, np. Ma³ej Epoki Lodowej oraz zmian
odczynu wody i trofii w poszczególnych zbiornikach. Interpretacja wyników analiz paleobiologicznych
zosta³a oparta tak¿e o analizy pomocnicze, takie jak analizy sedymentologiczne, izotopów wêgla i azotu
oraz wartoœci stosunku C/N.

Wyniki badañ wykaza³y znaczny wzrost poziomu trofii i pH w jeziorach po³o¿onych w pobli¿u
schronisk turystycznych. Zarówno w Morskim Oku, jak i w Przednim Stawie w czasie ostatnich 20–40
latach trofia wzros³a do poziomu mezotrofii. Prawdopodobnie wp³yw na taki stan wód ma znaczny
rozwój turystyki oraz ca³oroczna dzia³alnoœæ schronisk. Czarny Staw G¹sienicowy po³o¿ony w zacznej
odleg³oœci od schroniska, na przestrzeni ostatniego tysi¹clecia by³ jeziorem oligotroficznym o nie-
znacznie zakwaszonych wodach. W przypadku osadów z D³ugiego Stawu G¹sienicowego pomiary aktyw- 
noœci 210Pb pokaza³y nisk¹ aktywnoœæ tego izotopu oraz brak spadku aktywnoœci wraz z g³êbokoœci¹ w
profilu. Uniemo¿liwi³o to wykorzystanie metody 210Pb do datowania tego rdzenia. Prawdopodobn¹ przy-
czyn¹ mo¿e byæ zaburzenie struktury rdzenia w wyniku ruchów masowych lub podczas pobierania osadów 
(tzw. wymieszane osady) b¹dŸ pobranie ich bez górnej warstwy rdzenia. Z tego powodu, wnioskowanie o
zmianch klimatycznych i œrodowiskowych w oparciu o kopalne szcz¹tki fito- i zooplanktonu jest bez-
zasadne. Je¿eli osady zosta³y wymieszane, to mo¿emy tylko okreœliæ sk³ad gatunkowy fauny i flory w
ca³ym jeziorze bez mo¿liwoœci przyporz¹dkowania badanej próbki do konkretnej g³êbokoœci.
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Metodyka interpretacji dat K-Ar mieszanin mineralnych
MNiSW: N N307 082237
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Œrodoñ (promotorski mgr. Marka Szczerby)
Data rozpoczêcia: 07.10.2009, data zakoñczenia: 04.02.2011

Celem projektu by³ opis i przetestowanie nowych metod badawczych s³u¿¹cych do wyznaczania
wieku diagenetycznego i detrytycznego mieszanin mineralnych.

W pocz¹tkowym etapie prac przygotowano preparaty minera³ów ilastych metod¹ Jacksona oraz
rozdzielono je na frakcje. Nastêpnie przeprowadzono analizy chemiczne w SGS (ICP MS) oraz w Ar i -
zona State Uni ver sity (SIMS). Przeprowadzono oznaczenia Ar na spektrometrze MS-10 w Lublinie i
MS-20 w Krakowie. Zawartoœci K oznaczono w Krakowie (fotometr p³omieniowy). Przeprowadzono
równie¿ szereg badañ rentgenowskich preparatów orientowanych.

W ramach projektu zosta³o napisane i przetestowane szereg programów komputerowych s³u¿¹cych 
do analizy otrzymanych dat K-Ar:

– MODELAGE – nowe skomputeryzowane podejœcie do analizy dat K-Ar mieszanin mineralnych,
– Pro gram przeznaczony do badañ strukturalnych eksfoliowanych nanokompozytów polimer-

smektyt,
– ILLITIST – pro gram s³u¿¹cy do wydobywania rozk³adów illitowych cz¹stek fundamentalnych z

dyfraktogramów preparatów orientowanych eksfoliowanych z poliwinylopirolidonem (PVP),
– LogFIT – prosty pro gram stosowany do ekstrakcji procentów masowych illitu detrytycznego z

rozk³adów illitowych cz¹stek fundamentalnych,
– ChemFIT – pro gram s³u¿¹cy do wydobywania wieku diagenetycznego i detrytycznego przy

wykorzystaniu analiz chemicznych kilku frakcji minera³ów.
G³ówne wnioski:
– Testowanie programu MODELAGE na zbiorze danych teoretycznych wskazuje, ¿e w idealnych

okolicznoœciach mo¿liwe jest uzyskanie dok³adnych wyników. Z powodu niepewnoœci pomiarowych,
otrzymane wartoœci wyznaczane s¹ z pewnymi b³êdami. Zastosowanie programu MODELAGE do
zestawów próbek naturalnych pokazuje, ¿e stosunek 40Kdetrital/40Kdiagenetic jest zazwyczaj wy¿szy
ni¿ 1,0. Ponadto za³o¿enie, ¿e polityp 1Md jest diagenetyczny a 2M1 – detrytyczny nie zawsze jest
zgodne z prawd¹.

– Pro gram do badañ strukturalnych eksfoliowanych nanokompozytów polimer-smektyt oferuje
nowe podejœcie do badañ strukturalnych tych struktur. Przy teoretycznym wyliczaniu czynników LpG2
dla zorientowanych próbek mo¿liwe jest uzyskanie jednowymiarowej struktury polimeru. Pomimo tego
¿e czynniki LpG2 dla ró¿nych eksfoliowanych nanokompozytów poliwinylopirolidon – smektyt s¹
ró¿ne, struktury polimeru na tych minera³ach jedynie nieznacznie siê ró¿ni¹. Modele struktury sugeruj¹,
¿e polimer bezpoœrednio zwi¹zany z powierzchni¹ jest bardziej sztywny i zorganizowany ni¿ ³añcuchy
wystæpujàce dalej od powierzchni. W przybliýeniu gruboúã warstwy zaadsorbowanego PVP zostaùa
obliczona na 5–6�.

– Porównanie teoretycznych widm w podczerwieni z danymi doœwiadczalnymi, a tak¿e symulacje
dynamiki molekularnej wskazuj¹, ¿e PVP najprawdopodobniej adsorbuje siê na powierzchni minera³ów
ilastych przez mostki wodne pomiêdzy jonami a tlenem grup karbonylowych PVP.

– Pro gram komputerowy ILLITIST, wykorzystuj¹cy nowe podejœcie, ró¿ne od klasycznego BWA
pozwala na oblicznie dok³adnego rozk³adu illitowych cz¹stek fundamentalnych, pod warunkiem, ¿e
wszystkie parametry maj¹ce wp³yw na funkcjê dyfrakcji, w tym *sigma, t³o i struktura PVP, s¹ znane. Te 
trzy parametry maj¹ najbardziej istotny wp³yw na wyniki obliczeñ. Struktura PVP na illicie oraz ogólny
kszta³t t³a powinien byæ znany aby pro gram by³ w pe³ni przydatny do analizy danych doœwiadczalnych.
Wstêpne badania struktury PVP na illitcie pokazuj¹, ¿e struktura te jest inna ni¿ dla smektytu: PVP w
tym przypadku zlokalizowane jest bli¿ej powierzchni.

– Mimo, ¿e ¿adna z metod ekstrakcji procentów masowych illitu detrytycznego z rozk³adu gruboœci 
fundamentalnych cz¹stek illitowych (Uhlik i wsp., 2000;. Dudek i Œrodoñ 2003; Aldega i Eberl, 2005)
nie daje w pe³ni zadowalaj¹cych rezultatów – wykorzystanie programu LogFIT w po³¹czeniu z podejœ-
ciem MODELAGE mo¿e znaleŸæ zastosowanie w bardziej korzystnych przypadkach (np. bentonity
zanieczyszczone materia³em okruchowym).

– Pro gram ChemFIT oferuje alternatywne podejœcie do ekstrakcji diagenetycznego i detrytycznego 
wieku mieszanin mineralnych. Podejœcie to wsparte dodatkowymi danymi (np. iloœciowe XRD), ma
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potencja³ zawê¿aæ wyniki innych metod lub s³u¿yæ jako samodzielna metoda ekstrakcji diagenetycz-
nego i detrytycznego wieku mieszanin mineralnych.

Szczegó³owe rezultaty przedstawiono w formie rozprawy doktorskiej.

Morfogeneza otwornic i jej konsekwencje filogenetyczne na podstawie badañ empirycznych
oraz teoretycznych
MNiSW: N N307 057334
Kierownik projektu: dr hab. Jaros³aw Tyszka
Data rozpoczêcia: 10.06.2008, data zakoñczenia: 31.12.2011

Celem projektu by³a analiza elementów strukturalnych komórki odpowiedzialnych za morfo-
genezê szkieletu mineralnego otwornic. Badania przeprowadzone przy wspó³pracy z amerykañskimi
biologami (S. S. Bow ser i J. Travis) doprowadzi³y do zaproponowania nowego, emergentnego modelu
morfogenezy otwornic, opartego na morfogenetycznym procesie formowania komór skorupek
otwornic. Do podstawowych elementów strukturalnych modelu nale¿¹ elementy cytoszkieletu komórki, 
sk³adaj¹ce siê z mikrotubul i filamentów aktynowych, po³¹czonych ze sob¹ bia³kami motorycznymi.
Prawdopodobnie filamenty aktynowe tworz¹ gêst¹, ale elastyczn¹ pow³okê siateczkowat¹, odpowie-
dzialn¹ za przyczepienie nowej organicznej komory do istniej¹cej skorupki, za wzmocnienie membrany
plazmatycznej oraz za kszta³t komory, który jest czêœciowo modulowany przez wi¹zki i wachlarze
mikrotubul. Za kszta³t komór mo¿e równie¿ odpowiadaæ wewnêtrzne ciœnienie osmotyczne. Przegl¹d
architektury otwornic wspó³czesnych i kopalnych wykaza³ istnienie dwóch fundamentalnych morfo-
typów o komorach globularnych i rurkowatych. Otwornice o komorach globularnych oraz otwornice o
komorach rurkowatych (wyd³u¿onych) tworz¹ dwa niezale¿ne klady siostrzane, które wyewoluowa³y
niezale¿nie we wczesnym paleozoiku. Badania molekularne przeprowadzone przez zespó³ J. Pawlow-
skiego (Uniwersytet Genewski), w pe³ni potwierdzaj¹ tak¹ filogenezê otwornic wielokomorowych.
Przygotowywana jest wspólna publikacja na temat filogenezy molekularnej i morfogenetycznej
otwornic.

W ramach prac teoretycznych nad modelem morfogenezy otwornic, podjêto próby przetestowania
ww. elementów strukturalnych modelu. Eksperymenty (symulacje) zosta³y oparte na nowoczesnej me-
todzie DPD (Dissipative Par ti cle Dy nam ics). Narzêdzie to powszechnie stosowane jest do modelowania
zjawisk nale¿¹cych do kategorii “p³ynów z³o¿onych”. Wydaje siê, b³ona komórkowa oraz elementy
cytoszkieletu maj¹ najwiêkszy wp³yw na morfogenezê otwornic. Komponenty te zosta³y odzwier-
ciedlone w postaci cz¹stek i uk³adów cz¹stek DPD. Wykonano implementacjê modelu w wersji sekwen-
cyjne dla pojedynczego procesora. Przeprowadzono testy dwóch wersji równoleg³ych wykorzystuj¹-
cych: (a) platformê MPI i (b) architekturê GPU (Graphic Pro ces sor Unit). Zaprojektowano interfejs
u¿ytkownika, umo¿liwiaj¹cy uruchamianie i sterowanie symulacj¹. Wyniki symulacji s¹ wizualizowane 
w czasie rzeczywistym dla mniejszych uk³adów oraz zapisywane w postaci animacji w przypadku
du¿ych uk³adów. Przeprowadzono analizy wyników, weryfikacjê i kalibracjê modelu.

PROJEKTY BADAWCZE W TRAKCIE REALIZACJI, WYKONYWANE W INSTYTUCIE

Geneza odwróconego metamorfizmu oraz jego zwi¹zek z g³ównymi strukturami tektonicznymi
centralnych Himalajów: Zachodni Sikkim, Indie.
MNiSW: N N307 082137
Kierownik projektu: dr hab. Rob ert Anczkiewicz
Data rozpoczêcia: 05.11.2009, data zakoñczenia: 04.11.2012

 Przeprowadzono datowania metamorfizmu metodami Lu-Hf i Sm-Nd ze wszystkich zon Bar-
rowe’a od izogrady granatowej po sylimanitow¹. Uzyskane wieki pokazuj¹ systematyczne zró¿nico-
wanie w zakresie od 10.6±0.2 to 14.6±0.1 Ma. Ze wzglêdu na czêste niedoszacowanie precyzji wieków
granatów, co jest zwi¹zane z trudnoœci¹ oszacowania samego czasu trwania wzrostu kryszta³ów, prze-
prowadzono datowania wysokiej rozdzielczoœci. Datowanie strefy centralnej i brzegowej syn kinema-
tycznie wzrastaj¹cego kryszta³u da³o nierozró¿nialne wiekowo sk³adowe, definiuj¹ce wiek izochro-
nowy 13.3±0.5 Ma. Œwiadczy to o szybkim tempie wczesnej krystalizacji i równie szybkim tempie
deformacji zwi¹zanej z nasuwaniem siê p³aszczowin ku po³udniowi. Wyniki tych analiz pozwalaj¹
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zatem wierzyæ, ¿e uzyskana precyzja analityczna jest w³aœciwie oszacowana. Zewnêtrzna obwódka
grantu pozwoli³a na okreœlenie czasu statycznego wzrostu granatu na ok. 9.4±1.5 Ma. Analizy LA
ICPMS pierwiastków g³ównych i œladowych jednoznacznie wskazuj¹ na wzrost kryszta³ów w czasie
progresywnego metamorfizmu. Analogiczne datowania przeprowadzone w zachodniej czêœci kopu³y
Tisty, poni¿ej strefy MCT, daj¹ wieki o kilka milionów lat starsze i kszta³tuj¹ siê pomiêdzy 17 a 19 Ma.
Ró¿nica jest prawdopodobnie spowodowana ró¿n¹ ewolucj¹ strukturaln¹ tych dwóch rejonów i wymaga 
udzia³u niezidentyfikowanych dot¹d nieci¹g³oœci. Datowanie migmatytów znajduj¹cych siê struktu-
ralnie powy¿ej strefy MCT daje wieki ok. 26 Ma. Wiek ten jest potwierdzony datowaniem in situ U-Pb
LA ICP-MS cyrkonów. Ró¿nica wiekowa badanych ska³ koreluje siê równie¿ z ostr¹ zmian¹ neodymo-
wych wieków modelowych. Dot¹d poni¿ej strefy MCT nie zidentyfikowano wczeœniejszego etapu
metamorfizmu, co podkreœla kluczow¹ rolê tej nieci¹g³oœci w genezie metamorfizmu strefy po³o¿onej
strukturalnie ni¿ej.

Niskotemperaturowa termochronologia AFT nie koreluje siê z uzyskanymi wiekami metamor-
fizmu. G³ówn¹ nieci¹g³oœci¹ odpowiedzialn¹ za zmianê czasu ch³odzenia wydaje siê byæ krucho-
podatny uskok, którego przebieg zidentyfikowano w rejonie Manganu. Jego zasiêg regionalny jest
nieznany i jest przedmiotem badañ.

Metalogeneza Fe-Co-Cu z³o¿a Shilu w Changjiang, na wyspie Hainan, w œwietle badañ
strukturalnych i ewolucji metamorficznej z³o¿a i ska³ oœciennych 
MNiSW: Nr 590/N-CHINY/2009/0, projekt oparty na umowie ING PAN-IGeoch.CHAN, na lata
2011-2013 
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow – koordynator ze strony polskiej, prof.
Deru Xu – koordynator ze strony chiñskiej
Data rozpoczêcia: 15.12.2009, data zakoñczenia: 14.03.2013

 Celem prowadzonych zintegrowanych strukturalnych i mineralogiczno-geochemiczno-izotopo-
wych badañ polimetalicznego z³o¿a Shilu na wyspie Hainan jest weryfikacja hipotezy o wieloetapo-
woœci metalogenezy i jej uwarunkowaniach a tak¿e próby datowania poszczególnych etapów metalo-
genezy i poszukiwanie Ÿróde³ kruszconoœnych roztworów/fluidów. W roku 2011 kontynuowano ba-
dania nad stosowaniem chemicznej metody CHIME na monacytach do datowania metalogenezy w z³o¿u 
Shilu. Przeprowadzono ponadto studium paragenez minera³ów kruszcowych, w wyniku czego wyró¿-
niono 4 hydrotermalne paragenezy kruszcowe zmieniaj¹ce siê ze spadkiem temperatury wytr¹cania
minera³ów. Partnerzy chiñscy nie mogli przybyæ na planowane spotkanie, wiêc konsultacje, dyskusje
nad osi¹gniêtymi wynikami i planami dalszych badañ zosta³y przesuniête na spotkanie w lutym 2012
roku.

Poziomy wapieni pelagicznych jako zapis krótkotrwa³ych zdarzeñ intensywnej sekwestracji
wêgla organicznego i nieorganicznego 
NCN: 2011/01/D/ST10/04617
Kierownik projektu: dr Agnieszka Ciurej
Data rozpoczêcia: 28.12.2011, data zakoñczenia: 27.02.2015

 Celem projektu jest badanie zaburzeñ w obiegu wêgla pomiêdzy oceanem, atmosfer¹ i litosfer¹
zapisanych w postaci kilku rozleg³ych poziomów wapieni kokolitowych w obrêbie oligoceñskich se-
riach ska³ macierzystych dla wêglowodorów w Karpatach.

Izotopowe wskaŸniki dróg kr¹¿enia wody w systemie Jaskini NiedŸwiedziej w Kletnie
MNiSW: N N306 131038
Kierownik projektu: dr Micha³ G¹siorowski
Data rozpoczêcia: 9.04.2010, data zakoñczenia: 8.10.2012

Jaskinia NiedŸwiedzia w Kletnie jest jedn¹ z szeroko znanych polskich jaskiñ. Pomimo tego, ¿e
corocznie odwiedzana jest przez oko³o 80 tysiêcy osób, pozostaje pod wieloma wzglêdami jaskini¹ s³abo 
zbadan¹. Z tego powodu, wiele problemów badawczych, w tym dotycz¹cych hydrologii, hydrogeologii i 
geochemii œrodowiska jaskiniowego, jest wci¹¿ nierozwi¹zanych. Do najciekawszych zagadnieñ, które
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podejmuj¹ siê rozwi¹zaæ autorzy projektu nale¿¹: 1) poznanie dróg zasilania i kr¹¿enia wód systemu
jaskiniowego, 2) wyt³umaczenie niskiej koncentracji uranu w naciekach, pomimo wystêpowania w
bezpoœrednim s¹siedztwie jaskini wydobywanych w przesz³oœci ska³ uranonoœnych, 3) weryfikacja
zjawiska i identyfikacja przyczyn zaprzestanie depozycji szeregu nacieków oko³o 7 tys. lat temu, 4)
dostarczenie nowych danych dotycz¹cych genezy i ewolucji systemu Jaskini NiedŸwiedziej w powi¹-
zaniu z rozwojem rzeŸby powierzchniowej.

Prowadzone w ubieg³ym roku badania mia³y na celu zbieranie danych potrzebnych do budowy
model kr¹¿enia wód w systemie Jaskini NiedŸwiedziej w oparciu o wskaŸniki izotopowe. Próbki wody
do analiz aktywnoœci uranu i polonu oraz sk³adu izotopowego tlenu i wodoru by³y pobierane co 2
miesi¹ce z nastêpuj¹cych punktów: w dolnym piêtrze jaskini ze stanowisk: Sala Szampañska, Rondo,
Korytarz Kryszta³owy i Kryszta³owy Potok oraz w œrodkowym i górnym piêtrze ze stanowisk Górne
Piêtro, Sala Pa³acowa i Zau³ek Heliktytowy. Ponadto próbki wody by³y pobierane z deszczomierza
zainstalowanego na dachu pawilonu wystawowego oraz ze stanowisk zlokalizowanych na terenie
zlewni Kleœnicy (Kleœnica powy¿ej i poni¿ej jaskini, Wywierzysko III, wyp³yw z ha³dy w kamienio-
³omie Kletno I i Ÿród³o Marianna). Wstêpne dane zawartoœci uranu i polonu w wodzie wykazuj¹, ¿e
najwy¿sz¹ koncentracj¹ tych pierwiastków charakteryzuj¹ siê wody wyp³ywaj¹ce z ha³dy w kamie-
nio³omie Kletno I. Wp³ywaj¹ one na zawartoœæ uranu i polonu w wodach potoku Kleœnica poni¿ej tego
wyp³ywu. We wnêtrzu jaskini wody charakteryzuj¹ siê generalni niskimi koncentracjami obu pier-
wiastków. Najwiêksz¹ zmiennoœæ i jednoczeœnie stosunkowo wysokie aktywnoœci reprezentuj¹ wody
kapi¹ce ze stropu w stanowisku Rondo w dolnym piêtrze jaskini. Mo¿e to œwiadczyæ nie tylko o
stosunkowo d³ugim okresie przebywania tych wód w górotworze, ale i o zró¿nicowanym obszarze
zasilania (nie tylko infiltracja wód opadowych, ale tak¿e dop³yw lateralny).

W miejscach poboru prób wody wewn¹trz jaskini prowadzono mon i tor ing iloœci wody kapi¹cej ze
stropu korytarzy. Ju¿ po rocznym okresie pomiarów mo¿liwe by³o stwierdzenie pewnych prawid³o-
woœci. Mo¿na zaobserwowaæ wyraŸn¹ korelacjê pomiêdzy wielkoœci¹ opadów atmosferycznych a inten- 
sywnoœci¹ infiltracji wody w górnym i œrodkowym piêtrze jaskini. Brak jest takiej korelacji dla stano-
wisk po³o¿onych w dolnym piêtrze. 

Dodatkowo w miejscach poboru prób wody zainstalowano wysokoczu³e rejestratory zmian tem-
peratury i wilgotnoœci powietrza. Pierwsze serie pomiarowe (za okres 3 miesiêcy) wykaza³y wysok¹
korelacjê zmian temperatury z intensywnoœci¹ ruchu turystycznego w œrodkowym piêtrze jaskini. Reje-
stratory w dolnym piêtrze pokazywa³y zmiany temperatury nawet w trakcie przejœcia pojedynczych grup 
speleologicznych (obecnoœæ 3–4 osób!). Dowodzi to wysokiej wra¿liwoœci klimatu jaskini na wszel-
kiego typu dzia³alnoœæ eksploracyjn¹ i turystyczn¹.

Znaczenie stopnia zachowania struktury i sk³adu chemicznego koœci dla ich datowania i badañ
kopalnego DNA 
MNISW: N N307 638140
Kierownik projektu: dr Micha³ G¹siorowski
Data rozpoczêcia: 18.05.2011, data zakoñczenia: 17.11.2013.

Ocena stopnia zachowania kopalnego materia³u kostnego ma kluczowe znaczenie dla wiarygod-
noœci otrzymywanych dat izotopowych i mo¿liwoœci jego wykorzystania jako Ÿród³a danych paleokli-
matycznych, paleoœrodowiskowych i genetycznych. Materia³ kostny stanowi z³o¿ony sys tem wielo-
fazowy, w którym ka¿da z faz inaczej reaguj na okreœlone warunki pogrzebania i diagenezy. Zarówno
dla metod datowania izotopowego (metody radiowêglowa i uranowo-torowa), metod rekonstrukcji
czynników paleoœrodowiskowych wykorzystuj¹cych stabilne izotopy wêgla, tlenu i siarki, jaki i badañ
kopalnego DNA przyjmuje siê, ¿e wiêkszoœæ faz kostnych koœci kopalnych nie odzwierciedla pocz¹tko-
wych warunków systemu. Przyjmuje siê równie¿, ¿e jedynie kolagen, jeœli zostanie odpowiednio wy-
ekstrahowany i oczyszczony, nawi¹zuje swoim sk³adem do warunków pocz¹tkowych i mo¿e pos³u¿yæ
do izotopowego datowania szcz¹tków kostnych lub jako Ÿród³o danych paleoœrodowiskowych.

W proponowanym projekcie podejmujemy próbê opracowania geochemicznych modeli prze-
kszta³cenia koœci w warunkach pogrzebania w osadzie jaskiniowym, ze szczególnym uwzglêdnieniem
ich przydatnoœci do analiz izotopowych i genetycznych. Badania obejm¹ wp³yw takich czynników jak
rodzaj i sk³ad chemiczny osadu, warunki mikroklimatyczne panuj¹ce w jaskini oraz warunki pobierania i 
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przechowywania materia³u kostnego do momentu jego analizy. Z tego wzglêdu, poza materia³em pobra-
nym wspó³czeœnie ze stanowisk o ró¿nym charakterze tzn. Jaskini Biœnik i Jaskini Ciemnej (Wy¿yna
Krakowsko-Czêstochowska – pas wy¿yn, Jaskini NiedŸwiedziej w Sudetach (góry œrednie) i Jaskini
Magurskiej w Tatrach (góry wysokie), z ka¿dego z tych stanowisk przebadany bêdzie tak¿e materia³
archiwalny. Ostatecznym wynikiem badañ bêdzie opracowanie szczegó³owej metodyki poboru i prze-
chowywania próbek koœci do badañ ró¿nymi metodami oraz opracowania procedury oceny wiarygod-
noœci uzyskiwanych wyników analiz geochemicznych, izotopowych i genetycznych.

W roku 2011 wykonano pilota¿owe badania w jaskiniach Górnego Krymu. Z jaskini Emine-
Bair-Hosar pobrano pierwsz¹ seriê próbek koœci i zêbów Cervus elaphus. Przeprowadzone oznaczenia
sk³adu izotopowego wêgla i azotu, wraz z wynikami datowañ radiowêglowych i wykonanymi w Insty-
tucie Genetyki i Biotechnologii analizami antycznego DNA, pozwoli³y na okreœlenie œcie¿ek i czasu
migracji jelenia szlachetnego w rejonie Krymu w czasie ostatniego glacja³u. Z badañ wynika, ¿e w
okresie wczesnego i œrodkowego Vistulianu Krym zamieszkiwa³y jelenie spokrewnione z europejskimi
(ba³kañskimi) liniami filogenetycznymi. Oznaczenia d13C i d15N wskazuj¹, ¿e w tym okresie na Krymie
wystêpowa³y g³ównie zbiorowiska stepowe ciep³e z bardzo ma³ym udzia³em zbiorowisk leœnych. W
czasie maksimum glacjalnego (LGM) jeleñ nie wystêpowa³ na tym terenie w ogóle, wzglêdnie ograni-
czony by³ do ni¿ej po³o¿onych stanowisk. Po maksimum glacjalnym, w okresie póŸno glacjalnym,
obszar Krymu zasiedlony zosta³ przez inne linie filogenetyczne (tzw. jeleñ wschodni). Wyniki badañ
izotopowych dowodz¹ szerszego rozprzestrzenienia zbiorowisk leœnych, co mog³o byæ zwi¹zane z
wy¿szymi opadami ni¿ w okresie poprzedzaj¹cym LGM.

W ramach projektu rozpoczêto równie¿ prace w profilu w Korytarzu Kuny w Jaskini NiedŸwiedziej 
w Sudetach. Profil ten zosta³ wybrany do badañ nad stopniem zachowania szcz¹tków kostnych na
podstawie wczeœniejszych prób datowañ koœci niedŸwiedzia jaskiniowego. Wykaza³y one znacz¹ce
rozbie¿noœci pomiêdzy wynikami datowañ radiowêglowych a wynikami datowañ metod¹ U-Th. W celu
weryfikacji wczeœniejszych dat pobrany zosta³ frag ment polewy kalcytowej przykrywaj¹cej profil osa-
dów klastycznych z którego pochodz¹ datowane szcz¹tki kostne. Datowanie tej próbki metod¹ izochron
wykaza³o, ¿e osady klastyczne w badanym profilu zosta³y zdeponowane przed 70 +20/–15 ka. Tym
samym wykazano, ¿e metoda radiowêglowa da³a daty znacz¹co odm³odzone, co mo¿e byæ wynikiem
kontaminacji próbki tzw. „m³odym wêglem”. Wskazuje to na koniecznoœæ wiêkszej ostro¿noœci przy
procesie wydzielania i przechowywania kolagenu do oznaczeñ radiowêgla. W kolejnym etapie badañ
podjêta zostanie próba identyfikacji Ÿróde³ zanieczyszczenia próbek „m³odym wêglem” w oparciu o
badania DNA.

Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych póŸnego wistulianu i holocenu, na podstawie
wysokiej rozdzielczoœci analiz sk³adu izotopów trwa³ych i pierwiastków œladowych w naciekach
jaskiniowych na przekroju N-S przez po³udniow¹ Polskê i S³owacjê
MNiSW: N N306 602340
Kierownik projektu: dr hab. Hel ena Hercman
Data rozpoczêcia: 13.05.2011, data zakoñczenia: 12.11.2013

Prowadzone dotychczas badania nacieków z ró¿nych regionów krasowych Europy wskazuj¹ na
wystêpowanie ró¿nic w intensywnoœci ich krystalizacji zale¿nie od szerokoœci geograficznej. Jako
mo¿liwe wyt³umaczenie tych ró¿nic wskazuje siê na gra di ent termiczno-wilgotnoœciowy wzd³u¿ kie-
runku N–S zwi¹zany z odleg³oœci¹ od czo³a l¹dolodu skandynawskiego powoduj¹cy coraz wiêksz¹
ci¹g³oœæ zapisu od N ku S. Ró¿nice warunków klimatycznych zapisanych w naciekach z Tatr i Ni¿nych
Tatr widoczne s¹ tak¿e w krzywych izotopowych (zmiennoœæ sk³adu izotopowego tlenu i wêgla). Stwier-
dzone ró¿nice sk³oni³y nas do postawienia kilku pytañ: (1) czy stwierdzone ró¿nice s¹ jedynie efektem
lokalnym (np. ró¿nice w sk³adzie ska³ nad jaskini¹, drogach kr¹¿enia, wysokoœci jaskini n.p.m. itp.) czy
odzwierciedleniem globalnych procesów? (2) czy stwierdzane ró¿nice s¹ efektem ró¿nic w globalnych
parametrach paleoklimatu (temperatura, wilgotnoœæ) czy odzwierciedlaj¹ zmiany z Ÿród³ach zasilania w
parê wodn¹ bêd¹c¹ Ÿród³em opadów (zmiana dróg cyrkulacji powietrza) oraz (3) czy zmiany widoczne w
najm³odszych naciekach maj¹ jedynie naturalne pod³o¿e, czy s¹ efektem zmian antropogenicznych?

W celu odpowiedzi na powy¿sze pytania rozpoczêto szczegó³owe badania izotopowe (zmiennoœæ
sk³adu izotopowego O, C i Sr i precyzyjne datowanie) oraz geochemiczne nacieków z wybranych
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stanowisk. Badaniami objête zostan¹ wybrane jaskinie z rejonów przedpola Tatr (Wy¿yna Krakowsko-
Czêstochowska, Góry Œwiêtokrzyskie), Tatr, Ni¿nych Tatr oraz S³owackiego Krasu. Z ka¿dego z tych
regionów do badañ wybrane zostan¹ min i mum 3 stalagmity kolumnowe, których wiek pokrywaæ bêdzie
min i mum znaczny odcinek holocenu.

Na podstawie uzyskanych wyników pragniemy zrealizowaæ g³ówne cele badawcze projektu: (1)
rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych dla schy³ku wistulianu i holocenu, na podstawie precy-
zyjnie datowanych zapisów wysokiej rozdzielczoœci zmiennoœci sk³adu izotopów trwa³ych i pierwiast-
ków œladowych w wybranych stalagmitach i martwicach z wybranych stanowisk/jaskiñ Polski Po³ud-
niowej i S³owacji; (2) stworzenie precyzyjnie datowanego zapisu paleoklimatycznego wysokiej roz-
dzielczoœci w przekroju N–S dla Polski Po³udniowej i S³owacji dla schy³ku wistulianu i holocenu; (3)
analiza d³ugookresowych (dekada – stulecie) cykli zmiennoœci zapisów paleoklimatycznych w holo-
cenie; (4) próba okreœlenia przyczyn (antropogeniczne – naturalne) stwierdzanych zmian w najm³od-
szym holocenie.

Rozpoczête badania s¹ kontynuacj¹ prac prowadzonych w latach ubieg³ych przez wykonawców
projektu a w szczególnoœci badañ statutowych prowadzonych w 2011 roku. W 2011 roku, poza bada-
niami prowadzonymi w ramach dzia³alnoœci statutowej, przeprowadzono wstêpne prace terenowe na
terenie S³owacji. Pobrano do badañ 2 stalagmity kolumnowe: (1) z Ni¿nych Tatr (Jaskinia Mieru) o
d³ugoœci oko³o 125 cm i (2) ze S³owackiego Krasu (Certova Diera) o d³ugoœci oko³o 105 cm. Wykonano
wstêpne datowania podstaw i wierzcho³ków stalagmitów w celu okreœlenia przybli¿onego czasu ich
narastania. Podjêto prace nad sprawdzeniem i modyfikacj¹ oprogramowania stosowanego do korelacji
krzywych izotopowych. Zmodyfikowano blok oprogramowania wykorzystuj¹cego do korelacji algo-
rytm genetyczny. Modyfikacji uleg³a procedura generacji populacji inicjalnej.

Podjêto tak¿e prace nad metod¹ tworzenia regionalnej krzywej klimatycznej na podstawie kilku
skorelowanych krzywych izotopowych. W pierwszym okresie postanowiono przetestowaæ dzia³anie 3
algorytmów: (1) „metoda gradientów” polegaj¹cej na wykorzystywaniu informacji o gradiencie krzywej 
izotopowej w kolejnych oknach czasowych z uwzglêdnieniem wagi niepewnoœci krzywych w tych
odcinkach czasowych; (2) amplituda zapisów normalizowana jest tak aby wyeliminowaæ lokalne efekty
wp³ywaj¹ce na intensywnoœæ zmian sk³adu izotopowego; krzywa regionalna tworzona jest jako suma
znormalizowanych zapisów z uwzglêdnieniem ich niepewnoœci oraz (3) sumowanie zapisów po nor-
malizacji ich pola do 1 z uwzglêdnieniem niepewnoœci zapisów.

Intruzje granitoidów w N i E obrze¿eniu kopu³y orlicko-œnie¿nickiej jako blizny
po waryscyjskich wydarzeniach tektonotermalnych: regionalna rekonstrukcja geotektoniczna
w oparciu o ich pozycjê strukturaln¹, wiek oraz stosunki izotopów O, Sr i Nd
MNiSW: N307 112436
Kierownik projektu: dr Miros³aw Jastrzêbski
Data rozpoczêcia: 6.05.2009, data zakoñczenia: 05.02.2012

Granice pomiêdzy kopu³¹ orlicko-œnie¿nick¹ (KOŒ) a otaczaj¹cymi j¹ jednostkami stanowi¹ jedne
z najwa¿niejszych granic geologicznych w obrêbie domeny Sudetów Zachodnich. Granice te mog¹ mieæ 
znaczenie granic terranów i s¹ podkreœlone wystêpowaniem wyd³u¿onych cia³ granitoidowych stano-
wi¹cych o charakterystycznym obramowaniu KOŒ przez ska³y magmowe. Od pó³nocy s¹ to ska³y
masywu granitoidowego k³odzko-z³otostockiego oraz wyd³u¿one w kierunku NE–SW cia³a granitoi-
dów jawornickich, zaœ od wschodu s¹ to wyd³u¿one w kierunku NNE–SSW cia³a granitoidów bielic-
kich. W 2011 roku, badania geochemiczne na zawartoœæ pierwiastków g³ównych i œladowych, w³¹czaj¹c 
pierwiastki ziem rzadkich wykonano dla dodatkowych 10 próbek skalnych (w sumie w ramach grantu
wykonano 40 takich analiz). Ska³y te mo¿na generalnie okreœliæ jako granitoidy peraluminowe o zawar-
toœci i stosunkach alkaliów typowych dla granitoidów typu “S”. Wskazuj¹ na to równie¿ wysokie
stosunki izotopów 87Sr/86Sr (dla wszystkich próbek ponad 0,710) oraz wyraŸnie ujemne wartoœci åNd =
–6 do poni¿ej –10 dla wszystkich próbek poza jedn¹, pochodz¹c¹ z aplitu wystêpuj¹cego w obrêbie
granitoidów jawornickich, dla której wyliczono åNd = –0,9. Analiza stosunków izotopowych Sr, Nd oraz 
206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb i 208Pb/204Pb (w sumie dla 14 próbek) oraz znaczna iloœæ odziedziczonych
cyrkonów z kwaœnych ska³ kadomskich (ok. 550 mln lat, szczególnie dla granitoidów jawornickich,
gdzie waryscyjskie etap krystalizacji magmowej jest reprezentowany przez w¹skie obwódki na odzie-
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dziczonych ziarnach) wskazuj¹ na przewa¿aj¹cy udzia³ materia³u skorupowego w Ÿródle wszystkich
badanych granitoidów. Pod koniec roku 2011 wykonano dodatkowe analizy izotopów tlenu w kwarcu
oraz cyrkonach pochodz¹cych z 10 próbek granitoidów, dla których wczeœniej wykonano datowania
U-Pb cyrkonów metod¹ SHRIMP. Zagadnienie frakcjonacji izotopów O w badanych próbkach a tak¿e
zastosowanie termobarometrii w oparciu o empiryczne kalibracje np wg Valley’a (2003) a tak¿e szcze-
gó³owe scharakteryzowanie i modelowanie ewolucji magmowego Ÿród³a trzech badanych granitoidów
zaplanowano na pocz¹tek roku 2012.

Zmiany klimatyczno-ekologiczne w profilu osadów jaskini Biœnik w oparciu o badania izotopów 
trwa³ych wêgla i tlenu z kopalnych zêbów ssaków
MNiSW: N N307 061540
Kierownik projektu: dr Maciej Krajcarz
Data rozpoczêcia: 18.05.2011, data zakoñczenia: 17.05.2013

Jaskinia Biœnik jest jednym z najwa¿niejszych paleolitycznych stanowisk archeologicznych
Polski. Na stanowisku tym zachowana jest ci¹g³a sekwencja osadów, datowanych od zlodowaceñ
œrodkowopolskich po holocen, obejmuj¹ca ponad 250 tysiêcy lat akumulacji. W osadach zachowane s¹
liczne zabytki œrodkowego paleolitu, w tym najstarsze w Polsce poziomy kulturowe pozostawione przez
ludzi neandertalskich. Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ zachowanych koœci zwierzêcych jaskinia jest tak¿e
wa¿nym stanowiskiem paleontologicznym i jedynym w Polsce stanowiskiem ze szcz¹tkami krêgowców
z okresu interglacja³u lubawskiego. Natomiast ze wzglêdu na d³ugi odcinek czasu zapisany w osadach
jaskini Biœnik, jest to szczególnie wa¿ne stanowisko dla geologii czwartorzêdu i klimatologii.

Najnowsze opracowania geochemiczne namuliska jaskini Biœnik wprowadzi³y pewne zmiany w
stosunku do dotychczas ustalonej stratygrafii stanowiska. W zwi¹zku z tym konieczne sta³o siê zweryfi-
kowanie za pomoc¹ niezale¿nej metody istniej¹cych obecnie dwóch schematów podzia³u stratygraficz-
nego. W tym celu autorzy proponuj¹ przeprowadziæ analizê zawartoœci izotopów wêgla 13C i 12C oraz
tlenu 18O i 16O w szkliwie zêbów kopalnych ssaków. Celem badañ jest przedstawienie sekwencji zmian
zachodz¹cych w otoczeniu jaskini w œrodkowym i górnym plejstocenie oraz holocenie, a w szczegól-
noœci: przedstawienie zmian klimatycznych w postaci fluktuacji œredniej temperatury, oraz zmian ekolo- 
gicznych w postaci ró¿nicowania siê szaty roœlinnej wokó³ stanowiska jaskinia Biœnik.

Badania sk³adu izotopowego tlenu pos³u¿¹ skonstruowaniu krzywej izotopowej tlenu dla profilu
osadów jaskini. Pozwoli to na rozpoznanie wzglêdnych zmian temperatury na podstawie zmian sk³adu
izotopowego tlenu i przypisanie poszczególnych warstw namuliska do okreœlonych warunków tempe-
raturowych – stadialnych, interstadialnych, interglacjalnych, a nawet na precyzyjne okreœlenie œrednich
temperatur rocznych. W konsekwencji pozwoli to na odniesienie krzywej jaskini Biœnik do krzywej
œwiatowej (znanej z badañ osadów g³êbokomorskich i rdzeni lodowcowych) i ustalenie pozycji klimato-
stratygraficznej poszczególnych warstw namuliska.

Celem badania sk³adu izotopowego wêgla (szczególnie w zêbach zwierz¹t roœlino¿ernych) jest
natomiast odtworzenie zarysu ekosystemów, a dok³adnie konsumowanych elementów szaty roœlinnej,
wystêpuj¹cej w okolicy jaskini Biœnik w okresach akumulacji poszczególnych warstw.

Badania te wymagaj¹ wyj¹tkowej pewnoœci co do pochodzenia danego zêba z konkretnej warstwy
namuliska jaskini, jak i ogromnej precyzji w typowaniu miejsc poboru próbek w obrêbie korony zêba. Z
tego wzglêdu w projekcie zastosowane zostan¹ metody pomocnicze. W celu wykluczenia zêbów rede-
ponowanych miêdzy warstwami zastosowana zostanie tzw. fos sil prov e nance anal y sis, wskazuj¹ca na
podstawie sk³adu chemicznego warstwê, w której z¹b by³ pierwotnie zakumulowany. W celu wyty-
powania miejsca poboru mikropróbki ze szkliwa wykonane zostan¹ szlify z korzeni zêbów, które
pozwol¹ ustaliæ wiek zwierzêcia i sezon, w jakim dane zwierzê przebywa³o w okolicach jaskini Biœnik w
chwili swojej œmierci.

Wyniki uzyskane w ramach prezentowanego projektu bêd¹ mia³y istotne znaczenie zarówno dla
stratygrafii jaskini Biœnik, jak równie¿ dla paleoekologii i archeologii paleolitu. Precyzyjne okreœlenie
stratygrafii osadów w jaskini, jakie mo¿na osi¹gn¹æ uzupe³niaj¹c dotychczasowe badania o obadania
izotopowe, bêdzie nios³o za sob¹ wnioski wa¿ne z punku widzenia paleolitu ca³ej Europy.

Dotychczas uzyskano wyniki dla wszystkich przeznaczonych do badañ zêbów holoceñskich (14
próbek) oraz czêœci zêbów plejstoceñskich (60 próbek, ok. 1/3 planowanej iloœci). Dane dotycz¹ce
holocenu zosta³y zaprezentowane na 45. Sympozjum Speleologicznym (20-23.10.2011, Ojców).
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Zapis przemian termalnych, uderzeniowych i zbrekcjowania w postakrecyjnej historii
meteorytu Pu³tusk
MNiSW: N N307 474838
Kierownik projektu: mgr Agata Krzesiñska
Data rozpoczêcia: 04.03.2010, data zakoñczenia: 03.09.2012

Zakoñczone analizy strukturalne przy u¿yciu wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej
pozwoli³y na wytypowanie materia³u do badañ przy u¿yciu technik niszcz¹cych oraz wskaza³y na
obecnoœæ struktur deformacyjnych jak: strefy kataklastyczne, klasty i ¿y³y stopu impaktowego, nod ule i
¿y³y metaliczne.

Analizy strukturalne, petrograficzne i w mikroobszarze sugeruj¹ wysoki stopieñ zrównowa¿enia
meteorytu. Pomimo tego jednak istniej¹ liczne strefy o sk³adzie odbiegaj¹cym od œredniego zrównowa-
¿onego sk³adu chondrytu. Do stref tych nale¿¹ klasty o krzemianach wolnych od ¿elaza otoczonych faz¹
siarczkow¹, ziarno oliwinu o budowie zonalnej jak równie¿ niektóre agregaty chromitowo-plagiokla-
zowe znajduj¹ce siê w cieniach ciœnieñ. 

Zwi¹zana z deformacj¹ i metamorfizmem historia termiczna musia³a byæ bardzo skomplikowana.
Œwiadcz¹ o niej nierównowagowe struktury minera³ów ¿elazo-niklu. Wspó³wystêpuj¹ ze sob¹ kamacyt i 
taenit o ~30% wt. Ni oraz taenit ~50% wt. Ni. W strefach najsilniej zaanga¿owanych deformacyjnie
wystêpuje tak¿e martenzyt – 11 % wt. Ni. Ponadto o historii termicznej œwiadczy wspó³wystêpowanie:
spineli o sk³adzie pikotytu oraz chromitu, fosforanów o sk³adzie merrillitu i chlorapatytu, skaleni K-Na
oraz plagioklazu zarówno o sk³adzie oligoklazu jak i labradoru/bytownitu. Ponadto zaobserwowano
ilmenit, rutyl, mackinavit i miedŸ rodzim¹.

Deformacja meteorytu nast¹pi³a g³ównie podczas wydarzenia o du¿ym udziale sk³adowej œcina-
j¹cej. Z ni¹ zwi¹zane by³o powstanie stref kataklastycznych i œciêciowych o wysokim tempie niszczenia
oraz rozwój pseudotachylitowego topienia. W meteorycie widoczne s¹ tak¿e œlady wczeœniejszych faz
deformacyjnych, które prowadzi³y do powstania foliacji metalicznej i cieni ciœnieñ. Z tymi wydarze-
niami prawdopodobnie zwi¹zane jest równowa¿enie ska³y i powstawanie minera³ów metamorficznych
jak fosforany i plagioklaz.

Mars: An other planet to ap proach geoscience is sues
FNP – Pro gram TEAM/2011-7/9

Kierownik projektu: dr hab. Dan iel MÀge
Data rozpoczêcia: 01.09.2011, data zakoñczenia: 30.06.2015

Re cruit ment. Call – Fol low ing the ini tial im ple men ta tion scheme, the calls for re cruit ment (2
postdocs and 4 PhD stu dents) were pub lished on Sep tem ber 1st. On Sep tem ber 1st and un til the end of
that week, it was pub lished on the FNP web site, as well as on the web site of the In sti tute of Geo log i cal
Sci ences PAS . At the same time, post ers were dis trib uted, as hardcopy and email at tach ments, to all the
Pol ish uni ver si ties hav ing ac tiv ity in the geosciences field. An nounce ments were posted on the Euraxess
and NatureJobs web sites, as well as on the add pages of the rel e vant ma jor in ter na tional sci en tific so ci et -
ies: Amer i can Geo log i cal Un ion, Geo log i cal So ci ety of Amer ica, and Eu ro pean Geosciences Un ion web
sites. A lit tle later, ad ver tise ments were also posted on schol ar ship-po si tions.com (Sep tem ber 14) and
postgraduatestudentships.co.uk (Sep tem ber 16). Post ers were also dis played at the joint Eu ro pean Plan -
e tary Sci ence Con gress – Di vi sion of Plan e tary Sci ences joint meet ing in Nantes, France (2-7 Oc to ber
2011). All the ad ver tise ments were posted un til ei ther the can di date pre-se lec tion date (Oc to ber 25) or
Oc to ber 31.

Ap pli ca tions re ceived and can di date pre-se lec tion – for all the of fered po si tions, the dead line for
ap pli ca tions was Oc to ber 25. For the postdoc grants, can di dates ap plied from 3 coun tries: France, Po -
land, and the United States. For the PhD grants, can di dates ap plied from 8 coun tries: Ar me nia, Ger many, 
Hun gary, In dia, In do ne sia, Po land, Spain, and Ukraine. The grant for the Mars geoscience postdoc topic
(as iden ti fied in the sub mit ted pro ject) at tracted 3 can di dates; the So lar sys tem sci ence postdoc topic 2
can di dates. For the PhD grants, the early Mars, Mar tian litho sphere, and Grav i ta tional spread ing top ics
had 20 can di dates each; Land slide mod el ling 21 can di dates (can di dates could ap ply to sev eral top ics).
De tails can be found in the Re cruit ment re port).

On Oc to ber 27, a small panel from the re cruit ment com mit tee met and made the de ci sion of au di -
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tion ing all the can di dates ap ply ing to the postdoc grants. On Oc to ber 28, the panel pro ceeded to can di -
date pre-se lec tion for the PhD grants, and kept 10 PhD can di dates. Re cruit ment oc curred on No vem ber
25 (set tle ment pe riod #2).

Can di date se lec tion – On No vem ber 25 the postdocs and PhD stu dents were se lected in an au di tion
in front of an in ter na tional panel of 8 sci en tists. In De cem ber the con tracts (6 with NP and 2 with ING)
were pre pared and the sig na ture and at tach ment col lec tion pro cess started.

Other events. In Oc to ber auc tions were pre pared for the com puter ma te rial for the new mem bers in
the re search team, as well as for furnitures. In De cem ber the logo of the new re search group was cre ated.

Rekonstrukcja rozwoju wybranych zbiorników jeziornych w holocenie na podstawie danych
izotopowych i paleobiologicznych
MNiSW: N N306 061740
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska
Data rozpoczêcia: 13.05.2011, data zakoñczenia: 12.05.2014

Proponowany projekt badawczy ma na celu rekonstrukcjê rozwoju dwóch zbiorników jeziornych,
w NE Polsce i na Kujawach, od momentu ich powstania w póŸnym glacjale przez ca³y holocen, na tle
zmieniaj¹cego siê klimatu. Podstaw¹ wnioskowania bêd¹ wyniki oznaczeñ stosunków z osadów jezior-
nych. Dziêki zastosowaniu ró¿nych metod badawczych (analiza: izotopów trwa³ych tlenu i wêgla, pali-
nologiczna, makroszcz¹tków, szcz¹tków Cladocera) mo¿liwe bêdzie odtworzenie warunków œrodo-
wiska jeziornego np. batymetrii zbiorników, trofii wód, charakteru sedymentacji osadów dennych, a
tak¿e typu zbiorowisk wodnych i szuwarowych wystêpuj¹cych w zbiornikach oraz szaty roœlinnej z
otoczenia jezior. 

W 2011 r. prowadzono badania terenowe wokó³ stanowiska Romoty. W celu rozpoznania budowy
geologicznej i geomorfologii oraz ustalenia morfogenezy misy jeziornej skartowano teren o powierz-
chni ok. 5 km2. Ponadto pobrano rdzeñ osadów jeziorno-torfowiskowych o d³ugoœci 8,4 m, który
nastêpnie zosta³ podzielony na próbki do poszczególnych analiz, a tak¿e rozpoczêto wstêpn¹ maceracjê
tych próbek.

Eksperymentalne opracowanie nowej metody odsalania wysoko zmineralizowanych roztworów
wodnych w celu precyzyjnego oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2H/1H w wodach
podziemnych
MNiSW: NN 525461036
Kierownik projektu: dr Adam Porowski
Data rozpoczêcia: 13.05.2009, data zakoñczenia: 31.12.2012

W roku sprawozdawczym 2011 przyst¹piono do realizacji kluczowych etapów badañ objêtych
projektem.

G³ównym zadaniem by³o wykonie oznaczeñ sk³adu izotopowego roztworów wybranych soli chlor- 
kowych przygotowanych w ró¿nym stê¿eniu i na bazie wody wzorcowej o znanym sk³adzie izotopo-
wym. Celem oznaczeñ mia³o byæ pokazanie iloœciowego i jakoœciowego wp³ywu stê¿enia rozpusz-
czonych w wodzie soli metali ziem alkalicznych na otrzymywane wyniki oznaczeñ izotopowych tlenu i
wodoru w wodach silnie zmineralizowanych. Oznaczenia mia³y byæ prowadzone rutynowymi metodami 
w technice off-line, mianowicie: równowa¿enie CO2(g) – H2O(l) do oznaczeñ sk³adu izotopowego
16O/18O; redukcja H2O na gor¹cym Zn metod¹ static batch sys tem.

W pierwszym etapie badañ sporz¹dzono zbiornik 20L nowej wody wzorcowej APWS. Sk³ad
izotopowy wody wzorcowej oznaczono w Laboratorium ING PAN; analizy sprawdzaj¹ce wykonano w
laboratorium izotopowym Wydzia³u Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

Oznaczenia wody wzorcowej wykonane rutynowymi metodami technik¹ manualn¹ mia³y za za-
danie pokazanie rzeczywistego jej sk³adu izotopowego oraz precyzji oznaczeñ. 

Nastêpnie do analizy przygotowano nastêpuj¹ce roztwory bezwodnych soli o ró¿nym stê¿eniu: 
1) MgCl2: 0.01; 0.1; 1.0; 2.0; sea wa ter; Dead Sea wa ter;
2) CaCl2: 0.01; 0.1; 1.0; 2.0; sea wa ter; Dead Sea wa ter;
3) BaCl2: 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 
Oznaczenia izotopowe przygotowanych roztworów soli wykonano czêœciowo, ze wzglêdu na

powsta³e awarie pieca redukcyjnego oraz ³aŸni wodnej. 
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Oznaczenia które uda³o sie wykonaæ:
1) oznaczenia d2H we wszystkich roztworach MgCl2oraz CaCl2 – bez zaznaczaj¹cego siê efektu

izotopowego lub takim efektem w granicach b³êdu oznaczenia ±1.5‰ (co by³o przewidywane – zgodnie
z wczeœniejszymi opublikowanymi eksperymentami autora )

2) oznaczenia d18O w roztworach MgCl2 o stê¿eniach 0.01, 0.1, sea wa ter;
Dalsze oznaczenia przerwano ze wzglêdu na wykryte awarie g³ównych urz¹dzeñ, co uniemo¿liwi³o 

kontynuowanie badañ.
W zwi¹zku z powsta³ymi awariami, zasz³a koniecznoœæ wymiany pieca redukcyjnego i ³aŸni

wodnej. Uzyskano zgodê dyrektora ING PAN oraz MNiSW na przesuniêcie zakoñczenia terminu grantu 
do 31.12.2012 r oraz na odpowiednie przesuniêcia funduszy w celu pokrycia kosztów wymiany pieca
redukcyjnego. 

Nowy piec otrzymano w listopadzie 2011 r. Obecnie jest na etapie testowania i kalibracji.
Zepsut¹ ³aŸniê zast¹piono inn¹ dostêpn¹ ³aŸni¹ wodn¹ przep³ywow¹, która bardzo dobrze utrzy-

muje sta³¹ temperaturê, ale nie posiada systemu wstrz¹sania próbek wody podczas równowa¿enia.
Obecnie trwaj¹ prace nad skonstruowaniem innowacyjnego systemu z wewnêtrznym mieszaniem wody
podczas równowa¿enia. 

Przewiduje siê wznowienie oznaczeñ izotopowych w roztworów soli w koñcu stycznia 2012.

Ewolucja œrodowisk l¹dowych kajpru Górnego Œl¹ska jako biotopów krêgowców
MNiSW: N N307 117037
Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Racki
Data rozpoczêcia: 4.11.2009, data zakoñczenia: 3.11.2012

W 2011 r. badania zrealizowano w niepe³nym zakresie z powodu opóznieñ w podstawowym
elemencie grantu, jakimi s¹ otwory wiertnicze w okolicach Lubliñca (Patoka) i Zawiercia. Choæ przygo-
towano projekty prac geologicznych, przetarg na te prace bêdzie rozstrzygniêty w 2012 r. Rejon
Zawiercie-Porêba by³ objêty szczególowym opracowaniem kartograficznym, z uwzglêdnieniem danych 
z fotointerpretacji. Kontynuowano opracowanie sukcesji dolnego i œrodkowego kajpru z otworu wiertni- 
czego WoŸniki. Miedzy innymi, wykonano datowania 8 próbek metod¹ fis sion tracks w apatytach.
Obróbka danych jest w trakcie. Profil kajpru górnego rdzenia wiertniczego 12 LW ko³o WoŸnik zosta³
opracowany pod k¹tem litologicznym i stanowi wa¿ne uzupe³nienie regionalnego stratotypu. Nowe
analizy izotopowe tkanek kostnych (C, O, Sr, Nd) s¹ zród³em informacji o biotopie ró¿nych grup
krêgowców z Krasiejowa i Lisowic.

Ewolucja geodynamiczna pó³nocno-wschodniej czêœci pó³nocnych Karpat Zewnêtrznych.
MNiSW: N N525 363637
Kierownik projektu: dr Marta Rauch
Data rozpoczêcia: 5.11.2009, data zakoñczenia: 4.11.2012

W roku 2011 przeprowadzono szczegó³owe badania w rejonie linii drugiego przekroju Bircza-
RzepedŸ. Wykonano terenowe badanie geologiczno-kartograficzne na potrzeby sporz¹dzenia przekroju
geologicznego. Jednoczeœnie przeprowadzono badania mezostrukturalne na potrzeby rozpoznania eta-
pów ewolucji strukturalnej badanego rejonu.

Wyniki przeprowadzonych badañ strefy przegiêcia struktur w rejonie Birczy sugeruj¹, ¿e skrócenie 
tektoniczne w tym rejonie sigmoidy zwi¹zane by³o z regionaln¹ kompresj¹ NE–SW, a strefa o orientacji
struktur N–E jest stref¹ ukoœnego nasuniêcia p³aszczowiny skolskiej. Badanie przeprowadzone na SW
od Birczy, wzd³u¿ linii przekroju Bircza-RzepedŸ nie potwierdza obecnoœci progu w pod³o¿u Karpat
Zewnêtrznych zorientowanego NE–SW lub N–S, który mia³aby spowodowaæ powstanie takiego nasu-
niêcia. Obecnoœæ takiego progu w pod³o¿u oddzia³ywa³aby równie¿ na kolejno nasuwaj¹ce siê frag-
menty górotworu. A takiej deformacji struktur nie zaobserwowano.

Ewolucja srodowiska pó³nocnej czêœci Pagórów Che³mskich w póŸnym glacjale i holocenie w
œwietle badañ osadów jeziorno-torfowiskowych
MNiSW: N N307 036037
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska (promotorski mgr Magdaleny Suchory)
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Data rozpoczêcia: 15.10.2009, data zakoñczenia: 4.02.2012

Zakoñczono wykonywanie analizy szcz¹tków florystycznych i faunistycznych. Otrzymane wyniki 
analiz podstawowych i dodatkowych zosta³y zwerifikowane i skorelowanre. Na bazie wyników paleo-
limnologicznych dokonano pe³nej rekonstrukcji trzech przebadanych stanowisk jeziorno-torfowisko-
wych po³o¿onych w rejonie Pagórów Che³mskich. Uzyskany obraz zmiennoœci zespo³ów flory i fauny
oraz sk³adu izotopów stabilnych, pozwoli³ na okreœlenie zmian klimatycznych i hydrologicznych zacho- 
dz¹cych w rejonie badañ i wyznaczenie okresów o wy¿szym i ni¿szym poziomie wód oraz trofii,
pocz¹wszy od okresu póŸnoglacjalnego po dzieñ dzisiejszy. Na podstawie siatki wierceñ geologicznych
dokonano równie¿ rozpoznania lito-facjalnego utworów organogenicznych i mineralnych, zarówno
wype³niaj¹cych misy jeziorno-torfowiskowe jak i zlewniê. W celu dokonania rekonstrukcji rozwoju
przebadanych stanowisk z powodzeniem zosta³y wykorzystane wyniki analizy subfosylnych Cladocera. 
W ka¿dym stanowisku wydzielono kilka etapów biologicznego rozwoju oraz scharakteryzowano wa-
runki siedliskowe, stwierdzono, ¿e w niektórych okresach klimatycznych zmiany poziomu wód by³y nie
tylko wynikiem zmian klimatycznych ale tak¿e zmian kr¹¿enia wód podziemnych.

Historia termiczna polskiego segmentu Karpat zewnêtrznych w œwietle badañ
mineralogiczno-geochronologicznych bentonitów
MNiSW: N N307 057434
Kierownik projektu: prof. dr hab. Antoni Tokarski
Data rozpoczêcia: 10.06.2008, data zakoñczenia: 10.06.2012

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie historii termicznej ska³ polskiego segmentu Karpat
zewnêtrznych w nawi¹zaniu do jego rozwoju strukturalnego. Prowadzone badania maj¹ na celu dato-
wanie powstania ska³, datowanie okresu maksymalnego podgrzania tych ska³ oraz datowanie ich wyno-
szenia czyli przeœledzenia historii termicznej badanych ska³ od ich osadzenia w basenie poprzez akrecjê
a¿ po post-orogeniczny kolaps. Do badañ wybrano bentonity, co wynika z faktu powszechnego ich
wystêpowania w sekwencji osadowej Karpat zewnêtrznych, a przede wszystkim ze wzglêdu na brak w
nich domieszki materia³u terygenicznego. 

W 2011 r. zakoñczono badania terenowe oraz badania laboratoryjne. Opracowano materia³ pocho-
dz¹cy z 18 stanowisk. Na podstawie wyników analiz XRD stwierdzono, ¿e wiêkszoœæ bentonitów nale¿y 
wykluczyæ z dalszych badañ, ze wzglêdu na ich siln¹ kontaminacjê detrytycznym illitem. Do dalszych
badañ dotycz¹cych datowania maksymalnego pogrzebania zakwalifikowano 8 bentonitów.

Datowania metod¹ K-Ar wykaza³y, ¿e tylko w przypadku 3 bentonitów otrzymane daty s¹ m³odsze
ni¿ wiek stratygraficzny badanych ska³. Dla eoceñskiego bentonitu wynosz¹ one 22–48 Ma, dla paleo-
ceñskiego 41-56 Ma oraz 43-44 Ma dla cenomañskiego/turoñskiego. W pozosta³ych przypadkach s¹ one 
znacznie starsze œwiadcz¹c o kontaminacji. 

W celu okreœlenia wieku chronostratygraficznego eoceñskiego i kredowego bentonitu, dla których
otrzymano realistyczne datowania maksymalnego pogrzebania, przeprowadzono datowania U-Pb cyr-
konów metoda SHRIMP. W obydwu przypadkach otrzymane daty s¹ znacz¹co starsze ni¿ wiek straty-
graficzny ska³. Ziarna cyrkonów, g³ównie paleozoiczne, sugeruj¹, ¿e w obydwu przypadkach datowanie
maksymalnego pogrzebania jest najprawdopodobniej obarczone b³êdem wynikaj¹cym z kontaminacji
bentonitów materia³em detrytycznym.

Wykonano datowanie fis sion tracks w apatytach wyseparowanych z bentonitów i piaskowców
Wieki trakowe datowanych bentonitów da³y wyniki od 18.8 Ma do 45 Ma. W przygotowaniu jest
publikacja koñcowa oraz dwie prezentacje konferencyjne

Biostratygrafia i stratygrafia izotopowa oksfordu i dolnego kimerydu Platformy Rosyjskiej
MNiSW: N N307 036537
Kierownik projektu: dr hab. Hubert Wierzbowski
Data rozpoczêcia: 29.09.2009, data zakoñczenia: 28.03.2012

Prowadzone badania maj¹ na celu ustalenie temperatur wody morskiej, czasowych zmian klima-
tycznych i zró¿nicowania zapisu izotopowego skamienia³oœci, jak równie¿ ustalenie przebiego krzywej
d13C morskich wêglanów w oksfordzie i dolnym kimerydzie (jura górna) na obszarze Paltformy Rosyj-
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skiej. Ponadto podjêto siê uœciœlenia biostratygrafii badanych profili, która zosta³a opracowana w latach
ubieg³ych. W roku 2011 wykonano koñcowe analizy zawartoœci pierwiastków œladowych, analizy
dyfraktometryczne oraz analizy zachowania mikrostruktury muszli przy u¿yciu techniki SEM, które
s³u¿y³y ocenie stanu zachowania skamienia³osci . Wykonano tak¿e analizy sk³adu izotopowego wêgla i
tlenu dobrze zachowanych rostrów belemnitów i muszli amonitów pochodz¹cych z Rosji. W sierpniu br. 
w trakcie prac terenowych w Rosji pobrano nowy materia³ do badañ i zebrano amonity umo¿liwiaj¹ce
bardziej precyzyjne okreœlenie stratygrafii badanych profili – po³udniowego Makariewa i Michalenina
znajduj¹cych siê w Obwodzie Kostromskim. Wstêpne wyniki analiz wskazuj¹ na silny spadek wartoœci
d18O wêglanowych skamienia³oœci z Platformy Rosyjskiej w przedziale oksfordu i dolnego kimerydu.
Spadek ten nie koreluje siê ze zmianami stosunków Mg/Ca skamienia³oœci i zmianami rozprzestrze-
nienia faun amonitowych, dlatego mo¿e byæ wi¹zany nie z wyraŸn¹ zmian¹ temperatur lecz z postêpu-
j¹cym wys³odzeniem morza œrodkoworosyjskiego w trakcie oksfordzkiej regresji. Opracowano równie¿
przebieg krzywej d13C morskich wêglanów Platformy Rosyjskiej w oksfordzie i dolnym kimerydzie
oraz porównano równowiekowe zapisy izotopowe wêgla Polski i Rosji. Porównanie to wskazuje m.in.
na ró¿nicê w kszta³cie krzywych d13C morskich wêglanów w dolnym i œrodkowym oksfordzie pomiêdzy 
prowincjami paleobiogeograficznymi - medyterañsk¹ i borealn¹, co nie by³o dotychczas notowane w
literaturze geologicznej.

Historia rozwoju jezior dystroficznych w Wigierskim Parku narodowych na podstawie analizy
subfosylnych Cladocera (wioœlarki) i wybranych analiz paleolimnologicznych
MNiSW: N N 306 228039
Kierownik projektu: dr Edyta Zawisza
Data rozpoczêcia: 15.09.2010, data zakoñczenia: 14.09.2013

 Celem projektu jest zbadanie historii rozwoju jezior dystroficznych (Suchary) na podstawie
analizy subfosylnych Cladocera (wioœlarki) i wybranych analiz paleolimnologicznych, która dotychczas 
nie by³a poznana tymi metodami i koncentrowa³a siê na analizie chemicznej wody oraz anlizie sk³adu
¿ywego fito i zooplanktonu z wody.

W 2011 r. pobrano materia³ badawczy przy uzyciu sondy Wiêckowskiego (profil Suchar IV, g³êb.
8–16,55 m) oraz sondy grawitacyjnej (5 profili osadów przydennych o ró¿nej d³ugoœci, 0–70 cm).
Pobrane rdzenie zosta³y opróbowane z du¿¹ rozdzielczoœci¹ i przekazane na ró¿ne analizy paleolimno-
logiczne, m.in. chemiczn¹, palinologiczn¹ i makroszcz¹tkow roslinnych. Wykonano datowanie osadów
metod¹ C-14 (Laboratorium Radiowêglowe w Poznaniu) i metod¹ Pb-210 (Laboratorium ING PAN w
Warszawie) oraz wstêpn¹ analizê subfosylnych wioœlarek w osadach trzech zbiorników. Otrzymane
wyniki zosta³y zaprezentowane na miêdzynarodowym sympozjum we W³oszech.

PROJEKTY BADAWCZE WEWNÊTRZNE ING – DLA M£ODYCH NAUKOWCÓW

Ocena stanu zachowania jurajskich skamienia³oœci wêglanowych do badañ izotopowych
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Arabas
Data rozpoczêcia: 16.09.2011, data zakoñczenia: 30.09.2012

Na podstawie analiz sk³adu izotopowego wêgla skamienia³oœci wêglanowych mo¿na wnioskowaæ
o globalnych zmianach produktywnoœci oceanu œwiatowego. Z kolei na podstawie analiz sk³adu izoto-
powego tlenu mo¿na oszacowaæ temperaturê wody morskiej i wnioskowaæ o zmianach œrodowiska, a w
szczególnoœci klimatu.

Chc¹c prawid³owo przeprowadziæ analizê izotopow¹ i otrzymaæ wiarygodne wyniki badañ nale¿y
upewniæ siê, ¿e badany materia³ nie zosta³ zmieniony diagenetycznie. W tym celu wskazane jest przepro- 
wadzenie analizy pierwiastków œladowych metod¹ ICP-OES (In duc tively Cou pled Plasma Op ti cal
Emis sion Spektrometry – optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie
sprzê¿onej). Jest to nowoczesna, precyzyjna ale i kosztowna metoda oznaczania zawartoœci pierwiast-
ków œladowych w próbce.

W ramach projektu badawczego planowane jest przeprowadzenie analizy zawartoœci pierwiastków 
œladowych metod¹ ICP-OES w 75 próbach skamienia³oœci wêglanowych z jury œrodkowej i póŸnej
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pieniñskiego pasa ska³kowego. Pozyskane informacje zostan¹ wykorzystane do badañ izotopowych,
które stanowiæ bêd¹ podstawê pracy doktorskiej wnioskodawcz. Umo¿liwi to starann¹ selekcjê dobrze
zachowanych wêglanowych skamienia³oœci do analizy izotopowej tlenu i wêgla, a to z kolei zapewni
uzyskanie wiarygodnych wyników. Ponadto analizy przeprowadzone za pomoc¹ metody ICP-OES
umo¿liwi¹ okreœlenie stosunków Mg/Ca i Sr/Ca, które mog¹ byæ wskaŸnikiem paleotemperatury i
potwierdzaæ dane temperaturowe uzyskane w oparciu o sk³ad izotopowy tlenu.

Efektem projektu bêdzie uzupe³nienie i rozszerzenie zakresu pracy doktorskiej wnioskodawcy.
Uzyskane dane izotopowe i interpretacja paleoœrodowiska na ich podstawie, zostan¹ opublikowane w
czasopiœmie o wysokim wspó³czynniku oddzia³ywania (ang. „im pact fac tor”).

W przygotowaniu jest projekt badañ izotopowych tlenu i wêgla skamienia³oœci wêglanowych
wczesnej jury pieniñskiego pasa ska³kowego S³owacji. Otrzymanie funduszy na podobne badania dla
jury œrodkowej i póŸnej w pieniñskim pasie ska³kowym w Polsce, bêdzie dodatkowym argumentem przy 
próbie nawi¹zania wspó³pracy ze s³owackimi geologami oraz w rywalizacji w „Konkursie na finanso-
wanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynaj¹ce karierê naukow¹ nieposiada-
j¹ce stopnia naukowego doktora” Narodowego Centrum Nauki.

Geneza nielaminowanych osadów wapiennych w poziomie wapieni tylawskich, dolny oligocen,
polskie Karpaty Zewnêtrzne
Kierownik projektu: dr Agnieszka Ciurej
Data rozpoczêcia: 16.09.2011, data zakoñczenia: 30.09.2012

Celem projektu jest szczegó³owa charakterystyka budowy nielaminowanych osadów wapiennych,
okreœlenie procesów i warunków ich sedymentacji oraz ich zwi¹zku z laminowanymi wapieniami
tylawskimi, co pozwoli na odtworzenie œrodowiska w dolnooligoceñskim basenie karpackim. 

W 2011 roku w ramach grantu wykonano zasadnicz¹ czêœæ badañ terenowych. Pobrano próbki z
nielaminowanych osadów wapiennych z poziomu laminowanych wapieni tylawskich we wschodniej
czêœci polskich Karpat Zewnêtrznych (ods³oniêcia Tylawa, Rudawka Rymanowska, Iwla, Wis³ok
Wielki). Dokonano równie¿ obserwacji terenowej stanowisk w okolicy Bochni (œrodkowa czêœæ pols-
kich Karpat Zewnêtrznych). Stanowiska te zosta³y zbadane pod k¹tem obecnoœci poziomow lamino-
wanych wapieni tylawskich. W czasie tych badañ pobrano próbki laminowanych wapieni i nielamino-
wanych osadów wapiennych w celu identyfikacji wieku tych ska³. Analizowane stanowiska w okolicy
Bochni stanowi¹ lokalizacje nieznane w literaturze. Zosta³y one wskazane przez geologów terenowych i
kartuj¹cych. Badania terenowe prowadzone by³y w kierunku rozpoznania wykszta³cenia nielaminowa-
nych osadów wapiennych w profilach poziomów laminowanych wapieni tylawskich.

Kolejnym zadaniem s¹ badania laboratoryjne. W pierwszej kolejnoœci próbki przeciêto wzd³u¿
u³awicenia, sfotografowano. Kolejnym planowanym etapem jest przygotowanie preparatów z wybra-
nych reprezentatywnych próbek do szczegó³owych analiz, które obejm¹ badania w mikroskopie optycz-
nym i mikroskopie skaningowym oraz badania rentgenowskie.

Stan zachowania koœci zwierzêcych poddanych 1-rocznemu wietrzeniu w warunkach ró¿nych
piêter klimatyczno-roœlinnych Tatr
Kierownik projektu: dr Maciej Krajcarz
Data rozpoczêcia: 16.09.2011, data zakoñczenia: 30.09.2012

Projekt s³u¿y uzupe³nieniu przeprowadzonych ju¿ badañ terenowych o badania laboratoryjne.
Pos³u¿¹ one ustaleniu histologicznych, mikromorfologicznych i geochemicznych kierunków zmian
wietrzeniowych, jakie zasz³y w poszczególnych próbkach koœci.

Badane w projekcie koœci, uprzednio roz³o¿one w specjalnie przygotowanych pojemnikach na
terenie Tatrzañskiego Parku Narodowego, zosta³y zebrane w sierpniu 2011. Po czêœci terenowej ekspe-
rymentu odzyskano 16 pojemników, zawieraj¹cych 46 koœci. Wszystkie zebrane koœci zosta³y poddane
pracom przygotowawczym przed badaniami laboratoryjnymi. Do dnia sporz¹dzania niniejszego spra-
wozdania przeprowadzono nastêpuj¹ce prace przygotowawcze: wysuszenie koœci, oczyszczenie z resz-
tek tkanek miêkkich i zanieczyszczeñ makroskopowych, mycie w myjce ultradŸwiêkowej, suszenie,
fragmentowanie na próbki przeznaczone do ró¿nych badañ. 

Ustalono z kierownikiem pracowni szlifierskiej Laboratorium Analiz Podstawowych ING PAN i
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z³o¿ono zlecenie na wykonanie szlifów w postaci p³ytek cienkich odkrytych z 46 próbek (z ka¿dej koœci
poddanej eksperymentowi). Prace szlifierskie s¹ w toku.

Ustalono z kierownikiem Laboratorium Datowañ Izotopowych i Badañ Œrodowiska ING PAN
wykonanie analiz zawartoœci wêgla i azotu w 46 próbkach (z ka¿dej koœci poddanej eksperymentowi)
metod¹ TOC/TN. Przygotowano zlecenie.

Ponadto pozosta³e próbki s¹ w trakcie przygotowañ (proszkowanie) do analiz sk³adu chemicznego
ICP. Analizy te zostan¹ przeprowadzone w laboratorium zewnêtrznym w 2012 roku.

Dotychczas prace postêpuj¹ zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Przewiduje siê ukoñ-
czenie prac laboratoryjnych na maj-czerwiec 2012 r.

Charakterystyka geochemiczna preglacjalnych œrodowisk osadowych w paleogenie Antarktyki
Zachodniej
Kierownik projektu: mgr Anna Mozer
Data rozpoczêcia: 16.09.2011, data zakoñczenia: 30.09.2012

 Projekt dotyczy analizy geochemicznej paleogeñskich sekwencji osadowych Wyspy Króla
Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych w Antarktyce Zachodniej. Sukcesja skalna ods³oniêta
na Wyspie Króla Jerzego stanowi klucz do rozpoznania ewolucji œrodowisk sedymentacyjnych oraz
klimatu antarktycznego w kenozoiku. Wybrane do badañ pro file formacji paleogenu obejmuj¹ zapis
niezwykle wa¿nego pod wzglêdem zmian klimatycznych okresu przejœciowego od warunków klimatu
ciep³ego (paleocen–eocen) po warunki glacjalne zwi¹zane z rozwojem pierwszych pokryw lodowych na 
kontynencie antarktycznym (oligocen). Zawieraj¹ one s³ynne preglacjalne stanowiska florystyczne
Antarktyki Zachodniej, które nie by³y dotychczas przedmiotem szczegó³owych badañ geochemicznych. 
Planowane badania bêd¹ wiêc prób¹ stworzenia pierwszej dla l¹dowych œrodowisk paleogenu bazy
danych geochemicznych, po³¹czon¹ z wyliczeniem i interpretacj¹ podstawowych wskaŸników paleo-
œrodowiskowych i paleoklimatycznych. Do tego celu zbadane zostan¹ próbki skalne zebrane w trakcie
ekspedycji Polskiej Akademii Nauk na Wyspê Króla Jerzego. Spodziewane wyniki dostarcz¹ szczegó³o- 
wej informacji o zmianach paleoklimatycznych i ewolucji Antarktyki Zachodniej bezpoœrednio przed jej 
pierwszym zlodowaceniem. Zostan¹ one w³¹czone jako osobna czêœæ mojej pracy doktorskiej pt. ”Œro-
dowiska sedymentacji preglacjalnej paleogenu Wyspy Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia” oraz
opublikowane w czasopiœmie o odpowiednio wysokim IF.

Wykorzystanie algorytmu genetycznego do budowy chronologii ostatniego interglacja³u
w rejonie Ruse (Bu³garia).
Kierownik projektu: dr Jacek Pawlak
Data rozpoczêcia: 01.12.2011, data zakoñczenia: 01.12.2012

 Realizowany projekt ma na celu wykonanie pierwszego etapu badañ zmierzaj¹cych do rekonstru-
kcji warunków paleoklimatycznych w okresie ostatniego interglacja³u na podstawie badañ izotopowych
stalagmitu z jaskini Orlova Tchuka (rejon Ruse, Bu³garia). Ten Stalagmit znajduje siê w archiwum
naszego laboratorium od kilku lat. Jest to stalagmit kolumnowy o wysokoœci oko³o 165 cm. Wstêpne
datowania stropu oraz sp¹gu tego nacieku wskazuj¹ na jego krystalizacjê w okresie interglacja³u eems-
kiego. Projekt dotyczy pierwszego etapu rekonstrukcji paleoklimatycznej – czyli budowy modelu wiek~ 
g³êbokoœæ dla tego nacieku. 

Drugim celem projektu jest dalszy rozwój metodyki budowy modelu wiek~g³ebokoœæ. Estymacja
modelu wiek~g³ebokoœæ wymaga uwzglêdnienia niepewnoœci obydwu wspó³rzêdnych oraz uwzglê-
dnienia po³o¿enia stratygraficznego datowanych próbek, warunkiem koniecznym jest okreœlenie prze-
dzia³u ufnoœci dla modelu. W czwartorzêdzie powszechnie u¿ywane s¹ dwie metody datowania: metoda
radiowêglowa oraz metoda uranowo-torowa. Nacieki jaskiniowe s¹ datowane przede wszystkim metod¹ 
uranowo torow¹. Metoda uranowo torowa ma oko³o dziesiêciokrotnie d³u¿y zasiêg od metody radiowê-
glowej oraz umo¿liwia datowanie kalcytu, co jest utrudnione w przypadku metody radiowêglowej ze
wzglêdu na efekt rezerwuarowy. W literaturze mo¿na spotkaæ wiele ró¿nych podejœæ do tworzenia
modeli wiek~g³ebokoœæ dla nacieków jaskiniowych. W starszych publikacjach powszechne s¹ modele
bazuj¹ce na prowadzeniu linii prostych pomiêdzy datowanymi punktami. W ostatnim czasie powsta³
pro gram STAL-AGE (Scholz and Hoffman 2011). Pro gram ten uwzglêdnia niepewnoœæ wieku oraz
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stratygrafiê datowanych punktów. Problematyka budowy modelu wiek~g³êbokoœæ jest od kilku lat
rozwijana równie¿ naszym laboratorium. Efektem tego rozwoju jest pro gram MOD-AGE, który umo-
¿liwia budowê modelu wiek~g³êbokoœæ. Pro gram MOD-AGE wykorzystuje metodê Monte Carlo.
Metoda Monte Carlo jest wykorzystywana do estymacji przedzia³u ufnoœci dla modelu oraz do uwzglê-
dniania po³o¿enia stratygraficznego datowanych punktów. Zadaniem tego projektu jest dalszy rozwój
programu MOD-AGE. Nasz¹ propozycja polega na wykorzystaniu algorytmu genetycznego do budowy
modelu wiek~g³êbokoœæ. W pierwszym etapie realizacji projektu opracowana zosta³a ogólna koncepcja
zastosowania algorytmu genetycznego do estymacji modelu wiek g³êbokoœæ. Dodatkowo zosta³ zaku-
piony sys tem Win dows 7 . Sys tem ten jest bardziej kompatybilny ze œrodowiskiem RAD stu dio ni¿ Win -
dows Vista. Zakup tego systemu umo¿liwia ³atwiejsz¹ pracê nad przygotowaniem odpowiedniego
oprogramowania.

Modelowanie molekularne politypii w mikach dioktaedrycznych
Kierownik projektu: dr Marek Szczerba
Data rozpoczêcia: 16.09.2011, data zakoñczenia: 30.09.2012 

 W ramach projektu zaplanowano wykonanie obliczeñ kwantowo chemicznych dla politypów mik
dioktaedrycznych z ró¿nymi podstawieniami izomorficznymi. Spodziewane jest uzyskanie ró¿nych
stabilnoœci termodynamicznych dla ró¿nych politypów w ró¿nych temperaturach. 

Zosta³ zakupiony pro gram do modelowania kwantowochemicznego struktur periodycznych
CRYS TAL. W trakcie dotychczasowych prac przeprowadzono wstêpne testowe obliczenia dla przyk³a-
dowych struktur oraz przygotowano struktury politypów dla ró¿nych podstawieñ strukturalnych diokta-
edrycznych minera³ów ilastych. Uwzglêdniono dwa najbardziej powszechne podstawienia: Mg(II)/
Al(III) i Al(III)/Si(IV). Rozpoczêto wstêpne obliczenia dla tych struktur.

UDZIA£ W PROJEKTACH BADAWCZYCH PROWADZONYCH POZA INSTYTUTEM

Badanie œladowych stê¿eñ substancji radioaktywnych (Pu, Am, 90Sr i 137Cs) w tkankach
kostnych usuwanych operacyjnie
N N404 102837
Kierownik projektu: dr Ewa Tomankiewicz
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Rob ert Anczkiewicz
Data rozpoczêcia: 2009.09.15, data zakoñczenia: 2012.09.14

Celem projektu jest oszacowanie potencjalnych Ÿróde³ zanieczyszczeñ radioaktywnych wp³ywa-
j¹cych na wspó³czesnego cz³owieka. Ze wzglêdu na szybk¹ wymianê chemiczn¹ koœci kopalnych z
otoczeniem, badaniu poddawane s¹ koœci wspó³czeœnie ¿yj¹cej populacji w rejonach Polski wschodniej i 
po³udniowej. Koœci pobierane s¹ w czasie operacji wymiany panewek biodrowych. Dotychczasowe
wyniki wskazuj¹ na brak regionalnego zró¿nicowania Ÿróde³ Pu i praktycznie we wszystkich przy-
padkach 239Pu/240Pu ma wartoœæ globalnego opadu. Ponadto, w wyniku projektu opracowano metodykê
pomiaru bardzo ma³ych iloœci Pu (na poziomie koncentracji 1 ppt w analizowanym roztworze) przy
zastosowaniu MC ICPMS stosuj¹c równolegle dwa licznki jonów typu channeltron. 

Naturalne i antropogeniczne zmiany œrodowiska przyrodniczego rejonu jeziora Salêt
(Pojezierze Mr¹gowskie) w œrodkowym i m³odszym holocenie
NCN nr N N304 280540
Kierownik projektu: mgr Marta Szal
Wykonawca w ING PAN: dr Micha³ G¹siorowski, dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: 2011, data zakoñczenia: 2014

W roku 2011 w ramach realizacji projektu w ING opróbowano rdzenie z jeziora Salêt Ma³y i
Ruskowiejskiego do badañ szcz¹tków kopalnych okrzemek i wioœlarek. Ponadto wykonano datowanie
rdzenia Poganowo 2 metod¹ o³owiu 210Pb (praca wykonana w Laboratorium BD w ramach zlecenia
zewnêtrznego) . Datowanie wykaza³o powolne tempo sedymentacji osadów w miejscu poboru rdzenia -
oko³o 1 mm/rok.
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In stru ment CHOMIK misji Phobos Sam ple Re turn – badania naukowe i eksploracyjne
MNiSW: 791/N-Rosja/2010/0
Kierownik projektu: dr Jerzy Grygorczuk CBK
Wykonawca w ING PAN: dr Joanna Gurgurewicz, prof. dr hab. Ewa S³aby
Data rozpoczêcia: 01.12.2010, data zakoñczenia: 30.11.2015

Centrum Badañ Kosmicznych PAN od kilkunastu lat specjalizuje siê w budowie samowbijaj¹cych
siê penetratorów geologicznych z napêdem m³otkowym, przeznaczonych do badañ i eksploracji cia³
Uk³adu S³onecznego. Osi¹gniêcia CBK PAN spowodowa³y, ¿e Rosjanie zwrócili siê do Centrum Badañ
Kosmicznych z propozycj¹ zbudowania penetratora do podstawowego celu misji Fobos-Grunt jakim
jest pobranie próbki gruntu nawet z twardego, skalistego pod³o¿a. Nowy, unikatowy penetrator geolo-
giczny nazwano CHOMIK. Wed³ug zawartej umowy z Instytutem Badañ Kosmicznych Rosyjskiej
Akademii Nauk oraz Naukowo-Produkcyjnym Zjednoczeniem im. S. A. £awoczkina z Moskwy, nau-
kowcy z CBK PAN i ING PAN (wspó³pracuj¹cy na potrzeby tej misji) mieli uczestniczyæ w miêdzy-
narodowym zespole, który zaj¹æ siê mia³ analiz¹ materia³u pochodz¹cego z powierzchni Fobosa.

Marsjañski satelita Fobos jest nieregularn¹ bry³¹ o rozmiarach 27×22×18 km, o stosunkowo ma³ej
gêstoœci. Prêdkoœæ ucieczki jest na nim zbli¿ona do prêdkoœci sprintera, co powoduje, ¿e manewry
l¹dowania i startu s¹ stosunkowo ³atwe do przeprowadzenia. Fobos przypomina obiekty z obrze¿y
Uk³adu S³onecznego, tworz¹ce za or bit¹ Neptuna pas Kuipera. Fobos kr¹¿y wokó³ Marsa w odleg³oœci
zaledwie 9400 km, a¿ 40 razy bli¿ej ni¿ Ksiê¿yc wzglêdem Ziemi. Tak niewielki dystans i brak w³asnej
atmosfery powoduj¹, ¿e Fobos doskonale nadaje siê do obserwacji Czerwonej Planety, która wype³nia
a¿ jedn¹ czwart¹ jego niebosk³onu. Zagadkowa jest niska œrednia gêstoœæ Fobosa (1.87 g/cm3), któr¹
interpretuje siê jako efekt jego wysokiej porowatoœci, ale taka gêstoœæ mo¿e równie¿ wskazywaæ na
znacz¹c¹ zawartoœæ lodu. Ostatnie zobrazowania powierzchni Fobosa pokazuj¹, ¿e jest ona pokryta
regolitem. Pochodzenie Fobosa do tej pory stanowi nierozwi¹zan¹ kwestiê. Wczeœniejsze dane spektro-
metryczne wskazywa³y na w³asnoœci typowe dla plan e toid typu C/D. Tym samym najbardziej prawdo-
podobn¹ hipotez¹ pochodzenia Fobosa wydawa³o siê przechwycenie go przez Marsa na orbitê oko³o-
planetarn¹. Jednak wed³ug konkurencyjnej hipotezy, ksiê¿yc ten nie zosta³ przechwycony przez Marsa,
lecz uformowa³ siê na jego orbicie. Pomiary przeprowadzone przez in stru ment CHOMIK oraz analiza
pobranej za jego pomoc¹ próbki pomog³yby rozwik³aæ tê zagadkê.

Analiza nieci¹g³ych struktur tektonicznych z kanionu Valles Marineris na Marsie na podstawie
danych misji Mars Re con nais sance Or biter i Mars Ex press: ich charakterystyka, geneza i rola
w ewolucji tektonicznej planety
MNiSW: N N307 065734
Kierownik projektu: dr Joanna Gurgurewicz CBK
Wykonawca w ING PAN: dr Joanna Gurgurewicz
Data rozpoczêcia: 09.04.2008, data zakoñczenia: 31.12.2011

 Kontynuacja analiz bazaltów ze strefy ryftowej Bajka³u. Analizy za pomoc¹ spektrometru pod-
czerwieni ASD FieldSpecŸ 3 (w zakresie 0.35–2.5 µm, odpowiadaj¹cym zakresowi spektrometrów z
orbiterów marsjañskich) pozwoli³y na ustalenie sk³adu mineralnego na podstawie obserwowanych pasm 
absorpcyjnych, a zw³aszcza na identyfikacjê uwodnionych pasm absorpcyjnych. Reflektancjê zmie-
rzono zarówno dla fragmentów próbek, jak i dla próbek sproszkowanych, o frakcji poni¿ej 25 µm.
Widma reflektancji fragmentów próbek wykazuj¹ szerokie pasmo absorpcyjne z maksimum oko³o 1 µm, 
nale¿¹ce do g³ównych minera³ów buduj¹cych ska³ê i zawieraj¹cych ¿elazo, takich jak oliwiny i piro-
kseny. W widmach próbek sproszkowanych obserwuje siê niewielkie pasma absorpcyjne oko³o 1.1, 1.2
and 1.3 µm. Pasma absorpcyjne charakterystyczne dla minera³ów uwodnionych, takie jak 2.2 czy 2.3 µm,
s¹ bardzo czêsto obserwowane, zarówno we fragmentach próbek, jak i próbkach sproszkowanych.
Systematycznie obserwowane jest w próbkach wyraŸne pasmo absorpcyjne 1.9 µm. Znacznie mniej
wyraŸne jest pasmo 1.4 µm, obecne w czêœciach przeobra¿onych wszystkich próbek i wiêkszoœci czêœci
nie przeobra¿onych. Obydwa te pasma s¹ charakterystyczne dla materia³ów uwodnionych. Intensyw-
noœæ pasma odzwierciedla sta dium uwodnienia.

Do badañ geochemicznych wybrano siedem reprezentatywnych próbek bazaltów ze strefy ryftowej 
Bajka³u – z masywu Khamar Daban (próbki R01, R03 i R04) i z masywu Udokan (RN01, RN02, RN03,
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RN04). Badania zlecono kanadyjskiemu laboratorium Acme An a lyt i cal Lab o ra to ries Ltd. Przeprowa-
dzono nastêpuj¹ce analizy:

1) pierwiastki g³ówne oraz Ni i Sc – metod¹ ICP; 2) pierwiastki œladowe (w tym pierwiastki ziem
rzadkich, platynowce i metale przejœciowe) – metod¹ ICP-MS; 3) oznaczanie ca³kowitej zawartoœci
wêgla (TOT/C) i siarki (TOT/S) – Leco; 4) strata pra¿enia (LOI) – po wypalaniu w temperaturze 1000°C.

Wiêkszoœæ badanych próbek nosi nieznaczne oznaki wietrzenia, objawiaj¹ce siê g³ównie obecnoœ-
ci¹ iddyngsytu. Wyj¹tkiem jest próbka RN03 z masywu Udokan, w której oprócz iddyngsytu stwier-
dzono obecnoœæ minera³ów ilastych. Strata pra¿enia (LOI) wynosi od 0,80 do 4,00 % wag., w tym a¿ w
trzech próbkach (R03, RN02 i RN04) zanotowano stratê pra¿enia > 2,50% wag. Mimo to, nie odnoto-
wano bezpoœredniej korelacji pomiêdzy niektórymi szczególnie mobilnymi podczas wietrzenia pier-
wiastkami (takimi jak K i Rb) a LOI, co mo¿e oznaczaæ, ¿e zmiany wtórne nie wp³ynê³y zasadniczo na
sk³ad chemiczny badanych law.

Na podstawie analizy sk³adu pierwiastków g³ównych i œladowych, badane lawy z masywów Kha-
mar Daban i Udokan zaklasyfikowano jako bazalty alkaliczne, z wyj¹tkiem próbki RN03 z masywu
Udokan, która ma sk³ad bazanitu. Na podstawie analizy pierwiastków g³ównych mo¿na stwierdziæ, ¿e
badane ska³y wyewoluowa³y najprawdopodobniej z ró¿nych (przynajmniej dwóch) magm pierwotnych: 
ska³y z masywu Khamar Daban oraz próbka bazanitu z masywu Udokan reprezentuj¹ typ bardziej
prymitywny ni¿ pozosta³e ska³y z masywu Udokan. Stosunek MgO do pierwiastków g³ównych jak i
niekompatybilnych pierwiastków œladowych (Rb, Nb, Sr, Th, La, Zr) wykazuje s³aby wp³yw frakcjo-
nalnej krystalizacji oliwinu, piroksenów i plagioklazów, w wiêkszym stopniu zaœ jest dowodem na to, ¿e
badane magmy najprawdopodobniej nie pochodz¹ z jednej magmy pierwotnej i w ich ewolucji mia³o
byæ mo¿e udzia³ parcjalne topienie. Na frakcjonaln¹ krystalizacjê oliwinu wskazuje natomiast pozy-
tywna korelacja pomiêdzy Ni a MgO.

Koncentracja REE wskazuje na obecnoœæ oliwinów i piroksenów, mo¿e tak¿e sugerowaæ obecnoœæ
granatu w magmie pierwotnej. Z analizy pozosta³ych pierwiastków œladowych wynika, ¿e udzia³ flogo-
pitu w materiale Ÿród³owym jest bardzo niewielki, mo¿na te¿ domyœlaæ siê obecnoœci amfibolu. Ogólny
sk³ad pierwiastków œladowych wskazuje na wp³yw materia³u skorupy kontynentalnej oraz obecnoœæ
apatytu jako fazy akcesorycznej.

Wysokiej rozdzielczoœci rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych póŸnego glacja³u i
holocenu na podstawie analiz sk³adu izotopów trwa³ych i pierwiastków œladowych w profilach
martwic wapiennych w przekroju N-S przez po³udniow¹ Polskê i S³owacjê
N N 307 151538
Kierownik projektu: dr hab. Micha³ Gradziñski
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Hel ena Hercman
Data rozpoczêcia: 07.05.2010, data zakoñczenia: 06.11.2012

W trakcie prac terenowych wykonana zosta³a szczegó³owa dokumentacja wybranych stanowisk
martwic wapiennych w okolicach Krakowa oraz na terenie po³udniowej S³owacji. Przeprowadzono w
ING wstêpne datowanie osadów metod¹ radiowêglow¹ w celu okreœlenia przybli¿onego czasu ich
narastania. Na podstawie uzyskanych wyników i analiz facjalnych osadów do dalszych szczegó³owych
badañ wybrano trzy stanowiska: w Dolinie Rac³awski (rejon Krakowa), w Sieradowicach (rejon Œwiêto-
krzyski) oraz ko³o miejscowoœci Haj (Kras S³owacki). Z wytypowanych stanowisk pobrano mo¿liwie
ci¹g³e pro file próbek. Aktualnie w toku s¹ badania laboratoryjne w Laboratorium ING PAN. Podjêta jest
próba wypreparowania makroszcz¹tków do datowania radiowêglowego metod¹ AMS. W trakcie wyko-
nywania s¹ tak¿e analizy sk³adu izotopowego tlenu i wêgla z pobranych próbek.

Osadnictwo paleolityczne doliny Wod¹cej i doliny Udorki (Wy¿yna Czêstochowska) na tle
uwarunkowañ paleoœrodowiskowych
NCN: 2011/01/N/HS3/01299
Kierownik projektu: mgr Magdalena Sudo³
Wykonawca w ING PAN: dr Magdalena Krajcarz, dr Maciej T. Krajcarz
Data rozpoczêcia: 12.2011, data zakoñczenia: 12.2014

Podstawowym celem projektu jest rozpoznanie osadnictwa paleolitycznego w na obszarze dwóch
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s¹siednich dolin: Dolinie Doliny Wod¹cej i Doliny Udorki, we wschodniej czêœci mikroregionu Wy-
¿yny Ryczowskiej, w obrêbie tzw. Pasma Smoleñsko-Niegowonickiego w œrodkowej czêœci Jury Pols-
kiej, oraz rekonstrukcja plejstoceñskiego paleoœrodowiska.

Naukowa wartoœæ projektu polega na dok³adnym rozpoznaniu poszczególnych etapów osadnictwa
paleolitycznego i korelacji takich jego elementów jak: lokalizacja punktów osadniczych, miejsc obser-
wacji migruj¹cej zwierzyny, miejsc polowañ i miejsc konsumpcji, miejsc pozyskiwania i obróbki su-
rowców mineralnych. Rezultatem badañ w ramach projektu bêdzie okreœlenie mobilnoœci grup paleo-
litycznych w skali mikroregionu dolin Wod¹cej i Udorki. 

Odtworzeniu ró¿norodnych elementów paleoœrodowiska (paleogeografii, paleoklimatu) pos³u¿¹
badania geologiczne, geomorfologiczne oraz paleozoologiczne. Badania skupione na aspekcie paleo-
œrodowiskowym maj¹ istotne znaczenie tak¿e dla innych, poza archeologi¹, dyscyplin naukowych:
geologii i stratygrafii osadów jaskiniowych, paleontologii i paleoekologii plejstocenu po³udniowej
Polski czy paleogeografii Jury Polskiej.

Porozumienie w sprawie wspó³pracy przy badaniach paleoekologicznych
Part ner: Zak³ad Paleozoologii, Uniwersytet Wroc³awski
Koordynatorzy: dr Magdalena Krajcarz, dr Maciej Krajcarz

Wspó³praca dotyczy badañ paleoekologii gatunków Ursus spelaeus, U. deningeri i U. arctos z
jaskini Biœnik. Badania maj¹ na celu zbadanie sk³adu diety, sezonowoœci i pozycji stratygraficznej
szcz¹tków przy zastosowaniu metod: geochemicznych, histologicznych i morfometrycznych.

Zapis geochemiczny i paleomagnetyczny ewolucji klimatu Antarktyki Zachodniej w
kenozoicznej sukcesji skalnej na Wyspie Króla Jerzego, archipelag Szetlandów Po³udniowych
DWM/N8IPY/2008
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Tatur
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, mgr Anna Mozer
Data rozpoczêcia: 03.2008, data zakoñczenia: 31.12.2011

Projekt koncentruje siê na wypracowaniu nowego schematu geochronologicznego oraz syntezie
paleoœrodowiskowej kenozoicznej sukcesji wulkaniczno-osadowej Wyspy Króla Jerzego (archipelag
Szetlandów Po³udniowych) w Antarktyce Zachodniej. Schemat ten opiera siê na szczegó³owych bada-
niach geologicznych oraz nowej serii datowañ ska³ wulkanicznych metod¹ K-Ar i ska³ osadowych
metod¹ SIS w grupach Ezcurra In let, Point Hennequin, Cho pin Ridge i Moby Dick. Wyró¿nia on trzy
preglacjalne sta dia paleoklimatyczne (PGS-1, PGS-2 i PGS-3) w czasie eocenu oraz trzy sta dia glacjalne 
(GS-1, GS-2 i GS-3) w czasie oligocenu i wczesnego miocenu. 

Paleomagnetyzm i historia termiczna ska³ permu, triasu i jury rejonu Dynarydów chorwackich, 
a ewolucja paleogeograficzna i geodynamiczna p³yty adriatyckiej
MNiSW: N N307 475238
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Lewandowski IGF PAN
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Marek Lewandowski, prof. dr hab Jan Œrodoñ, dr Aneta
Anczkiewicz, dr Tadeusz Kawiak, mgr Micha³ Banaœ, mgr Dorota Bakowska, in¿. Ma³gorzata
Zieliñska
Data rozpoczêcia: 07.05.2010, data zakoñczenia: 06.05.2013

Mikrop³yta Adrii (in. Apulia) jest aktywnym blokiem skorupy, w istotny sposób wp³ywaj¹cym na
wspó³czesn¹ sejsmicznoœæ i tektonikê Europy Centralnej. Wspó³czesny ruch mikrop³yty Adrii, okre-
œlony na podstawie stacji GPS rozmieszczonych w Chorwacji i S³owenii, jest zaskakuj¹co zró¿nicowany 
w czêœciach pó³nocnej i po³udniowej, co stawia pod znakiem zapytania wspó³czesn¹ spójnoœæ struk-
turaln¹ tej mikrop³yty. Jednoczeœnie obserwowane ruchy s¹ odmienne od ruchu p³yty nubijskiej (afry-
kañskiej). Z kolej dane paleomagnetyczne z pogranicza jury i kredy pó³nocnych Apeninów wskazuj¹ na
wspólny ruch p³yty adriatyckiej i afrykañskiej. Wspó³czeœnie obserwowane ró¿nice w kinematyce obu
p³yt implikuj¹ wiêc oderwanie Adrii od p³yty nubijskiej w okresie pomiêdzy jur¹ a czwartorzêdem.
Pozostaje przy tym niejasne, w jakim stopniu formacje dzisiejszych Dynarydów chorwackich by³y
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strukturalnie zwi¹zane z mikrop³yt¹ Adrii w przesz³oœci geologicznej, a w jakim nale¿a³y do niezale¿-
nego terranu, którego kolizja z Adri¹ na zachodzie i ze z³o¿onym terranem ALCAPA na pó³nocy
doprowadzi³a do powstania Dynarydów oraz wp³ywa³a na rozwój wydarzeñ tektonicznych w basenie
pannoñskim. Badania proponowane w projekcie nawi¹zuja do przedstawionej wy¿ej problematyki i
zmierzaja do lepszego zrozumienia genezy Dynarydów. 

Celem projektu bêdzie rozpoznanie, w miarê mo¿liwoœci metodycznych, zakresu temperatur, w
których mog³y znajdowaæ siê ska³y opróbowane dla badañ paleomagnetycznych i wykorzystanie tej
informacji dla interpretacji genezy sk³adowych NRM. Badania w ramach tego projektu bêd¹ meryto-
rycznie skorelowane z grantem MNiSW, ulokowanym w Instytucie Geofizyki PAN.

W roku 2010, realizuj¹c wstêpna fazê projektu, J. Œrodon wykona³ tygoniowe prace terenowe w
górach Velebit w Chorwacji, pobieraj¹c 100 prób ska³ detrytycznych (³upków, piaskowców, tufitów i
bentonitów) do badañ mineralogicznych. W 62 próbach przeprowadzono identyfikacjê rentgenogra-
ficzn¹ sk³adników mineralnych ca³ych ska³ i na tej podstawie wytypowano 23 próby do badañ frakcji
ilastej. W 2011 wydzielono frakcje ilaste z 24 prób ³upków ilastych i tufitów karbonu grn. permu i triasu
pobranych z 9 ods³oniêæ w górach Velebit. Stwierdzono zmienny stopieñ diagenezy w granicach 0–30%
pakietów smektytowych w illicie-smektycie, najni¿szy w ska³ach tufitowych. Wytypowano najczystsze
próbki illitu-smektytu z tufitów do pomiarów K-Ar i wyseparowano odpowiednie frakcje ziarnowe.
Wyseparowano tak¿e apatyty do badañ trakowych.

Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian œrodowiska zachodniej
Ukrainy i po³udniowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wp³ywu na pierwotne osadnictwo
oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)
691/N-Ukraina/2010/0.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maria £anczont
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Bo¿ena £¹cka, dr Magdalena
Krajcarz, dr Maciej Krajcarz, dr Pawe³ Zawidzki
Data rozpoczêcia: 28.04.2010, data zakoñczenia: 27.04.2014

Dla potrzeb opracowanej w ramach projektu Bazy Stanowisk Paleolitycznych zebrano materia³y
publikowane tekstowe i graficzne dotycz¹ce wybranych stanowisk jaskiniowych Wy¿yny Krakowskiej. 

Wykonawcy z ING PAN przede wszystkim uczestniczyli w badaniach geologiczno-archeolo-
gicznych na Ukrainie. Przeprowadzono sedymentologiczn¹ i tafonomiczn¹ analize struktur kopalnych
ze stanowiska archeologicznego Ihrowica I. Wykazano ich genezê (nory zwierz¹t stepotundrowych) i
okreœlono wiek (prze³om stadiów OIS 5 / OIS 4). Wyniki opublikowano (Krajcarz M.T., Krajcarz M.,
Nadachowski A., Sytnyk O., Bogucki A. 2011. Nory ssaków drapie¿nych ze stanowiska Ihrowica I
(Ukraina) jako przyk³ad plejstoceñskich bioturbacji na archeologicznych stanowiskach paleolitycznych
[Eng lish sum mary: Car ni vores bur rows from Ihrovytsya I (Ukraine) – an ex am ple of Pleis to cene biotur-
bation at ar chae o log i cal palaeo lithic sites]. 15: 28–34).

Zakoñczono opracowanie archiwalnych zbiorów koœci kopalnych z kilku stanowisk archeolo-
gicznych (Halicz I, Molodova I, Ihrowica I) pod wzglêdem tafonomicznym. Czêœæ wyników przedsta-
wiono na VIII Miêdzynarodowej Konferencji “Archeologia Zachodniej Ukrainy”, (18-20.05.2011,
Lwów). Czêœæ wyników opublikowano (Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2011. Paleolityczni ³owcy czy
XX-wieczni archeolodzy? Tafonomia œladów na koœciach ze stanowiska Molodova I, warstwa IV
(Lmjmdmb` I, w`o IV). [Eng lish sum mary: Palaeo lithic hunt ers or ar chae ol o gists from 20th cen tury?
Taphonomy of bone marks from Molodova I, layer IV (Lmjmdmb` I, w`o IV)]. L`qeo`jh 
dmpjdfell~ g `otemjmc× Oohi`on`qq~  Cmjhl 15: 19–27).

W laboratoriach ING PAN wykonano analizy stosunków izotopów trwa³ych, analizy mineralo-
giczne XRD i p³ytki cienkie z osadów o nienaruszonej strukturze. Zestawiono wyniki analiz geochemicz-
nych i stosunków izotopów trwa³ych próbek ze stanowisk Halicz i Orzechowce reprezentuj¹cych okresy
MOIS 6-8, odpowiadaj¹cych starszej czêœci osadnictwa œrodkowopaleolitycznego oraz je zinterpretowano.

Ponadto przeprowadzono badania terenowe w jaskini Deszczowej (Polska), w tylnym korytarzu.
Osady z tej czêœci jaskini skorelowano z warstwami rozpoznanymi podczas wczeœniejszych badañ w
latach 1992–1994 w czêœci trzyotworowej. Wiêksz¹ czêœæ osadów wydatowano na holocen. Opraco-
wano sk³ad fauny badanych osadów. Wyniki nie zosta³y jeszcze opublikowane. 
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Pro gram projektu oraz dotychczas uzyskane wyniki badañ zaprezentowano na 3 krajowych
konferencjach geoarcheologicznych.

Paleogeograficzne podstawy fenomenu trwa³ego osadnictwa paleolitycznego w rejonie
podolsko-dniestrzañskim
N 306 4262 34
Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria £anczont
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Bo¿ena £¹cka
Data rozpoczêcia: 13. 10. 2009, data zakoñczenia: 22.10. 2011

Zakoñczony projekt dotyczy³ rejestracji i rekonstrukcji przemian paleoœrodowiska i paleoklimatu
w m³odszej czêœci plejstocenu w strefie podkarpacko-podolskiej, jako t³a przyrodniczego dla osadnictwa 
paleolitycznego, które na tym obszarze pozostawi³o liczne i zró¿nicowane œlady w profilach sekwencji
lessowo-glebowych. Udzia³ pracowników ING w tym projekcie obejmowa³: analizê mikromorfolo-
giczn¹ lessów i gleb kopalnych, analizê geochemiczn¹ (oznaczenia pierwiastków g³ównych i œladowych
wykonane by³y w laboratorium ACME w Kanadzie), analizê stosunków izotopów trwa³ych wêgla i
tlenu. Zbadano pro file 2 stanowisk w Polsce: Orzechowce i Pikulice-Nehrybka w okolicach Przemyœla i
2 stanowiska ukraiñskie: Halicz (pro file: IIC i I-8) oraz Hluboczek Wielki ko³o Tarnopola (wykop III).
Analizowano nie tylko te czêœci profili, w których odkryte by³y materia³y archeologiczne, lecz tak¿e
pozosta³e ich czêœci, co mia³o istotne znaczenie dla sprecyzowania wieku warstw kulturowych.

Wyniki przeprowadzonych badañ (których znacz¹c¹ czêœæ stanowi³y analizy wykonane w ING)
pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:

Uzyskano dowody na kluczow¹ rolê dla najstarszych dziejów Europy Œrodkowej dwóch centrów
osadniczych: tarnopolskiego pla teau z charakterystycznym pasmem Miodoborów na Podolu oraz Nad-
dniestrza halickiego, które stanowi³o najprawdopodobniej strefê tranzytow¹ miêdzy paleolitycznymi
prowincjami wschodnio- i zachodnioeuropejsk¹. Podstawowe znaczenie dla historii osadnictwa paleoli-
tycznego maj¹ stanowiska Hluboczek Wielki na Podolu, w którym znaleziono in situ zabytki w stropie
starszej gleby kompleksu Korsziw (odpowiadaj¹cej przedostatniemu interglacja³owi). S¹ to najstarsze
œlady pobytu pierwotnego cz³owieka na pó³nocnym przedpolu Karpat. Wskazuj¹ na to, ¿e ju¿ 200
tysiêcy lat temu migracje spo³ecznoœci paleolitycznych mog³y prowadziæ szlakiem wzd³u¿ doliny Sanu
w pogórskim odcinku przez Bramê Przemysk¹ i, po przeciêciu europejskiego dzia³u wodnego, „kory-
tarzem” Dniestru, któremu mo¿na przypisaæ znaczenie szczególne jako drogi migracji ludzi i zwierz¹t. 

Na podstawie analiz geochemicznych i izotopowych oszacowano zmiany œrednich rocznych opa-
dów i temperatur w okresie obejmuj¹cym sta dia izotopowo-tlenowe (MOIS) 7-2. Badania paleopedolo-
giczne przynios³y informacje œwiadcz¹ce o zmieniaj¹cych siê warunkach klimatyczno-siedliskowych
przede wszystkim w interwa³ach odpowiadaj¹cych MOIS 7, MOIS 5. 

Stwierdzono, ¿e wiêkszoœæ warstw kulturowych nosi œlady deluwialno-soliflukcyjnych zaburzeñ
poziomów kulturowych. Okreœlono warunki sedymentacji oraz charakter, przebieg i natê¿enie procesów 
syn- a szczególnie postsedymentacyjnych/peryglacjalnych, które doprowadzi³y do zdeformowania lub
zniszczenia poziomów kulturowych. Z badañ naszych wynika, ¿e procesy te najintensywniej dzia³a³y na
prze³omie okresów ciep³ych i ch³odnych i w warunkach zmiany wilgotnoœci. 

Uzyskane wnioski i nowe problemy, które ujawni³y siê w trakcie realizacji projektu sta³y siê
punktem wyjœcia do przygotowania interdyscyplinarnego miêdzynarodowego (niewspó³finansowa-
nego) wniosku badawczego, którego celem jest uzyskanie kompleksowego obrazu kszta³towania siê
osadnictwa paleolitycznego, zmian jego zasiêgu terytorialnego i migracji, w zachodniej czêœci Ukrainy i
w po³udniowo-wschodniej Polsce na tle zmian œrodowiska przyrodniczego. 

Przyrodnicze i kulturowe aspekty œrodkowopaleolitycznego osadnictwa w Jaskini Biœnik.
MNiSW: N N109318237
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Cyrek
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Maciej Krajcarz
Data rozpoczêcia: 13. 10. 2009 r. , data zakoñczenia: 12. 10. 2012 r

Wykonawcy z ING PAN przeprowadzili w 2011 r. badania stopnia zwietrzenia gruzu dla ca³ego
profilu jaskini Biœnik, co uzupe³ni³o wczeœniejsze badania tego typu przeprowadzone przez J. Miros³aw- 
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Grabowsk¹, w szczególnoœci o niebadane uprzednio warstwy: S1, S2, 10a, 13a, 19a, 19b, 19c, 19d.
Uzyskane wyniki stawiaj¹ klimatostratygrafiê osadów jaskini Biœnik w nieco odmiennym œwietle w
stosunku do dotychczasowych pogl¹dów. Przede wszystkim pozycja interglacja³u eemskiego powinna
zostaæ przesuniêta do warstw 13a-14 (w dó³), zmienia siê tak¿e pozycja okresów ciep³ych i zimnych
wczesnego vistulianu. Wyniki te nie by³y jeszcze publikowane.

Ponadto zosta³y opracowane pod k¹tem sedymentologicznym i geochemicznym najstarsze plejsto-
ceñskie osady jaskini Biœnik: warstwy 19a, 19b, 19c i 19d. Ustalono ich pozycjê stratygraficzn¹ na
prze³om stadiów OIS 8/OIS 7 oraz okreœlono koluwialn¹ genezê. Tym samym okreœlono charakter
zalegania najstarszych zabytków (na wtórnym z³o¿u) i uzasadniono ich wiek TL (ponad 500 ka), który
nie przystawa³ do innych dotychczasowych danych. Wyniki wraz z analiz¹ archeologicz¹ najstarszych
zabytków opublikowano (Krajcarz M.T., Cyrek K. 2011. The age of the old est Paleolithic as sem blages
from Biœnik Cave (south ern Po land) in the light of geo log i cal data. Przegl¹d Archeologiczny 59 (w
druku)).

Ponadto opracowano szcz¹tki lamparta z plejstoceñskich osadów jaskini Biœnik. Stanowi¹ one
pierwsze w Polsce odkrycie tego gatunku. Wyniki opublikowano (Marciszak A., Krajcarz M.T., Kraj-
carz M., Stefaniak K. 2011. The first re cord of leop ard PantherapardusLINNAEUS, 1758 from the Pleis -
to cene of Po land. Acta zoologia cracoviensia 54A(1-2): 39–46). 

Jaskinia Ciemna w Ojcowie. Zespo³y kulturowe i chronostratygrafia
MNiSW: N N109 185240
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Pawe³ Valde-Nowak
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Maciej Krajcarz
Data rozpoczêcia: 13,06.2011 data zakoñczenia: 12.06.2014

 Wykonawcy z ING PAN prowadzili konsultacje geologiczne i kierowali pracami geologicznymi
podczas terenowych badañ archeologicznych. Ponadto wykonano badania stopnia zwietrzenia gruzu
uzupe³niaj¹ce badania przeprowadzone w 2010 r. dla ca³ego profilu jaskini Ciemnej. W tym roku
uzupe³niono profil o warstwy odkryte przez archeologów w najwy¿szej czêœci namuliska: 1.1, 1.2, 2.12,
2.2, 2.3. Uzyskane wyniki potwierdzi³y wczeœniejsze przypuszczenia o wystêpowaniu hiatusu miêdzy
osadami interplenivistulianu a holocenu. Oznacza to wystêpowanie w jaskini nietypowej sytuacji w
skali ca³ej Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej: braku osadów m³odszego plenivistulianu. Obser-
wacja wyjaœnia trudne dotychczas zagadnienie wystêpowania zespo³ów typu œrodkowego paleolitu
bezpoœrednio poni¿ej osadów holoceñskich. Wyniki te nie by³y jeszcze publikowane.

Ponadto pobrano próbki koœci do badañ stopnia zwietrzenia oraz próbki osadów do badañ sk³adu
materii organicznej. Rozpoczêto preparatykê próbek. Wszystkie badania przeprowadzone lub rozpo-
czête w 2011 r. s³u¿¹ skonstruowaniu schematu klimatostratygrafii osadów jaskini Ciemnej.

Osady holoceñskich zbiorników sedymentacyjnych jako zapis przemian paleogeograficznych w
warunkach zmieniaj¹cego siê poziomu morza na przyk³adzie okolic Mrze¿yna
MNiSW: N N306 222137
Kierownik projektu: dr Ber nard Cedro
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska, dr Edyta Zawisza
Data rozpoczêcia: 29.09.2009, data zakoñczenia: 28.09.2012

E. Zawisza – G³ównym celem badawczym prezentowanego projektu jest poznanie przebiegu
holoceñskich zmian rozwoju zbiorników sedymentacyjnych w warunkach zmieniaj¹cego siê poziomu
morza. Cel ten mo¿e byæ zrealizowany dziêki wszechstronnemu poznaniu pokrywy osadowej. Mo¿liwa
bêdzie równie¿ okreœlenie wp³ywu postglacjalnych procesów izostatycznych i neotektonicznych. Do
badañ wykorzystane zostan¹ analizy: palinologiczna, diatomologiczna, malakologiczna, wioœlarek,
makroszcz¹tków roœlinnych oraz litologiczna oraz datowania radiowêglowe C14. 

W roku sprawozdawczym 2011 zakoñczono pe³n¹ analizê rdzenia T28 (przeanalizowano dodat-
kowych 25 próbek ze sp¹gowej i stropowej warstwy profilu) oraz 20 sp¹gowych prób rdzenia T15.
Wyznaczono chronostratygrafiê osadów rdzenia T28 oraz wykonano korelacje z dotychczas uzyska-
nymi wynikami rdzenia T15. Opracowany materia³ wykaza³ póŸnoglacjalne pochodzenie osadów
obydwu rdzeni. Profil T28 zawiera luki sedymentacyjne spowodowane procesami litologicznymi, brak
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osadów z pocz¹tku holocenu (okres preborealny) oraz niepe³ny zapis osadów wspó³czesnych. Analiza
warstw osadów, powsta³ych w dynamicznym œrodowisku akumulacyjnym (akumulacja osadów rzecz-
nych) stwierdzi³a brak mikrofosyliów paleobotanicznych. 

M. Obremska – Ujœciowy odcinek doliny Regi jest bardzo s³abo rozpoznana od strony geolo-
gicznej. Jest te¿ jednym z nielicznych obszarów Pomorza, który do chwili obecnej nie doczeka³ siê
kompleksowego opracowania. Budowê geologiczn¹ dolnego odcinka doliny Regi poznano dziêki mo-
¿liwoœci wykonania szeregu w³asnych wierceñ badawczych umo¿liwiaj¹cych precyzyjny pobór próbek
do analiz laboratoryjnych. Do chwili obecnej pobrano próby z 15 profili wiertniczych wykonanych za
pomoc¹ wiertnicy „MERES”.

G³ównym celem badawczym prezentowanego projektu jest poznanie przebiegu holoceñskich
zmian rozwoju zbiorników sedymentacyjnych w warunkach podwy¿szaj¹cego(zmieniaj¹cego) siê po-
ziomu morza Cel ten mo¿e byæ zrealizowany dziêki wszechstronnemu poznaniu pokrywy osadowej.
Mo¿liwa bêdzie równie¿ okreœlenie wp³ywu postglacjalnych procesów izostatycznych i neotektonicz-
nych. Przeprowadzona zostanie analiza zmian diatomologicznych, malakologicznych i palinologicz-
nych zapisanych w osadach. Planowana jest rekonstrukcja zmian klimatycznych na bazie badañ dendro-
chronologicznych i palinologicznych. 

W ramach projektu wykonane zostan¹ kolejne pro file wiertnicze. Materia³ pobrany z rdzeni pod-
dany zostanie szczegó³owym badaniom laboratoryjnym. Kompleksowe badania osadów wype³niaj¹-
cych dolinê Regi (litolostratygraficzne, okreœlanie wieku radiowêglowego osadów biogenicznych,
analizy sk³adu gatunkowego okrzemek i miêczaków oraz analizy palinologiczne i dendrochronolo-
giczne) pozwol¹ na rekonstrukcjê najwa¿niejszych etapów rozwoju doliny Regi w okolicy Mrze¿yna w
póŸnym vistulianie i holocenie oraz na odtworzenie g³ównych elementów rzeŸby oraz budowy geolo-
gicznej pod³o¿a osadów holoceñskich. 

Poznanie dawnych i wspó³czesnych procesów sedymentacyjnych w dolinie Regi, rozwijaj¹cych
siê szczególnie w ujœciowym odcinku w warunkach podnosz¹cego siê poziomu morza umo¿liwi lepsze
prognozowanie przysz³ych przemian œrodowiska nadmorskiego, nara¿onego w chwili obecnej na przy-
spieszony wzrost poziomu oceanu œwiatowego, w tym równie¿ po³udniowego Ba³tyku (Rotnicki, Bo-
rówka 1990; Borówka 1997; Rotnicki 2001). Badania te zmierzaæ bed¹ w kierunku odtworzenia zmian
zasiêgu Po³udniowego Ba³tyku w tym rejonie, a tak¿e zmian poziomu morza i jego wp³ywu na rozwój
doliny Regi. Porównanie uzyskanych wyników na tym terenie z danymi otrzymanymi dla innych
obszarów Pomorza [Zalew Szczeciñski (Borówka i inni 2005) i rejonu Niziny Gardzieñsko-£ebskiej
(Rotnicki 2001; Wojciechowski 1999)] da mo¿liwoœæ wykrycia wp³ywu procesów izostatycznych i
neotektonicznych na rozwój strefy brzegowej po³udniowego Ba³tyku.

Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych œrodkowej Polski i ich antropogeniczne przekszta³cenia
MNiSW: N N306 276735
Kierownik projektu: dr Jacek Forysiak
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska
Data rozpoczêcia: 03-10-2008, data zakoñczenia: 02-10-2011

W projekcie przewidziano interdyscyplinarne badania torfowisk po³o¿onych w dolinach rzecznych 
Polski Œrodkowej. Obiekty te s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem wielkoœci powierzchni, mi¹¿szoœci osa-
dów biogenicznych, wieku i genezy, a tak¿e rzeŸby dolin, w których one powsta³y. Badania objê³y
kilkanaœcie torfowisk, dla kilku z nich (od 5 do 8), reprezentatywnych dla ca³ego regionu, wykonany
zosta³ pe³en zakres planowanych analiz hydrologicznych (hydrochemicznych), ekologicznych, fitoso-
cjologicznych torfowisk oraz paleoekologicznych (palinologicznej, makroszcz¹tków roœlinnych, diato-
mologicznej, szcz¹tków wioœlarek, geochemicznej osadów, oraz kopalnych pierwotniaków, kopalnych
muchówek).

W roku sprawozdawczym 2011 wykonana zosta³a analiza palinologiczna rdzeni Korzeñ ( 1,8 m)
oraz R¹bieñ (6,3 m). £¹cznie przygotowano laboratoryjnie i przeanalizowano 83 próbki.

Analiza palinologiczna profilu z torfowiska Korzeñ pozwoli³a wydzieliæ 7 lokalnych poziomów
py³kowych (L PAZ KR-1 do KR-7). Stwierdzono, ¿e rdzeñ zawiera niepe³ny zapis sukcesji roœlinnej.
Sp¹gowe osady by³y akumulowane w okresie póŸnoglacjalnym (najprawdopodobniej w najstarszym
dryasie KR-1). Nieprzerwana akumulacja osadów trwa³a do pocz¹tku holocenu (okres preborealny
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KR-4). Nastêpnie pojawia siê luka sedymentacyjna, brak jest osadów z okresu borealnego oraz atlan-
tyckiego. Kolejna warstwa osadów pochodzi z okresu subborealnego (KR-5). Stropowe poziomy KR-5 i 
KR-6 reprezentuj¹ rozwój szaty roœlinnej w okresie subatlantyckim z dobrze zaznaczon¹ antropopresj¹.
Pierwsze cztery L PAZ (KR-1 do KR- 4) reprezentuj¹ akumulacjê limniczn¹. W jeziorze rozwija³y siê
zbiorowiska hydrofitów oraz liczna populacja glonów rodzaju Pediastrum. Poziomy KR-5 do KR-7 s¹
zapisem rozwoju torfowiska z dominuj¹cym udzia³em mchów torfowców (Sphag num). 

Analiza py³kowa rdzenia R¹bieñ wykaza³a ci¹g³oœæ akumulacji od okresu póŸnego glacja³u (sp¹-
gowa warstwa osadów pochodzi najprawdopodobniej z najstarszego dryasu) do okresu subatlantyc-
kiego. Wydzielono 10 lokalnych poziomów py³kowych L PAZ (R-1 do R-10). W spektrach py³kowych
poziomów od R-1 do R-4 zapisana jest póŸnoglacjalna sukcesja roœlinna, natomiast w pozosta³ych L
PAZ (od R-5 do R-10) rozwój szaty roœlinnej w holocenie. W osadach rdzenia R¹bieñ py³ek roœlinnych
wskaŸników antropogenicznych pojawia siê stosunkowo nielicznie, krzywe roœlin pastwiskowych i
ruderalnych pojawiaj¹ siê w poziomie R-9, a ziarna py³ku zbó¿ dopiero w stropowej czêœci tego L PAZ.

Do okresu subborealnego akumulacja zachodzi³a w œrodowisku wodnym. Proces wyp³ycania
zbiornika i najintensywniejszy rozwój zbiorowisk roœlinnoœci wodnej rozpocz¹³ siê w okresie atlantyc-
kim. W okresie subborealnym w miejscu jeziora rozwinê³o siê torfowisko (mszar torfowcowy).

Wieloaspektowe badania historii rozwoju torfowisk ba³tyckich w Polsce w celu wyznaczenia
warunków referencyjnych na potrzeby ich ochrony
MNiSW: N N305 062240
Kierownik projektu: dr Mariusz Ga³ka 
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska
Data rozpoczêcia: 12-05-2011, data zakoñczenia: 11-05-2014

Proponowany projekt badawczy ma na celu rekonstrukcjê rozwoju dwóch zbiorników jeziornych
od momentu ich powstania prawdopodobnie w póŸnym glacjale przez ca³y holocen, na tle zmieniaj¹cego 
siê klimatu. Wykonano wiercenia na wytypowanych obiektach. Przeznaczony do analizy palinologicz-
nej rdzeñ osadów ze stanowiska Kusowskie Bagno o mi¹¿szoœci 8,5 m zosta³ opróbowany w rozdziel-
czoœci co 5 cm. Rozpoczêto prace laboratoryjne przygotowuj¹ce materia³ do analizy mikroskopowej.

Przestrzenno-czasowa dynamika zanikania jezior torfowiskowych w warunkach naturalnych i
modyfikowanych antropogenicznie
MNiSW: N N305 083935
Kierownik projektu: dr Grzegorz Kowalewski
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska
Data rozpoczêcia: 09-10-2008, data zakoñczenia: 08-10-2011

W roku sprawozdawczym 2011 przeprowadzono w ING analizê rdzenia Jeziorka Kozie – grawita-
cyjny (KG) o mi¹¿szoœci 97 cm opróbowanego w rozdzielczoœci co 1 cm (97 prób). Wykonane zosta³y
prace laboratoryjne (chemiczna procedura przygotowania próbek), a nastêpnie analiza palinologiczna z
wykorzystaniem mikroskopu optycznego.

Na podstawie procentowego udzia³u poszczególnych taksonów drzew, krzewów oraz roœlin ziel-
nych wydzielono piêæ lokalnych poziomów py³kowych (L PAZ KG-1 do KG-5). Stwierdzono, ¿e rdzeñ
KG obejmuje ci¹g³¹ akumulacjê osadów od okresu subborealnego do wspó³czesnoœci. Udzia³ ziaren
py³ku siê roœlinnych wskaŸników antropogenicznych wykaza³, ¿e pocz¹tek sta³ej antropopresji w oko-
licy jeziora przypad³ na pocz¹tek okresu subatlantyckiego (KG-3) i nasili³ siê po okresie wêdrówek
ludów (KG-5). Stwierdzono nieliczn¹ reprezentacjê palinomorfów roœlin bagiennych i wodnych. Obec-
noœæ hydrofitów zaznaczy³a siê jedynie w pierwszych dwóch poziomach py³kowych i zaniknê³a na
pocz¹tku KG-3. Œwiadczy to o wystêpowaniu niekorzystnych warunków œrodowiska dla rozwoju zbio-
rowisk roœlinnych w jeziorze. W jego otoczeniu ca³y czas rozwija³o siê torfowisko z udzia³em mchów
torfowców.
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Zdarzenia beztlenowe na tle cyklicznej sedymentacji basenowej dewonu œrodkowego i górnego
w Górach Œwiêtokrzyskich
N N307 4247 32
Kierownik projektu: mgr Micha³ Rakociñski
Wykonawca w ING PAN: dr Agnieszka Pisarzowska
Data rozpoczêcia: 30.06.2008, data zakoñczenia: 31.12.2011

W roku 2011 zakoñczono, prowadzone w ramach projektu, badania paleontologiczne i geoche-
miczne (ING PAN). Analizy paleontologiczne pozwoli³y na szczegó³owe opracowanie szkieletu bio-
stratygraficznego dla utworów œrodkowo- i górnofameñskiej sekwencji rytmicznej w kamienio³omie
Kowala (Góry Œwiêtokrzyskie). Dziêki badaniom geochemicznym zosta³y przeanalizowane warunki
panuj¹ce (1) podczas depozycji g³êbokowodnych, rytmicznych sukcesji basenowych dewonu Gór Œwiê- 
tokrzyskich oraz (2) w trakcie zdarzeñ wyj¹tkowych, takich jak zdarzenia Annulata, Dasberg, Hangen-
berg, prowadz¹cych do wielkich kryzysów ekologicznych.

Analiza i ocena zasobów wód i energii geotermalnej oraz stref perspektywicznych na obszarze
transgranicznym Karpat wschodnich oraz ich wykorzystanie w sektorze energetycznym dla
celów technologicznych, w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji
MNiSW: projekt miêdzynarodowy
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Górecki AGH
Wykonawca w ING PAN: dr Adam Porowski
Data rozpoczêcia: 2010, data zakoñczenia: 2012

W ramach uczestnictwa w projekcie w ING wykonano opracowanie pt. “Analiza rozk³adu pola
temperaturowego w rejonie wschodnich Karpat”. Opracowanie jest niepublikowan¹ ekspertyz¹ zawie-
raj¹c¹ analizê obecnego rozk³adu temperatur pomierzonych w otworach w rejonie wschodniej czêœci
Karpat oraz prognoz rozk³adu temperatur opartych o dostêpne badania hydrogeochemiczne, geoter-
mometryczne i izotopowe wód podziemnych zmineralizowanych i termalnych w tamtym rejonie. 

W procesie publikacji (po recenzjach) jest praca na ten temat skierowana do Geothermics:
Porowski A., “Ther mal con di tions in the east ern part of the Outer Carpathians in ferred from geo -

chem i cal and iso to pic stud ies of de hy dra tion-type min er al ized wa ters, SE Po land”. Geothermics.
Paleoklimatyczne i paleooceanograficzne zmiany w póŸnej jurze i wczesnej kredzie tetydzkich

basenów Polski i Francji: integracja metod bio-, mag neto- i chemostratygraficznych

Projekt badawczy nr 683/N-PO LO NIUM/2010/0 realizowany w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym
Kierownik projektu: dr Jacek Grabowski
Wykonawca w ING: prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski
Projekt badawczy jednoroczny (2010/2011 r.), data sprawozdania: kwiecieñ, 2011 r. 

W 2011 r. w ramach tego projektu badawczego wykona³em analizê p³ytek cienkich z dodatkowych
próbek wapieni (pobranych w 2010 r.) w profilu Poœrednie III w Tatrach Zachodnich i w profilu Macelak 
(pieniñski pas ska³kowy). Wczeœniej (w 2010 r.) wykona³em opracowanie stratygrafii na podstawie
mikroskamienia³oœci w profilu £ysonka. Opracowanie wymienionych profilów pozwoli³o skorelowaæ
wyniki badañ podatnoœci magnetycznej, profilowania GRS (wykonanego przy pomocy spektrometru
gamma SR-230) i analiz geochemicznych ze schematem stratygraficznym tytonu-walan¿ynu. W bada-
nych profilach, na prze³omie jury i kredy w sedymentacji osadów pelagicznych zaznaczy³y siê trzy
etapy, które odpowiadaj¹ co najmniej ( regionalnym zmianom œrodowiskowym. NajwyraŸniejsza
zmiana nast¹pi³a na prze³omie œrodkowego i górnego beriasu, a mianowicie w górnej czêœci podpoziomu 
Cadischiana (w magnetozonie M17n), zwi¹zana z dop³ywem materia³u terygenicznego do basenu sedy-
mentacyjnego. W basenie pieniñskim (sukcesja braniska) zwiêkszona dostawa tego materia³u jest
udokummentowana obecnoœci¹ warstwy margli z £ysonki w górnym beriasie (podpoziomy Sim plex i
Oblonga – czêœæ dolna). Zasadnicza zmiana mikrofacjalna w profilu £ysonka nast¹pi³a w walan¿ynie, na 
prze³omie poziomów Calpionellites i Tintinnopsella. Rozwój mikrofacji radiolariowej i radiolariowo-
otwornicowej w tym profilu odpowiada najprawdopodobniej wczeœniej stwierdzonym zmianom w
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mikroplanktonie w Tatrach Zachodnich, w interwale odpowiadaj¹cym walan¿yñskiej anomalii izoto-
powej d13C. 

Porównanie krótkotrwa³ych zmian klimatu w interglacjale mazowieckim ze wspó³czesnym
globalnym ociepleniem
NCN nr N N307 50 8438
Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Nitychoruk, Wydzia³ Geologii UW
Wykonawca w ING PAN: dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: 2010, data zakoñczenia: 2013

Projekt ma na celu przeœledzenie dynamiki zmian paleoklimatu i paleoœrodowiska w okresie po op -
ti mum klimatycznym interglacja³u mazowieckiego (MIS 11), odpowiadaj¹cym naszym czasom w holo-
cenie. Na zmiany te sk³adaj¹ siê wahania temperatury powietrza i wody, zmiany cyrkulacji wód w
paleojeziorach i opadów, zmiany szaty roœlinnej i osadów jeziornych, odczytane z rdzenia kopalnych
osadów jeziornych stanowiska Ossówka we wschodniej Polsce. Jedn¹ z analiz wykorzystan¹ w tych
badaniach jest analiza diatomologiczna. Do chwili obecnej przebadanych zosta³o 29 próbek z g³êbo-
koœci 35,0–37,8 m. Oznaczono 103 gatunki okrzemek nale¿¹ce do 24 rodzajów. Pomimo dosyæ wyso-
kiego zró¿nicowania gatunkowego, w jeziorze dominowa³a niewielka liczba taxonów. Frekwencjê
wystêpowania powy¿ej 3% ma zaledwie 17 gatunków. Przewagê liczebn¹ stanowi¹ gatunki plakto-
niczne z rodzaju Stephanodiscus i Cyclotella. 

Modelowanie wzrostu patologii w organizmach przy pomocy paradygmatu z³o¿onego
automatu.
MNiSW: NN 519 579338
Kierownik projektu: prof. dr hab. Witold Dzwinel, Katedra Informatyki AGH
Wykonawca w ING PAN: dr in¿. Pawe³ Topa
Data rozpoczêcia: 1.04.2010, data zakoñczenia: 31.03.2012

Prace we ING obejmowa³y zaprojektowanie oraz wstêpne implementacje modeli rozwoju grzybni
Fusarium graminearum przy pomocy dwóch narzêdzi modelowania: GCA (Grafu Automatu Komórko-
wego) oraz CxA (Com plex Au tom ata). Opracowane modele zosta³y poddane wstêpnym testom, weryfi-
kacji i kalibracji. Podjêta zosta³a próba przeniesienia modeli na platformê GPU i dokonano oceny
efektywnoœci modeli dzia³aj¹cych w tej erchitekturze.
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V. KONSORCJA NAUKOWE

Konsorcjum „Centrum Badañ Ziemi i Planet (GeoPlanet)”
Umowa zawarta w dniu 30 marca 2009 r. pomiêdzy:

– Instytutem Geofizyki PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN 
– Centrum Badañ Kosmicznych PAN
– Instytutem Oceanologii PAN 
Celem powo³ania Konsorcjum jest konsolidacja i wzmocnienie potencja³u badawczego, nauko-

wego oraz zadañ badawczych w zakresie ich dzia³añ statutowych w obszarze planetologii, geofizyki,
oceanologii i geologii, a tak¿e osi¹gniêcie przez Strony œwiatowego poziomu w tych dziedzinach nauki. 
W roku 2011 GeoPlanet uzyska³o formalny sta tus centrum naukowego PAN.

Konsorcjum „BioGeoCentrum Badawcze PAN”
Umowa zawarta w Warszawie w dniu 6.05.2009 r. pomiêdzy:

– Centrum Badañ Ekologicznych PAN
– Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Instytutem Oceanologii PAN 
– Instytutem Paleobiologii PAN 
– Zak³ad Biologii Antarktyki PAN
Celem powo³ania Konsorcjum jest konsolidacja i wzmocnienie potencja³u badawczego, nauko-

wego oraz organizacyjnego i finansowego Stron dla prowadzenia du¿ych projektów naukowych oraz
zadañ badawczych w zakresie ich zadañ statutowych w obszarze nauk biologicznych i nauk o Ziemi, a
tak¿e osi¹gniêcie przez Strony najwy¿szego poziomu w tych dziedzinach nauki.

Konsorcjum Naukowe „Laboratorium Badañ Rdzeni Osadów”
Umowa zawarta 27.04.2010 r. w Gdañsku pomiêdzy: 

– Uniwersytetem Gdañskim w Gdañsku
– Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich w Poznaniu
– Instytutem Oceanologii PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN 
Celem Konsorcjum jest wspólne wykorzystanie najnowoczeœniejszej aparatury umo¿liwiaj¹cej

nieinwazyjne badania rdzeni osadów oraz zapewnienie dostêpu do niej polskiemu œrodowisku badaczy
dzia³aj¹cych w obszarze rekonstrukcji zmian œrodowiska przyrodniczego w oparciu o osady jeziorne,
torfowe i morskie.

Konsorcjum Centrum Badañ nad Faun¹ Plejstocenu Europy (CBFPE)
Umowa zawarta 17 grudnia 2010 r. pomiêdzy:

– Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN
– Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Uniwersytetem Wroc³awskim
– Uniwersytetem Warszawskim
Celem utworzenia konsorcjum jest stworzenie w Polsce znacz¹cego oœrodka edukacji i badañ nad

faun¹ plejstocenu poprzez:
1. Realizowanie projektów naukowo-badawczych o du¿ym znaczeniu dla zrozumienia procesów 

zachodz¹cych w œrodowisku w wyniku zmian klimatycznych, ewolucji i przyczyn wymierania poszcze-
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gólnych gatunków zwierz¹t, ustalenia mo¿liwoœci restytucji gatunków wymar³ych i zagro¿onych.
2. Stworzenie i rozwój infrastruktury badawczej w postaci powi¹zanych ze sob¹ laboratoriów

œrodowiskowych odpowiedzialnych za badania i edukacjê w czterech obszarach:
a. Nowe technologie genetyczne pozwalaj¹ce na identyfikacjê materia³ów kopalnych w oparciu

o badania DNA i œledzenie zmian w strukturze populacji zwierz¹t w okresie plejstocenu
b. Nowoczesne metody izotopowe s³u¿¹ce do datowania zachowanych w jaskiniach szcz¹tków

zwierz¹t z okresu plejstocenu oraz badañ paleoœrodowiska.
c. Badania szcz¹tków zwierz¹t w oparciu o klasyczne metody paleontologiczne.
d. Rekonstrukcja warunków paleoœrodowiskowych na podstawie badañ geomorfologicznych i

geologii osadów z okresu plejstocenu
3. Rozwój i integracja placówek naukowych wchodz¹cych w sk³ad instytucji bêd¹cych cz³on-

kami konsorcjum, co umo¿liwi wspólne podejmowanie du¿ych projektów badawczo-edukacyjnych
oraz skuteczn¹ wspó³pracê z najsilniejszymi oœrodkami zagranicznymi zajmuj¹cymi siê podobn¹ pro-
blematyk¹. 
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VI. EKSPERTYZY I ZLECENIA

EKSPERTYZY

Ekspertyza dla: KGHM PM S.A. pt. Badanie wieku wód drena¿owych w kopalniach KGHM Polska
MiedŸ S.A. w nawi¹zaniu do obserwowanych zasiêgów odwodnieñ oraz koniecznoœci rozwijania
drena¿u.
Autorzy: prof. dr hab. Jan Dowgia³³o, dr Adam Porowski

Wykonano nastêpuj¹ce rodzaje oznaczeñ chemicznych i izotopowych:
1) rozszerzony sk³ad chemiczny wód drena¿owych oraz podstawowy sk³ad chemiczny wód nad-

leg³ych poziomów wodonoœnych, t.j wód gruntowych i wód w poziomach u¿ytkowych;
2) sk³ad izotopowy d18O i d2H wszystkich badanych wód;
3) stê¿enie radiowêgla 14C w wodach poziomów czwartorzêdowych i neogeñskich, oraz w wybra-

nych wodach drena¿owych kopalñ;
4) stê¿enie trytu 3H we wszystkich badanych wodach, z wyj¹tkiem wód drena¿owych uznanych za

ewidentnie paleoinfiltracyjne; w 14 ujêciach kopalnianych dokonano trzykrotnego powtórzenia ozna-
czeñ trytowych z poborem prób przeprowadzonym w maksymalnych mo¿liwych odstêpach czasowych;

5) sk³ad izotopowy d18O i d34S siarczanów rozpuszczonych we wszystkich wodach objêtych
badaniami;

6) sk³ad izotopowy d18O i d34S siarczanów w 12 próbkach anhydrytów cechsztyñskich z poszcze-
gólnych poziomów ewaporatowych.

Ekspertyza dla: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Ciechanowie pt.
Analiza archeozoologiczna szcz¹tków zwierz¹t z wczesnoœredniowiecznego grodziska w Gru-
dusku. Wstêpne wyniki badañ.
Autor: dr M. Krajcarz

Wstêpne wyniki badañ szcz¹tków zwierz¹t ze stanowiska Grudusk pod k¹tem: przynale¿noœci
systematycznej, przynale¿noœci anatomicznej, struktury wiekowej, wymiarów, udzia³u zwierz¹t dzikich,
obróbki antropogenicznej.

Ekspertyza dla: Archeo-Dis cov ers, mgr Stanis³aw Petrykowski pt. Ekspertyza tafonomiczna przed-
miotu koœcianego ze stanowiska Grudusk 1 (pow. ciechanowski)
Autorzy: dr M. Krajcarz, dr M.T. Krajcarz

Badania œladów obróbki na ostrzu koœcianym, rozpoznanie systematyczne i anatomiczne koœci,
rozpoznanie geochemii i wstêpna rekonstrukcja procesów wietrzenia i diagenezy w porównaniu z
innymi koœæmi ze stanowiska. Potwierdzono antropogeniczny i artystyczny charakter wyrobu i wyka-
zano przedœredniowieczny wiek zabytku.

Ekspertyza dla: dr hab. Oleksandr Sytnyk, Instytut Ukrainoznawstwa NANU, Lwów, Ukraina pt.
Wyniki badañ tafonomicznych koœci ze stanowiska Halicz I przeprowadzonych w dniach 03-
07.10.2011 w Instytucie Ukrainoznawstwa NANU, Lwów.
Autorzy: dr M. Krajcarz, dr M.T. Krajcarz

Wstêpne rozpoznanie szcz¹tków kostnych ze stanowiska Halicz I (zach. Ukraina) pod k¹tem: przy-
nale¿noœci systematycznej, przynale¿noœci anatomicznej, œladów przyrodniczych i antropogenicznych.

Ekspertyza dla: dr hab. Oleksandr Sytnyk, Instytut Ukrainoznawstwa NANU, Lwów, Ukraina pt.
Lmjmdbm I – Mo³odowa I. Wyniki badañ archeozoologicznych koœci z warstwy 4 stanowiska
Mo³odowa I przeprowadzonych w dniach 06-10.12.2010 i 29.03.-08.04.2011 w Instytucie Ukraino-
znawstwa NANU, Lwów.
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Autorzy: dr M. Krajcarz, dr M.T. Krajcarz

Wstêpne rozpoznanie szcz¹tków kostnych ze stanowiska Molodova I (zach. Ukraina) pod k¹tem:
przynale¿noœci systematycznej, przynale¿noœci anatomicznej, œladów przyrodniczych i antropo-
genicznych.

Ekspertyza dla: dr hab. Oleksandr Sytnyk, Instytut Ukrainoznawstwa NANU, Lwów, Ukraina pt.
Ekspertyza tafonomiczna koœci z “rytem zoomorficznym” ze stanowiska Proniatyn I
Autorzy: dr M. Krajcarz, dr M.T. Krajcarz

Wyniki badañ domniemanego rytu na koœci ze œrodkowopaleolitycznej warstwy stanowiska Pro-
niatyn I (zach. Ukraina), w tym: badañ œladów antropogenicznych i przyrodniczych, badañ charakteru
wtórnych mineralizacji, rozpoznania przynale¿noœci systematycznej i anatomicznej, poprawnoœci zasto- 
sowanych metod konserwacji, w tym poprawnego z³o¿enia fragmentów koœci pod wzglêdem anato-
micznym. Badania wykaza³y, ¿e na koœci nie ma rytu zoomorficznego.

Ekspertyza dla: Prezes Czeskiej Akademii Nauk, prof. Drahos pt. Ocena Instytutu Nauk Geolo-
gicznych Czeskiej Akademii Nauk
Autor: prof. Marek Lewandowski

Ocena dzia³alnoœci Instytutu Nauk Geologicznych Czeskiej Akademii Nauk w okresie 2005-2009.
Udzia³ w panelu ewaluatorów 7 luty 2011.

Ekspertyza dla: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego pt. Nowy sys tem oceny czasopism
naukowych 
Autor: Prof. dr hab. Marek Lewandowski

Ekspertyza przygotowana przez Zespó³ ds przygotowañ do kompleksowej oceny dzia³alnoœci
jednostek naukowych Ministra ds. Nauki MNiSW (prof. Marek Lewandowski - wiceprzewodnicz¹cy). 

Ekspertyza dla: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego pt. Sys tem ewaluacji wniosków o
dofinansowanie wydawnictw upowszechniaj¹cych naukê
Autor: prof. dr hab. Marek Lewandowski

Ekspertyza wykonana przez Interdyscyplinarny zespó³ ds dzia³añ na rzecz upowszechniania nauki
w zakresie wydawnictw naukowych MNiSW (prof. M. Lewandowski – przewodnicz¹cy). 

Ekspertyza dla: Biuro poselskie PO przy Parlamencie Europejskim pt. Przegl¹du aktywnoœci 7PR oraz
za³o¿enia 8PR 
Autor: prof. dr hab. Marek Lewandowski

Ocena projektu sprawozdania przejœciowego Komisji Przemys³u, Badañ Naukowych i Energii
Parlamentu Europejskiego (ITRE) oraz Zielonej Ksiêgi (dzia³ania na przysz³oœæ, przygotowanej przez
ITRE

Ekspertyza dla: ION pt. PolandSpan, opracowanie “Piêtro waryscyjskie platformy wschodnio-
europejskiej”
Autorzy: prof. dr hab. Szczepan Porêbski, Prof. dr hab. Andrzej ̄ elaŸniewicz, dr Mariusz Paszkowski, dr 
Artur Kêdzior

ZLECENIA ZEWNÊTRZNE

Zleceniodawca: Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków
Datowanie 20 próbek metod¹ fis sion tracks w apatytach
dr Aneta Agnieszka Anczkiewicz

Zleceniodawca: Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków
Analizy sk³adu izotopowego Sr z 10 prób
mgr in¿. J.Bazarnik, dr hab. R.Anczkiewicz

Zleceniodawca: Centrum Badañ Ekologicznych PAN
Analizy sk³adu izotopowego N i C w próbkach szcz¹tków organicznych i gleb (1000 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

VI. EKSPERTYZY I ZLECENIA

66



Zleceniodawca: Instytut Ceramiki i Materia³ów Budowlanych
Wykonanie mikroskopowych preparatów polerowanych z betonów - 20 szt.;
Ewa Deput, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca: Chemostrat Co. Ltd., Wlk. Brytania
Mineralogiczna analiza iloœciowa
Analiza minera³ów ilastych (UJ)
CEC
Zawartoœæ wegla organicznego i nieorganicznego (UŒ)
Derkowski A., Skiba M. (UJ), Marynowski L. (UŒ), Bakowska D., Zieliñska, M., Kawiak T.

Zleceniodawca: Chemostrat Co. Ltd, Wlk. Brytania
Wykonanie dyfraktogramów próbek proszkowych, oznaczenie CEC, przygotowanie próbek (46 próbek)
dr T.Kawiak, mgr D.Bakowska, mgr M.Zieliñska

Zleceniodawca: Cu prum, KGHM Centrum Badawczo-Rozwojowe
Analizy sk³adu izotopowego H i O w 29 próbkach wody;
Analizy sk³adu izotopowego O i S w str¹cenich siarczanu (29 próbek)
dr Adam Porowski, mgr Magdalena Maruszkiewicz

Zleceniodawca: Przedsiêbiorstwo Geologiczne Proxima i Polgeol
Badanie próbek gruntów ilastych (docelowa iloœæ - 300 próbek). Zrealizowano 153 analizy. Zakres badañ obejmuje wykonanie

6 nastêpuj¹cych analiz w obrêbie ka¿dej próbki:
1) Analiza sk³adu chemicznego metod¹ (EDS);
2) Analiza straty pra¿enia (LOI);
3) Analiza skurczu gruntu (kurczliwoœæ);
4) Analiza granulometryczna i analiza zawartoœci margla we frakcji > 0,5 mm;
5) Jakoœciowa analiza dyfraktometryczna frakcji i³owej;
6) Iloœciowa analiza dyfraktometryczna;
dr A.Wilamowski, dr £.Kruszewski, dr M.Szczerba, dr hab. J.Miros³aw-Grabowska, dr R. Or³owski, mgr M.KuŸniarski, mgr

D.Kusy, mgr D.Grabska. B.Chêtnik 

Zleceniodawca: In land
Dyfrakcyjna analiza iloœciowa, przygotowanie próbek do analizy (4 analizy)
dr T.Kawiak, mgr M.Zieliñska

Zleceniodawca: In sti tute of Lim nol ogy, Aus trian Acad emy of Sci ences
Datowanie metod¹ Pb-210 2 rdzeni osadów
dr Micha³ G¹siorowski, dr hab. Hel ena Hercman, mgr Anna Mulczyk

Zleceniodawca: In sti tute of Lim nol ogy, Aus trian Acad emy of Sci ences
Datowanie metod¹ Pb-210 3 rdzeni osadów
dr Micha³ G¹siorowski, mgr Anna Mulczyk

Zleceniodawca: Instytut Badañ Krasu, Postojna, S³owenia
Datowanie metod¹ U-Th 6 próbek nacieków
mgr Anna Mulczyk, dr jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca: Instytut Badañ Leœnych
Analiza sk³adu gleb wraz interpretacj¹ jakosciow¹ (12 próbek)
dr £ukasz Kruszewski

Zleceniodawca: Instytut Chemii Przemys³owej
Analiza nanokompozytów wraz z interpretacj¹ jakoœciowa (50 próbek)
mgr Micha³ KuŸniarski

Zleceniodawca: Instytut Fizjologii Roœlin PAN
Analizy sk³adu izotopowego C w próbkach organicznych
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca: Instytut Fizjologii Roœlin, PAN
Analizy sk³adu izotopowego C w próbkach organicznych (16 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman
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Zleceniodawca: Instytut Fizyki J¹drowej im. Henryka Niewodniczañskiego PAN w Krakowie
Dyfrakcyjna analiza iloœciowa, przygotowanie próbek, oznaczenia CEC i EGME gleb polarnych ze Spitsbergenu (30 próbek)
dr T.Kawiak, mgr D.Bakowska, mgr M.Zieliñska

Zleceniodawca: Instytut Geofizyki PAN
Separacja apatytów i cyrkonów. Datowania 18 próbek fis sion tracks w apatytach
dr Aneta Agnieszka Anczkiewicz

Zleceniodawca: Instytut Geologii Czeskiej Akademii Nauk
Datowanie metod¹ U-Th i analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach nacieków
dr Jacek Pawlak, mgr Anna Mulczyk

Zleceniodawca: Instytut Nafty i Gazu
Dyfrakcyjna analiza iloœciowa, przygotowanie próbek, oznaczenia CEC i EGME (100 próbek)
prof. dr hab. J.Œrodoñ, dr T.Kawiak, mgr D.Bakowska, mgr M.Zieliñska

Zleceniodawca: Instytut Nafty i Gazu
Przygotowanie próbek do analizy iloœciowej (100 próbek)
mgr M.Zieliñska

Zleceniodawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Analiza metod¹ uranowo-torow¹ 10 próbek nacieków wêglanowych
mgr Anna Mulczyk, dr Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Analizy sk³adu izotopowego C i N w próbkach organicznych oraz sk³adu izotopowego wêgla (DIC) w próbkach wody - I etap

badañ
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca: Instytut Paleobiologii PAN
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych (55 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca: Instytut Paleobiologii PAN
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych (85 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca: Instytut Paleobiologii PAN
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych (70 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca: Instytut Paleobiologii PAN
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych (50 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca: Instytut Paleobiologii PAN
Analizy sk³adu izotopowego C i O w próbkach wêglanowych (20 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Instytu Paleobiologii PAN
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych (32 próbki)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Instytutu Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN w Zabrzu
Analizy mineralogiczne próbek py³ów i gleb (35 próbek separatów magnetycznych) metod¹ dyfrakcji rentgenowskiej RTG,

spektroskopii Mössbauera oraz/lub mikroskopii skaningowej
dr £.Kruszewski, mgr M.KuŸniarski, dr R.Or³owski, mgr D.Grabska

Zleceniodawca:Instytut Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN Zabrze
Przygotowanie preparatów do badañ - 41 szt.;
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Badanie morfologii ziaren i sk³adu chemicznego EDS - 41 szt.;
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska

Zleceniodawca:Wydzia³u In¿ynierii Chemicznej i Procesowej PW
Przygotowanie preparatów do badañ - 5 szt.;
Oznaczenie sk³adu chemicznego EDS - 10 godz.;
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska

Zleceniodawca:PIG - PIB
Analizy sk³adu izotopowego C i O w próbkach wêglanowych (50 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:PIG - PIB
Analizy sk³adu izotopowego S w próbkach wraz z preparatyk¹ wstêpn¹ (9 próbek)
dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:PIG - PIB
Analizy sk³adu izotopowego C i O w próbkach wêglanowych (100 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:PIG-PIB
Analizy sk³adu izotopowego strontu w ska³ wêglanowych; 12 prób (LGI)
Datowania K/Ar diagenetycznego illitu dla 10 próbek (LMI)
Wykonanie oznaczeñ izotopowych tlenu 18O i wêgla 13C dla 140 próbek z profili beriasu jednostki reglowej Tatr (LIT)
zespó³

Zleceniodawca:PIG-PIB
Analizy sk³adu izotopowego Sr 13 prób (2 zlecenia)
mgr in¿. J.Bazarnik, dr hab. R.Anczkiewicz

Zleceniodawca:PIG-PIB
Analizy sk³adu izotopowego Sr z 8 prób
mgr in¿. J.Bazarnik, dr hab. R.Anczkiewicz

Zleceniodawca:PIG-PIB
Analizy zawartoœci i sk³adu izotopowego C i N z próbek skalnych (8 próbek)
mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:PIG-PIB
Analizy sk³adu izotopowego C i O w próbkach wêglanowych (190 próbek)
dr hab Hel ena Hercman, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Magdalena Maruszkiewicz, Mgr Katarzyna Lisowiec, dr Jacek Pawlak

Zleceniodawca:PIG-PIB
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach weglanowych (200 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:PIG-PIB 
Wstêpne przygotowanie prób da badañ rentgenostrukturalnych, chemicznych i fizycznych (rozdzielanie, przesiewanie,

ucieranie) - 64 szt.;
Danuta Kusy, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca: PIG-PIB 
Oznaczenie sk³adu chemicznego EDS - 48 szt.
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska

Zleceniodawca:PIG-PIB
Mapa Osuwisk i Terenów Zagro¿onych Ruchami Masowymi dla gminy Frysztak w skali 1:10000
Joanna Miros³aw-Grabowska

Zleceniodawca:PIG-PIB
Sk³ad mineralny próbek ³upków na podstawie rentgenowskiej jakoœciowej analizy dyfraktometrycznej
dr A.Wilamowski, dr £.Kruszewski, mgr M.KuŸniarski,
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Zleceniodawca: Pecoits - Kanada
wydzielanie frakcjii <0.2, 0.2-0.5, 0.5-1 (3 próby).
mgr in¿. Ma³gorzata Zieliñska

Zleceniodawca: Uniwersytet w Bia³ymstoku, Instytut Biologii
Datowanie metod¹ Pb-210 1 rdzenia osadów
mgr Anna Mulczyk, dr Micha³ G¹siorowski

Zleceniodawca: Uniwersytet Gdañski
Analiza metod¹ uranowo-torow¹ 6 próbek muszli miêczaków
mgr Anna Mulczyk, dr Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca: Uniwersytetw Göteborgu, Szwecja
Datowanie Lu-Hf 20 frakcji mineralnych/skalnych
mgr in¿. J.Bazarnik, dr hab. R.Anczkiewicz

Zleceniodawca: Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Nauk Geologicznych
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych (200 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca: Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi
Wykonanie dyfraktogramów preparatów orientowanych z gleb, przygotowanie preparatów (70 analiz)
dr T.Kawiak, mgr M.Zieliñska

Zleceniodawca:Uniwersytet Jagielloñski
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych (125 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Uniwersyet im. A. Mickiewicza 
1 dzieñ analiz LA ICPMS
dr hab. Rob ert Anczkiewicz

Zleceniodawca:Uniwersyet im. A. Mickiewicza, Instytut Geologii 
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych (599 próbek);
Analizy sk³adu izotopowego O w wodzie (97 próbek);
Analizy sk³adu izotopowego DIC w wodzie (97 próbek)
dr Pawe³ Zawidzki, mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Adam Porowski

Zleceniodawca:Uniwersyet im. A. Mickiewicza, Fundacja
Analizy sk³adu izotopowego C i N w próbkach kolagenu (5 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Uniwersyet im. A. Mickiewicza, F undacja
Analizy sk³adu izotopowego C i N w próbkach kolagenu
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Uniwersytet Œl¹ski, Sosnowiec
Analizy sk³adu izotopowego C i O w próbkach wêglanowych (90 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Uniwersytet Œl¹ski, Sosnowiec
Analizy sk³adu izotopowego C i O w próbkach wêglanowych (18 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J.Œniadeckich, Bydgoszcz
Datowanie K-Ar, przygotowanie próbek (6 próbek)
mgr M.Banaœ, mgr D.Bakowska

Zleceniodawca:Uniwersytet Wroc³awski, ING
2 dni analiz LA ICPMS
dr hab. Rob ert Anczkiewicz
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Zleceniodawca:Uniwersytet Wroc³awski, Instytut Zoologiczny
Wydzielenie kolagenu z próbek koœci oraz jego analiza metod¹ uranowo-torow¹ (7 próbek)
mgr Anna Mulczyk, dr Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Uniwersytet w Zagrzebiu
Wydzielanie frakcji 0.2, 0.2-2 (4 próby).
mgr in¿. Ma³gorzata Zieliñska

Zleceniodawca:Wydzia³ Geologii UW
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych (111 próek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Wydzia³ Geologii UW
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach weglanowych (11 próbek);
Analizy sk³adu izotopowego S w barycie (11 próbek);
Analizy sk³adu izotopowego S w siarczkach wraz z preparatyk¹ (38 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Wydzia³ Geologii UW
Analizy sk³adu izotopowego H i O w próbkach wody (12 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Wydzia³ Geologii UW
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach weglanowych (80 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Wydzia³ Geologii UW
Analizy sk³adu izotopowego H i O w próbkach wody (25 próbek)
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:Wydzia³ Geologii, UW
Analiza zawartoœci trytu w 4 próbkach wody (z elektrolitycznym wzbogacaniem)
mgr Agata Pruszczyñska, dr hab. Hel ena Hercman

ZLECENIA WEWNÊTRZNE W ING PAN

Zleceniodawca: ING PAN – grant dr A. Anczkiewicz
Analizy Sr, Nd, Lu-Hf apatytów, 30
Analizy sk³adu izotopowego Sr, Nd, Hf andezytów, 12
Datowanie LA ICPMS cyrkonów, 21 dni
dr hab. Rob ert Anczkiewicz, mgr in¿. Jakub Bazarnik, Aneta Anczkiewicz

Zleceniodawca:ING PAN – grant dr hab. R. Anczkiewicz
Analizy Sm-Nd i Lu-Hf granatów 30
Analizy Sm-Nd i Lu-Hf ska³ meta osadowych, 30
Analizy LA ICPMS pierwiastków œladowych, 10 dni
dr hab. Rob ert Anczkiewicz, mgr in¿. Jakub Bazarnik

Zleceniodawca:ING PAN – temat „granat” dr hab. R. Anczkiewicz
Analizy Sm-Nd i Lu-Hf granatów i proszków ska³, 100
dr hab. Rob ert Anczkiewicz, mgr in¿. Jakub Bazarnik

Zleceniodawca:ING PAN – temat „la ser” dr hab. R. Anczkiewicz
Analizy LA ICPMS, prace metodyczne 40 dni
dr hab. Rob ert Anczkiewicz

Zleceniodawca:ING PAN – temat „molasa” dr hab. R. Anczkiewicz
Datowania U-Pb LA ICPMS cyrkonów 5 dni
dr hab. Rob ert Anczkiewicz, U. Jonkis

Zleceniodawca:ING PAN – temat „MoFe” dr A. Pisarzowska
Analiza sk³adu izotopowego Mo, 70
dr A. Pisarzowska, J. Bazarnik
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Zleceniodawca:ING PAN – temat „metamorfizm” dr M. Jastrzêbskiego
Datowania Lu-Hf, 8
J. Bazarnik

Zleceniodawca:ING PAN – grant dr A. Porowskiego
Analizy sk³adu izotopowego O i H w próbkach wody
dr Adam Porowski, mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, dr Jacek Pawlak

Zleceniodawca:ING PAN – grant dr M. G¹siorowskiego
Pomiary aktywnoœci U i Th w próbkach kalcytu
mgr Anna Mulczyk, dr jacek pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – grant dr M. G¹siorowskiego
Analizy sk³adu izotopowego O i C w kalcycie
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – grant dr M. Krajcarza
Analizy sk³adu izotopowego O i C w szkliwie zêbów kopalnych
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – grant dr. M. G¹siorowskiego
Analiza aktywnoœci Po i U w próbkach wody
mgr Agata Pruszczyñska, dr Micha³ G¹siorowski, dr Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN - grant dr. M. G¹siorowskiego
Analizy sk³adu izotopowego O, H i DIC w próbkach wody
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – grant mgr Katarzyny Lisowiec
Analiza separatów mineralnych (3 próbki z interpretacj¹ jakosciow¹
dr £ukasz Kruszewski

Zleceniodawca:ING PAN - grant prof. dr hab. K. Krajewskiego
Analizy sk³adu izotopowego S
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Hanna St¹pel

Zleceniodawca:ING PAN – grant prof. dr hab. K. Szeroczyñskiej
Analizy sk³adu izotopowego O i C w osadach jeziornych i szcz¹tkach organicznychmgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³

Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – zadania badawcze: Suchar, Jeziora, Plank ton, Tatry, Trzebiatow
- Preparatyka okrzemek
- Preparatyka szczatków wioœlarek
- Preparatyka ziarn py³ku
mgr Joanna Stañczak, El¿bieta Kowalczyk

Zleceniodawca:ING PAN – zadania dr. H. Wierzbowskiego “Pierœcienie” i “Izotopy pps”
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych i skamienia³oœciach
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie badawcze “PointThomas” (mgr Anny Mozer)
Analiza sk³adu ska³ (165 próbek)
dr A.Wilamowski, dr £.Kruszewski, mgr M.KuŸniarski

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie badawcze dr Adama Porowskiego “SR-SPA”
Analiza soli wraz z interpretacj¹ (15 próbek)
mgr Micha³ KuŸniarski

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr Agnieszki Pisarzowskiej “MoFe”
Zlecenie opiewa na:
³upki ilaste – 3 szt.
Wykonano 14 szt.
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mgr Anna Zagórska, mgr Mateusz Rechowicz

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr E. Sienkiewicz “Tatry”
Oznaczenie zawartoœci i sk³adu izotopowego C i N w próbkach osadów jeziornych
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr M. Rauch “Karpaty” i projekt badawczy w³asny
Eksperymenty modelowania analogowego nad wp³ywem: – nierównoœci pod³o¿a na deformacje pokrywy osadowej w obrêbie

formuj¹cej siê eksperymentalnej pryzmy akrecyjnej oraz – sedymentacji w zapadlisku przed formuj¹c¹ siê pryzm¹
dr Marta Rauch

Zleceniodawca:ING PAN – dr Pawe³ Zawidzki
Analiza zwi¹zków chemicznych (4 próbki)
mgr Micha³ KuŸniarski

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr Przemys³awa Gedla “Dinoflagellata”
300 próbek standardowej maceracji i 300 preparatów palinologicznych
mgr Anna Zagórska

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr hab. H. Hercman “Koœci”
Datowanie metod¹ U-Th zêbów i koœci kopalnych
mgr Anna Mulczyk, dr Micha³ G¹siorowski, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr hab. J. Miros³aw-Grabowskiej “Jeziora”
Analizy sk³adu izotopowego C i O w próbkach osadów jeziornych
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr hab. J. Tyszki “Barents”
Analizy sk³adu izotopowego O i C we fragmentach muszli
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr hab. Moniki Kusiak “GeCaMe”
separacja minera³ów ciê¿kich z 35 próbek + 34 preparaty mikroskopowe;
mgr Anna Zagórska, mgr Mateusz Rechowicz, Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN - zadanie dr hab. Roberta Anczkiewicza “Himalaje”
separacjê granatów z 2 próbek
mgr Anna Zagórska

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr. M. G¹siorowskiego “Tryt”
Oznaczenie zawartoœci trytu w wodzie wraz ze wzbogacaniem elektrolitycznym
mgr Agata Pruszczyñska, dr hab. Hel ena Hercman, dr. Micha³ G¹siorowski

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr. hab. H. Hercman “Bariera”
Datowanie metod¹ U-Th nacieków
mgr Anna Mulczyk, dr Jacek Pawlak, dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicza “Meteoryty”
15 preparatów mikroskopowych oraz 5 zg³adów do analizy w œwietle odbitym
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr E. Sienkiewicz “Tatry”
Datowanie metod¹ Pb-210 rdzenia osadów jeziornych
mgr Anna Mulczyk, dr M. G¹siorowski

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr hab. H. Hercman “Bariera”
Analiza sk³adu izotopowego O i C w próbkach kalcytu
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr hab. H. Hercman “Bariera”
Analizy zawartoœci i sk³adu izotopowego C i N w próbkach koœci i zêbów kopalnych - realizacja zadania dr hab. H. Hercman

(“Koœci”)
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mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,
dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie dr hab. J. Miros³aw-Grabowskiej “Jeziora”
Analizy zawartoœci i sk³adu izotopowego C i N w próbkach osadów jeziornych
mgr Magdalena Maruszkiewicz, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Hanna St¹pel, dr. Jacek Pawlak,

dr hab. Hel ena Hercman

Zleceniodawca:ING PAN – zadanie prof. dr hab. K. Szeroczyñskiej “Suchar” i grant promotorski
Datowanie metod¹ Pb-210 3 rdzeni osadów jeziornych
mgr Anna Mulczyk, dr M. G¹siorowski

Zleceniodawca: ING PAN
Próbki testuj¹ce i kalibruj¹ce aparaturê (49 sztuk)
dr Andrzej Wilamowski i mgr Micha³ KuŸniarski

Zleceniodawca: ING PAN, LDR
Szkolenie Brukera, 27 próbek
dr A.Wilamowski, dr £.Kruszewski, mgr M.KuŸniarski

Zleceniodawca:I NG PAN – dr A. Anczkiewicz, prof. dr hab. Antoni Tokarski 
szlifowanie i polerowanie 7 preparatów z minera³ów ciê¿kich
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – dr Andrzej £aptaœ 
3 zg³ady do analizy w œwietle odbitym
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – dr Aneta Anczkiewicz
separacja minera³ów ciê¿kich - 18 próbek
mgr Anna Zagórska, mgr Mateusz Rechowicz

Zleceniodawca:ING PAN – dr Aneta Anczkiewicz
8 preparatów mikroskopowych + szlifowanie i polerowanie 42 preparatów z minera³ów ciê¿kich
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – dr Aneta Anczkiewicz, prof dr hab. Jan Œrodoñ 
szlifowanie i polerowanie 4 preparatów z minera³ów ciê¿kich
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – dr Aneta Anczkiewicz, prof. dr hab. Ewa S³aby
10 preparatów mikroskopowych
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – dr Aneta Anczkiewicz, prof. dr hab. Marek Lewandowski
szlifowanie i polerowanie 19 preparatów z minera³ów ciê¿kich
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – dr Artur Kêdzior - kontynuacja zlecenia z 2010
separacja minera³ów ciê¿kich - 8 próbek
mgr Anna Zagórska, mgr Mateusz Rechowicz

Zleceniodawca:ING PAN – dr Artur Kêdzior - projekt wewnêtrzny Rumunia
30 preparatów mikroskopowych + 3 zg³ady do analizy w œwietle odbitym
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – dr Bartosz Budzyñ 
6 preparatów mikroskopowych + 5 zg³adów do analizy w œwietle odbitym
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska – kontynuacja zlecenia 
preparat palinologiczny 1 próbka
mgr Anna Zagórska

Zleceniodawca:ING PAN – dr hab. Hubert Wierzbowski
Analiza próbek aragonotowo-kalcytowych (31 próbek)

VI. EKSPERTYZY I ZLECENIA

74



dr A.Wilamowski, dr £.Kruszewski

Zleceniodawca:ING PAN – dr hab. Jaros³aw Tyszka 
15 preparatów mikroskopowych + 13 zg³adów do analizy w œwietle odbitym
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – dr hab. Jaros³aw Tyszka – kontynuacja zlecenia z 2010
ekstrakcja otwornic - 23 próbki
mgr Anna Zagórska, mgr Mateusz Rechowicz

Zleceniodawca:ING PAN – dr hab. Jaros³aw Tyszka – projekt wewnêtrzny Endemity
ekstrakcjê otwornic z 8 próbek
mgr Anna Zagórska, mgr Mateusz Rechowicz

Zleceniodawca:ING PAN – dr hab. Rob ert Anczkiewicz 
4 preparaty mikroskopowe + 30 preparatów z minera³ów ciê¿kich
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – dr hab. Rob ert Anczkiewicz – kontynuacja zlecenia z 2010
separacja minera³ów ciê¿kich - 7 próbek
mgr Anna Zagórska, mgr Mateusz Rechowicz

Zleceniodawca:ING PAN – dr £ukasz Kruszewski 
Analiza minera³ów (200 próbek)
dr £ukasz Kruszewski

Zleceniodawca:ING PAN – mgr Katarzyna Ko³tonik 
4 preparaty mikroskopowe + 4 zg³ady do analizy w œwietle odbitym
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – mgr M. Maruszkiewicz 
Analiza ska³ wêglanowych (2 próbki)
mgr Micha³ KuŸniarski

Zleceniodawca:ING PAN – mgr Urszula Jonkis 
szlifowanie i polerowanie 11 preparatów z minera³ów ciê¿kich
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – prof. dr hab. Antoni Tokarski 
separacja minera³ów ciê¿kich - 2 próbki
mgr Anna Zagórska, mgr Mateusz Rechowicz

Zleceniodawca:ING PAN – prof. dr hab. Ewa S³aby
Analiza koncentratów mineralnych ze ska³ granitowych (14 próbek)
mgr Micha³ KuŸniarski

Zleceniodawca:ING PAN – prof. dr hab. Jan Œrodoñ 
2 preparaty mikroskopowe
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – prof. dr hab. Jan Œrodoñ 
separacja minera³ów ciê¿kich - 3 próbki
mgr Anna Zagórska, mgr Mateusz Rechowicz

Zleceniodawca:ING PAN – prof. dr hab. Krzysztof Krajewski 
Analiza sk³adu ska³ (akronimy: AT, Meville) (146 próbek)
mgr Micha³ KuŸniarski

Zleceniodawca:ING PAN – prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow 
5 preparatów mikroskopowych
Stanis³aw Olbrych

Zleceniodawca:ING PAN – prof. dr hab. Teresa Madeyska
Analiza próbek fauny oraz analiza konkrecji (10 próbek)
mgr Micha³ KuŸniarski
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Zleceniodawca:ING PAN – dr Miros³aw Jastrzêbski – Metamorfizm
- oznaczenie sk³adu chemicznego EDS - 150 godz.
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska

Zleceniodawca:ING PAN – dr Maciej Krajcarz
- badania skaningowe i rejestracja obrazów SEM - 10 godz.;
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska

Zleceniodawca:ING PAN – dr hab. Hubert Wierzbowski – Pierœcienie
- wykonanie preparatów mikroskopowych z przekrojów pod³u¿nych belemnitów do badañ na katodoluminescencji - 7 szt.;
Ewa Deput, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca:ING PAN – dr hab. Hubert Wierzbowski – Pierœcienie
- badania skaningowe i rejestracja obrazów SEM - 30 godz.
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska

Zleceniodawca:ING PAN – dr £ukasz Kruszewski – Œl¹sk
- oznaczenie sk³adu chemicznego EDS - 200 godz.
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska

ZleceniodawcaING PAN – dr Maciej Krajcarz
- wykonanie mikroskopowych preparatów polerowanych z koœci - 30 szt.;
Ewa Deput, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca:ING PAN – mgr Agata Krzesiñska – projekt badawczy 
- badania skaningowe i rejestracja obrazów SEM, oznaczenie sk³adu chemicznego EDS, rejestracja obrazów BEI i rozmiesz-

czenia pierwiastków - 300 godz.
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska

Zleceniodawca:ING PAN – mgr Agnieszka Arabas – Izotopy PPS
- wykonanie preparatów mikroskopowych z belemnitów do badañ na katodoluminescencji - 60 szt.;
Ewa Deput, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca:ING PAN – prof Ewa S³aby
- oznaczenie sk³adu chemicznego EDS - 52 godz.
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska

Zleceniodawca: ING PAN – prof. Ewa S³aby – Hybryda
- wykonanie mikroskopowych preparatów polerowanych7 szt.;
- polerowanie preparatów 2 szt.:
Ewa Deput, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca:ING PAN – prof. Hel ena Hercman
- ciecie nacieków jaskiniowych - 8 szt.;
Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca: ING PAN – prof. Teresa Madeyska – Ekumena
- wykonanie mikroskopowych preparatów polerowanych - 17 szt.;
- wykonanie mikroskopowych preparatów wielkoformatowych krytych - 15 szt.;
Ewa Deput, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca: ING PAN – prof. Teresa Madeyska - Ekumena
- badania skaningowe i rejestracja obrazów SEM, oznaczenie sk³adu chemicznego EDS, rejestracja obrazów BEI i rozmiesz-

czenia pierwiastków - 120 godz.;
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska

Zleceniodawca:ING PAN – dr Miros³aw Jastrzêbski – Metamorfizm
- polerowanie preparatów mikroskopowych 10 szt.;
Eda Deput, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca:ING PAN – dr £ukasz Kruszewski – Œl¹sk
- wykonie mikroskopowych preparatów polerowanych- 25 szt.;
Ewa Deput, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca:ING PAN – prof. Krzysztof Krajewski, mgr. Anna Mozer
- wykonanie mikroskopowych preparatów polerowanych - 9 szt.;
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- czyszczenie, dopolerowanie preparatów mikroskopowych - 7 szt.;
- ciêcie ska³ - 52 szt.;
- wykonanie zg³adów wielkoformatowych - 7 szt.;
Ewa Deput, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca:ING PAN – prof. Nonna Bakun-Czubarow – UHP
- wykonanie mikroskopowych preparatów polerowanych20 szt.;
- polerowanie preparatów 10 szt.:
Ewa Deput, Bartosz Chêtnik

Zleceniodawca:ING PAN – prof. Nonna Bakun-Czubarow – UHP
- przygotowanie materia³u do analiz chemicznych i izotopowych - 10 szt.;
Danuta Kusy

Zleceniodawca:ING PAN – prof. Nonna Bakun-Czubarow – UPH
- oznaczenie sk³adu chemicznego EDS, rejestracja obrazów BEI i rozmieszczenia pierwiastków - 100 godz.
Ryszard Or³owski, Dorota Grabska
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VII. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

UDZIA£ W MIÊDZYNARODOWYCH PROGRAMACH BADAWCZYCH

Pro ject: PolandSPAN – pro gram badañ geologiczno-geofizycznych z wykorzystaniem
wysokorozdzielczej sejsmiki refleksyjnej dla rozpoznania struktur wg³êbnych obszaru Polski,
perspektywicznych dla z³ó¿ gazu niekonwencjonalnego
Partnerzy: ING PAN, IGR PAN, PIG-PIB, ION (Huston, USA)
Koordynator ze strony ING PAN: M.Lewandowski (koordynator), Sz. Porebski, A. ¯elaŸniewicz, A.
Kêdzior, M. Paszkowski, J. Miros³aw-Grabowska, A. Arabas (d. Sobstyl), : Okres realizacji: wrzesieñ
2011 – marzec 2027

Szesnastoletni okres realizacji PolandSPAN (09.2011–03.2027), jest bezpoœredni¹ pochodn¹
planów pokrycia profilami sejsmicznymi blisko 250 000 km2 powierzchni Polski i przyleg³ego obszaru
Ba³tyku oraz bardzo szerokiego zakresu merytorycznego projektu, który obejmie:

– pomiary, przetwarzanie i interpretacje prawie 10 000 km profili sejsmicznych pomierzonych z
czasem rejestracji 12 sekund;

– re pro cess ing i reinterpretacje kilku tysiêcy kilometrów archiwalnych profili sejsmicznych;
– pomiary, przetwarzanie i interpretacjê analogicznej ilosci profili magnetotellurycznych;
– zintegrowana interpretacje geofizyczno-geologiczna wykorzystuj¹ca równie¿ dane grawime-

tryczne i magnetyczne.
Pomierzone w ramach projektu PolandSPAN dane sejsmiczne bêd¹ unikalnym, w skali œwiatowej,

zestawem danych sejsmicznych (w szczególnoœci co do czêœci l¹dowej projektu). Wyniki interpretacji
tych danych pozwola zrozumieæ wg³êbn¹ budowê strukturaln¹ kraju w sposób jakoœciowo i iloœciowo
najbardziej nowoczesny, nieosi¹galny innymi metodami. Zakres programu i oczekiwane rezultaty sta-
nowiæ bêd¹ zarazem wype³nienie ustawowych obligacji Ministerstwa Œrodowiska w zakresie poznania
budowy geologicznej Polski pod k¹tem rozpoznania jej zasobów naturalnych. Œrodki finansowe na
realizacje PolandSPAN pochodziæ bêd¹ ze Ÿróde³ pozabud¿etowych, co czyni ca³e przedsiêwziêcie
bardzo atrakcyjnym ze wzgledów ekonomicznych, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich intere-
sów Skarbu Pañstwa ze wzglêdu na w³asnoœæ danych pomiarowych oraz swobodê ich wykorzystania w
zakresie przewidzianym stosownymi ustawami.

Pro ject: ATLAB – AC TION TO WARDS LAB O RA TO RIES EN HANCE MENT AND
KNOW-HOW EX CHANGE. RegPot 2011/1. 7PR UE
Koordynator ze strony ING PAN: WP1: Monika A. Kusiak (ING PAN) Pro ject Man ager; WP2: Jan
Œrodoñ (ING PAN); WP3: Hel ena Hercamn (ING PAN); WP4: Krystyna Szeroczyñska (ING PAN);
WP5: Ewa S³aby (ING PAN); WP6: Adam Porowski (ING PAN); WP7: Jaros³aw Tyszka (ING PAN);
Marek Lewandowski (ING PAN) – Pro ject Co or di na tor
Okres realizacji: 01.10.2011 – 31.03.2015

Projekt ATLAB realizowany jest przez Instytut Nauk Geologicznych PAN (ING PAN) od 1 paŸ-
dziernika 2011. Projekt uzyska³ dofinansowanie w ramach konkursu FP7-REGPOT-2011-1 „Re search
Po ten tial” w 7-ym Programie Ramowym, przeszed³ pomyœlnie ewaluacjê uzyskuj¹c 14,5 na 15 mo¿li-
wych punktów.

G³ówne cele projektu to:
– wzmocnienie potencja³u badawczego centrum ATLAB utworzonego w ramach Instytutu nauk

geologicznych PAN;
– rozbudowa czterech laboratoriów Centrum ATLAB;
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– wzmocnienie potencja³u badawczego zatrudnionych w Centrum ATLAB,
– zacieœnienie wspó³pracy miêdzy ATLAB a jednostkami badawczymi partnerskimi,
– nawi¹zanie wspó³pracy z przemys³em oraz aplikacja innowacyjnych rozwi¹zañ,
– promocja ATLAB i ING na poziomie kraju i Europy.
– wspó³praca z sieciami KPK dzia³aj¹cymi na rzecz tematów priorytetowych 7PR.
Projekt przewidziany jest na 4 lata.

1.2 Opis zadañ przewidzianych do realizacji przez jednostkê w ramach projektu.
Koordynatorem projektu ATLAB jest Prof. Marek Lewandowski – Dyrektor ING PAN, który w
zarz¹dzaniu projektem wspierany bêdzie przez menad¿era Projektu Prof. Monikê Kusiak.

Zgodnie z za³o¿eniami konkursu Re search Po ten tial FP7 od strony formalnej projekt realizowany
jest przez jednego uczestnika (koordynatora projektu), jednak¿e realizacja projektu nie jest mo¿liwa bez
wspó³pracy miêdzynarodowej z najlepszymi jednostkami badawczymi Unii Europejskiej. Jednym z
g³ównych dzia³añ projektu jest bowiem wzmacnianie wspó³pracy koordynatora projektu z co najmniej
trzema organizacjami partnerskimi, prowadz¹cymi dzia³alnoœæ badawcz¹ w tym samym lub komple-
mentarnym obszarze tematycznym, maj¹cymi siedzibê w co najmniej trzech ró¿nych pañstwach cz³on-
kowskich Unii Europejskiej. Wspó³praca ta realizowana jest poprzez bilateraln¹ wymianê badaczy
pomiêdzy organizacjami partnerskimi a koordynatorem projektu. Celem wymiany jest wspólne prowa-
dzenie prac badawczych, trans fer wiedzy, wymiana doœwiadczeñ i podnoszenie kompetencji badaczy
koordynatora projektu. Informacje dot. programu Re search Po ten tial FP7 mo¿na znaleŸæ na stronie:
http://ec.europa.eu/re search/par tic i pants/por tal/page/ca pac i ties?callIdentifier=FP7-REGPOT-2011-1

Koordynatorem projektu ATLAB jest Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Projekt realizowany jest we wspó³pracy z nastêpuj¹cymi organizacjami partnerskimi:
Royal Hol lo way,Uni ver sity of Lon don, – Lon don, UK 
AWI Al fred-Wegener Institut – Bremerhaven, Ger many 
Birbeck Col lege –Uni ver sity of Lon don, UK 
GeoBio Cen tre – Univeresity of Bergen, Nor way 
GFZ GeoForschung Zentrum – Potsdam, Ger many 
LPGN-CNRS -Lab. de Planétologie et Géodynamique de Nantes – Nantes, France 
ATOMKI – In sti tute of Nu clear Re search – Hun gary 
SUBATECH – Ecole des Mines de Nantes, Univeristet de Nantes – Nantes, France 
TPChI NHRF – Ath ens, Greece 
Uni ver sity of Göttingen – Göttingen, Ger many 
Uni ver sity of Tubingen – Tubingen, Ger many 
UTRECHT Universitaet – Utrecht, The Neth er lands 

W ramach projektu finansowane jest 36 wizyt (trwaj¹cych od 1 tygodnia do 6 miesiêcy) badaczy
Instytutu Nauk Geologicznych PAN zwi¹zanych z centrum ATLAB w organizacjach partnerskich.
Ponadto projekt pokrywa koszty przyjazdu do centrum ATLAB 26 badaczy z organizacji part ner-
skich.Cele naukowe oraz zakres prowadzonych wspólnie prac badawczych przedstawione s¹ w aneksie I 
do umowy grantowej z Komisj¹ Europejsk¹, bêd¹cym za³¹cznikiem do wniosku (An nex I – De scrip tion
of Work).

Pro ject: Penn syl va nian ter res trial hab i tats and biotas in south east ern Eu rope and north ern
Asia Mi nor and their re la tion to tec ton ics and cli mate. IGCP 575 Pro ject
Partnerzy: Projekt realizowany przez 42 instytucje naukowe z 19 krajów
Koordynator ze strony ING PAN: dr Artur Kêdzior; dr Mariusz Paszkowski; dr Aneta Anczkiewicz;
dr hab. Monika A. Kusiak
Okres realizacji: 2010–2015

Projekt dotyczy badañ póŸnokarboñskich œrodowisk lasów deszczowych, ich sk³adu roœlinnego
oraz zespo³ów zwierzêcych je zamieszkuj¹cych. Obszar badañ rozci¹ga siê od Alp Po³udniowych i
Wschodnich przez Ba³kany, rejon Morza Czarnego (³¹cznie z Anatoli¹ i Donbasem) a¿ po Kaukazu i
reprezentuje wschodni¹ czêœæ pasa obni¿eñ przedgórskich ³añcucha waryscyjskiego wraz z basenami
œródgórskimi. Badania koncentruj¹ siê zró¿nicowaniu roœlinnoœci karboñskiej i zró¿nicowaniu paleo-
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biogeograficznym w celu okreœlenia zmian œrodowiskowych w czasie. Specjaln¹ uwagê po³o¿ono na
badania zwierz¹t l¹dowych oraz ryb. Analiza szcz¹tków roœlinnych i zwierzêcych pozwoli lepiej zrozu-
mieæ zale¿noœci czasowo-przestrzenne pomiêdzy obecnie rozdzielonymi basenami a przez to stworzyæ
jak najlepszy model paleogeograficzny. Ponadto integracja danych sedymentologicznych z zapisem
paleontologicznym daje mo¿liwoœæ skonstruowania syntetycznego modelu siedlisk i zmian biotycznych 
wschodniej Eurameryki.

Pro ject: SCORE/IGBP WG138: Mod ern Planktic Foraminifera and Ocean Changes
Partnerzy: Projekt realizowany przez grupê robocz¹, sk³adaj¹c¹ siê z 10 cz³onków i 15 cz³onków
towarzysz¹cych z ponad 15 krajów.
Koordynator ze strony ING PAN: dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr Pawe³ Topa, Eiichi Setoyama MSci
Okres realizacji: 2011–2014

Projekt realizowany w ramach Sci en tific Com mit tee on Oce anic Re search oraz In ter na tional Geo-
sphere/Bio sphere Programme. Celem grupy roboczej nr 138 jest synteza wiedzy na temat wspó³czes-
nych otwornic planktonicznych jako wskaŸników zmian globalnych oceanu. Zaproponowano i zaakce-
ptowano, ¿e g³ównym œrodkiem przekazu informacji bêdzie witryna internetowa eForams.org za³o¿ona
przez pracowników Laboratorium Modelowania Biogeosystemu.

Pro ject: IGCP-SIDA Pro ject 599 (2011-2014) The chang ing Early Earth
Partnerzy: 160 instytucji naukowych ze krajów Europejskich, Azjatyckich, Australii, Ameryki Po³ud-
niowej i Pó³nocnej
Koordynator ze strony ING PAN: prof. dr hab. Ewa S³aby
Okres realizacji: 2011–2014

Subprojekt: Rola tektoniki p³yt w wymianie substancji lotnych pomiêdzy p³aszczem a skorup¹ w
Archaiku; team-leader Ewa S³aby

Rodzaj i koncentracjê substancji lotnych mo¿na zidentyfikowaæ na podstawie ich zawartoœci w
nominalnie bezwodnych i uwodnionych minera³ach (CHONS, halogenki, gazy szlachetne). Dwa
œrodowiska mog¹ mieæ zasadnicze znaczenie w wymianie substancji lotnych w okresie rozwoju Ziemi w
Archaiku: charakter pióropusza p³aszcza (mokry – suchy), charakter subdukcji (mokry – suchy). Istniej¹
dwie szko³y podaj¹ce argumenty za jak i przeciw œrodowiskom uwodnionym na granicy p³aszcz –
skorupa. „Mokry” p³aszcz mo¿e generowaæ roztwory fertylne o zró¿nico- wanym sk³adzie. W strefie
subdukcji o wy¿szym od obecnego gradiencie temperatur mog¹ byæ uwalniane (przez odgazowanie cia³
magmowych) roztwory o znacz¹cej aktywnoœci wody. Dok³adne dane na temat przep³ywu roztworów
pomiêdzy p³aszczem a skorup¹ nie s¹ znane. Temat ten wymaga badañ.

Pro ject: Vol ca nic sys tems within the Cen tral Eu ro pean Permocaboniferous intermontane
bas ins and their base ment – Lusatia – Silesia – Bo he mia (VENTS) – Ger man-Pol ish-Czech
DAAD pro ject
Partnerzy: 10 instytucji Naukowych Niemiec, Czech, Polski
Koordynator ze strony ING PAN: prof. dr hab. Ewa S³aby
Okres realizacji: June 2006–

Pó³nocne obrze¿e Masywu Czeskiego w okresie póŸnego karbonu i wczesnego permu charakte-
ryzuje siê powstawaniem basenów œródgórskich z siln¹ aktywnoœci¹ wulkaniczn¹. Konsekwentnie,
osady tych basenów s¹ przewarstwione produktami wulkanizmu i subwulkanizmu alkaliczno-wapnio-
wego (Niecka Œródsudecka, pó³nocno-sudecki basen, basen podnó¿a Karkonoszy i Döhlen, odpo-
wiednio w po³udniowej Polsce, pó³nocnych Czechach i wschodniej Saksonii. Ponadto, istotne infor-
macje na temat magmowej ewolucji tych systemów mo¿na osi¹gn¹æ poprzez badanie subwulkanicznych 
cia³ w s¹siednim bloku £u¿yc, we wschodniej Saksonii i bloku Karkonoszy na obszarze Polski i Czech.
Projekt poœwiecony jest tym zagadnieniom.
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Pro ject: Evo lu tion of con ti nen tal ac cre tion styles, from early con ti nen tal nu cleus to
Hi ma la yan-style col li sion: 1,000 Ma of crustal de vel op ment in the Kaapvaal craton. !Khure
pro ject – sub-pro ject 2B
Partnerzy: Projekt realizowany przez 12 instytucji naukowych z 5 krajów (Francja RPAfryki, Aus tra lia,
Niemcy, Polska) 
Koordynator ze strony ING PAN: prof. dr hab. Ewa S³aby
Okres realizacji: 2009–2012

Projekt ten koncentruje siê na rozpoznaniu zmian stylu przyrostu (akrecji) skorupy w okresie » 1
Ga historii geologicznej kratonu Kaapvaal, tj. od 3,5 do 2,5 Ga. W tym okresie powsta³y pierwsze
zacz¹tki kratonu; utwory zachowane w starszych czêœciach pasa granitowego i zieleñcowego Barberton.
Po epizodzie tym nast¹pi³a akrecja dwóch egzotycznych bloków; terranu Stolzburg 3,22 Ga i terranu
An cient Gneiss Terrane w 3,14 Ga Na pó³noc i na zachód od masywu granitowego Barberton i Green-
stone Terrane znajduje siê pod³o¿e zmetamorfizowane w facji amfibolitowej (greenstone belts) wyd³u-
¿one w kierunku NE-SW, wieku od 3,0 do 2,7 Ga. Pasy te wydaj¹ siê one rejestrowaæ proces akrecji
wulkanicznych ³uków dokuj¹cych do pierwotnych fragmentów kratonów. Niewiele wiadomo o historii
tych ska³. Ca³a sekwencja akrecji wydaje siê zyskiwaæ punkt kulminacyjny w dalszym procesie doko-
wania kratonów Kaapvaal i Zim ba bwe oko³o 2,65 Ga.

Pro ject: Ant arc tic Cli mate Evo lu tion (ACE)
Partnerzy: Projekt realizowany pod egid¹ SCAR (Sci en tific Com mit tee on Ant arc tic Re search) oraz IV
Miêdzynarodowego Roku Polarnego (IVth In ter na tional Po lar Year – 4IPY), powsta³a na bazie wczeœ-
niejszego programu Ant arc tic Off shore Stra tig ra phy (ANTOSTRAT)
Koordynator ze strony ING PAN: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, dr hab. Monika Kusiak, mgr Anna
Mozer
Okres realizacji: 03.2008–03.2011

W ramach projektu ACE Instytut Nauk Geologicznych PAN wspó³realizuje razem z Zak³adem
Biologii Antarktyki PAN, Pañstwowym Instytutem Geologicznym (Badawczym), Wydzia³em Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Fizyki Atomowej Wêgierskiej Akademii Nauk (ATOMKI)
zadania badawcze dotycz¹ce litostratygrafii, chemostratygrafii i magnetostratygrafii kenozoicznych for-
macji skalnych na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych. Zastosowane me-
tody to kartowanie i profilowanie geologiczne, badania petrograficzno-geochemiczne, badania paleo-
magnetyczne, datowania ska³ metodami izotopów radiogenicznych (K-Ar i U-Pb) oraz metod¹ izotopo-
wej stratygrafii strontowej (SIS). Zadania te s¹ realizowane przy wsparciu finansowym MNiSW (projekt 
badawczy miêdzynarodowy DWM/N8IPY/2008) oraz logistycznym wsparciu Polskiej Stacji Antar-
ktycznej im. H. Arctowskiego.

Pol ish-Ger man Sci en tific Award CO PER NI CUS
Koordynatorzy: dr in¿. Bartosz Budzyñ (ING PAN); dr Dan iel E. Harlov 

W lipcu 2011 zg³oszono nominacjê dr B. Budzynia oraz dr D.E. Harlova do Polsko-Niemieckiej
Nagrody Naukowej CO PER NI CUS. Nagroda jest wspólnym przedsiêwziêciem Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej i Deut sche Forschungsgemeinschaft.
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WYKAZ TEMATÓW REALIZOWANYCH W 2011 ROKU NA PODSTAWIE UMÓW

Nr Temat
Koordynator
w ING PAN

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. Nonna
Bakun-Czubarow

Prof. Deru Xu
Instytut Geochemii Chiñskiej
Akademii Nauk

2008-20012

CHORWACJA

Palaeogeographic his tory of the Adria plate:
palaeomagnetic reconstruction

prof. Marek
Lewandowski

dr Igor Vlahovic, Uniwersytet 
w Zagrzebiu

2008-2011

FRANCJA

3
Procesy ekwilibracji i re-ekwilibracji w
granitach archaicznych

prof. Ewa S³aby
prof. Herve Mar tin, CNRS,
Uniwersytet Blaise Pascal

2011-2012

ROSJA

4

Iden ti fi ca tion of geo chem i cal and hy dro dy -
namic pro cesses re spon si ble for the for ma -
tion  of eco nom i cally use ful min eral wa ters
in multi-aqui fer hydrogeological sys tems:
Staraya Russa spa, Leningradzkij Artesian
Basin

dr Adam
Porowski

dr Natalia Vinograd,
Uniwersytet w St. Petersburgu

2009-2014

5

Historia subfosylnej fauny (Cladocera) w
jeziorach polskich i rosyjskich ze
szczególnym uwzglêdnieniem wp³ywu
antropogenicznego i zmian klimatu

prof. Krystyna
Szeroczyñska

dr hab. Alexy A. Kotov, A.N.
Severtsov, Instytut Ekologii i
Ewolucji Rosyjska Akademia
Nauk

2011-2013

6
Subfosylna fauna Cladocera (Crustacea) w
osadach jezior polski i Rosji – ró¿nice i
podobieñstwa

prof. Krystyna
Szeroczyñska

dr hab. A. Sinev, Wydzia³
Biologii Uniwersytetu
£omonosowa, Moskwa

2011-2013

7

Prekambryjskie i paleozoiczne ska³y
osadowe Uralu i Syberii jako wskaŸniki
ewolucji œrodowisk morskich i l¹dowych:
badania mineralogiczne i izotopowe

prof. Jan Œrodoñ

prof. Igor M.Gorokhov, Inst.
Geologii Prekambru i
Geochronologii, Rosyjska
Akademia Nauk

2011-2013

8

Badanie regolitu z cia³ planetarnych i ich
analogów – opracowanie modeli
geochemicznych ró¿nych  typów materii
pozaziemskiej

prof. Ewa S³aby
Dr Mikhail Vlad. Gerasimov,
Instytut Badañ Kosmicznych,
Rosyjska Akademia

2011-2015

9
Opracowanie metod analizy geochemicznej
materii pozaziemskiej

prof. Ewa S³aby
Dr Mikhail Vlad. Gerasimov
Instytut Badañ Kosmicznych,
Rosyjska Akademia Nauk

2011-2015

RUMUNIA

10
Rekonstrukcja paleoœrodowiska na
podstawie badañ osadów jaskiniowych i
jeziornych Polski i Rumunii

dr hab. Hel ena
Hercman

dr Silviu Constantin, "Emil
Racovita" Instytut
Speleologii, Rumuñska
Akademia Nauk

2010-2012

S£OWACJA

11
Aktywnoœæ tektoniczna Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej od miocenu do dziœ

prof. Antoni
Tokarski

dr Dušan Starek, Inst.
Geologiczny, S³owacka
Akademia Nauk

2010-2012

12

Badania s³owackich i polskich krzemianów
warstwowych jako wskaŸników procesów
geologicznych i jako surowców
przemys³owych

prof. Jan Œrodoñ

prof. Pe ter Uhlík, Wydzia³
Geologii i Mineralogii, Inst.
Nauk Przyrodniczych, Uniw.
Comeniusa, Bratys³awa

2010-2011



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI TEMATÓW W RAMACH UMÓW

CHIÑSKA REPUBLIKA LUDOWA
Umowa o wspó³pracy naukowej zawarta w ramach porozumienia miêdzy PAN i ChAN, na lata
2011-2013 pomiêdzy Instytutem Nauk Geologicznych PAN i Instytutem Geochemii w Kantonie ChAN

Temat: 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

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, prof. dr Deru Xu

W roku sprawozdawczym kontynuowane by³y zintegrowane badania mineralogiczno-geochemi-
czne i izotopowo-geochronologiczne próbek rudy i ska³ goszcz¹cych polimetaliczne z³o¿e Shilu. Kon-
tynuowano tak¿e poszukiwania wzbogaconej w kobalt rudy pirytowej, odpowiedniej do datowania
okruszcowania siarczkowego metod¹ Re-Os. Weryfikacji poddano czêœæ dotychczasowych wyników
datowania procesów skarnizacji i metalogenezy metod¹ CHIME na monacytach, poprzez wyszukiwanie 
w tych minera³ach pierwotnych domen, w których nie zachodzi³y procesy rozpuszczania i wtórnego
wytr¹cania. Domeny te charakteryzowa³y siê wy¿sz¹, na ogó³, zawartoœci¹ Th i starszym pozornym
wiekiem krystalizacji. Przeprowadzono tak¿e studium zmiennoœci siarczkowych paragenez kruszco-
wych z³o¿a Shilu. Wyniki badañ by³y prezentowane w dwóch wspólnych wyst¹pieniach: 1) “A new ore
min eral as sem blages from the Shilu iron-polymetallic de posit” – na Konferencji Goldschmidt 2011, w
Pradze, Republika Czeska; 2) “Przyczynek do znajomoœci mineralizacji kruszcowej polimetalicznego
z³o¿a Shilu w Chinach” – na V. Ogólnopolskiej Konferencji “Badania petrologiczne i mineralogiczne w
geologii”, 2011, PIG-PIB, Warszawa. Celem przeprowadzenia badañ porównawczych z³o¿a Shilu z
prekambryjskimi laminowanymi z³o¿ami rud ¿elaza typu BIF, zgromadzono, we wspó³pracy z prof.
Yuriyem Fedoryshynem z Instytutu Poszukiwañ Geologicznych Ukrainy, regionaln¹ literaturê i repre-
zentatywne próbki rudy i ska³ p³onnych z klasycznego z³o¿a typu BIF w Krzywym Rogu.

CHORWACJA
Porozumienie o wspó³racy naukowej PAN - CANiS

Temat: Ewolucja paleoigeograficzna i historia termiczna Dynarydów

Part ner: Uni ver sity of Zagreb, Fac ulty of Min ing, Ge ol ogy and Pe tro leum En gi neer ing,
Adres: Pierottijeva 6, HR-10000 Zagreb, Chorwacja
Koordynatorzy: prof. dr hab. Marek Lewandowski
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Nr Temat
Koordynator
w ING PAN

Part ner zagraniczny
Okres

umowy

UKRAINA

13
Korelacja stratygraficzna stanowisk
paleolitycznych Ukrainy i Polski na tle
zmian klimatycznych w czwartorzêdzie

prof. Teresa
Madeyska

dr Oleksandr Sytnyk, Inst.
Ukrainozn. NANU, dr Maryna 
Komar Inst. Nauk. Geol.
NANU

2009-2011

USA

14 Projekt badañ sejsmicznych PolandSPAN
prof. Marek
Lewandowski

Buffenmyer, V., ION GTX
Tech nol ogy

2011-2027

WÊGRY

15
Relacje pomiêdzy anizotropi¹ magnetyczn¹
a deformacj¹ tektoniczn¹ w Karpatach
zewnêtrznych

prof. Antoni
Tokarski

dr Emõ Márton, Instytut
Geofizyczny Wêgier

2011-2013

16
Geochronologia kenozoicznej sukcesji
skalnej Wyspy Króla Jerzego, Antarktyka
Zachodnia

prof. Krzysztof
Krajewski

dr Zoltan Pecskay, Instytut
Badañ Nuklearnych WAN

2011-2013



Projekt jest elementem szerszego programu naukowego, zmierzaj¹cego do lepszego zrozumienia
ewolucji paleogeograficznej mikrop³yty Adrii w jej relacjach przestrzennych w stosunku do innych
kontynentów i bloków skorupowych rozpadaj¹cej siê Pangei, w szczególnoœci Gondwany i Eurazji. Ten
aspekt historii geologicznej Adrii, która tworzy znacz¹c¹ czêœæ Chorwacji, pozostaje nieznany. Na
obecnym etapie pro gram obejmuje analizy paleomagnetyczne, facjalne i mineralogiczne. Pro gram ba-
dañ realizowany bêdzie przez wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê zespo³y naukowe z Polski (paleomagnetyzm, 
badania facjalne) i Chorwacji (geologia ogólna i tektonika), z mo¿liwym rozwojem tej wspó³pracy w
kierunku badañ tektonicznych, mineralogicznych i stratygrafii. Projekt obejmuje tak¿e badania mine-
ra³ów ilastych, zmierzaj¹ce do lepszego poznania historii termicznej Dynarydów

FRANCJA
Pozorumienie o wspó³pracy naukowej PAN - CNRS

Temat: Procesy ekwilibracji i re-ekwilibracji w granitach Archaicznych (Equil i bra tion and
re-equil i bra tion pro cesses in Archaean gran ites); Mécanismes déquilibrage et de rééquilibrage
géochimique et minéralogique dans les gran ites Archéens

Part ner: CNRS, UMR 6524, LMV, F-63038 CLERMONT-FERRAND
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i prof. dr Herve Mar tin

Badania nad genez¹ granitów wykorzystuj¹ za³o¿enie, ¿e sk³ad ska³y odzwierciedla pierwotny stan
równowagi systemu i mo¿e byæ u¿yty do konstrukcji modeli ich powstawania. Granity s¹ produktem
wielo-etapowych procesów, z których ka¿dy wp³ywa na ustalenie tego stanu. Procesy re-ekwilibracji
pod wp³ywem substancji lotnych, powoduj¹ce znaczne zmiany sk³adu szczególnie w zakresie dystry-
bucji pierwiastków œladowych, s¹ najczêœciej ignorowane. Sk³ad ska³y jest jednak¿e silnie uzale¿niony
od tego etapu, tak wiêc bez zdefiniowania i rozdzielenia wp³ywu procesów pierwotnych od wtórnych,
nie mo¿na go u¿yæ do modelowania geochemicznego. Projekt podejmuje ten prob lem. Metodologia
badañ zastosowanych bazowaæ bêdzie na geochemii (EMPA, LA ICP MS), technikach wizualizacji (3D, 
CL) oraz statystyce fraktalnej. 

ROSJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i RAN

Temat: Opracowanie metod analizy geochemicznej materii pozaziemskiej

Part ner: Space Re search In sti tute RAN 
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby (prof. dr Hans Rickman CBK) i dr Mikhail Gerasimov

Jednym z najwa¿niejszych zadañ Misji Phobosa jest pobranie próbki gruntu i dostarczenie jej do
powierzchni Ziemi. Próbka bêdzie pobrana z pomoc¹ próbnika polskiej konstrukcji – CHOMIKA;
zaprojektowanego i wykonanego w Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badañ
Kosmicznych PAN w Warszawie. Poza pobraniem próbki CHOMIK ma za zadanie wykonanie pomia-
rów termalnych i mechanicznych na regolicie Phobosa. Zespó³ badañ petrograficznych, mineralogicz-
nych, geochemicznych, datowañ jak i przygotowanie mowych modeli termo-fizycznych pozwoli na
odczytanie historii powstania Phobosa o okresu w jakim zosta³ przechwycony. Iloœæ materia³u jaki ma
dostarczyæ misja jest niewielka. Taka iloœæ wymaga opracowania nowych procedur badañ geochemicz-
nych dla maksymalizacji uzyskania danych. Istnieje te¿ potrzeba opracowania nowych metod proceso-
wania danych.

ROSJA
Podpisany trójstronnie Let ter of In tent 

Temat: Iden ti fi ca tion of geo chem i cal and hy dro dy namic pro cesses re spon si ble for the for ma tion 
of eco nom i cally use ful min eral wa ters in multi-aqui fer hydrogeological sys tems: Staraya Russa
spa, Leningradzkij Ar te sian Ba sin.

Part ner: Fac ulty of Ge ol ogy, De part ment of Hydrogeology, Sankt Pe ters burg State Uni ver sity; In sti tute
of Hydrogeoecology, RAN
Koordynatorzy: koordynatorzy: dr Adam porowski, dr Natalia Vinograd, dr Igor Tokarev; konsultanci:
prof. dr hab. Jan Dowgia³³o, prof. dr hab. Stanis³aw Ha³as, prof. Arkady Voronov
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W celu zacieœnienia wspó³pracy, w roku 2010 z³o¿ono wspólny wniosek do MNiSW o wpisanie
tematu badawczego do oficjalnej wspó³pracy na lata 2011–2013 na zasadach wniosku niewspó³finanso-
wanego. Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi z MNiSW.

Czêœæ badañ objêtych zakresem wspó³pracy zosta³a przeniesiona jako statutowe zadanie badawcze
na rok 2011: “Or i gin and for ma tion of eco nom i cally use ful min er al ized wa ters of Staraya Russa spa,
Leningradskij Ar te sian Ba sin”. Zadanie statutowe zakoñczono w grudniu 2011; w przygotowaniu jest
artyku³ do publikacji; opis – w zadanich statutowych;

ROSJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i Rosyjsk¹ Akademi¹ Nauk

Temat: Zmiany zachodz¹ce w jeziorach w Polsce i Rosji pod wp³ywem klimatu i dzia³alnoœci
cz³owieka

Part ner: Instytut Ekologii i Ewolucji im A.N. Severtsova Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
Koordynatorzy: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, doc. Alexey Kotov 

W ramach realizacji nowego projektu badawczego, podpisanego na lata 2011–2013, w czasie
pobytu w marcu br. w Moskwie wykonano (z lodu) wiercenia na jeziorze Glubokoe. Pobrano kilka
rdzeni osadów oraganogenicznych, zarówno ze strefy litoralnej jak i otwartej wody. W terenie, (na Stacji 
Hydrobiologicznej) pro file osadów zosta³y opisane litologicznie i opróbowane. Osady pobrane przy
pomocy sondy grawitacyjnej (w³asnoœæ ING PAN) przewieziono do Warszawy celem wydatowania
metod¹ Pb-210. Osady pobrane instorfem (rdzenie do 8 m) przeznaczono do wykonania analiz biolo-
gicznych i chemicznych. Analizy te przeprowadzone bêd¹ przez specjalistów rosyjskich z Moskwy i
Petersburga.

W czasie pobytu w Instytucie Ekologii i Ewolucji w Moskwie szczegó³owo omowiono plan dzia³añ 
na nastêpne lata. Ustalono, ¿e ju¿ w roku 2012 uka¿e sie artyku³ nt. wstêpnych wyników badañ.

ROSJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i RAN

Temat: Prekambryjskie i paleozoiczne ska³y osadowe Uralu i Syberii jako wskaŸniki ewolucji
œrodowisk morskich i l¹dowych: badania mineralogiczne i izotopowe

Part ner: Instytut Geologii i Geochronologii Prekambru RAN
Koordynatorzy: Prof. dr hab. Jan Œrodoñ, Prof. Igor M.Gorokhov

2–8.10.2011 w Petersburgu przebywali J. Œrodoñ i A. Kêdzior. Opróbowali jedyne w okolicy Pe -
tersburga naturalne ods³oniêcie i³owców górnego ediakaru, wyg³osili referaty oraz omówili zasady oraz
aspekty logistyczne przysz³ej wspó³pracy w zakresie badañ ediakaru na platformie rosyjskiej (okolice
Petersburga i Archangielska). 

RUMUNIA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiêdzy PAN i Rumuñsk¹ Akademi¹ Nauk

Temat: Rekonstrukcja paleoœrodowiska na podstawie badañ osadów jaskiniowych i jeziornych
Polski i Rumunii

Part ner: Emil Racovita; In sti tute of Spe le ol ogy, Ro ma nian Acad emy
Koordynatorzy: dr hab. Hel ena Hercman, dr Silviu Constantin

W daniach 18.09–1.10.2011 r. przeprowadzono prace terenowe, w których brali udzia³ dr. Oana
Moldovan i dr Silviu Constantin z Instytutu Speleologii im. Emil Racovita; Rumuñskiej Akademii Nauk. 
Przeprowadzono prace terenowe w Jaskini NiedŸwiedziej w Kletnie (Sudety). Zapoznano siê ze œrodko-
wymi i dolnymi piêtrami jaskini. Dodatkowo przeanalizowano wykszta³cenie osadów oraz szcz¹tki
organiczne w wybranych stanowiskach paleozoologicznych oraz dotychczasowe wyniki ich badañ.
Obserwacje te by³y podstaw¹ przeprowadzonej dyskusji dotycz¹cej sposobów zasiedlania i zachowania
niedŸwiedzi jaskiniowych na terenie Polski i Rumunii. Rozpoczêto prace na terenie Wy¿yny Kra-
kowsko-Czêstochowskiej. W trakcie wizyty na stanowisku w £utowcu pobrane zosta³y próbki osadów
jaskiniowych do pilota¿owych badañ paleozoologicznych.
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Podsumowano dotychczasowe badania osadów jeziora Zaton w Rumunii, pobranych w 2010 r., a
przeprowadzonych w ING PAN do chwili obecnej. Zaplanowano dalsze prace terenowe do przeprowa-
dzenia w trakcie wyjazdu zespo³u do Rumunii w paŸdzierniku 2011 r. W ramach tego wyjazdu dr M.
G¹siorowski wraz z dr Silviu Constantin i dr Oana Moldovan odwiedzi³ rejony krasowe w po³udniowo
zachodniej czêœci Rumunii. Zapozna³ siê z typem krasu i wykszta³ceniem osadów w kilku jaskiniach tej
czêœci Rumunii. W trakcie prac terenowych pobra³ próbki wody z jaskini Closani do analizy zawartoœci
trytu, celem oznaczenia wieku tych wód. W trakcie prac nad okresowym jeziorem Zaton pobra³
sekwencjê osadów celem oznaczenia wieku profilu metod¹ o³owiu 210Pb i metod¹ radiowêglow¹. W ra-
mach prac kameralnych przedyskutowano wyniki dotychczasowych oznaczeñ wieku osadów jeziora
Zaton i ustalono plan prac w roku 2012.

S£OWACJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miedzy PAN i SAN

Temat: Aktywnoœc tektoniczna Kotliny Orawska-Nowotarskiej od miocenu do dziœ

Part ner: Geo log i cal In sti tute, Slo vak Acad emy of Sci ences 
Koordynatorzy: prof. dr. hab. Antoni Tokarski, dr Dusan Starek

G³ównym celem projektu jest zrozumienie genezy wstrzasów sejsmicznych w Kotlinie Orawsko-
Nowotarskiej. Nasze badania koncentruja sie na analizie strukturalnej neogeñsko-czwartorzêdowego
wype³nienia kotliny. Projekt stanowi kontynuacjê polsko-s³owackich badan tektonicznych prowadzo-
nych od roku 1996, których wynikiem s¹: 8 publikacji w czasopismach recenzowanych, 4 publikacji w
czasopismach nie recenzowanych oraz 11 abstraktach konferencyjnych. 

USA
ION GTX Tech nol ogy

Temat: Projekt badañ sejsmicznych PolandSPAN

Part ner: Buffenmyer, V., ION GTX Tech nol ogy, Hous ton, USA 
Koordynatorzy: Lewandowski, M. (ING PAN), Krzywiec, P. (PIG-PIB), Buffenmyer, V. (ION)

Projekt PolandSPAN przewiduje przeprowadzenie wysokorozdzielczych badañ sejsmiki refleksyj- 
nej na obszrze Polski w latach 2011-2026, ukierunkowanych na rozpoznanie geologicznych struktur
wg³êbnych obszaru Polski. Parametry akwizycji w projekcie PolandSPAN bêd¹ przewy¿sza³y te stoso-
wane dotychczas w projektach poszukiwawczych i naukowych. W szczególnoœci nacisk zostanie po³o-
¿ony na g³êbok¹ penetracjê sygna³u, d³ugie offsety i d³ugie czasy rejestracji, a tak¿e na gêste próbko-
wanie przestrzenne i czasowe danych, tak by uzyskaæ optymalne obrazowanie struktur zarówno p³yt-
kich, jak i g³êbokich. celem jest opracowanie kompleksowego modelu budowy geologicznej i ewolucji
badanych basenów osadowych, w tym równie¿ modelu ewolucji systemów naftowych w kontekœcie
dystrybucji i historii pogr¹¿ania i wynoszenia ska³ macierzystych i zbiornikowych, ewolucji potencjal-
nych pu³apek stratygraficznych i strukturalnych etc.

W zakres zintegrowanej interpretacji geofizyczno-geologicznej wejd¹ nastêpuj¹ce zagadnienia:
Integracja danych sejsmiki refleksyjnej z dostêpnymi danymi refrakcyjnymi (korelacja g³ównych

granic refleksyjnych z granicami wyznaczonymi w oparciu o dane refrakcyjne, wykorzystanie modeli
prêdkoœciowych opartych na danych refrakcyjnych do konwersji czasowo-g³ebokoœciowej danych sejs-
miki refleksyjnej – por. równie¿ roz. 7)

Integracja danych sejsmiki refleksyjnej z danymi magnetotellurycznymi (korelacja granic reflek-
syjnych i jednostek strukturalnych zidentyfikowanym szczególnie w g³êbszym pod³o¿u z obszarami o
odmiennej opornoœci zidentyfikowanych na danych magnetotellurycznych)

 2D modelowania grawimetryczne wzd³u¿ wybranych profili sejsmicznych (weryfikacja modelu
strukturalnego opracowanego za pomoc¹ danych sejsmicznych poprzez wykorzystanie estymowanych
rozk³adów gêstoœci oraz geometrii pokrywy osadowej i pod³o¿a otrzymanych na podstawie interpretacji
sejsmiki)

 2D modelowania magnetyczne wzd³u¿ wybranych profili sejsmicznych (weryfikacja modelu
strukturalnego opracowanego za pomoc¹ danych sejsmicznych poprzez wykorzystanie estymowanych
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rozk³adów w³asnoœci magnetycznych oraz geometrii pokrywy osadowej i pod³o¿a otrzymanych na
podstawie interpretacji sejsmiki)

2D modelowania termiczne
W efekcie realizacji tych prac opracowane zostan¹ modele budowy geologicznej ca³ej pokrywy

osadowej oraz jej pod³o¿a. Modele te bêdzie mo¿na wykorzystaæ do bardziej zaawansowanych analiz
geologicznych takich jak np. bilansowanie przekrojów geologicznych, s³u¿¹ce do iloœciowej analizy
ewolucji tektono-stratygraficznej basenów osadowych.

Ca³y proces interpretacji danych bêdzie mia³ charakter iteracyjny. Wyniki interpretacji danych
sejsmicznych weryfikowane poprzez modelowania sejsmiczne, grawimetryczne i magnetyczne, zmody- 
fikowane modele strukturalne wykorzystywane bêd¹ do opracowania finalnych modeli prêdkoœcio-
wych, które z kolei pos³u¿¹ do migracji g³êbokoœciowej przed sk³adaniem oraz do konwersji czasowo-
g³êbokoœciowej profili czasowych. Tak szeroki zakres prac interpretacyjnych w po³¹czeniu z ogromn¹
iloœci¹ danych do interpretacji (sumarycznie prawie 10 000 km nowo pomierzonych danych sejsmicz-
nych, archiwalne dane sejsmiczne, dane otworowe z kilkuset otworów, dane magnetotelluryczne, dane
grawimetryczne, dane magnetyczne) determinuj¹, ³¹cznie z ca³kowitym czase niezbêdnym do pomierze- 
nia i przetworzenia danych sejsmicznych i magnetotellurycznych, 

Projekt realizowany bedzie etapami do roku 2026. Pierwszy etap obejmie sk³on platformy wscho-
dnio-europejskiej i bedzie trwa³ piêæ lat. Pocz¹tek akwizycji danych sejsmicznych przewidywany jest na 
styczeñ 2012. Wspó³praca z Instytutem Geofizyki PAN (GeoPlanet), Pañstwowym Instytutem Geolo-
gicznym-PIB oraz ION GTX Tech nol ogy (USA). Ca³y projekt zosta³ zaakceptowany przez g³ownego
geologa kraju (MInisterstwo Œrodowiska) w sierpniu 2011r.

WÊGRY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiedzy PAN i WAN

Temat: Geochronologia kenozoicznej sukcesji skalnej Wyspy Króla Jerzego, Antarktyka
Zachodnia

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

Projekt dotyczy geochronologii zmian klimatycznych okresu transformacji paleoœrodowiskowej
Antarktyki Zachodniej w kenozoiku. Obejmuje on systematyczn¹ analizê próbek kenozoicznych for-
macji skalnych na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych. Sukcesja skalna tam
wystêpuj¹ca stanowi unikalny zapis glacjacji Antarktyki Zachodniej, poczynaj¹c od op ti mum klima-
tycznego wczesnego-œrodkowego eocenu a¿ po raptown¹ progradacjê antarktycznej pokrywy lodowej
we wczesnym oligocenie oraz jej póŸniejsze fluktuacje w póŸnym oligocenie i wczesnym miocenie.
Sukcesja ta zawiera kontynentalne, morskie i glacjalno-morskie osady prze³awicone ze ska³ami wulka-
nicznymi, reprezentowanymi g³ównie przez potoki law bazaltowych. Ska³y bazaltowe Wyspy Króla
Jerzego s¹ szczególnie dogodne do okreœlania wieku geologicznego przy pomocy metod radiogenicz-
nych. Projekt wykorzystuje metodê potasowo-argonow¹ w oparciu o zaplecze laboratoryjne Instytutu
Fizyki Atomowej WAN. Badania metod¹ potasowo-argonowa s¹ wspierane szczegó³ow¹ analiz¹ petro-
graficzn¹ i geochemiczn¹, wykonywan¹ w Instytucie Nauk Geologicznych PAN. Dotychczasowe wy-
niki pozwalaj¹ na wyró¿nienie kilku preglacjalnych oraz kilku glacjalnych stadiów paleoklimatycznych
Wyspy Króla Jerzego, które koreluj¹ siê z zapisem paleoklimatycznym znanym z Basenu Jamesa Rossa
(wyspa Sey mour) oraz z zapisem wierceñ oceanicznych na pó³kuli po³udniowej. Projekt jest czêœci¹
aktywnoœci naukowej miêdzynarodowego programu ACE (Ant arc tic Cli mate Evo lu tion) dzia³aj¹cego
pod egid¹ SCAR, którego celem jest promocja badañ oraz wymiana danych pomiêdzy grupami badaw-
czymi skoncentrowanymi nad problemami klimatycznej ewolucji Antarktyki i jej wp³ywu na wspó³-
czesny klimat Ziemi.

WÊGRY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiedzy PAN a WAN

Temat: Relacje pomiêdzy anizotropi¹ magnetyczn¹ a deformacj¹ tektoniczn¹ w Karpatach
zewnêtrznych

Part ner: Eötvös Loránd Geo phys i cal In sti tute
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Koordynatorzy: Prof. dr hab. Antoni Tokarski, dr hab. Emö Márton

Objektem badañ s¹ studia anizotropii magnetycznej trzeciorzêdowych ska³ w polskim segmencie
Karpat zewnêtrznych uzupe³nione przez analizê strukturaln¹. Celami projektu s¹ naprzód rekonstrukcja
wczesnego (podatnego) rozwoju badanych ska³, a póŸniej rekonstrukcja kompletnego rozwoju struktu-
ralnego tych ska³. Projekt jest kontynuacj¹ polsko-wêgierskich badan tektonicznych prowadzonych od
roku 1996, których wyniem s¹: 6 publikacji w czasopismach recenzowanych, jeden przewodnik konfe-
rencyjny oraz 21 abstraktów konferencyjnych. 

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA REALIZOWANA BEZ UMÓW

ARA BIA SAUDYJSKA

Temat: Biostratygrafia i paleoœrodowisko kredy po³udniowo-zachodniej czêœci Morza Barentsa
na podstawie analizy mikroskamienia³oœci.

Part ner: Earth Sci ences De part ment, King Fahd Uni ver sity of Pe tro leum and Min er als (KFUPM),
Dahran
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr hab. Mi chael A. Kaminski

Wspó³praca dotyczy badañ nad póŸnokredowymi otwornicami wy¿szych szerokoœci paleogeogra-
ficznych, m.in. pd.-zach. czêœci Morza Barentsa, Morza Norweskiego, Grzbietu £omonosova. Badania
odbywaj¹ siê w ramach wspó³pracy z Michaelem A. Kaminskim, wspó³promotorem doktoratu E.
Setoyamy.

AUS TRIA

Temat: Analiza trendów morfogenetycznych i ewolucyjnych du¿ych otwornic

Part ner: De part ment of Pa le on tol ogy, Geozentrum, Vi enna Uni ver sity, Aus tria
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. dr Johann Hohenegger

Nawi¹zano wspó³pracê skierowan¹ na badania podstawowych cech morfogenetycznych du¿ych,
z³o¿onych otwornic bentonicznych.

CZECHY

Temat: Lithological and geo chem i cal cli ma tic ar chives re corded in the Late Pa leo zoic bas ins of
the Bo he mian Mas sif; prox ies for re con struc tion of ref er ence cli ma tic curve of cen tral Eu rope

Part ner: Charles Uni ver sity in Prague
Koordynatorzy: dr Artur Kêdzior, prof. Stanislav Oplustil

Rekonstrukcja póŸnopaleozoicznego klimatu obszaru Europy Centralnej na podstawie badañ geo-
chemicznych paleogleb oraz ocena wp³ywu czynników lokalnych, regionalnych i globalnych na zmiany
zapisane w osadzie. Badania wieku cyrkonów wyseparowanych z tufów o dok³adnoœci do 100 tys. lat
pozwol¹ osadziæ w skali czasowej wykryte wariacje geochemiczne. Wykonane z tak¹ dok³adnoœci¹
badania wieku umo¿liwi¹ korelacjê krzywych geochemicznych z analogicznymi wykonanymi w Ame-
ryce Pó³nocnej a przez to oceniæ globalne efekty póŸnopaleozoicznego “ice age”.

FRANCJA

Temat: Zró¿nicowanie szybkoœci dyfuzji pierwiastków œladowych na granicy kryszta³ – stop
hybrydalny

Part ner: Blaise Pascal Universite Clermont-Ferrand
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i prof. dr Herve Mar tin

W systemie magmowym zamkniêtym rozdzia³ pierwiastków œladowych pomiêdzy krystalizuj¹c¹
fazê a stop precyzuje prawo Rayleigha. Jednoczeœnie pierwiastki g³ówne i œladowe s¹ rozdzielane wg
odmiennych praw. W systemie otwartym przyjmuje siê, ¿e rozdzia³ pierwiastków g³ównych jak i
œladowych podlega tym samym regu³om. Opis matematyczny tego rozdzia³u jest równaniem liniowym.

VII. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

88



Pierwsze doœwiadczenia eksperymentalne nad mieszaniem dwóch stosów (bez etapu krystalizacji)
wskazuj¹ na nieliniowe zachowanie pierwiastków œladowych przy liniowym zachowaniu pierwiastków
g³ównych. 

INDIE

Temat: Procesy ekwilibracji i re-ekwilibracji w granitach Archaicznych (Equil i bra tion and
re-equil i bra tion pro cesses in Archaean gran ites)

Part ner: De part ment Of Ge ol ogy, Cen tre Of Ad vanced Study, Uni ver sity Of Delhi
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i prof. dr Jayananda Mudlappa

A¿eby zbadaæ i potwierdziæ wielokrotnoœæ zmian stanu równowagi w systemie, nie wystarczy
wykonaæ badañ nad sk³adem ska³y, lecz potrzebne s¹ badania nad pojedynczymi fazami (takimi jak np.
skalenie czy apatyty), czu³ymi wskaŸnikami re-ekwilibracji na skutek ich reakcji z substancjami lot-
nymi. Zwykle zachowuj¹ one relikty o pierwotnym sk³adzie, z pierwotnymi relacjami rozk³adu pier-
wiastków œladowych obok domen zmienionych na skutek oddzia³ywania roztworów, gdzie rozk³ad
pierwiastków œladowych wskazuje na re-ekwilibracjê. Najczêœciej pierwiastki g³ówne s¹ mniej czu³e na
takie zmiany. W zale¿noœci od skali, procesy takie mo¿na uznaæ za dzia³aj¹ce w systemie zamknietym
(izo-chemiczne) lub otwartym. Zdefiniowanie i zbadanie kompleksowych wzajemnych relacji w mobil-
noœci pierwiastków œladowych fazach magmowych poddanych re-ekwilibracji jest g³ównym zadaniem
projektu.

INDIE

Temat: Zró¿nicowanie szybkoœci dyfuzji pierwiastków œladowych na granicy kryszta³ – stop
hybrydalny

Part ner: Kumaun Uni ver sity, Nainital

Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i prof. dr Santosh Kumar

W systemie magmowym zamkniêtym rozdzia³ pierwiastków œladowych pomiêdzy krystalizuj¹c¹
fazê a stop precyzuje prawo Rayleigha. Jednoczeœnie pierwiastki g³ówne i œladowe s¹ rozdzielane wg
odmiennych praw. W systemie otwartym przyjmuje siê, ¿e rozdzia³ pierwiastków g³ównych jak i
œladowych podlega tym samym regu³om. Opis matematyczny tego rozdzia³u jest równaniem liniowym.
Pierwsze doœwiadczenia eksperymentalne nad mieszaniem dwóch stosów (bez etapu krystalizacji)
wskazuj¹ na nieliniowe zachowanie pierwiastków œladowych przy liniowym zachowaniu pierwiastków
g³ównych. 

JAPONIA

Temat: Procesy ekwilibracji i re-ekwilibracji w granitach Archaicznych (Equil i bra tion and
re-equil i bra tion pro cesses in Archaean gran ites)

Part ner: De part ment of Earth and Plan e tary Sci ences, To kyo In sti tute of Tech nol ogy
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i dr Morihisa Ha ma da

A¿eby zbadaæ i potwierdziæ wielokrotnoœæ zmian stanu równowagi w systemie, nie wystarczy
wykonaæ badañ nad sk³adem ska³y, lecz potrzebne s¹ badania nad pojedynczymi fazami (takimi jak np.
skalenie czy apatyty), czu³ymi wskaŸnikami re-ekwilibracji na skutek ich reakcji z substancjami lot-
nymi. Zwykle zachowuj¹ one relikty o pierwotnym sk³adzie, z pierwotnymi relacjami rozk³adu pier-
wiastków œladowych obok domen zmienionych na skutek oddzia³ywania roztworów, gdzie rozk³ad
pierwiastków œladowych wskazuje na re-ekwilibracjê. Najczêœciej pierwiastki g³ówne s¹ mniej czu³e na
takie zmiany. W zale¿noœci od skali, procesy takie mo¿na uznaæ za dzia³aj¹ce w systemie zamknietym
(izo-chemiczne) lub otwartym. Zdefiniowanie i zbadanie kompleksowych wzajemnych relacji w mobil-
noœci pierwiastków œladowych fazach magmowych poddanych re-ekwilibracji jest g³ównym zadaniem
projektu. 
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JAPONIA
Porozumienie o wspó³pracy na bazie listów intencyjnych

Temat: Tectonometamorphic evo lu tion of Tsanbagawa belt in Ja pan

Part ner: Nagoya Uni ver sity, De part ment of Earth and Plan e tary Sci ences
Koordynatorzy: Dr hab. Rob ert Anczkiewicz i Prof. Si mon Wallis

Celem projektu jest wyjaœnienie kontrowersji wokó³ g³ównego epizodu metamorfizmu wysokociœ-
nieniowego/niskotemperaturowego w regiononie poprzez po³¹czenie kilku geochronometrów i uœciœ-
lenie zwi¹zku miêdzy otrzymanymi wiekami a konkretnymi wydarzeniami tektonicznymi. Badania
pozwol¹ na okreœlenie struktury termicznej strefy subdukcji na du¿ych g³êbokoœciach, jak równie¿ na
wyjaœnienie interakcji miêdzy stref¹ grzbietow¹ i rowu w orogenie Sanbagawa w Japoni.

KO REA, USA

Temat: Granatonoœne perydotyty ultrag³êbokiego pochodzenia w masywie czeskim (Gar net
Peri dot ites of Ul tra Deep Or i gin within Bo he mian Mas sif)

Part ner: Se oul Na tional Uni ver sity, School of Earth and En vi ron men tal Sci ences, Ko rea; In sti tute of
Geo phys ics and Plan e tary Phys ics Uni ver sity of Cal i for nia, Riv er side, USA.
Koordynatorzy: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, dr Hameyeong Jung,
prof. dr Laris sa Dobrzhinetskaya

W roku sprawozdawczym, za pomoc¹ zintegrowanych badañ metodami EMPA, EBSD i widm
Ramana stwierdzono, nieznane dotychczas, wystêpowanie topotaksjalnych wrostków rutylu i ilmenitu
w granatach perydotytów czeskiego moldanubiku (Uhrov i Nove Dvory), które znacznie rozszerza strefê 
wystêpowania astenosferycznych perydotytów wœród granulitów i gnejsów masywu czeskiego.W przy-
gotowaniu znajduje siê publikacja o perydotytach UDO w masywie czeskim i procesach ich wypiê-
trzania ku powierzchni Ziemi.

NIEMCY, SZWECJA

Temat: Badania eksperymentalne relacji stabilnoœci monacytu, ksenotymu, apatytu i allanitu
w zale¿noœci od ciœnienia, temperatury oraz fluidów z wysok¹ aktywnoœci¹ Ca vs. Na

Part ner: Deutsches GeoForschungsZentrum – GFZ, Potsdam, Niemcy; Uppsala Uni ver sity, De part ment 
of Earth Sci ences, Uppsala, Szwecja
Koordynatorzy: dr in¿. Bartosz Budzyñ, dr Dan iel E. Harlov, dr Jaros³aw Majka

Celem projektu jest eksperymentalne wyznaczenie zale¿noœci stabilnoœci monacytu, ksenotymu,
fluorapatytu oraz allanitu/REE-epidotu od sk³adu fluidu z wysok¹ zawartoœci¹ Ca vs. Na w szerokim
zakresie warunków metamorfizmu panuj¹cych na g³êbokoœci œrodkowej i dolnej skorupy ziemskiej.

NIEMCY

Temat: Zró¿nicowanie szybkoœci dyfuzji pierwiastków œladowych na granicy kryszta³ – stop
hybrydalny

Part ner: GZG - Georg-Au gust-Uni ver sity Getynga
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i dr Klaus Si mon

W systemie magmowym zamkniêtym rozdzia³ pierwiastków œladowych pomiêdzy krystalizuj¹c¹
fazê a stop precyzuje prawo Rayleigha. Jednoczeœnie pierwiastki g³ówne i œladowe s¹ rozdzielane wg
odmiennych praw. W systemie otwartym przyjmuje siê, ¿e rozdzia³ pierwiastków g³ównych jak i
œladowych podlega tym samym regu³om. Opis matematyczny tego rozdzia³u jest równaniem liniowym.
Pierwsze doœwiadczenia eksperymentalne nad mieszaniem dwóch stosów (bez etapu krystalizacji)
wskazuj¹ na nieliniowe zachowanie pierwiastków œladowych przy liniowym zachowaniu pierwiastków
g³ównych. 
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NIEMCY

Temat: Procesy ekwilibracji i re-ekwilibracji w granitach Archaicznych (Equil i bra tion and
re-equil i bra tion pro cesses in Archaean gran ites)

Part ner: GZG - Georg-Au gust-Uni ver sity Getynga 
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i prof. dr Jochen Hoefs

A¿eby zbadaæ i potwierdziæ wielokrotnoœæ zmian stanu równowagi w systemie, nie wystarczy
wykonaæ badañ nad sk³adem ska³y, lecz potrzebne s¹ badania nad pojedynczymi fazami (takimi jak np.
skalenie czy apatyty), czu³ymi wskaŸnikami re-ekwilibracji na skutek ich reakcji z substancjami lot-
nymi. Zwykle zachowuj¹ one relikty o pierwotnym sk³adzie, z pierwotnymi relacjami rozk³adu pier-
wiastków œladowych obok domen zmienionych na skutek oddzia³ywania roztworów, gdzie rozk³ad
pierwiastków œladowych wskazuje na re-ekwilibracjê. Najczêœciej pierwiastki g³ówne s¹ mniej czu³e na
takie zmiany. W zale¿noœci od skali, procesy takie mo¿na uznaæ za dzia³aj¹ce w systemie zamknietym
(izo-chemiczne) lub otwartym. Zdefiniowanie i zbadanie kompleksowych wzajemnych relacji w mobil-
noœci pierwiastków œladowych fazach magmowych poddanych re-ekwilibracji jest g³ównym zadaniem
projektu. 

NIEMCY

Temat: Zró¿nicowanie szybkoœci dyfuzji pierwiastków œladowych na granicy kryszta³ – stop
hybrydalny

Part ner: TU Bergakademie Freiberg
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i prof. dr Jens Goetze

W systemie magmowym zamkniêtym rozdzia³ pierwiastków œladowych pomiêdzy krystalizuj¹c¹
fazê a stop precyzuje prawo Rayleigha. Jednoczeœnie pierwiastki g³ówne i œladowe s¹ rozdzielane wg
odmiennych praw. W systemie otwartym przyjmuje siê, ¿e rozdzia³ pierwiastków g³ównych jak i
œladowych podlega tym samym regu³om. Opis matematyczny tego rozdzia³u jest równaniem liniowym.
Pierwsze doœwiadczenia eksperymentalne nad mieszaniem dwóch stosów (bez etapu krystalizacji)
wskazuj¹ na nieliniowe zachowanie pierwiastków œladowych przy liniowym zachowaniu pierwiastków
g³ównych. 

NIEMCY

Temat: Minera³y akcesoryczne jako wskaŸniki petrogenezy (Ac ces sory min er als as a
petrogenetical in di ca tors)

Part ner: GeoForschungs Zentrum, Potsdam
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i prof. dr Hans-Jurgen Forster

Minera³y akcesoryczne s¹ znakomitym wskaŸnikiem petrogenezy cia³ granitoidowych, w³¹czaj¹c
w to zagadnienia pochodzenia stopu, rozwoju procesów magmowych i pomagmowych, odpowiedzial-
nych za produkt finalny jakim jest pluton. Ich sk³ad geochemiczny mo¿e byæ u¿yty jako narzêdzie do
rozpoznawania nawet niewielkich zmian w sk³adzie stopu lub roztworu podczas procesu krystalizacji i
rekrystalizacji faz. Niektóre minera³y akcesoryczne takie jak cyrkon, monacyt, ksenotym s¹ noœnikami
wielu pierwiastków œladowych, które kontroluj¹ frakcjonowanie ca³ych grup pierwiastków w systemie
magmowym i pomagmowym. Mo¿na ich u¿yæ nie tylko to œledzenia rozwoju systemu magmowego-
pomagmowego, ale równie¿ u¿yæ do datowania poszczególnych etapów tych procesów. Pro gram badañ
obejmuje fazy akcesoryczne granitoidów archaicznych (indyjskich) i waryscyjskich (polskich).

NIEMCY

Temat: Gen e sis of in verted meta mor phism in Sikkim Himalaya, In dia

Part ner: Institut fuer Geologie, Mineralogie und Geophysik; Ruhr-Universität Bochum
Koordynatorzy: Dr hab. Rob ert Anczkiewicz i Prof. Sumit Chakraborty

Wspó³praca w ramach grantu MNiSW. Streszczenie to¿same ze streszczeniem z realizacji grantu.
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NIEMCY

Temat: Stratygrafia triasowych formacji fosfogenicznych Svalbardu (Stra tig ra phy of the
Tri as sic phosphogenic for ma tions of Svalbard)

Part ner: Geologisch-Paläontologisches Institut und Mu seum der Universität Ham burg, Ham burg,
Niemcy
Koordynatorzy: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, dr Wolfgang Weitschat

Opracowano kolekcje amonitów triasowych zebranych w trakcie ekspedycji geologicznych na
Ziemiæ Poùudniowego Przylàdka (S¸rkapp Land) na Spitsbergenie w latach 2001 i 2008 oraz na wyspy
Edge¸ya i Barents¸ya (Svalbard wschodni) w latach 2007 i 2009. Amonity te pochodz¹ z ogniwa
Somovbreen formacji Bravaisberget, obejmuj¹cego piaszczyste facje fosfogeniczne po³udniowego
Spitsbergenu, oraz z ogniwa Blanknuten formacji Botneheia, obejmuj¹cego mu³owcowe facje fosfoge-
niczne wschodniego Svalbardu. Ich opracowanie pozwoli na bardziej precyzyjny podzia³ biostratygra-
ficzny facji fosfogenicznych Svalbardu oraz na próbê korelacji ich rozwoju z innymi obszarami arktycz-
nej prowincji fosfogenicznej (Alaska, Arktyczna Kanada, Syberia). W lutym 2012 nast¹pi spotkanie
koordynatorów projektu celem zakoñczenia przygotowywanych na podstawie analizy z roku 2011
publikacji. Wspó³praca jest kontynuowana.

NIEMCY

Temat: Procesy morfogenetyczne tworzenia siê komór otwornic

Part ner: Max Planck In sti tute for Ma rine Mi cro bi ol ogy. Bre men, Ger many
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, Mar tin Glas

Celem nawi¹zanej wspó³pracy s¹ wspólne badania nad procesami kontroluj¹cymi morfogenezê
szkieletu otwornic, w nawi¹zaniu do badañ prowadzonych przez “Microsensor Group” nad dynamik¹
procesów chemicznych podczas wzrostu otwornic.

NIEMCY

Temat: Emissivity mea sure ments of Mercurian ba saltic an a logues. Europlanet TNA: 034-TNA2

Part ner: Plan e tary Emissivity Lab o ra tory (PEL) w Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt, Berlin
w Berlinie 
Koordynator: dr Joanna Gurgurewicz 

W Plan e tary Emissivity Lab o ra tory (PEL) w Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt w Berli-
nie mo¿liwe s¹ pomiary emisyjnoœci planetarnych materia³ów analogowych w temperaturze ponad
400°C (typowa dla niskich szerokoœci Merkurego), w pró¿ni. Pomiary emisyjnoœci z 11 próbek bazaltów 
(analogów materia³u buduj¹cego Merkurego) reprezentatywnych dla trzech ró¿nych œrodowisk geolo-
gicznych, zarówno z m³odych, jak i starszych jednostek geologicznych, zosta³y przeprowadzone za
pomoc¹ fourierowskiego spektrometru podczerwieni Bruker VER TEX 80v, w zakresie d³ugoœci fali
3-16 µm, dla materia³u we frakcji <25 µm.

NORWEGIA

Temat: Charakterystyka geologiczna triasowych horyzontów macierzystych dla ropy naftowej
na archipelagu Svalbard (Geo log i cal char ac ter is tics of the Tri as sic pe tro leum source beds in
Svalbard)

Part ner: SINTEF Pe tro leum Re search, Trondheim, Norwegia
Koordynatorzy: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, dr Atle MÝrk

Przeprowadzono analizê geochemiczn¹ wybranych fragmentów triasowych formacji osadowych
VikinghÝgda, Botneheia i Tschermakfjellet wzdùóý profilów geologicznych zbadanych w trakcie
wspólnych ekspedycji na wyspy EdgeÝya i BarentsÝya (Svalbard wschodni) w latach 2007 i 2009.
Analiza mia³a na celu okreœlenie zakresu zmiennoœci stopnia dojrza³oœci substancji organicznej, w
odniesieniu do historii termicznej regionu, lokalnej aktywnoœci magmowej oraz mo¿liwoœci genero-
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wania i migracji wêglowodorów w sukcesji triasowej. Formacje osadowe wystêpuj¹ce na po³udnie od
zatoki Diskobukta na wyspie EdgeÝya zawieraj¹ przejrza³¹ substancjê organiczn¹ (wartoœci Rock-Eval
Tmax w przedziale 460–465 °C), g³ównie z powodu rozwoju systemu mi¹¿szych silli dolerytowych,
który w okresie kredowym doprowadzi³ do przegrzania sukcesji triasowej. Formacje wystêpuj¹ce na
pó³noc od zatoki Diskobukta na wyspie EdgeÝya oraz na wyspie BarentsÝya znajduj¹ siê w przedziale
œrodkowego – górnego okna ropnego (wartoœci Rock-Eval Tmax spadaj¹ce w kierunku pó³nocno-
wschodnim od ok. 450 °C do ok. 435 °C) i zawieraj¹ znacz¹ce iloœci syngenetycznych bituminów.
Wspó³praca jest kontynuowana.

NORWEGIA

Temat: Lu-Hf geo chron ol ogy

Part ner: De part ment of Earth Sci ence and Cen tre for Geobiology, Uni ver sity of Bergen
Koordynatorzy: Dr hab. Rob ert Anczkiewicz i Prof. Jan Košler

Projekt ma charakter metodyczny. Jego celem jest kalibracja nowego znacznika izotopowego do
analiz Lu-Hf metod¹ izotopowego rozcieñczania. Rob ert Anczkiewicz wystêpuje w roli konsultanta i
nadzoruj¹cego prace przygotowawcze, które bêd¹ przeprowadzone w laboratoriach w Bergen oraz w
ING PAN.

ROSJA

Temat: Analiza sk³adu izotopowego skamienia³oœci wêglanowych oksfordu i kimerydu
Platformy Rosyjskiej - dane uzupe³niaj¹ce

Part ner: Geo log i cal In sti tute, Rus sian Acad emy of Sci ences
Koordynatorzy: dr hab. Hubert Wierzbowski, dr Mikhail Rogov

W ramach wspó³pracy uzyskano próbki do badañ izotopowych z dotychczas nie badanych profilii
rosyjskich: Trachanskaja Pristan w obwodzie Ulianowskim, obejmuj¹cego górny kimeryd i profilu
Chanskaja Gora w obwodzie Orenburskim, w którym ods³aniaj¹ siê utwory z przedzia³u od górnego
keloweju do najni¿szego wo³gu.

ROSJA

Temat: Subfosylna fauna Cladocera (Crustacea) w osadach jezior Polski i Rosji – ró¿nice i
podobieñstwa

Part ner: Bi ol ogy fac ulty, M.V. Lomonosov Mos cow State Uni ver sity
Koordynatorzy: Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, doc. dr Artem Siniev

W Polsce jak i w Rosji najpowazniejszym zagro¿eniem wód zbiorników s³odkowodnych jest
przyspieszony proces eutrofizacji, który bardzo czêsto jest skutkiem dzia³alnoœci cz³owieka. Fauna
Cladocera jako sk³adnik wód s³odkowodnych nale¿y do grupy organizmów najbardziej przydatnych w
okreœlaniu warunków œrodowiskowych i w poznawaniu reakcji ekosystemów jeziornych na zewnêtrzne
zmiany: klimatyczne, stosunkow wodnych i antropogeniczne. W przysz³oœci nale¿y siê spodziewaæ
jeszcze wiêkszego wykorzystywania wyników analizy Cladocera. Wymaga to jednak dodatkowych
badañ, dotycz¹cych zw³aszcza nowopowstaj¹cych, w wyniku zanieczyszczenia œrodowiska, organiz-
mów-mutantów oraz zdefiniowania naturalnych modeli. Nipewnoœæ oznaczenia gatunku, a tym samym
okreœlenie stanu ekologicznego, mo¿e prowadziæ do b³êdów interpretacyjnych. Nieformalna wspó³praca 
polsko-rosyjska ma na celu zweryfikowanie taksonomii, a tak¿e wymagañ ekologicznych fauny Clado-
cera. Autorzy wspó³pracy, bez skutecznie, aplikowali 2011 roku o finansowanie projektu miêdzy-
narodowego – niewspo³finansowanego. Prowadzone badania zatem bêd¹ musia³y ulec spowolnieniu, a
ich zakres zawê¿ony.

RUMUNIA

Temat: Dolnojurajskie œrodowiska depozycji osadów kontynentalnych po³udniowo-zachodniej
Rumunii (Lower Ju ras sic non-ma rine depositional en vi ron ments of the SW Ro ma nia)
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Part ner: Uni ver sity of Bu cha rest
Koordynatorzy: dr Artur Kêdzior, dr Mihai E. Popa

Badania maj¹ na celu okreœlenia warunków depozycji dolnojurajskich osadów klastycznych i
fitogenicznych wystêpuj¹cych w po³udniowo-zachodniej Rumunii. Detaliczna analiza facjalna po³¹-
czona z obserwacjami szcz¹tków makroflory pos³u¿y odtworzeniu pierwotnych warunków siedlisko-
wych zespo³ów roœlinnych oraz ich preferencji. Ponadto analiza skamienia³oœci œladowych zwierz¹t
krêgowych i bezkrêgowców pozwoli na ocenê trójstronnej zale¿noœci pomiêdzy œrodowiskami depo-
zycji, roœlinnoœci¹ oraz zwierzêtami. Analiza cyrkonów lub/i monacytów ze ska³ klastycznych dolnej
jury pozwoli zlokalizowaæ obszary Ÿród³owe dla wype³nienia basenów sedymentacyjnych

SZWAJCARIA

Temat: Filogeneza molekularna i morfologiczna otwornic

Part ner: Département de Génétique & Evo lu tion ´ l Université de GenÀve, Szwajcaria
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. Jan Pawlowski

Nawi¹zano wspó³pracê maj¹c¹ na celu powi¹zanie wiedzy na temat morfogenezy szkieletów
otwornic z filogenez¹ molekularn¹ wy¿szych jednostek systematycznych. Wspó³praca zosta³a zainicjo-
wana w ramach realizacji projektu MNiSW. Wyg³oszono wyk³ad zaproszony oraz przeanalizowano i
przedyskutowano najnowsze wyniki badañ.

UKRAINA

Temat: Biostratygrafia i paleogeografia eocenu i oligocenu NW Ukrainy na podstawie analizy
zespo³ów dinocyst i palinofacji w nawi¹zaniu do polskiej czêœci basenu epikontynentalnego

Part ner: In sti tute of Geo log i cal Sci ences, Na tional Acad emy of Sci ences of Ukraine, Kijev, Ukraine
Koordynatorzy: dr Przemys³aw Gedl, dr Tatiana Shevchenko

Celem wspó³pracy jest opracowanie stratygrafii paleogenu basenu epikontynentalnego po³ud-
niowo-wschodniej Polski oraz pó³nocno-zachodniej Ukrainy. W tym celu prowadzone s¹ wspólne
badania odpowiadaj¹cych sobie wydzieleñ litostratygraficznych za pomoc¹ analizy zespo³ów dinocyst
oraz palinofacji. Zespo³y dinocyst z poszczególnych wydzieleñ s¹ porównywane za sob¹, korelowane na 
podstawie wydarzeñ biostratygraficznych, a porównanie palinofacji oraz sk³adu jakoœciowego zespo-
³ów dinocyst ukierunkowane jest na odtworzenie warunków œrodowiskowych.

UKRAINA

Temat: Ther mal his tory of the Si lu rian in the Podolia seg ment of the SW mar gin of the East
Eu ro pean Craton in ferred from com bined XRD, K-Ar and AFT data

Part ner: Muzeum Przyrodnicze we Lwowie
Koordynatorzy: prof. dr hab. Jan Œrodoñ, prof. Dan iel Drygant

W czasie 4-dniowego wyjazdu na Ukrainê we wrzeœniu 2011 wykonano opróbowanie profilu
dolnego dewonu ods³oniêtego w jarze Dniestru na Podolu pomiêdzy Melnic¹ Podolsk¹ a Zaleszczy-
kami. Rozpoczêto redakcjê wspólnej publikacji.

UKRAINA

Temat: Badania porównawcze metalogenezy w ¿elazowo-polimetalicznym z³o¿u Shilu w Chinach 
i w laminowanym z³o¿u rud ¿elaza typu BIF w Krzywym Rogu na Ukrainie (Com par a tive
stud ies of metallogeny in iron-polymetallic Shilu de posit in China and in banded iron
for ma tion, BIF type, de posit in Krivoy Rog, Ukraine)

Part ner: Pañstwowy Instytut Poszukiwañ Geologicznych Ukrainy, Wydzia³ Geologii Uniwersytetu
Lwowskiego, Lwów, Ukraina
Koordynatorzy: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, prof. dr hab. Yuriy Fedoryshyn

W badaniach metalogenezy z³o¿a Shilu na wyspie Hainan hipoteza robocza zak³ada³a, ¿e z³o¿e to
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by³o pierwotnie prekambryjskim (neoproterozoicznym) laminowanym z³o¿em rud ¿elaza typu BIF,
które w pó¿niejszych etapach uleg³o znacznej przebudowie strukturalnej oraz hydrotemalnym przemia-
nom i wzbogaceniu. Badania porównawcze obu z³ó¿ umo¿liwi¹ wiêc identyfikacjê elementów najstar-
szego etapu metalogenezy w z³o¿u Shilu i ustalenie sekwencji paragenez minera³ów kruszcowych w
kolejnych etapach. Prof. Fedoryshyn zgromadzi³ obszern¹ literaturê regionaln¹ o z³o¿u BIF w Krzywym
Rogu i dostarczy³ reprezentatywne próbki rudy i ska³ oœciennych do planowanych badañ porównaw-
czych.

UKRAINA

Temat: Ewolucja magm neoproterozoicznych kontynentalnych pla teau bazaltów serii wo³yñskiej 
w wielkiej wo³yñskiej prowincji magmowej

Part ner: Pañstwowy Instytut Poszukiwañ Geologicznych Ukrainy, Wydzia³ Geologii Uniwersytetu
Lwowskiego, Lwów, Ukraina, Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska
Koordynatorzy: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, dr hab. Anna Bia³owolska, prof. UW, prof. dr
hab. Yuriy Fedoryshyn 

W roku 2011 rozpoczêto tworzenie ujednoliconej bazy literaturowych i nieopublikowanych
danych mineralogiczno-geochemicznych dotycz¹cych neoproterozoicznych pla teau bazaltów wielkiej
wo³yñskiej prowincji magmowej. W bazie tej zastosowano nowy podzia³ bazaltów serii wo³yñskiej na
trzy cykle wulkaniczne autorstwa prof. Yu. Fedoryshyna. Baza ta zostanie uzupe³niona o wyniki geo-
chemicznych badañ bazaltów z nowych wierceñ w warstwach Yakushev, III. cyklu wulkanicznego serii
wo³yñskiej.

USA

Temat: Symulacje komputerowe interakcji toksyny af la toxin B1 ze smektytem

Part ner: De part ment of Soil and Crop Sci ences Texas A&M Uni ver sity Col lege Sta tion
Koordynatorzy: Marek Szczerba, Youjun Deng

Badania maj¹ na celu okreœlenie sposobu oddzia³ywania moleku³ toksyny: af la toxin B1 ze smekty-
tem. Do tego celu wykorzystywane s¹ symulacje komputerowe widm w podczerwieni oraz dyfrakto-
gramów toksyny zaadsorbowanej na powierzchni smektytu. Publikacja przedstawiaj¹ca wyniki tych
badañ zosta³a opublikowana w Ap plied Clay Sci ence.

USA

Temat: Procesy ekshalacyjne na objêtych po¿arami sk³adowiskach odpadów pogórniczych
obszaru Œl¹ska

Part ner: Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski (Sosnowiec); East Geor gia Col lege (Swainsboro,
Geor gia); Departament of Chem is try, Uni ver sity of Cal i for nia (Irvine, Kalifornia)
Koordynatorzy: dr £ukasz Kruszewski, dr Justyna Ciesielczuk, dr Magdalena Misz-Kennan, dr Glenn
Stracher, prof. Don ald R. Blake

W ramach wykonywania zadania badawczego pt. “Procesy geologiczne zachodz¹ce na p³on¹cych
ha³dach Œl¹ska z naciskiem na mineralogenezê, geochemiê pierwiastków œladowych i generowanie
potencjalnych nowych faz mineralnych” koordynator (£ukasz Kruszewski) nawi¹za³ wspó³pracê z w/w
badaczami z Uniwersytetu Œl¹skiego oraz dwóch placówek w USA. G³ównym celem wspólnych badañ
jest przede wszystkim okreœlenie sk³adu chemicznego wyziewów (zw³aszcza tzw. pseudofumaroli)
bêd¹cych przejawem procesów ekshalacyjnych zachodz¹cych pod wp³ywem po¿arów wêgla na ha³dach
Œl¹ska. Procesy te by³y przedmiotem intensywnych badañ m. in. jednego z w/w badaczy (G. S.), który
prowadzi³ badania miêdzy innymi w Chinach. Dziêki nawi¹zanej wspó³pracy mo¿liwe bêdzie wzboga-
cenie wiedzy nt. procesów ekshalacyjnych zachodz¹cych w wyniku samozap³onu wêgla. 
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USA

Temat: Light el e ment dis tri bu tions in Bal tic Ba sin bentonites: Po ten tial for trac ing vol a tile
hy dro car bons

Part ner: ASU Ar i zona State Uni ver sity
Koordynatorzy: prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr Lynda Wil liams

Praca nad wspóln¹ publikacj¹: Wil liams L., Œrodoñ J., Huff W., Hervig R. Light el e ment dis tri bu -
tions in Bal tic Ba sin bentonites: Po ten tial for trac ing vol a tile hy dro car bons. 

USA

Temat: Samoorganizacja granuloretikulopodium otwornic

Part ner: Wadsworth Cen ter, New York State De part ment of Health, Al bany
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. Sam uel S. Bow ser

Kontynuacja wspó³pracy z amerykañskimi biologami komórki, w celu okreœlenia mechanizmów
odpowiedzialnych za samoorganizacjê morfologii komórki. Badania zainicjowane dziêki wsparciu Fun- 
dacji Koœciuszkowskiej i realizowane w powi¹zaniu z projektem MNiSW.

USA

Temat: Samoorganizacja granuloretikulopodium otwornic

Part ner: De part ment of Bi o log i cal Sci ences, Uni ver sity at Al bany, Al bany, N.Y.
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. Jeffrey L. Travis

Kontynuacja wspó³pracy z biologami komórki, w celu okreœlenia mechanizmów odpowiedzial-
nych za morfogenezê otwornic. Badania zainicjowane dziêki wsparciu Fundacji Koœciuszkowskiej i
realizowane w powi¹zaniu z projektem MNiSW.

WÊGRY

Temat: Procesy ekwilibracji i re-ekwilibracji w granitach Archaicznych (Equil i bra tion and
re-equil i bra tion pro cesses in Archaean gran ites)

Part ner: Litho sphere Fluid Re search Lab, Eotvos Uni ver sity Bu da pest (ELTE)
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i prof. dr Csaba Szabo

A¿eby zbadaæ i potwierdziæ wielokrotnoœæ zmian stanu równowagi w systemie, nie wystarczy
wykonaæ badañ nad sk³adem ska³y, lecz potrzebne s¹ badania nad pojedynczymi fazami (takimi jak np.
skalenie czy apatyty), czu³ymi wskaŸnikami re-ekwilibracji na skutek ich reakcji z substancjami lot-
nymi. Zwykle zachowuj¹ one relikty o pierwotnym sk³adzie, z pierwotnymi relacjami rozk³adu pier-
wiastków œladowych obok domen zmienionych na skutek oddzia³ywania roztworów, gdzie rozk³ad
pierwiastków œladowych wskazuje na re-ekwilibracjê. Najczêœciej pierwiastki g³ówne s¹ mniej czu³e na
takie zmiany. W zale¿noœci od skali, procesy takie mo¿na uznaæ za dzia³aj¹ce w systemie zamknietym
(izo-chemiczne) lub otwartym. Zdefiniowanie i zbadanie kompleksowych wzajemnych relacji w mobil-
noœci pierwiastków œladowych fazach magmowych poddanych re-ekwilibracji jest g³ównym zadaniem
projektu. 

WIELKA BRYTANIA

Temat: Was the Neo lithic Al pine Iceman a shep herd? Be gin ning of sea sonal transhumance in
the Alps

Part ner: De part ment of Earth Sci ences, Royal Hol lo way, Uni ver sity of Lon don UK
Koordynatorzy: dr hab. Rob ert Anczkiewicz i dr Wolfgang Mueller

Badania wysokiej rozdzielczoœci LA ICP-MS sk³adu chemicznego i izotopowego w³osów, paz-
nokci czy szkliwa zêbów pozwalaj¹ na rekonstrukcji stylu ¿ycia, jak równie¿ na okreœlenie zmian po-
œmiertnych. Wstêpne wyniki badañ wykazuj¹ du¿¹ zmiennoœæ wg³êbn¹ takich pierwiastków jak Al, Ce,
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U, Y, zw³aszcza w paznokciach. Poziom zawartoœci tych pierwiastków koreluje siê z zawartoœciami Cu,
Co, Pb przy jednoczeœnie niskiej zawartoœci As, Sb, Mo i innych metali ciê¿kich, co sugeruje poœmiertne
modyfikacje sk³adu raczej ni¿ sugerowane poprzednio prowadzone zajmowanie siê przez Iceman’a
wytopem metali.

WIELKA BRYTANIA

Temat: Cool ing hisotry of the Hi ma la yan fore land in the Himachal Pradesh re gion, In dia

Part ner: Birbeck Col lege, Uni ver sity of Lon don, UK
Koordynatorzy: dr hab. R. Anczkiewicz i dr A. Carter

Projekt ma na celu okreœlenie historii ewolucji tektonicznej basenu przedgórskiego w rejonie
Himachal Pradesh w Indiach. Rejon ten jest szczególnie dobry dla tego typu badañ, ze wzglêdu na
dobrze rozwiniêty profil ska³ osadowych oraz ze wzglêdu na dobrze opracowan¹ stratygrafiê. W ramach
wspó³pracy przeprowadzane s¹ datowania U-Pb LA ICPMS cyrkonów wzd³u¿ wybranych profili.
Ponadto, prowadzone s¹ analizy trakowe apatytów. Komplementarne badania (U,Th)-He w celu okreœle-
nia najm³odszej historii termicznej basenu zostan¹ przeprowadzone w laboratorium w Birbeck Col lege.

CZ£ONKOSTWO Z WYBORU W MIÊDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH
NAUKOWYCH ORAZ REDAKCJACH CZASOPISM NAUKOWYCH

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz

• Jour nal of Geo log i cal Scociety Lon don - Redaktor tematyczny, rok wyboru: 2011

Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow

• Komitet Koordynacyjny Miêdzynarodowych Konferencji Eklogitowych (In ter na tional Eclogite Con -
fer ence Co-ordinating Com mit tee – IECCC), dzia³aj¹cy w ramach ILP – czlonek 16-osobowego
Komitetu, od roku 1993, rok wyboru: 2011

• Grupa robocza UDCCS (Ul tra Deep Con ti nen tal Crust Subduction) dzia³aj¹ca w ramach In ter na tional
Litho sphere Pro gram – cz³onek grupy roboczej UDCCS, rok wyboru: 2005

• Miêdzynarodowa Asocjacja Wulkanologii i Chemii Wnêtrza Ziemi (IAVCEI) – narodowy korespon-
dent IAVCEI, rok wyboru: 1978

dr Agnieszka Ciurej

• The Grzybowski Foun da tion, http://www.es.ucl.ac.uk/Grzybowski/gf.htm – bibliotekarz, rok wyboru:
2002

• Cushman Foun da tion for Foraminiferal Re search (USA) http://www.cushmanfoundation.org –
cz³onek, rok wyboru: 

Prof. dr hab. Marek Lewandowski

• Pure and Ap plied Geo phys ics – Redaktor tematyczny, rok wyboru: 2008
• Geologia Croatica – Rada Redakcyjna, rok wyboru: 2008
• In ter na tional Con ti nen tal Sci en tific Drill ing Pro gram (ICDP) – As sem bly of Gov er nors, rok wyboru:

2004
• COST 7PR Ac tion: Per ma frost and gas hy drate re lated meth ane re lease in the Arc tic and im pact on cli -

mate change: Eu ro pean co op er a tion for long-term mon i tor ing (PERGAMON) – Man age ment Com -
mit tee, rok wyboru: 2009

• INCO 7PR – Ekspert MNiSW, rok wyboru: 2008

dr Adam Porowski

• In ter na tional As so ci a tion of Hydrogeologists (IAH), Commision on Min eral and Ther mal Wa ters
(CMTW) – skretarz, rok wyboru: 2009

Mgr Wies³awa Radmacher

• The Grzybowski Foun da tion – Bibliotekarz, rok wyboru: 2009
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• The Micropalaeontological So ci ety – cz³onek, rok wyboru: 2009
• Collegium Palynologicum Skandinavicum – cz³onek, rok wyboru: 2010

Prof. dr hab. Ewa S³aby

• Miêdzynarodowa Asocjacja Wulkanologii i Chemii Wnêtrza Ziemi (IAVCEI) – narodowy kores-
pondent, rok wyboru: 2011

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska

• INQUA – Miêdzynarodowa Unia Badañ Czwartorzêdu – Sekretarz Komitetu Narodowego INQUA,
rok wyboru: 2000

• In ter na tional Paleolimnology As so ci a tion – Cz³onek prezydium In ter na tional Ad vi sory Com mit tee of 
IPA, rok wyboru: 2008

Prof.dr hab. Jan Œrodoñ

• Clay Min er als – cz³onek Ed i to rial Board, rok wyboru: 1992

Dr hab. Jaros³aw Tyszka

• Niemiecka Komisja Stratygrafii Kredy – cz³onek korespondent, rok wyboru: 2000
• Fundacja im. J. Grzybowskiego – sekretarz, rok wyboru: 2006
• SCOR/IGBP Work ing Group 138 – as so ci ate mem ber, rok wyboru: 2011

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz

• In ter na tional Con ti nen tal Sci en tific Drill ing Pro gram – cz³onek Ex ec u tive Com mit tee , rok wyboru:
2009

• GeoLines – cz³onek Rady Redakcyjnej, rok wyboru: 2002
• Zeitschrift für Geologische Wissenschften – cz³onek Rady Redakcyjnej, rok wyboru: 2002

MIÊDZYNARODOWA WYMIANA OSOBOWA

Lista wyjazdów

Dr hab Rob ert Anczkiewicz 
Irladia, Dub lin, 24-25 02. 2011. Tritnity Col lege Dub lin. Finansowany przez zapraszaj¹cego.

Mgr Agnieszka Arabas
W³ochy, Ferrara. 11-14.07.2011. Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Ferrara, szkoleniowy (work shop),

finansowanie: Udzial w kursie w ca³oœci sfinansowany by³ z tematu badawczego “Izotopy pps”.

Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Republika Czeska, Marianske Lazne. 5-12.08.2011. Charles Uni ver sity, Prague - or ga nizer of 9th In ter na tional Eclogite Con fer -

ence, konferencja, finansowanie: zadanie statutowe “UHP”
Republika Czeska, Praga. 13-19.08.2011. Or ga nizer of Goldschmidt 2011 Con fer ence, konferencja, finansowanie: MNiSW:

niewspó³finansowany projekt chiñski
S³owacja, Bratys³awa. 17-20.04.2011. De part ment of Elec tron Microanalysis, Geo log i cal In sti tute of Dionyz Stur, Bratislava,

badawczy, finansowanie: MNiSW: niewspó³finansowany projekt chiñski

Dr in¿. Bartosz Budzyñ
Szwecja, Uppsala. 11.05-17.05.2011. De part ment of Earth Sci ences, Uppsala Uni ver sity , szkoleniowy (work shop),

finansowanie: Zadanie: “Granat”

Dr Micha³ G¹siorowski
Rumunia, Bukareszt. 20-27.10.2011 . Instytutu Speleologii Akademii Rumuñskiej, badawczy, finansowanie: wspó³praca

polsko-rumiñska

Dr Przemys³aw Gedl
Ukraina. 26.04-7.05.2011, 5-13.06.2011, 10-18.09.2011, 10-19.11.2011. In sti tute of Geo log i cal Sci ences, Na tional Acad emy

of Sci ences of Ukraine, Kijev, Ukraine, badawcze, konferencja, finansowanie: zadanie Dinoflagellata

Dr Joanna Gurgurewicz
Holandia, Leiden, Noordwijk. 15-23.01.2011. Lo rentz Cen ter, ESTEC (Eu ro pean Space Agency), szkoleniowy (work shop),

finansowanie: CBK PAN
Niemcy, Berlin. 30.01-5.02.2011. Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung, badawczy,

finansowanie: grant Europlanet
Szwajcaria, Berno. 26.03-02.04.2011. In ter na tional Space Sci ence In sti tute, szkoleniowy (work shop), finansowanie: CBK PAN

VII. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

98



Francja, Nantes. 27.05-20.06.2011. Laboratoire de Planétologie et Géodynamique, Universite de Nantes, szkoleniowy (work -
shop), finansowanie: Rezerwa Dyrektora

Szwecja, Sztokholm. 24-27.10.2011. Swed ish Mu seum of Nat u ral His tory, organizacyjny, finansowanie: CBK PAN

Dr Artur Kêdzior
Ukraina, Kijów. 01-03.02.2011. Ukraiñska Akademia Nauk, organizacyjny, finansowanie: Projekt IGCP 575
Rumunia, Bigar. 17-29.06.2011. Uniwersytet w Bukareszcie, badawczy, finansowanie: zadanie badawcze “Rumunia”
Rosja, Sankt Pe ters burg. 02-08.10.2011. Instytut Geologii i Geochronologii Prekambru w Sankt Petersburgu , organizacyjny,

finansowanie: BWZ PAN

Dr Maciej Krajcarz
Ukraina, Lwów. 28.03.-10.04.2011. Instytut Ukrainoznawstwa Naradowej Akademii Nauk Ukrainy, badawczy, finansowanie:

projekt miêdzynarodowy niewspó³finansowany MNiSW nr 691-N/2010/0-Ukraina
Ukraina, Lwów. 02-08.10.2011. Instytut Ukrainoznawstwa Naradowej Akademii Nauk Ukrainy, badawczy, finansowanie:

projekt miêdzynarodowy niewspó³finansowany MNiSW nr 691-N/2010/0-Ukraina
Ukraina, Lwów. 04-07.12.2011. Instytut Ukrainoznawstwa Naradowej Akademii Nauk Ukrainy, badawczy, finansowanie:

projekt miêdzynarodowy niewspó³finansowany MNiSW nr 691-N/2010/0-Ukraina

Dr Magdalena Krajcarz
Ukraina, Lwów. 28.03.-10.04.2011. Instytut Ukrainoznawstwa Naradowej Akademii Nauk Ukrainy , badawczy, finansowanie:

projekt miêdzynarodowy niewspó³finansowany MNiSW nr 691-N/2010/0-Ukraina 
Ukraina, Lwów. 02-08.10.2011 . Instytut Ukrainoznawstwa Naradowej Akademii Nauk Ukrainy, badawczy, finansowanie:

projekt miêdzynarodowy niewspó³finansowany MNiSW nr 691-N/2010/0-Ukraina
Ukraina, Lwów. 04-07.12.2011. Instytut Ukrainoznawstwa Naradowej Akademii Nauk Ukrainy, badawczy, finansowanie:

projekt miêdzynarodowy niewspó³finansowany MNiSW nr 691-N/2010/0-Ukraina

Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Wêgry, Debrecen. 25.07 – 7.08.2011. Instytut Fizyki Atomowej (ATOMKI) WAN, badawczy, finansowanie: Wspó³praca

polsko-wêgierska

Mgr Olga Kromuszczyñska
Francja, Nantes. 26.04-27.06.2011. Laboratoire de Planétologie et Géodynamique Université de Nantes, szkoleniowy (work -

shop), finansowanie: Rezerwa Dyrektora

Dr hab. Monika A. Kusiak
Antarktyda, Szetlandy Po³udniowe, Wyspa Króla Jerzego. 5.01-19.02.2011. Stacja Arctowskiego, badawczy, finansowanie:

Projekt ACE
Szwecja, Sztokholm. 21.03-6.04.2011. Na tional Mu seum His tory, badawczy, finansowanie: FP7, SYNTHESYS Programme

oraz zadanie statutowe
Aus tra lia, Perth. 27.04-16.09.2011. Uni ver sity of West ern Aus tra lia, Centrum for Mi cros copy and Microanalysis,

finansowanie: Group of Eight Fel low ship oraz zadanie statutowe.
Finlandia, Joensuu. 25-30.09.2011. Mekrijärvi Re search Sta tion, konferencja, finansowanie: FP7, PEO PLE
Szwecja, Sztokholm. 8-25.10.2011. Mu seum of Nat u ral His tory, badawczy, finansowanie: zadanie statutowe
Belgia, Bruksela. 16-22.10.2012. Re search Ex ec u tive Agency (REA), organizacyjny, finansowanie: FP7, REA
Aus tra lia, Perth. od 16.09.2011. Cur tin Uni ver sity, In sti tute of Ap plied Ge ol ogy, badawczy, finansowanie: FP7,PEO PLE

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
S³owacja, Bratyslawa. 18-19.01.2011. ING SAN, organizacyjny, finansowanie SAN
Czechy, Praga, 10-12.02.2011. ING CzAN., organizacyjny, finansowanie CzAN.
Belgia, Bruksela, 5-7.05.2011. Komisja Europejska, organizacyjny – RegPot, finansowanie: ING PAN
Niemcy, Monachium, 29.06-2.07.2011. GFZ, organizacyjny, posiedzenie ICDP, finansowanie ICDP.
Chorwacja, Konavle, 13-31.08.2011. Uniwersytet w Zagrzebiu, badawczy, finansowanie: zadanie „Dynarydy” 
Belgia, Bruksela, 18-20.10.2011. COST, organizacyjny, finansowanie: COST i ING PAN.

Eiichi Setoyama MSci
Ara bia Saudyjska, Dhahran. 2.05-1.06.2011. Earth Sci ences De part ment, King Fahd Uni ver sity of Pe tro leum and Min er als

(KFUPM), badawczy, finansowanie: W. Storrs Cole Me mo rial Re search Award

Prof. dr hab. Ewa S³aby
Francja. 13.06-2.07.2011. Laboratoire Mag mas et Volcans, Clermont-Ferrand, badawczy, finansowanie: umowa o wspó³pracy

pomiedzy PAN i CNRS
Indie. 2-11.02.2011. Uni ver sity of Delhi, konferencja, finansowanie: finansowana przez organizatorów konferencji (in vited

talk)
Stock holm. 25-28.10.2011. Nat u ral His tory Mu seum, badawczy, finansowanie: projekt “Chomik” CBK
Niemcy, Getynga . 12-17.09.2011. GZG - Georg-Au gust-Uni ver sity Getynga , badawczy, finansowanie: projekt wewnêtrzny

“Hybryda”
Szwajcaria, Bern. 27.03-1.04.2011. ISSI In ter na tional Space Sci ence In sti tute, szkoleniowy (work shop), finansowanie: projekt

“Chomik” CBK
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Dr Marek Szczerba
Turcja, Antalya. 26.06-1.07.2011. Konferencja, finansowanie: zadanie K-Ar
Francja, Nantes. 8.11-9.12.2011. SUBATECH, badawczy, finansowanie: ATLAB

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Rosja, Moskwa. 13-19.03.2011. A.N. Severtsov In sti tute of Ecol ogy and Evo lu tion of Rus sian Acad emy of Sci ences, badawczy, 

finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/RAN
W³ochy, Verbania. 2-9.10.2011. CNR ISE Verbania Pallanza, konferencja, finansowanie: projekt badawczy MNiSW, zadanie

badawcze ING, œrodki w³asne.

Prof. dr hab. Antoni Tokarski
S³owacja, dolina Wagu. 12-15.10.2011. Geo log i cal In sti tute, Slo vak Acad emy of Sci ences , badawczy, finansowanie:

wspó³praca PAN-SAN

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
RFN, Bremerhaven. 27.03-30.03.2011. AWI, badawczy, finansowanie: projekt MNiSW
RFN, Bre men. 31.03-3.04.2011. Max Planck In sti tute, badawczy, finansowanie: projekt MNiSW
Holandia, Am ster dam. 29.08-02.09.2011. VU - Free Am ster dam Uni ver sity, organizacyjny, finansowanie: SCORE/WG138,

czêœciowo grant badawczy MNiSW
Szwajcaria, Genewa. 30.11-7.12.2011. Uniwersytet Genewski, De part ment of Ge net ics and Evo lu tion, finansowanie: grant

MNiSW
Aus tria, Wiedeñ. 11-15.12.2011. Vi enna Uni ver sity, Geozentrum, De part ment of Pa le on tol ogy, badawczy, finansowanie: grant

MNiSW

Dr Hubert Wierzbowski
Rosja. 06-21.08.2011. Geo log i cal In sti tute, Rus sian Acad emy of Sci ences, badawczy, finansowanie: Grant MNiSW nr N N307

036537

Dr Edyta Zawisza
Czechy, Berno, 17-26.02.2011. Czeska Aklademia Nauk, badawczy, finansowanie: Uniw. Szczeciñski
Rosja, Moskwa, . 13-19.03.2011. Mos cow - A.N. Severtsov In sti tute of Ecol ogy and Evo lu tion of RAS, badawczy,

finansowanie: wspó³praca polsko-rosyjska
Meksyk, 1.04.2011-31.03.2012. Univ. Nat. Autonoma de Mex ico, UNAM. - stypendium

 

 Lista przyjazdów

Dr Zhanna Antipushina
Rosja, Moskwa. 11-25.09.2011. A.N. Severtsov In sti tute of Ecol ogy and Evo lu tion, badawczy, finansowanie: wymiana

bezdewizowa PAN/RAN

Prof. dr hab. Yuriy Fedoryshyn
Ukraina, Lwów. 7-14.03.2011. Pañstwowy Instytut Poszukiwañ Geologicznych Ukrainy, badawczy, finansowanie: MNiSW:

niewspó³finansowany projekt chiñski
Ukraina, Lwów. 26.09.-2.10.2011. Pañstwowy Instytut Poszukiwañ Geologicznych Ukrainy, organizacyjny, finansowanie:

MNiSW: niewspó³finansowany projekt chiñski

Dr Dan iel E. Harlov
Niemcy, Poczdam. 20-27.03.2011. Deutche GeoForschungsZentrum - Potsdam, szkoleniowy (work shop), finansowanie:

Koszty pobytu pokryte z bud¿etu Dyrektora ING PAN na przyjazdy nie zwi¹zane z tematami

Dr Vlasta Jankovska
Rupublika Czeska, Brno, . 21-28.08.2011. Zaklad Ekologii Roœlin Instytutu Botaniki Czeskiej Akademii Nauk, szkoleniowy

(work shop), finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/CzAN

Tim Kuestner
Niemcy, Bochum. 26.04-01.05.2011. Institut fuer Geologie, Mineralogie und Geophysik; Ruhr-Universität Bochum, badawczy,

finansowanie: œrodki w³asne goœcia

Dr Emo Márton, p. Gabor Imre
Polska, Karpaty zewnêtrzne. 17-26.07.2011. Instytut Nauk Geologicznych PAN, badawczy, finansowanie: wspólpraca

polsko-wêgierska

Dr Wolfgang Mueller
Egham, Sur rey, UK. 7.01-12.01.2011 oraz 29.11-01.12.2011, Dept. of Earth Sci ences, Royal Hol lo way, Uni ver sity of Lon don,

badawczy, finansowanie: œrodki w³asne goœcia

Dr Franz Ottner z doktorantem
Aus tria, 9.11.2011. Uni ver sity of Bodenkultur Vi enna, De part ment of Ap plied Ge ol ogy, Vi enna, Aus tria, badawczy,

finansowanie: strona austriacka
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Dr Tatiana Shevchenko 
Ukraina, Kijów, 18-24.07.2011, Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, Gonchara 55,

badawczy, finansowanie: zadanie Dinoflagellata 

Dr Artem Siniev
Rosja, Moskwa, 29.06-8.07.2011. Uniw. Moskiewski,, badawczy, finansowanie: czêœciowo ING PAN, zadanie badawcze

SUCHAR

Dr Dusan Starek
S³owacja, Bratys³awa 14-17.10.2011. S³owacka Akademia Nauk

Doc. Pavel Uher
S³owacja, Bratys³awa. 21-22.03.2011. De part ment of Min eral De pos its, Fac ulty of Nat u ral Sci ences, Comenius Uni ver sity,

szkoleniowy (work shop), finansowanie: Koszty pobytu pokryte z bud¿etu Dyrektora ING PAN na przyjazdy nie zwi¹zane
z tematami

Dr Pe ter Uhlik i Vladi mir Cavajda (doktorant)
S³owacja, Bratys³awa, 12-14.09.2011. Univ. Komenskyego – Bratys³awa, badawczy, finansowanie: strona s³owacka + zadanie

K-Ar
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KONFERENCJE I WARSZTATY WSPÓ£ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT

Eighth Micropalaeontological Work shop “MIKRO-2011" and An nual TMS Foram-Nannofossil 
Group Meet ing, Kraków, Po land, 27-30.06.2011
Konferencja i warsztaty o zasiêgu miêdzynarodowym
Organizator: AGH, ING UJ, Fundacja Grzybowskiego, The Micropalaeontological So ci ety (TMS)
Wspó³organizatorzy: ING PAN – dr hab. J. Tyszka

„Mezozoik i kenozoik Dolnego Œl¹ska", 23-25.09.2011, ¯agañ
Organizator: Polskie Towarzystwo Geologiczne 
Wspó³organizatorzy: Oddzia³ Wroc³awski PTG, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego, Oddzia³ Dolnoœl¹ski Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Wydzia³ Geoin¿ynierii, Górnictwa 
i Geologii Politechniki Wroc³awskiej, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Komitet Nauk Geologicz-
nych PAN oraz Komisjê Nauk Geologicznych Oddzia³u PAN we Wroc³awiu.
Organizator z ING PAN – prof. A. ¯elaŸniewicz – przewodnicz¹cy komitetu org.

XII. In ter na tional con fer ence of young ge ol o gists HERLANY 2011, Kamienica, Po land; April
28th - 30th
Typ: Konferencja, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: Fakulta BERG Technická Univerzita v Ko¹iciach, Prírodovedecká fakulta UK Univerzita
Komenského, Instytut Nauk Geolgicznych, Polskiej Akademii Nauk, Wydzia³ Geologii, Geofizyki i
Ochrony Œrodowiska Akademia Górniczo-Hutnicza, Geologicky Klub Bratislava, Uppsala Uni ver sity,
SNM-Prírodovedné múzeum, Bratislava
Wspó³organizatorzy: State Geo log i cal In sti tute of Dionyz Stur, Bratislava, The Geo log i cal So ci ety of
Slovakia, Bratislava, ING PAN: Bazarnik J. – wspó³organizator.

Jubileusz 40-lecie Oddzia³u PAN we Wroc³awiu, 2.12.2011
Typ: konferencja naukowa, zasiêg: krajowa
Organizator: Oddzia³ PAN we Wroc³awiu, Prezes Oddzia³u prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz

UDZIA£ PRACOWNIKÓW W KONFERENCJACH 

KONFERENCJE KRAJOWE

Warsztaty Chemostrat, Kraków, 2.02.2011
Bazarnik J. – uczestnik

VI Seminarium Meteorytowe, Olsztyn, Polska, 8-9.04.2011
Bakun-Czubarow N. – uczestnik, przewodniczenie sesji
Referat: 

Ga³¹zka-Fried man J., Szlachta K., Bakun-Czubarow N. & Karwowski £. – Stopy ¿elazo-nikiel w
meteorytach.

V. Ogólnopolska Konferencja “Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii”, PIG-PIB,
Warszawa, Polska, 10-11.05.2011
Bakun-Czubarow N. – uczestnik
Referat:
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Mikulski S.Z., Bakun-Czubarow N., Xu D., Kusiak M., Kusy D. & Wang Zh. – Przyczynek do
znajomoœci mineralizacji kruszcowej polimetalicznego z³o¿a Shilu w Chinach.

III Konferencja Naukowa “M³odzi w Paleontologii”, Kraków, Polska, 13-14. 05. 2011
Olejniczak P. – uczestnik

Analityka w s³u¿bie hydrogeologii, geologii i ochrony œrodowiska, PIG-PIB, 25-26.05.2011, 
S³aby E. – cz³onek Komitetu Naukowego, in vited speaker - referat proszony; przewodniczenie sesji
Referat: 

S³aby E. – Modele probabilistyczne i nie-probabilistyczne zachowania pierwiastków w procesie
geochemicznym. 

Warsztaty Naukowe – “Torfowiska w krajobrazie przekszta³conym” 1-3.06.2011,
Wawrzkowizna
Obremska M. – uczestnik
Referat w sesji terenowej:

Obremska M. – Zapis zmian warunków œrodowiskowych w dolinie dolnej Widawki na podstawie
analizy utworów biogenicznych torfowiska Korzeñ - analiza palinologiczna.

Antropogeniczne markery w badaniach przemian œrodowiska przyrodniczego, Warszawa,
Polska, 9-10.06.2011
Krajcarz M.T. – uczestnik
Referat: 

Krajcarz M.T., Cyrek K., Gola M. – Osadnictwo paleolityczne w jaskini Biœnik w zapisie antropoge-
nicznych biomarkerów.

V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzêdu - Cz³owiek i jego wp³yw na œrodowisko
przyrodnicze w przesz³oœci i czasach historycznych, 13-17.06.2011 Górzno
Obremska M. - uczestnik
Referaty: 

Obremska M., Milecka K. – Tempo sedymentacji osadów limnicznych i terestrycznych w rezerwacie
Dury na tle innych zbiorników jeziorno-torfowiskowych Borów Tucholskich: Forysiak J., Obremska
M., Twardy J. – Zapis antropogenicznych zmian w œrodowisku dolin ma³ych rzek w okolicach
£owicza

IX Ogólnopolska Konferencja “Neotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieñstwa i
ró¿nice”, Kraków, Polska, 24-26.06.2011 r.
Rauch M. – uczestnik
Referat: 

Rauch M., Badura J., Przybylski B. i Jankowski L. – Analiza topolineamentów w rejonie linii prze-
kroju Rzeszów-Dukla na tle budowy geologicznej (wschodnia czêœæ polskich Karpat Zewnêtrznych).

XVIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, Polska, 5-9.09.2011
Szeroczyñska K. – uczestnik, przewodniczenie sesji
Poster: 

Szeroczyñska K., Zawisza E. – Rekonstrukcja rozwoju jezior po³o¿onych w regionach polarnych
(Spitsbergen, Laponia) 

Ju ras sic IX, Ma³ogoszcz, 6-8.09.2011
Arabas A. – uczestnik
Wierzbowski, H. - uczestnik
Referaty:

Wierzbowski, H. - Sta ble iso tope stra tig ra phy of th Up per Callovian-Lower Kimmeridgian: a com par -
i son of ox y gen and car bon iso tope re cords of the Tethyan and the Bo real realms.
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Arabas A. – Paleoenvironment of the Pieniny Klippen Ba sin in the Late Ju ras sic - pre lim i nary re sults
based on the ma te rial from the Stankowa Ska³a out crop

IX Zjazd Geomorfologów Polskich – “Georó¿norodnoœæ rzeŸby Polski”, Poznañ, Polska,
20-22.09.2011
Madeyska T. – uczestnik, przewodniczenie sesji
Krajcarz M.T. – uczestnik
Referat:

£anczont M., Madeyska T. – Wp³yw procesów stokowych/peryglacjalnych na stan zachowania
paleolitycznych warstw kulturowych stanowisk lessowych Naddniestrza i Podola

Poster: 
Krajcarz M.T., PrzeŸdziecki M. – Wiek wymoków (lejów sufozyjnych) Wy¿yny Sandomierskiej.

Warsztaty nt. programu POL PAL, Kraków, Polska, 23-24.09.2011
Szeroczyñska K. – uczestnik 

Tatrzañskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane, 12-15.10.2011
Anczkiewicz A. – wspó³organizator 
Œrodoñ J. – uczestnik, przewodniczenie sesji, referat zaproszony
Referaty:

Anczkiewicz A. – Zastosowanie metody trakowej (AFT, ZFT) w datowaniu ska³ krystalicznych.
Œrodoñ J. – Historia diagenezy basenu podhalañskiego i podœcielaj¹cych go jednostek tatrzañskich na
podstawie badan minera³ów ilastych

45. Sympozjum Speleologiczne, Ojców, Polska, 20-23.10.2011 r.
Hercman H. – uczestnik
Krajcarz M.T. – uczestnik
Krajcarz M. – uczestnik
Madeyska T. – uczestnik, wspó³prowadz¹ca sesji terenowej
Pawlak J. – uczestnik
Referaty: 

Krajcarz M.T. – Ró¿nice pomiêdzy czasem sedymentacji osadów jaskiniowych a czasem zapisu
warunków klimatycznych przez wskaŸniki wietrzeniowe
Krajcarz M.T., Cyrek K., Krajcarz M. – Zêby ssaków z osadów jaskini Biœnik jako wskaŸnik warun-
ków klimatycznych. Wstêpne wyniki badañ badañ sk³adu izotopów trwa³ych wêgla i tlenu z warstwy
holoceñskiej
Madeyska T. – Pradzieje Jury Ojcowskiej na tle zmian œrodowiska przyrodniczego
Pawlak, J., Hercman, H. – Algorytm genetyczny jako narzêdzie do korelacji zapisów izotopowych

Poster: 
Cyrek K., Krajcarz M.T., Krajcarz M. – Nowe dane na temat holoceñskich osadów jaskiniowych w
Ska³ach Kroczyckich.

Doroczne Spotkanie Sekcji Ilastej PTMin, 4.11.2011
Œrodoñ J. – uczestnik, referat zaproszony, 

Œrodoñ J. – Rola minera³ów ilastych w historii diagenetycznej azotu i boru 

V konferencja Nauka dla Biznesu: “Wsparcie finansowe badañ i biznesu w przysz³oœci”,
17-18.11.2011, Kraków
Porowski A. – uczestnik

Konferencja Naukowa „Zmiany paleoklimatyczne w przesz³oœci geologicznej”. Pañstwowy
Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa, 23-24.11.2011
Ciurej A. – uczestnik
Krajewski K. – przewodniczenie sesji 

VIII. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAÑ

104



Miros³aw-Grabowska J. – uczestnik, przewodniczenie sesji
Mozer A. – uczestnik
Tyszka J. – uczestnik 
Referaty: 

Ciurej A., Haczewski G. – Poziomy wapieni kokolitowych jako zapis intensywnej sekwestracji wêgla
w osadach i ich zwi¹zek ze zmianami klimatycznymi
Krajewski K.P., M. Stempieñ-Sa³ek, A. Tatur – Prob lem gondwañskiego zlodowacenia Antarktydy
Wschodniej: zapis ewolucji paleoœrodowisk l¹dowych w formacji Radok Con glom er ate (?karbon–
perm), Góry Ksiêcia Karola, Ziemia MacRobertsona
Krajewski K.P., A. Tatur, F. Molnár, A. Mozer, Z. Pécskay, G. Zieliñski – Sta dia paleoklimatyczne w
sukcesji skalnej eocenu–miocenu na Wyspie Króla Jerzego, Szetlandy Po³udniowe: nowe dane geo-
chronologiczne i znaczenie dla rekonstrukcji kenozoicznego zlodowacenia Antarktyki
Nawrocki J., M. Pañczyk, K. P. Krajewski, A. Tatur, I. Wil liams – Paleomagnetyczne i izotopowe
(Ar-Ar, U-Pb) ramy stratygrafii wybranych formacji skalnych Wyspy Króla Jerzego w nawi¹zaniu do
zjawisk glacjalnych
Miros³aw-Grabowska J. – Zmiany klimatyczne zachodz¹ce w interglacjale eemskim na podstawie
oznaczeñ izotopów trwa³ych tlenu i wêgla w wêglanach jeziornych
Tyszka J. – Dlaczego zapis osadowy cykli Milankovicia w okresie cieplarnianej kredy jest wyj¹tkowo 
czytelny? – wnioski z analizy zespo³ów otwornic bentonicznych albu basenu dolnosaksoñskiego
Mozer A., K. P. Krajewski, A. Tatur – Eoceñskie œrodowiska preglacjalne utrwalone w sekwencjach
skalnych Wyspy Króla Jerzego
Tatur A., K. P. Krajewski, Z. Pécskay, G. Zieliñski, A. Barczuk, M. A. Kusiak, K. Yi, N. Kim – Zapis
oligoceñskiego zlodowacenia Antarktyki Zachodniej w formacji Polonez Cove

“Dzieñ Geoarcheologii”, Wydzia³ Geologii UW, Warszawa, 23.11.2011 
Krajcarz M.T. – uczestnik
Madeyska T. – uczestnik
Referaty: 

Krajcarz M.T. – Geochemia na us³ugach archeologii.
Madeyska T. – Co wnosi geologia do badañ paleolitu - na podstawie badañ stanowisk po³udniowej
Polski i zachodniej Ukrainy

I Konferencja Geoarcheologiczna “Zmiany klimatu w œwietle badañ archeologicznych i
geoarcheologicznych” IA UKSW, Warszawa, 25.11.2011 
Krajcarz M.T. – uczestnik
Madeyska T. – uczestnik, przewodniczenie sesji
Referaty: 

Krajcarz M.T. – Geochemiczne dowody na postsedymentacyjn¹ redepozycjê koœci zwierzêcych na
stanowiskach wielowarstwowych
£anczont M., Madeyska T. – Metody rekonstrukcji œrodowiska i klimatu styosowane w badaniach
paleolitycznych stanowisk Polski po³udniowo-wschodniej i zachodniej Ukrainy 
£anczont M., Madeyska T. – Projekt polsko-ukraiñski “Paleolityczna ekumena...”

KONFERENCJE MIÊDZYNARODOWE ZORGANIZOWANE W KRAJU

Eurolab, Warszawa, 9-11.03.2011
Bazarnik J. – uczestnik

XII. In ter na tional con fer ence of young ge ol o gists HERLANY 2011, Kamienica, Po land;
28-30.04.2011
Anczkiewicz A. – wspó³organizator
Bazarnik J. – wspó³organizator, przewodniczenie sesji
Budzyñ B. – uczestnik
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Referaty:
Budzyñ B., Harlov D.E. – The ex per i men tal al ter ation of xeno time in the pres ence of flu ids and alu mi -
no sili cate min er als
Anczkiewicz A. – Ap a tite Fis sion Track Anal y ses: Meth od ol ogy and Ap pli ca tions

CWC/IGU Eu rope Shale Gas Sum mit, Ho tel Vic to ria-Sofitel, War saw, 31.05-1.06.2011
Lewandowski, M. – uczestnik
Referat: 

Krzywiec P., Poprawa P., Lewandowski M., Guterch A., Buffenmyer V. – The Lower Pa leo zoic
shales of the East Eu ro pean Craton in Po land: What we know, what we dont know, and what we
should know (A Re gional Seis mic Per spec tive)

Micropalaeontological Eighth Work shop “MI CRO-2011" and the TMS An nual
Foram-Nannofossil Group Meet ing, Cra cow, Po land, 27-30.06.2011
Ciurej A. – wspó³organizator 
Setoyama E. – uczestnik
Tyszka, J. – wspó³organizator, przewodniczenie sesji, uczestnik
Referaty: 

Cetean CG, E. Setoyama, Bãlc R., Tyszka J., Kaminski M.A – Foraminifera and cal car e ous nanno-
fos sils from the lower Ju ras sic Rosso Ammonitico Umbro-Marchigiano Unit, Marche, It aly
Ciurej A. – Ap pli ca tion of Charge Con trast Im ag ing based on the En vi ron men tal Scan ning Elec tron
Mi cro scope (ESEM) in ultrastructural stud ies of lime stones
Hart M., Hud son W., Smart, C.W., Tyszka J. – Ju ras sic planktic foraminifera and palaeoceanographic
change in south ern Po land and ad ja cent ar eas of Eu rope
Setoyama E., Kaminski MA, Tyszka J., Podobina V.M. – Late Cre ta ceous Palaeobiogeographic dis -
tri bu tion of foraminifera in the Tethyan-At lan tic-Arc tic transect
Tyszka J.,Topa P., Bow ser S.S, Travis J. – Shap ing foraminiferal shells
Otwarta dyskusja: Tyszka J., Setoyama E., Topa P., Cetean C. – eForams – old ideas be hind and new
ideas ahead

Postery:
Pilarz M., Ciurej A. Mio cene microfossils from K³odnica For ma tion, bore hole Che³m 7 (Carpathian
Foredeep, Po land)
Kaminski M. A., Kender S., Ciurej A. – Plio cene-Pleis to cene Dysoxic Ben thic Foraminiferal as sem -
blages in the Be ring Sea, ini tial re sults from IODP Ex pe di tion 323, Hole 1341B

XXXV Mooreexcursion, NE Po land, 21-28.08.2011 
Obremska M. – uczestnik
Szeroczyñska K. – wspó³organizator, przewodniczenie sesji 
Referat + poster: 

Szeroczyñska K. – Late-Gla cial and Ho lo cene en vi ron ment of Lake Goœci¹¿ (Cen tral Po land) re -
corded in Cladocera (Crustaacea). 

Par al lel Pro cess ing and Ap plied Math e mat ics, 11-14.09.2011
Topa P. – uczestnik, wspó³organizator
Referaty: 

Pawe³ Topa, Jaros³aw Tyszka, Sam uel Bow ser and Jeffray Travis: DPD model of foraminiferal cham -
ber for ma tion: sim u la tion of actin mesh work – mem brane in ter ac tions
Pawe³ Topa, Maciej KuŸniar and Witold Dzwinel: Graph of Cel lu lar Au tom ata as a Met a phor of
Fusarium Graminearum Growth Im ple mented in GPGPU CUDA Com pu ta tional En vi ron men
Pawe³ Topa and Pawe³ M³ocek: GPGPU im ple men ta tion of Cel lu lar Au tom ata model of wa ter flow
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VIII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM/The 8th SKAM Work shop „Retusz – jak i dlaczego?
Wieloperspektywicznoœæ elementu twardzowego” „Re touch – how and what for?
Multi-perspectiveness of stone tools”, Kraków, Polska, 17-19.10.2011
Krajcarz M. – uczestnik
Krajcarz M.T. – uczestnik
Referaty: 

Krajcarz M.T., Krajcarz M., Lisicki S., Petrykowski S. – Zasiêg osadnictwa paleolitu górnego i
schy³kowego w œwietle najnowszych znalezisk z Gruduska, stan. 1, pow. ciechanowski

Co op er a tion be tween Swed ish, Pol ish and Rus sian geoscientists in Arctica, COSPRA, Bukowina 
Tatrzañska. PO LAND, 19-20.10.2011
Bazarnik J. – uczestnik

VIII Meet ing of the Min er al og i cal So ci ety of Po land and XVIII Meet ing of the Pe trol ogy Group 
of the Min er al og i cal So ci ety of Po land. Bukowina Tatrzañska, 21-23.10.2011
Anczkiewicz A. – uczestnik
Anczkiewicz R – uczestnik
Budzyñ B. – uczestnik
Gurgurewicz J. – uczestnik, referat zaproszony
Jastrzêbski M. – uczestnik
Jonkis U. – uczestnik
Ko³tonik K. – uczestnik
MÀge D. – uczestnik
Œrodoñ J. – uczestnik, przewodniczenie sesji, referat zaproszony,
Slaby E. – przewodniczenie sesji; uczestnik
Referaty:

Anczkiewicz R. – Gar net geo chron ol ogy of high tem per a ture meta mor phism: ex am ple of migmatitic
gneiss es from the Day Nui Con Voi mas sif in N-Viet nam 
Budzyñ B., Anczkiewicz R., Chakraborty S., Dasgupta S., Ko³tonik K., Mukhopadhyay D.K. – Lu-Hf
and Sm-Nd tim ing con straints on meta mor phism in the in verted Barrovian se quence, Sikkim Hi ma la -
yas, In dia
Gurgurewicz J., MÀge D., Carrere V., Cornen G., Gaudin A., Kostylew J., Morizet Y., Purcell P. –
Min er al ogy of Mars: char ac ter iza tion of Mar tian paleoclimate from arid hot and arid cold an a logues
on Earth
Ko³tonik K. et al. – LA-ICP-MS U-Pb zir con dat ing of gra nitic dykes, Sikkim Himalaya (NE In dia)
S³aby E. – Proba bil is tic trace el e ment con cen tra tion-gra di ent mod els – a po ten tially ef fec tive tool for
track ing the mix ing and re plen ish ment pro cess on a mi cro-scale
Œrodoñ J. – Cur rent trends in clay sci ence with em pha sis on geo log i cal ap pli ca tions

Postery:
Jastrzêbski M. – Tim ing of the polyphase tectonometamorphic evo lu tion the Staré Mìsto Belt, NE Bo -
he mian Mas sif
Jonkis et al. – Zir con U-Pb dat ing of Hi ma la yan fore land ba sin rocks – Himachal Pradesh, NW In dia
Kozub G., Budzyñ B., Prsek J. – Hy dro ther mal cop per-bis muth min er al iza tion from the Joremeny
adit, Dobsina, Slo vak Re pub lic – pre lim i nary re port

Geoarchaeological Work shop: Ac tual stage of the en vi ron men tal ar chae ol ogy in ves ti ga tions in
south ern Po land and north ern Czech and their im pli ca tions for palaeoclimatic changes ver sus
new de lim i ta tions of the Qua ter nary, Poznañ, Polska, 25.10.2011
Madeyska T. – uczestnik, przewodniczenie sesji
Referat:

£anczont M., Madeyska T. – Pre mises of the re search projekt con cern ing the Palaeo lithic oecumene
study in pery- and meta-Carpathian re gion of Po land and Ukraine
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KONFERENCJE ZAGRANICZNE

“Land ing Sites for Ex plo ra tion Mis sions” work shop, Leiden - Noordwijk, Holandia,
17-21.01.2011
Gurgurewicz J. – uczestnik
Referat: 

K. Willner, B. Grieger, J. Gurgurewicz, R. Landis, F. Poulet, L. Witte – As ter oid and Phobos site se -
lec tion

Pre cam brian Accretionary Orogens; Delhi, 2-11.02.2011
Slaby E. – “in vited speaker
S³aby E. – Key-talk “Man tle-crust vol a tile flux dur ing Archaean”

The sec ond ISSI Work shop on Phobos; Bern, Szwajcaria; 27-30.03.2011
Gurgurewicz J. – uczestnik, referat zaproszony
Slaby E. – uczestnik
Referaty: 

Gurgurewicz J. – Phobos an a logues in the light of spec tro scopic stud ies 
S³aby E. – Geo chem i cal test ing of small quan ti ties of sub stances - a meth od olog i cal chal lenge

Cre ta ceous–Paleogene palaeoenvironments, tec ton ics and biostratigraphy of the Arc tic and
sub arc tic – A whorkshop to dis cuss re cent ad vances and fu ture di rec tion, Tromsø, Nor way,
31.02-1.03.2011
Król W. – uczestnik
Setoyama E. – uczestnik
Referaty: 

Setoyama E., Kaminski, M.A., Tyszka J. – Palaeoenvironmental and palaeoceanographical im pli ca -
tions of Late Cre ta ceous Arc tic foraminifera from the Lomonosov Ridge and SW Barents Sea.
The tax on omy and biostratigraphy of Late Cre ta ceous and Paleocene dinocysts from three wells in the
south west ern Barents Sea – pre lim i nary re sults.

Eu ro pean Geosciences Un ion, EGU, Vi enna, 3-8.04.2011 
S³aby E. – uczestnik
Referat:

S³aby E. – Crys tal geo chem i cal heterogeneities pro duced by mix ing pro cesses – proba bil is tic model
of ac cor dance be tween dis tri bu tions of dif fer ent el e ments

9th Meet ing of the Cen tral Eu ro pean Tec tonic stud ies Group (CETeG), Lisek, Czechy,
13-17.04.2011
Jastrzêbski M. – uczestnik
Rauch M. – uczestnik
Tokarski A. – uczestnik
¯elaŸniewicz A. – uczestnik
Referaty: 

Jastrzêbski M. – P-T-d-t re cord of metasedimentary rocks in the Staré Mìsto Belt, NE Bo he mian Mas -
sif: in sights into polyphase evo lu tion of the Variscan su ture zone
Rauch M. – An a logue mod el ling of the tec tonic evo lu tion of the Pol ish Outer Carpathians – Influace
of in denter shape
¯elaŸniewicz A. – Tim ing of tectonothermal events in walls of the Red River Fault Zone, NW Viet -
nam

VIII Miêdzynarodowa Konferencja “Archeologia Zachodniej Ukrainy”, Lwów, Ukraina,
18-20.05.2011
Krajcarz M. – uczestnik
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Krajcarz M.T. – uczestnik
Referat:

Krajcarz M., Krajcarz M.T. – Paleolityczni ³owcy czy XX-wieczni archeolodzy? Tafonomia œladów
na koœciach ze stanowiska Molodova I, warstwa IV

XXXIII Sesja Towarzystwa Paleontologicznego Ukraiñskiej Akademii Nauk, Kijów, Ukraina,
6-8.06.2011
Gedl P. – uczestnik

EUROCLAY 2011, Antalya, Turcja, 26.06-1.07.2011
Szczerba M. – uczestnik
Œrodoñ J. – uczestnik, wspó³organizator, przewodniczenie sesji, referat zaproszony
Referaty:

Szczerba M., Skiba M. – Mo lec u lar mod el ling sim u la tions of the polyvinylpyrrolidone (PVP) struc -
ture on smectite and com par i son with ex per i men tal data
Œrodoñ J. – Role of clays in diagenetic his tory of ni tro gen and bo ron
Uhlik P., Stríèek I., Slaninka I., Szczerba M. – Char ac ter iza tion of clay min er als of Lucenec For ma -
tion, West ern Carpathian - po ten tial site for deep de pos i tory of nu clear waste

Cli mate Change – The Karst Re cord 6 (KR6), Uni ver sity of Bir ming ham, Wielka Brytania,
26-30.06.2011
G¹siorowski M. – uczestnik
Hercman H. – uczestnik
Pawlak J. – uczestnik
Postery: 

Hercman H., G¹siorowski M., Gradziñski M., Kiciñska D. – Dat ing of cave ice from the Tatra Moun -
tains (Po land, West ern Carpathians) and its palaeoclimatic sig nif i cance.
Hercman H., G¹siorowski M., Gradziñski M., Pawlak J. – Iso to pic and cli ma tic pa ram e ters of en vi -
ron ment ver sus iso to pic com po si tion of trav er tine in North ern Slovakia – a case study from Vysne
Ruzbachy
Pawlak, J., Hercman, H. – Ge netic Al go rithm as a tool for paleoclimate re cords cor re la tion 

XI Iso tope Worshop, Eu ro pean So ci ety for Iso tope Re search (ESIR), 4-9.07. Bu da pest,
Hun gary
Porowski A. – uczestnik
Referat:

Porowski A. – Iso to pic com po si tion of sul fates dis solved in wa ters of deep aqui fers as so ci ated with
cop per ore de pos its: im pli ca tions for sul fate source and wa ter-rock in ter ac tion

11th In ter na tional Sym po sium on Ant arc tic Earth Sci ences, 10-15.07.2011, Uni ver sity of
Ed in burgh, Scot land
Krajewski K. – uczestnik
Poster: 

Krajewski K.P., Tatur A., Mozer A., Pécskay Z., Sidorczuk M., Zieliñski G, Kusiak M.A, Kim N.,
Keewook Yi – Paleoclimatic stages in the Eocene-Mio cene suc ces sion on King George Is land: new
geo chron ol ogy data and rel e vance for Ce no zoic gla ci ation of Antarctica

XVIII INQUA-Con gress Qua ter nary sci ences – the view from the moun tains 21-27.07.2011 in
Bern, Swit zer land
Obremska M. - uczestnik
Poster: 

Cedro B., Mianowicz K., Witkowski A., Krzeminska J., Zawisza E., Obremska M. – The multi-proxy
ev i dences of the Littorina transgresion of the south ern Bal tic Sea in the area of Mrze¿yno, NW Po land
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9th In ter na tional Eclogite Con fer ence 2011, Marianske Lazne, Czech Re pub lic, 5-12.08.2011
Bakun-Czubarow N. – uczestnik
Nowak I. – uczestnik
Postery:

Bakun-Czubarow N., Walczak K., Kusy D. & Perkowski P. – Geodynamic sig nif i cance of multi-
method dat ing of UHP eclogite-granulite rocks from the Orlica-Œnie¿nik Dome in the West Sudetes,
Bo he mian Mas sif
Nowak I., Endo S., Wallis S. – The ex tent of eclogite meta mor phism in the Sanbagawa belt, Ja pan -
pet ro log i cal stud ies of gar net am phi bo lite in the west ern Kii Pen in sula

74nd An nual Meet ing of The Meteoritical So ci ety, Londyn, 08-12.08.2011
Krzesiñska A. – uczestnik
Poster: 

Krzesiñska A., ¯elaŸniewicz A. i Or³owski R. – Pseudotachylitic melt ing and unmixing of sil i cate,
car bon ate and sul fide melts in the Pultusk H-chondrite

Goldschmidt Con fer ence 2011, Prague, Czech Re pub lic, 13-19.08.2011
Bakun-Czubarow N. – uczestnik
Poster:

Bakun-Czubarow N., Mikulski St., Xu Deru, Kusy D. & Wang Zhilin – A new ore min eral as sem -
blages from the Shilu iron-polymetallic de posit, Hainan Is land, South China

5th In ter na tional Lim no logi cal Con gress Au gust 31.08.-3.09.2011, Konstanz, Ger many
G¹siorowski M. – uczestnik
Miros³aw-Grabowska J. – uczestnik
Obremska M. – uczestnik
Referat:

Zawiska I., S³owinski M., Obremska M., Milecka K., Woszczyk M., Apolinarska K. – Lake Lukie (SE 
Po land) us ing multiproxy anal y sis

Postery: 
G¹siorowski M., Sienkiewicz E., Hercman H., Gradziñski M., Kiciñska D. – Was Me di eval Warm Pe -
riod as warm as to day? – cli mate changes of the last mil len nium re corded in the Tatra lakes (Carpa-
thians) with ad di tional data from cave ice
Obremska M., Zawisza E., Cedro B. – Palaeoenvironmental Changes in South Bal tic Coast Re gion
Re corded in Sed i ments of Trzebiaatów Palaeo-lake
J. Miros³aw-Grabowska – An in crease of d18Ocarb at the be gin ning of the Ho lo cene – ox y gen and car -
bon iso tope data from lake suc ces sions from north ern Po land

IXth In ter na tional Sym po sium on Cladocera, Verbania, W³ochy, 2-8.10.2011
Szeroczyñska K. – uczestnik 
Zawisza E. – uczestnik
Referat: 

Zawiska I., Szeroczyñska k., Zawisza E. – Subfossil Cladocera suc ces sion in dystrophic lakes (NE,
Po land)

Postery:
Szeroczyñska K., Zawisza E. – Subfossil Cladocera and pediastrum re mains re corded in North Eu ro -
pean lakes (Spitsbergen, Finn ish Lapl and)
Zawisza E., Ortega B. – Subfossil Cladocera fauna from tropiclal Lake Tacambaro (West ern Mex ico)

8th Sci en tific Con fer ence “Re search, use and pro tec tion of caves”, Demanovska Dol ina,
S³owacja, 3-6.10.2011
G¹siorowski M. – uczestnik
Hercman H. – uczestnik
Pawlak J. – uczestnik
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Referaty: 
Bella P., Hercman H., Gradziñski M., Pruner P., Kadlec Bosak P., G³azek J., G¹siorowski M.,
Nowicki T. – Geochronologia Vyvoja Jaskynnych Urovni Demanovskej Doline, Nizke Tatry
Pawlak, J., Hercman, H. – Ge netic al go rithm as a tool for paleoclimate re cords cor re la tion

KORANET con fer ence on nanotechologies, 19.10.2011 in Se oul/Ko rea, KORANET
En tre pre neur ship Sem i nar for Early Ca reer Re search ers, 20-21.10.2011 Daejeon/Ko rea
Anczkiewicz A. - uczestnik

Com plex Prob lems of Hydrogeology. 27-28.10.2011, Skt. Pe ters burg. Rus sia
Porowski A. – uczestnik
Referat:

Vinograd N., Porowski A., Tarasienko B. – Or i gin of min eral wa ters of Staraya Russa Spa in ferred
from iso to pic and geo chem i cal stud ies. (in Rus sian) 

AGU, USA, San Fran cisco, 5-9.12.2011
Anczkiewicz A. – uczestnik

Ap pli ca tions of biostratigraphy to the Nor we gian Con ti nen tal Shelf, Stavanger, Nor way,
8.12.2011
Radmacher W. – uczestnik
Setoyama E. – uczestnik
Referat: 

Setoyama E., Król W., Tyszka J., Kaminski M.A. – In te grated foraminiferal and dinocyst biostrati-
graphy of the Up per Cre ta ceous in the south west ern Barents Sea and palaeoenviromental im pli ca tions
E. Setoyama – In te grated foraminiferal and dinocyst biostratigraphy of the Up per Cre ta ceous in the
south west ern Barents Sea and palaeoenvironmental im pli ca tions.

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU

Konferencja Programowa ING PAN, 18-20.05.2011, Cedzyna.
Dr Joanna Gurgurewicz: Geologia planetarna w ING PAN - kierunki badañ
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski: Badania nad ska³ami macierzystymi dla ropy naftowej w pó³nocno-zachodniej czêœci szelfu

Morza Barentsa
Mgr Agata Krzesiñska: ET w ING PAN - co dalej.
Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska: Planowane zadania badawcze na rok 2012 w Oœrodku Badawczym w Warszawie ING

PAN
Dr Izabella Nowak: Prezentacja wyników badañ z pobytu w Japonii
Dr Marta Rauch: Procesy tektoniczne z perspektywy TectoModelLab
Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska: Laboratorium Bioindykatorów, Oœrodek badawczy w Warszawie - planowana dzia³alnoœæ 

(mo¿liwoœci)
Prof. dr hab. Ewa S³aby: Wczesna Ziemia
Dr hab. Jaros³aw Tyszka: Laboratorium Modelowania BioGeosystemu - wyzwania badawcze z RegPotem w tle.
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz: Oœrodek badawczy we Wroc³awiu, 2012

Referaty wyg³oszone na seminariach naukowych w Oœrodku Badawczym w Warszawie
2.12.2011 Dr hab. Dan iel MÀge – The WROONA pro ject at ING PAN
2.12.2011 Prof. dr hab. Ewa S³aby –  Re search Cen tre in War saw IGS PAS

Referaty wyg³oszone na seminariach naukowych w Oœrodku Badawczym w Krakowie
14.06 2011 Dr Agnieszka Ciurej – Ap pli ca tion of Charge Con trast Im ag ing based on the En vi ron men tal Scan ning Elec -

tron Mi cro scope (ESEM) in ultrastructural stud ies of lime stones
1.03.2011 Mgr in¿. J. Flis, dr hab. in¿. M. Manecki (WGGiOŒ AGH), dr D. Latowski (BBB UJ), prof. B.J. Mer kel –

Biologicznie stymulowane rozpuszczanie piromorfitu Pb5(PO4)3Cl w obecnoœci bakterii z gatunku Pseu -
do mo nas Putida

21.03.2011 Prof. Dan iel Harlov (GFZ, Poczdam, Niemcy) – Fluid-me di ated mass trans fer in monazite via cou pled dis -
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so lu tion-reprecipitation: im pli ca tions for dat ing and de ci pher ing the fluid chem is try dur ing meta mor phism
of me dium- to high-grade rocks

21.03.2011 Dr Pavel Uher (Fac ulty of Nat u ral Sci ences, Comenius Uni ver sity, Bratys³awa, S³owacja) – Monazite
break down prod ucts in gra nitic and meta mor phic rocks: a role of min eral and fluid com po si tion

21.03.2011 Dr Pavel Uher (Fac ulty of Nat u ral Sci ences, Comenius Uni ver sity, Bratys³awa, S³owacja) – Nb-Ta ox ide
min er als in gran ites and pegmatites: trac ers of mag matic to subsolidus pro cesses

22.03.2011 Prof. Dan iel Harlov (GFZ, Poczdam, Niemcy) – Nat u ral and ex per i men tal ev i dence for al kali-metasoma-
tism in the lower crust and lithospheric man tle

22.03.2011 Prof. Dan iel Harlov (GFZ, Poczdam, Niemcy) – Ac ces sory min eral trace el e ment chem is try as a func tion of
meta mor phic grade along a tra verse of lower Archean crust, East ern Dharwar Craton, Tamil Nadu, south In dia

22.03.2011 Prof. Dan iel Harlov (GFZ, Poczdam, Niemcy) – The Varberg-Torpa charnockite-gran ite assocation,
Varberg, SW Swe den: Magmatism, flu ids, and as so ci ated metasomatism in the mid dle to lower granitoid
crust, SW Swe den

11.05.2011 Dr S³awomir Florjan (IB UJ) – Specyfika procesów fosylizacji roœlin póŸnego paleozoiku
12.05.2011 Prof. Pi erre Rochette (CEREGE) – Char ac ter iza tion of me te or ites us ing in trin sic mag netic prop er ties and

ap pli ca tions to so lar sys tem pro cesses and space ex plo ra tion
31.05.2011 J. Flis, M.Manecki (WGGiOŒ, AGH), C.A. Dehner, J.L. Dubois, P. Maurice (Uni ver sity of No tre Dame) –

Rola syderofor i biofimu w rozpuszczaniu piromorfitu przez bakterie z gatunku Pseu do mo nas mendocina
14.06.2011 Mgr Wies³awa Radmacher (Król)  (ING PAN OBK) – Ten months in the rain - pre lim i nary re sults on the tax -

on omy and biostratigraphy of Late Cre ta ceous and Paleocene dinocysts from three wells in the south west ern 
Barents Sea

14.06.2011 Dr Agnieszka Ciurej (ING PAN OBK) – Ap pli ca tion of Charge Con trast Im ag ing based on the En vi ron men -
tal Scan ning Elec tron Mi cro scope (ESEM) in ultrastructural stud ies of lime stones

9.11.2011 Dr Jakub Matusik, prof. Zenon K³apyta (WGGiOŒ, AGH) – Interkalaty kaolinitu z chlorkami benzylo-
alkiloamoniowymi

6.12.2011 Alekseeva T.V., Kabanov P.B., Alekseev A.O., Zolotareva B.N., Alekseeva V.A. (Rus sian Acad Sci) – Clay 
Min er al ogy and Organo-min eral as so ci a tions of Car bon if er ous paleosols (Mos cow re gion, Rus sia )

6.12.2011 Alekseev A.O., Alekseeva T.V., Kabanov P.B., Gubin S.V. (Rus sian Acad emy of Sci ences) – Late De vo -
nian paleosols in cen tral of Eu ro pean part of Rus sia: mor phol ogy, se lected geo chem i cal-min er al og i cal data

14.06.2010 Wies³awa Król – Ten months in the rain - pre lim i nary re sults on the tax on omy and biostratigraphy of Late
Cre ta ceous and Paleocene dinocysts from three wells in the south west ern Barents Sea

REFERATY WYG£OSZONE POZA INSTYTUTEM

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz
• Sm-Nd and Lu-Hf geo chron ol ogy. Wyk³ad dla studentów, Trin ity Col lege, Dub lin, Irlandia, 24.02.2011

• The use of Sm-Nd and Lu-Hf gar net geo chron ol ogy in the stud ies of collisional belts: geo log i cal and tech ni cal per spec tive,
referat na seminarium, Triningy Col lege, Dub lin, Irlandia , 25.02.2011

Dr in¿. Bartosz Budzyñ
• Sta bil ity re la tions of monazite, fluorapatite, al la nite and epidote as a func tion of pres sure, tem per a ture , Referat

zaproszony, work shop “Struc tural, min er al og i cal and pet ro log i cal ad vances in solid Earth sci ences SPASE”, Uppsala Uni -
ver sity, Uppsala, Szwecja, 13.05.2011

Dr Joanna Gurgurewicz
• Sys tem kanionów Valles Marineris na Marsie: geneza, ewolucja, ziemskie analogi, Referat zaproszony, PTG, UWr.,

Wroc³aw, 07.04.2011

• In fer ring al ter ation con di tions on Mars: in sights from near-in fra red spec tra of bas alts from the arid hot Ogaden and arid
cold Udokan vol ca nic fields, Referat zaproszony, Swed ish Mu seum of Nat u ral His tory, Sztokholm, Szwecja, 25.10.2011

Dr Artur Kêdzior
• The rec og ni tion of nonmarine depositional sys tems and ba sin fill ar chi tec ture, an ex am ple from Up per Silesia Coal Ba sin,

Po land, Instytut Geologii i Geochronologii Prekambru w Petersburgu, 06.10.2011

Dr hab. Dan iel MÀge
• Vol ca nism in the so lar sys tem, Geoplanet sem i nar, Space Re search Cen tre PAS, War saw, 13.12.2011

Dr Izabella Nowak
• In search of high-pres sure meta mor phism ev i dence - pre lim i nary re sults of pet ro log i cal stud ies of gar net am phi bo lites

from Wakayama, Kii Pen in sula. Referat zaproszony, Sem i nar of Pe trol ogy Group, De part ment of Earth and Plan e tary Sci -
ences, Nagoya Uni ver sity, Ja pan, 21.04.2011
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• Wiek metabazytów izerskich na podstawie datowania cyrkonów metod¹ U-Pb, Referat zaproszony, PTG, UWr.,
Wroc³aw, 24.11.2011

Mgr Wies³awa Radmacher
• Tax on omy and biostratigraphy of Late Cre ta ceous and Paleocene dinocysts from three wells in the south west ern Barents

Sea., Referat zaproszony, Uniwersytet w Bergen., 05.04.2011

Mgr Eiichi Setoyama
• Late Cre ta ceous Palaeobiogeographic dis tri bu tion of foraminifera in the Tethyan-At lan tic-Arc tic transect. Earth Sci ences

De part ment, King Fahd Uni ver sity of Pe tro leum and Min er als, Dhahran, Saudi Ara bia, 19/05/2011

Dr Marek Szczerba
• Sim u la tions of in ter ac tions be tween clays and or ganic mol e cules, Referat zaproszony, SUBATECH, Nantes, 18.11.2011

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
• Historia zapisana w osadach jeziornych na podstawie analizy subfosylnej fauny bezkrêgowców , Referat zaproszony, U£., 

£ódŸ, 16.05.2011

Prof. dr hab. Ewa S³aby
• Wulkanizm a tektonika p³yt w œwietle badañ geochemicznych", referat proszony: Komitet Narodowy ds Wspó³pracy z

Miêdzynarodow¹ Uni¹ Geodezji i Geofizyki PAN, 25.11.2011

• The early Earth: man tle-crust vol a tile flux, IGF PAN: seminarium Sci en tific co op er a tion GeoPlanet and GFZ (Potasdam,
Ger many), 28.11.2011

• Archaean man tle - wet or dry ?, Nat u ral His tory Mu seum, Stock holm - referat proszony, 26.10.2011

• “Geo chem i cal test ing of small quan ti ties of sub stances - a meth od olog i cal chal lenge”, referat proszony na seminarium
Centrum Badañ Kosmicznych, 24.05.2011

• P³aszcz archaiczny - suchy czy mokry ?, PTG, UWr, Wroc³aw; referat proszony, 10.01.2011

• Wielkie wêdrówki kontynentów, Referat proszony; Festiwal Nauki, Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Z¹bkach, 19.05.2011

• Jak modelowaæ ewolucjê stopów granitowych na przyk³adzie Karkonoszy., Referat proszony PTMin, Uniwersytet Œl¹ski,
13.04.2011

Dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr Pawe³ Topa, prof. Sam uel S. Bow ser, prof. Jeffrey Travis
• Mod el ing of foraminiferal tests: bridg ing the gap be tween mol e cules and mor phol ogy, Referat zaproszony, Max Planck

In sti tute for Ma rine Mi cro bi ol ogy. Bre men, Ger many, 1.04.2011

• Mod el ing foraminiferal shells, Referat zaproszony, AWI - Al fred Wegener Institut, Bremerhaven, RFN, 29.05.2011

• Morphogenesis of foraminiferal tests: mod el ling ap proach., Referat zaproszony, Département de Génétique & Evo lu tion à
l’Université de Genève, Szwajcaria, 2.12.2011

Dr Hubert Wierzbowski
• Rekonstrukcja klimatu jury œrodkowej i póŸnej. Referat zaproszony, Dzieñ Klimatu, Wydzia³ Geologii UW, Warszawa,

12.01.2011

• Rekonstrukcja œrodowiska basenu Wo³gi (Rosja) na prze³omie jury œrodkowej i póŸnej w oparciu o badania izotopowe
tlenu i wêgla muszli g³owonogów, Referat zaproszony, PTG, UWr., Wroc³aw, 24.03.2011

• Izotopy O, C, Sr w osadowych fosforanach i wêglanach: znaczenie i wykorzystanie w badaniach geologicznych, Referat
zaproszony, Instytut Fizyki UMCS, Lublin, 17.05.2011

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
• K-Ar dat ing of illite-smectite, Instytut Geologii i Geochronologii Prekambru RAN, Pe ters burg, Rosja, 04.10. 2011

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
• Globalne och³odzenie w proterozoiku, Referat zaproszony, Wydzia³ Geologii UW, sesja naukowa “Dzieñ klimatu” ,

12.01.2011

• Co trzeba wiedzieæ wystêpuj¹c o grant do NCN , Referat zaproszony, Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geologicznych,
UAM, Poznañ, 22.11.2011

• Rodowody kulturowe wspó³czesnego Wroc³awia - refleksja otwieraj¹ca, referat zaproszony, sesja naukowa Komisji Kul -
tur Europejskich Oddzia³u PAN we WROC£AWIU , 23.11.2011

• Z historii Oddzia³u PAN we Wroc³awiu, Sesja naukowa, 40-lecie Oddzia³u PAN we Wroc³awiu, 2.12.2011

• Tradycyjne Ÿród³a energii - paliwa kopalne, Referat zaproszony, Zgromadzenie Ogólne PAN, Warszawa, 15.12.2011
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IX. DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA

DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz
• Kurs Geochronologii (wyk³ady i æwiczenia) dla UW (27 godzin)

• Opieka na doktorantami (ok. 200 godzin)

Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
• Opieka nad dwiema pracami doktorskimi, dr Katarzyna Walczak, dr Piotr Perkowski;

Dr Arkadiusz Derkowski i McCarty D.K.
• Min er al ogy for FES (Min er als for Petrophysics) (403) ES-11-23, 2-Day Course, Chev ron ETC, Hous ton, TX, USA

Dr Miros³aw Jastrzêbski
• Opieka nad prac¹ magistersk¹ N. Judkowiak (prowadzona wspólnie wraz z dr. Wojciechem Stawikowskim) w Instytucie

Geologii Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr in¿. Tadeusz Kawiak
• Wyk³ady i æwiczenia z przedmiotu “Petrografia”, dla II r. studentów Wydz. Konserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki ASP w

Krakowie

Mgr Barbara Kietliñska-Michalik (Muzeum Geologiczne ING PAN)
• 9 lekcji muzealnych nt. “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”;

• 2 lekcje muzealne nt. “Skamienia³oœci z okolic Krakowa” 

Mgr Piotr Olejniczak (Muzeum Geologiczne ING PAN)
• 14 lekcji muzealnych nt. “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”;

• 2 lekcje muzealne nt. “Skamienia³oœci okolic Krakowa”;

• 2 lekcje muzealne nt. “Ewolucja na podstawie skamienia³oœci z okolic Krakowa”;

• 4 lekcje muzealne nt. “Zmiany Klimatu w historii geologicznej Ziemi”

Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
• Opieka nad prac¹ doktorska mgr Anny Mozer - 2 miesi¹ce

Dr Artur Kêdzior
• Wyk³ad z geologii wraz z elementami geologii in¿ynierskiej (15 godzin) dla studentów studiów stacjonarnych SUM

Wydzia³u Architektury w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
• Opieka (wspólnie z dr Magdalen¹ Sidorczuk) nad licencjatem p. Klaudii Bobenko, nr albumu 284657 p.t.: Schy³ek Pangei

w permo-triasowym zapisie kopalnym Dynarydów. Praca licencjacka na kierunku: Geologia Wydzia³ Geologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego

• Opieka (wspólnie z dr MAgdalen¹ Sidorczuk) na praca licencjack¹ p. Konrada Chlewiñskiego, Nr albumu 284699 p.t.:
PALEOGEÑSKA I NEOGEÑSKA EWOLUCJA GEOLOGICZNA DYNARYDÓW. Praca licencjacka na kierunku:
Geologia, Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. dr hab. Teresa Madeyska
• Pe³nienie funkcji Przewodnicz¹cej Komitetu G³ównego Olimpiady Geograficznej, cz³onkostwo w Komisji Zadañ

Dr Adam Porowski
• Zajêcia ze studentami; zaproszenie do wspó³udzia³u w prowadzeniu zajêæ “Hydrogeology in Eng lish”: Fac ulty of

Hydrogeology, De part ment of Ge ol ogy, Uni ver sity of Skt. Pe ters burg, Rus sia (2 godz.)

• Wyk³ad; prakticum dla magistrantów; Zak³ad Spektrometrii Mas, Wydzia³ Fizyki, UMCS, Lublin (2 godz.)
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Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
• Wyk³ad monograficzny - Uniwersytet £ódzki - 16 maja 2011r.

• Promotor pracy doktorskiej mgr Magdaleny Suchory 190 godz. Wspó³opieka nad doktorantk¹ Paulin¹ Domiñczak - U£. 

Prof. dr hab. Ewa S³aby
• Wyk³ady - Petrologia (60h), Wydzia³ Geologii UW

• Wyk³ady - Petrologia ska³ magmowych (20h), j.w.

• Wyk³ady - Termodynamika równowagowa w petrologii (30h), j.w.

• Wyk³ady - Dziedzictwo kulturowe - kamien w architekturze (30h), j.w.

• Wyk³ady - Analiza petrogenetyczna w geologii strukturalnej (15h), j.w.

• Praktikum z modelowania procesów wulkanicznych 15h, j.w.

• Prowadzenie: 3 prac licencjackich 30h, 4 prac magisterskich 40h, 2 doktoratów, seminariów magisterskie 8h, Wydzia³
Geologii UW.

Dr in¿. Pawe³ Topa
• Wyk³ady: Kryptografia (15h) , Architektury systemów komputerowych (16h), Systemy wysokiej dostêpnoœci (16h),

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie; Wydzia³ Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Elektroniki; Katedra Informatyki.

• Laboratoria: Kryptografia (150h), Grafika komputerowe (60h_, Animacja komputerowa (60h), j.w.

• Prace magisterskie: GPU-Ac cel er ated model of fusarium evo lu tion, An ap pli ca tion of Gen eral Pur pose com pu ta tion on
GPU for mod el ing with Cel lu lar Au tom ata par a digm. 

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
• Opieka nad pracami doktorskimi Marka Szczerby i Edwina Zeelmaekersa ( po 70 godzin)

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
• Wyk³ady i seminaria z przedmiotów: tektonika, geologia strukturalna, geotektonika, geologia regionalna Polski, geologii

regionalna œwiata oraz kurs terenowy „Tektonika i sedymentologia” w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu (199 godzin; 

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ w ING PAN, mgr A. Krzesiñska, 80 godz

STUDIUM DOKTORANCKIE

W 2011 r. odby³y siê dwie obrony rozpraw doktorskich wykonywanych w ramach Studium Dokto-
ranckiego prowadzonego w Instytucie. W Studium w 2011 roku uczestniczy³y 4 osoby: 1 otrzymywa³a
w ING stypendium (obrona), 1 jest stypendyst¹ zagranicznym (otwaty przewód doktorski), 2osoby
uczestniczy³y w trybie niestacjonarnym (1 obrona, 1 otwaty przewód doktorski). 

Uczestnicy wykonuj¹ prace doktorskie z zakresu petrologii, tektoniki, hydrogeologii i hydrogeo-
chemii, geochemii i mineralogii, geochronologii i geochemii izotopów oraz geologii czwartorzêdu.
Doktoranci uczestniczyli, czynnie i biernie, w specjalistycznych konferencjach naukowych, krajowych i 
zagranicznych oraz s¹ autorami i wspó³autorami publikacji. Koszty badañ koniecznych do przygoto-
wania rozpraw pokrywane by³y z grantów promotorskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
oraz ze œrodków dzia³alnoœci statutowej Instytutu.

DZIA£ALNOŒÆ POPULARYZATORSKA PRACOWNIKÓW

Dr Aneta Anczkiewicz A. 
• Wspó³organizacja Tatrzañskich Warsztatów Geologicznych, Zakopane , 13-16.10.2011

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz
• PAN: Himalaje z perspektywy satelity, turysty, mikroskopu i spektrometru masowego, Ma³opolska Noc Naukowców

2011.

• Prezentacja Laboratorium Geochemii Izotopów, Ma³opolska Noc Naukowców

Mgr in¿. Jakub Bazarnik
• Ma³opolska Noc Naukowców: Ma³opolska Noc Naukowców, ING PAN, Kraków, 23.09.2011

Dr Agnieszka Ciurej
• ING PAN: Ma³opolska Noc Naukowców, ING PAN, Kraków, 2011.09.23.
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• 8 Noc Muzeów 2011, ING PAN, Kraków, 2011. O5. 20/21.

Mgr Barbara Kietliñska-Michalik
• Noc Muzeów 2011: wystawa: Przybysze z Kosmosu (polskie meteoryty ze zbiorów Muzeum Geologicznego ING PAN) -

20/21 maja 2011

• Dzieñ Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich: wystawa “Podziemia Rynku G³ównego w Krakowie” - fotografie ze
zbiorów Muzeum Historycznego m.Krakowa wykonane przez Micha³a Banasia w latach 2008-2010 - 20 listopada 2011

• Ma³opolska Noc Naukowców 2011: „Kiedy w Krakowie by³o morze?" - 23 wrzeœnia 2011

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
• Uniwersytet III Wieku: Przyczyny i skutki zmian globalnych. Wyk³ad. Ostrów Maz., 13 czerwca 2011

• Uniwersytet III Wieku: Cz³owiek a katastrofy naturalne. Wyk³ad. Ostrów Maz., 16 maja 2011

• Ma³opolska Noc Naukowców 2011: Patronat i koordynacja formalna projektu Ma³opolskiej Nocy Naukowców 2011 ING
PAN w ramach FP7-PEO PLE-2011-NIGHT

Dr Andrzej £aptaœ
• Noc Muzeów 2011, Kraków, 20/21 maja 2011, opracowanie i wydruk identyfikatorów

• Ma³opolska Noc Naukowców: Kraków, 23 wrzeœnia 2011, przygotowanie ilustracji do wyk³adu prof. Œrodonia, udzia³ w
przygotowaniu pokazów na Rynku. 

• Prowadzenie strony internetowej ING PAN, Studia Geologica Polonica, Geologia Sudetica.

Mgr Piotr Olejniczak
• Noc Muzeów 2011: prezentacja “O kosmicznych wêdrowcach s³ów kilka” pokaz autorski “Powstawanie krateru

meteorytowego - eksperyment - 20/21 maja 2011

• Ma³opolska Noc Naukowców 2011: warsztaty „Tradycyjne metody preparowania skamienia³oœci” - 23 wrzeœnia 2011

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
• Instytut Geografii, Uniw. £ódzki: Laboratorium bioindikatorów, Oœrodek badawczy w Warszawie - osady jeziorne

archiwum przesz³osci, 16 maja 2011

Dr in¿. Pawe³ Topa
• Instytut Nauk Geologicznych PAN: Opieka merytoryczna i administratorska nad portalem eForams.org, konfuguracji,

wprowadzanie i formatowanie treœcie. Nadzorowanie poprawnoœci dzia³ania i u¿ytkowania serwisu.

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
• Projekt 7PR UE - Ma³opolska Noc Naukowców 2011: Wirtualne ¿ycie skamienia³oœci czyli czy muszle mog¹ rosn¹æ w

komputerze? Oœrodek Badawczy w Krakowie, ING PAN, 23 wrzeœnia 2011.

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
• Pro gram Ma³opolskiej Nocy Naukowców : I³ i³owi nierówny, czyli minera³y ilaste w s³u¿bie cz³owieka rozumnego. OB

INGPAN w Krakowie, 23.09.2011.

MUZEUM GEOLOGICZNE W KRAKOWIE

W zasobach Muzeum znajduje siê ok. 140 tys. okazów skamienia³oœci, ska³ i minera³ów. Najwa¿-
niejsza naukowo czêœæ tych zbiorów zarówno historycznych jak i gromadzonych obecnie wydzielona
jest w 135 opracowanych kolekcjach dokumentalnych, 76 kolekcjach porównawczych, 23 kolekcjach
ekspozycyjnych oraz 2 kolekcjach dydaktycznych. 

 W roku sprawozdawczym 2011 do zbiorów przyby³y kolejne opracowane kolekcje: dokumentalna 
(ZNG PAN A-I-129) – Skamienia³oœci œladowe z Usteczka (Podole, Ukraina) zebrane przez Sz. Porêbs-
kiego, oznaczone przez A. Uchmana do publikacji „Early De vo nian trace fos sil In ma rine to non-ma rine 
redbeds In Podolia, Ukraine: paleoenvironmental im pli ca tions”, Palaeo ge ogra phy, Palaeoclimatology, 
Plaeoecology 214 (2004), 67-83 oraz porównawcza (ZNG PAN B-I,V-78) – Karboñskie skamienia³oœci
i ska³y z ZSRR zebrane przez K. Korejwo. Cennym nabytkiem Muzeum jest p³ytka z fragmentem sko-
rupy obtopieniowej meteorytu So³tmany o wadze 1,56 g – nr inw. ZNG PAN B-V-17/58.1 – dar Beaty i
Marka WoŸniaków. Przeprowadzono równie¿ reinwentaryzacjê kolekcji dokumentalnej – Ostrygi z
okolic Krakowa (ZNG PAN A-I-130) maj¹c¹ na celu uporz¹dkowanie numeracji, spisu oraz wpisanie do 
bazy danych. Przygotowano do inwentaryzacji i utworzenia kolekcji dokumentalnej 1045 okazów
miêczaków z Górnik Nowych i Senderek, z kolekcji W. Kracha Przeprowadzono równie¿ szereg prac
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porz¹dkowych i zabezpieczaj¹cych kolekcje m. in. wyremontowano przeciekaj¹c¹ œcianê w magazynie
w piwnicy i przeprowadzano badania wilgotnoœci w pomieszczeniach muzealnych.

Do badañ udostêpniono 10 kolekcji: 8 dokumentalnych i 2 porównawcze.
Wa¿n¹ dla Muzeum by³a wizyta P.Rochette i J. Gattacceca z Uniwersytetu Aix de Pro vence, którzy

sprawdzili oznaczenia meteorytów (kol. ZNG PAN B-V-57) oraz przeprowadzili badania ich pola
magnetycznego. Wyniki tych badañ s¹ dostêpne w Muzeum.

W Muzeum czynna jest sta³a wystawa Budowa geologiczna obszaru krakowskiego, jedyna w
kraju ekspozycja przedstawiaj¹ca wyniki badañ geologicznych tego regionu.

W roku 2011 zaprezentowano tak¿e 4 wystawy czasowe:
Przybysze z Kosmosu – polskie meteoryty ze zbiorów Muzeum Geologicznego ING PAN w

Krakowie – wystawa przygotowana w ramach Nocy Muzeów 2011 (20/21.05.2011) jako uzupe³nienie
pokazu powstawania krateru meteorytowego i prezentacji O kosmicznych wêdrowcach s³ów kilka.

Podziemia Rynku G³ównego w Krakowie – na wystawie wykorzystano - fotografie ze zbiorów
Muzeum Historycznego m. Krakowa wykonane przez Micha³a Banasia w latach 2008-2010 

Minera³y ze zbiorów Muzeum Geologicznego ING PAN – wystawa przygotowana w trzech
gablotach na sali wyk³adowej OB. ING PAN w Krakowie.

Zbiory geologiczne Muzeum Polowego Armii Polskiej na Œrodkowym Wschodzie, 1943-1946
– wystawa przygotowana w roku 2010 i kontynuowana do 30 paŸdziernika 2011.

 W roku 2011 udostêpniano równie¿ zbiory do celów wystawienniczych w innych placówkach - do
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej ska³y krzemionkowe z systematycznego zbioru minera³ów na
wystawê „Krzemieñ w ¿yciu cz³owieka”

 W roku 2011 Muzeum po raz pi¹ty wziê³o udzia³ w Nocy Muzeów. Na tê Noc specjalnie przygoto-
wano pokaz: Powstawanie krateru meteorytowego – eksperyment. Pokazowi towarzyszy³y wspomniana 
ju¿ wystawa Przybysze z Kosmosu – polskie meteoryty ze zbiorów Muzeum Geologicznego ING
PAN oraz prezentacja multimedialna O kosmicznych wêdrowcach s³ów kilka.

 W okresie letnim Muzeum w³¹czy³o siê do akcji wakacyjnych takich jak: „Zamieñ odpady na
kulturalne wypady”, „Lato w mieœcie” i „Tynieckie wakacje”

 W roku sprawozdawczym wystawy zwiedzi³o: 3732 osoby, w tym w ramach Nocy Muzeów - 2358 
osób; Ma³opolskiej Nocy Naukowców – 257 osób; w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich –
188 osób. Przeprowadzono 33 lekcji muzealnych, w tym 23 lekcje nt. „Budowa geologiczna obszaru
krakowskiego” (Barbara Kietliñska-Michalik, Piotr Olejniczak), 4 lekcje – „Skamienia³oœci okolic Kra-
kowa” (Barbara Kietliñska-Michalik, Piotr Olejniczak), 2 lekcje – „Ewolucja na podstawie skamienia-
³oœci z okolic Krakowa” ( Piotr Olejniczak), 4 lekcje – „Zmiany klimatu w historii geologicznej Ziemi” 

 W ramach promocji Muzeum dwukrotnie przeprowadzono akcjê plakatowania na terenie miasta
Krakowa. Informacje o wystawach aktualizowane s¹ na bie¿¹co na stronie internetowej ING PAN, w
prasie lokalnej, w TVP Kraków w dziale „Co warto wiedzieæ”, w Biurach Informacji Turystycznej, na
stronie internetowej „Magiczny Kraków – Muzea”, w Szkolnym Informatorze Turystycznym, w mie-
siêczniku „Karnet” oraz w miejskich punktach informacji turystycznej.

DZIA£ INFORMACJI I WYDAWNICTW

Dr in¿. Leszek Chudzikiewicz
Z³o¿ono i oddano do druku:
Annales Societatis Geologorum Poloniae Polskie Towarzystwo Geologiczne

ASGP 81_1; 114 str, 79 figur 25 tabel; 19 arkuszy (11.05.2011), 
ASGP 81_2; 90 str, 41 figur 15 tabel; 15 arkuszy (28.11.2011), 
ASGP 81_3; 341 str, 208 figur, 45 tabel; 57 arkuszy (19.12.2011)

Studia Geologica Polonica ING PAN
SGP vol. 133; 63 str, 26 figur, 2 tabele; 5 arkuszy (16.02.2011),
SGP vol. 134; 279 str, 125 figur, 12 tabel; 23 arkuszy (17.11.2011)

Studia Quarternaria ING PAN
Studia Quaternaria vol. 28; 59 str, 33 figury, 7 tabel; 10 arkuszy (23.11.2011)
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X. SPIS PU BLIK ACJI

PRACE OPUBLIKOWANE

Mo nog rafie, ksi¹¿ki, po drê czni ki, roz dzia³y w ksi¹¿ka ch

Birkenmajer, K., Hrynowiecka-Czmielewska, A. & Stuchlik, L., 2011. Osady plioceñskie z Huby (Karpaty Zachodnie) -
wstêpne wyniki badañ geologicznych i palinologicznych. Pieniny - Przyroda i Cz³owiek, Wyd. Pieniñski Park
Narodowy, 11: 3–6.

Cetean, C.G., Setoyama, E., Kaminski, M.A., Neagu, T., Bubík, M., Filipescu, S., Tyszka, J., 2011. Eobigenerina, a cos mo pol i -
tan deep-wa ter ag glu ti nated foraminifer, and re marks on late Pa leo zoic to Me so zoic spe cies for merly as signed to
Pseudobolivina and Bigenerina. In: Kaminski, M.A., Filipescu, S. (Eds), Pro ceed ings of the Eighth In ter na tional Work -
shop on Ag glu ti nated Foraminifera.Grzybowski Foun da tion Spe cial Pub li ca tion, 16, 19–27.

Krajewski K.P., 2011. Phos phatic Microbialites in the Tri as sic Phosphogenic Fa cies of Svalbard. In: STROMATOLITES: In -
ter ac tion of Mi crobes with Sed i ments. V. C. Tewari, J. Seckbach (eds). Springer Dordrecht Hei del berg Lon don New
York., Cel lu lar Or i gin, Life in Ex treme Hab i tats and Astrobiology, 18, 187–222.

Narkiewicz, M, Narkiewicz, K., Turnau, E., 2011. Rozwój sedymentacji dewoñskiej w basenie ³ysogórsko-radomskim i
lubelskim (po³udniowo-wschodnia polska). W: Narkiewicz, M. (Ed.), Baseny dewoñskie obszaru Radomsko-lubels-
kiego. Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego-PIB, 196, 289–317.

Setoyama, E., Kaminski, M.A., Tyszka, J., 2011. Late Cre ta ceous Ag glu ti nated Foraminifera and Im pli ca tions for the
Biostratigraphy and Palaeobiogeography of the south west ern Barents Sea. In: Kaminski, M.A., Filipescu, S. (Eds), Pro -
ceed ings of the Eighth In ter na tional Work shop on Ag glu ti nated Foraminifera. Grzybowski Foun da tion Spe cial Pub li -
ca tion, 16, 251–309.

Sytnyk O., Bogucki A, Koropecki R., Tomenjuk O., £anczont M., Kusiak J., Madeyska T. , 2011. Pronatyn II – pamiatka
poczatku werhnogo paleolitu Wolyno-Podilskoi wysoczyny. Materialy ta doslid¿ennja z archeologii Prykarpattja i
Wolynni, Materialy ta doslid¿ennia 15, Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewicza, NAN Ukrainy, Lwiw
280-290.(seria), 15, 280–290.

Sytnyk O., Boguckyj A., Koropeckij R., Tomeniok O., £anczont M., Kusiak J., Madeyska T., 2011. Nowi datuwannja ta
geologiczno-archeologiczni doslid¿ennia paleolitycznoi stojanky Proniatyn. Materialy ta doslid¿ennja z archeologii
Prykarpattja i Wolynni, Materialy ta doslid¿ennja, Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewicza, NAN
Ukrainy, Lwiw 280-290. (seria), 15, 257–279.

Tyszka, J., (ed.), 2011. Meth ods and Ap pli ca tions in Micropalaeontology, Part II, Studia Geologica Polonica, 134, 5–279.
Turnau, E., 2011. Palinostratygrafia dewonu obszaru radomsko-lubelskiego. W: Narkiewicz, M. (ed.), Baseny dewoñskie

obszaru Radomsko-lubelskiego. Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego-PIB, Warszawa, 196: 255–288.
Turnau, E., 2011. Wyniki badañ palinostratygraficznych. W: Matyja, H. (ed.), Pro file G³ebokich otworów wiertniczych

Pañstwowego Instytutu Geologicznego Bydgoszcz IG 1, 131, 53–57.

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Apolinarska K., Woszczyk M., Obremska M., 2011. Late Weichselian and Ho lo cene palaeoenenvironmental changes in north -
ern Po land based on the Lake Skrzynka re cord. Boreas, doi 10.1111/j.1502-3885.2011.00235.x.

Arabas A., Sidorczuk M., Barski M., Olszewska B., 2011. Wapiennik Brec cia Mem ber (Pieniny Klippen Belt, Po land) - re vised
stra tig ra phy and or i gin. Geo log i cal Quar terly, 55 (1): 49–62.

Bakun-Czubarow N., Milczarski J., Ga³¹zka-Fried man J., Szlachta K. and Forder S., 2011. Moessbauer Stud ies of Volhynian
Bas alts, Acta Physica Polonica A, 119, 1: 7–9.

Bristow T.F., Bonifacie M., Derkowski A., Eiler J.M. and Grotzinger J.P. , 2011. A hy dro ther mal or i gin for iso to pi cally anom a -
lous cap dolostone ce ments from South China. Na ture, 747: 68–72.

Budzyñ B., Harlov D.E., Wil liams M.L., Jercinovic M.J., 2011. Ex per i men tal de ter mi na tion of sta bil ity re la tions be tween
monazite, fluorapatite, al la nite, and REE-epidote as a func tion of pres sure, tem per a ture, and fluid com po si tion. Amer i -
can Min er al o gist, 96: 1547–1567.

Coo per, F.J., J.P. Platt., R. Anczkiewicz , 2011. Con straints on early Fran cis can subduction from 2D ther mal mod el ing. Earth
and Plan e tary Sci ence Let ters, 312, 69–79

Deng Y., Szczerba M., 2011. Com pu ta tional eval u a tion of bond ing be tweenaf la toxin B1 and smectite. Ap plied Clay Sci ence,
54(1): 26–33.

Derkowski A., Drits V.A., and McCarty D.K., 2011. Rehydration in a de hy drated-dehydroxylated smectite in en vi ron ment of
low wa ter va por con tent. Amer i can Min er al o gist, doi: 10.2138/am.2012.3872

Drits V.A., Derkowski A., and McCarty D.K., 2011. Ki net ics of ther mal trans for ma tion of par tially dehydroxylated pyro-
phyllite. Amer i can Min er al o gist, 96: 1054–1069.

Drits V.A., Derkowski A., and McCarty D.K. , 2011. New in sight into the struc tural trans for ma tion of par tially dehydroxylated
pyrophyllite. Amer i can Min er al o gist, 96: 153–171.
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Gurgurewicz J., Bartz W., 2011. Deformational his tory of meta vol can ic rocks from the Kamieniec Z¹bkowicki Meta mor phic
Belt (Fore-Sudetic Block, south west Po land): a quartz-axis lat tice pre ferred ori en ta tion study. Acta Geologica
Polonica, 61 (3): 289–305.

Kaminski, M.A., Cetean C.G., Tyszka, J., 2011. No men cla ture to de scribe the tran si tion from multiserial to uniserial cham ber
ar range ment in ben thic foraminifera. Jour nal of Micropalaeontology, 30: 7–10.

Lauterbach S., Brauer A., Andersen N., Danielopol D.L., Dulski P., Hüls M., Milecka K., Namiotko T., Obremska M.,
Grafenstein U. and Decklakes Par tic i pants, 2011. En vi ron men tal re sponses to Lateglacial cli ma tic fluc tu a tions re corded 
in sedimentas of pre-Al pine Lake Mondsee (North ern Alps). Jour nal of Qua ter nary Sci ences, 26 (3): 253–267.

Majka J., Prsek J., Budzyñ B., Baèík P., Barker A., £odziñski M., 2011. Fluorapatite-hingganite-(Y) co ro nas as prod ucts of fluid
in duced xeno time-(Y) break down in the Skoddefjellet peg ma tite (Svalbard). Mineralogial Mag a zine, 75 (1): 159–167.

Márton E., Tokarski A.K., Krejèi O., Rauch M., Olszewska B., Petrová P.T., Wójcik A., 2011. Non-Eu ro pean palaeomagnetic
di rec tions from the Carpathian Foredeep at the south ern mar gin of the Eu ro pean plate. Terra Nova, 23: 134–144.

Mazur S., Anczkiewicz R.,  Szczepanski J., Jeroen A.M. van Gool, Thirlwall M., 2011. Palaeoproterozoic meta mor phism and
cool ing of the north ern Nagssugtoqidian orogen, West Green land. Pre cam brian Re search, doi.org/10.1016/j.
precamres.2011.12.005

MÀge D., Bour geois O., 2011. Equa to rial glaciations on Mars re vealed by grav i ta tional col lapse of Valles Marineris wallslopes.
Earth and Plan e tary Sci ence Let ters, 310: 182–191.
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