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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: mgr in¿. Hel ena Rajchel
e-mail: h.rajchel@twarda.pan.pl

Stanowisko ds. kadr: mgr in¿. Ewa Markiewicz
e-mail: markiewa@twarda.pan.pl

RADA NAUKOWA

Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz, cz³. koresp. PAN.
Zastêpca przewodnicz¹cego: prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski 
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; prof. dr hab. Jerzy Mietelski, 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 2012 roku odby³y siê 3 posiedzenia Rady w dniach: 23 lutego, 14 czerwca, 11 paŸdziernika.
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (stan w dniu 31 grudnia 2012 r.)

OŒRODEK BADAWCZY W WARSZAWIE

Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, 
Tel. (48-22) 6978-700, fax: (48-22) 620-62-23, 

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

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

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

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

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

Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
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
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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) 337-63-21, 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
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II. KADRA

W dniu 31 grudnia 2012 r. w Instytucie Nauk Geologicznych PAN pracowa³o:
45 pracowników naukowych,
5 pracowników bibliotecznych i muzealnych,
35 pracowników in¿ynieryjno-technicznych,
23 pracowników dzia³u finansowego i administracji,
5 pracowników na st. Robotniczych.
Ogó³em pracowa³o 113 osób, w tym 18 niepe³nozatrudnionych.

TYTU£Y I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W 2012 R.

Mgr Magdalena Suchora (studium doktoranckie) uzyska³a stopieñ doktora nauk o Ziemi w za-
kresie geologii na pdst. rozprawy doktorskiej pt.: „Rekonstrukcja paleoœrodowiska pó³nocnej czêœci
Pagórów Che³mskich w póŸnym glacjale i holocenie w œwietle badañ osadów jeziornych i torfowisko-
wych”. Promotor rozprawy: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska

Mgr Eiichi Setoyama (studium doktoranckie) uzyska³ stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie
geologii na pdst. rozprawy doktorskiej pt.: „Late Cre ta ceous Foraminifera from the north ern proto-At -
lan tic-Arc tic Sea way: Biostratigraphy, Palaeoenvironment, Palaeobiogeography”. Promotorzy roz-
prawy: dr hab. Jaroslaw Tyszka, prof. nadzw. ING PAN, prof. Mi chael A. Kaminski UCL, Wlk.
Brytania.

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA

Dr Miros³aw Jastrzêbski
Na XIXth Meet ing of the Pe trol ogy Group of the Min er al og i cal So ci ety of Po land – 2 miejsce

w konkursie za najlepszy poster pt: Migmatization and re gional-scale fold ing in the Orlica-Œnie¿nik
Dome, NE Bo he mian Mas sif: con straints from struc tural and meta mor phic re cords of the M³ynowiec
For ma tion – autorzy: M. Jastrzêbski i W. Stawikowski.

Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Zaproszenie badawcze (Vis it ing Re searcher Po si tion) na rok 2013 do Instytutu Antarktycznego

w Argentynie (Instituto Antártico Argentino, Dirección Nacional del Antártico, Cerrito 1248, 1010 Bue -
nos Ai res)

Mgr Agata Krzesiñska
Grant dla m³odych naukowców na pokrycie kosztów udzia³u w warsztatach: Nanoanalysis us ing

finely fo cused ion and elec tron beams (week II–IV). Universite du Lux em bourg.

Mgr Katarzyna Lisowiec
Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów przyznane przez Wydzia³ Geologii UW za

osi¹gniêcia naukowe, zaanga¿owanie w ¿ycie dydaktyczne i naukowe Wydzia³u.
1 miejsce – nagroda za najlepszy referat m³odego naukowca na XIXth Meet ing of the Pe trol ogy

Group of the Min er al og i cal So ci ety of Po land, autorzy:Lisowiec K., S³aby E., Hans Jürgen Förster H.J. – 
A re cord of magma dif fer en ti a tion pre served in ap a tite from the Karkonosze granite, Poland.

prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski
Nagroda „Premio Na tional” przyznana przez Akademiê Nauk Kuby za wspó³autorstwo monografii 

6



„Compendio de Geologia de Cuba y del Caribe” wydanej przez Museo Nacional de Historia Nat u ral w
Hawanie.

Mgr Wies³awa Radmacher
Stypendium dla m³odych naukowców ufundowane przez norwesk¹ organizacjê rz¹dow¹ (The Re -

search Coun cil of Nor way) obejmuj¹ce szeœciomiesiêczny pobyt na Uniwersytecie w Bergen.
Stypendium dla m³odych naukowców na dofinansowanie kosztów konferencyjnych: 9-th In ter na tional
Sym po sium on the Cre ta ceous Sys tem, An kara, Tur key 2013). Stypendium przyznane przez „AASP –
The Palynological Society”. 

Dr in¿. Marek Szczerba
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawê doktorsk¹.

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

Centrum Badañ nad Faun¹ Plejstocenu Europy (CPFPE)
dr hab. Hel ena Hercman – Cz³onek Rady Konsorcjum; cz³onek Zarz¹du Konsorcjum

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

Komisja Neotektoniki Komitetu Badañ Czwartorzêdu PAN
Dr Marta Rauch – cz³onek

Komisja Opracowañ Kartograficznych 
Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska – zastêpca przewodnicz¹cego

Komitet Badañ Czwartorzêdu
Prof. Dr hab. Teresa Madeyska 

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

Komitet Geofizyki PAN
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek
Prof. dr hab. Ewa S³aby – cz³onek; korespondent narodowy IAVCEI (Miêdzynarodowa Asocjacja
Wulkanologii i Chemii Wnêtrza Ziemi)
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek – korespondent narodowy IAVCEI

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

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

Komitet Nauk Mineralogicznych
Prof. dr hab. Ewa S³aby – zastêpca przewodnicz¹cego

Komitet Redakcyjny Annales Societatis Geologorum Poloniae
dr in¿. Bartosz Budzyñ – redaktor
prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek
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Komitet Redakcyjny Geochronometrii
dr hab. Hel ena Hercman – cz³onek

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

Komitet Redakcyjny 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

Komitet Redakcyjny Studia Quaternaria
Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska – sekretarz 

Komitet Redakcyjny Geo log i cal Quar terly
prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek

Komitet Redakcyjny Volumina Jurassica
prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek

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

Narodowe Centrum Nauki
Prof. dr hab. Ewa S³aby – Powo³anie na cz³onka Korpusu Ekspertów NCN (kadencja trzy lata)
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz, przewodnicz¹cy panelu ST10

Narodowy Komitet Geodezji i Geofizyki 
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek

Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek korespondent

Polska Akademia Umiejêtnoœci
Prof. Dr hab. Teresa Madeyska – cz³onek korespondent

Polskie Towarzystwo Geograficzne
Prof. Dr hab. Teresa Madeyska – Przewodnicz¹ca Komisji Olimpijskiej

Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddzia³ Wroc³awski
Dr Izabella Nowak – Cz³onek Zarz¹du

Polskie Towarzystwo Geologiczne
Dr Artur Kêdzior – skarbnik ZG PTG
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek Komisji Rewizyjnej ZG PTG
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Polskie Towarzystwo Mineralogiczne 
Prof. Dr hab. Ewa S³aby – wiceprezes 

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

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 Rady Naukowej

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

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

Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika – Sekcja Speleologiczna
Prof. Dr hab. Teresa Madeyska – Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji Nagrody Naukowej im. M.
Markowicz-£ohinowicz 
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III. BADANIA STATUTOWE W 2012 ROKU

WYNIKI REALIZACJI ZADAÑ STATUTOWYCH (STRESZCZENIA)

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

Zapis procesu wypiêtrzania i ekshumacji Wysokich Himalajów w materiale detrytycznym molasy,
Himachal Pradesh, Indie, cz.2.

Zakoñczono przygotowanie prób z profilu „Nahan” gdzie zosta³y opróbowane sekwencje osadowe
od przedkolizyjnych do póŸnokolizyjnych. Ze wszystkich g³ównych jednostek litostratygraficznych
przygotowano koncentraty apatytowe i cyrkonowe pod k¹tem datowañ trakowych oraz (U,Th)-He.
Szlify apatytowe zosta³y napromieniowane w reaktorze i obecnie trwa zliczanie traków oraz analiza
kinetyki ich zabliŸniania. Mgr Jonkis uzyska³a dodatkowe finansowanie wewnêtrzne na rozszerzenie
badañ 

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

Datowania LA (MC) ICPMS U-Th-Pb cyrkonów i monacytów, cz.2.

Po ustaleniu procedur pomiarowych U-Pb przy zastosowaniu LA ICPMS, przeprowadzono dato-
wania cyrkonów z basenu Siwalik w prowincji Himachal Pradesh w Indiach oraz przygotowano kolejne
próby do analiz. Przygotowanie prób sprowadza siê g³ównie do separacji cyrkonów i zbadaniu struktury
wewnêtrznej kryszta³ów przy pomocy obrazów katodoluminescencyjnych.

Po do³¹czeniu do zespo³u pani Niny Kowalik projekt rozszerzono o analizy skladu izotopowego Sr
z biogenicznych fosforanów przy zastosowaniu LA MC ICPMS. Na obecnym etapie przygotowano i
scharakteryzowano stan dard Sr wody morskiej zarejestrowany w zêbach rekinów. W przygotowaniu s¹
pierwsze próby zêbów mamutów oraz innych wspó³czesnych im ssaków, których badanie stanowi
g³ówny przedmiot pracy doktorskiej mgr Niny Kowalik.

Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, dr Katarzyna Walczak, Danuta Kusy

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, cz. 2. (UHP)/ podzadanie: Wysokociœnieniowe granulity Gór Sowich

W 2012 r. wykonano dzia³ania w ramach podzadania „Wysokociœnieniowe granulity Gór Sowich”
(K. Walczak).

Opracowano uzyskane wyniki badañ geochemicznych i geochronologicznych granatów i cyrko-
nów wysokociœnieniowego granulitu z Zagórza Œl¹skiego, k³ad¹c szczególny nacisk na wyniki analiz
pierwiastków œladowych. Synteza uzyskanych wyników pozwoli³a na stwierdzenie, ¿e obydwa mine-
ra³y wzrasta³y wieloetapowo. Dodatkowo przygotowano preparaty do badañ geochemicznych (analiza
pierwiastków œladowych) oraz geochronologicznych monacytów z badanego granulitu. Uzyskane wy-
niki pozwol¹ na ustalenie relacji wzrostu pomiêdzy badanymi wczeœniej granatem i cyrkonem, a mona-
cytem. Uzupe³niaj¹ce siê badania geochronologiczne i geochemiczne umo¿liwiaj¹ce ustalanie wzajem-
nych relacji minera³ów akcesorycznych (cyrkon, monacyt) i g³ównych (granat) pozwalaj¹ na „dowi¹-
zanie” poszczególnych wyników datowañ minera³ów do konkretnego miejsca na œcie¿ce PTt ska³y, a
zatem pozwalaj¹ na uzyskanie pe³niejszego obrazu historii ska³y. W ska³ach polimetamorficznych, które 
doœwiadczy³y w swojej historii wysokiego stopnia metamorfizmu, takich jak badany granulit z Zagórza
Œl¹skiego, jest to szczególnie wa¿ne zagadnienie, ze wzglêdu na skomplikowan¹ historiê tych ska³,
utrudniaj¹c¹ odtworzenie œcie¿ek PTt ska³y. Dane uzyskane w ramach realizacji tego projektu oraz
wnioski wyci¹gniête na ich podstawie s¹ obecnie w koñcowej fazie przygotowañ do publikacji.
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Dr in¿. Bartosz Budzyñ

Badania eksperymentalne nad wspomagan¹ fluidami, niskotemperaturow¹ mobilizacj¹ (Y+REE) oraz 
aktynowców pomiêdzy fosforanami (Y+REE) a glinokrzemianami, cz.1.

Badania eksperymentalne maj¹ na celu poznanie mobilizacji (Y+REE) oraz aktynowców po-
miêdzy monacytem (lub ksenotymem) a glinokrzemianami w warunkach 250–350°C i 2 kbar w obec-
noœci fluidu 2M Ca(OH)2 lub Na2Si2O5+H2O. Sk³ad mineralny wykorzystany w eksperymentach
odpowiada sk³adowi metapelitów. Monacyt w obecnoœci 2M Ca(OH)2 jest stabilny, natomiast w obec-
noœci Na2Si2O5+H2O ulega w znacznym stopniu przeobra¿eniom. Ziarna charakteryzuje nowo powsta³a 
porowatoœæ, jak równie¿ plamistoœæ w obrazie BSE, która jest wynikiem procesu rozpuszczania-wytr¹-
cania wspomaganego przez fluid. Sk³ad chemiczny w niezmienionych strefach jest podobny do sk³adu
monacytu Bur net u¿ytego w eksperymentach. Wieki U-Th-to tal Pb w tych strefach wynosz¹ ok 1080
Ma, co jest zbli¿one do wieku monacytu Bur net (1096±8 Ma, M. J. Jercinovic, vide Ruschel et al. 2012).
Zmienione strefy monacytu charakteryzuj¹ siê natomiast ni¿sz¹ zawartoœci¹ Th, U i Pb. Wieki U-Th-to -
tal Pb w tych strefach wynosz¹ od 80 do 630 Ma, co jest zwi¹zane z mobilizacj¹ aktynowców i Pb.
Uwolnione podczas przeobra¿eñ Th i U z monacytu zosta³y w³¹czone w nowo powsta³y steacyit (250°C,
2kbar oraz 350°C, 2 kbar), natomiast REE – w REE-fluorapatyt (350°C, 2 kbar). Wstêpne wyniki ekspe-
rymentów wskazuj¹, ¿e proces dis so lu tion-reprecipitation wspomagany przez fluid mo¿e prowadziæ do
uwolnienia Th, U i Pb ze struktury monacytu nawet w warunkach niskotemperaturowych, co ma istotne
znaczenie w badaniach geochronologicznych.

Dr Agnieszka Ciurej

Geneza nielaminowanych osadów wapiennych w poziomie wapieni tylawskich, dolny oligocen,
polskie Karpaty Zewnêtrzne

Celem badañ by³o poznanie budowy i próba okreœlenia genezy nielaminowanych osadów wapien-
nych znajduj¹cych siê w poziome dolnooligoceñskich, laminowanych wapieni kokolitowych – wapieni
tylawskich, stanowi¹cych wa¿ny, regionalny poziom korelacyjny w Karpatach zewnêtrznych. W tym
celu próbki z czterech stanowisk, pobrane g³ównie w bezpoœrednim kontakcie z wapieniami tylawskimi,
badano w p³ytkach cienkich w mikroskopie optycznym i elektronowym mikroskopie skaningowym
(SEM). Otrzymane wyniki porównano z danymi dotycz¹cymi budowy wapieni tylawskich. Porównanie
to wykaza³o podobieñstwo pod wzglêdem zawartych sk³adników. 

Dr Arkadiusz Derkowski, prof. Jan Œrodoñ, dr Marek Szczerba, mgr Micha³ Banaœ

Zastosowanie analiz izotopowych do badañ procesów przemian termicznych krzemianów
warstwowych, cz.1.

Procedura wielokrotnego wygrzewania i ch³odzenia podczas analizy termograwimetrycznej (TG)
zosta³a u¿yta do studium czêœciowo zdehydroksylowanej struktury illitu, aluminoseladonitu i diokta-
edrycznych smektytów. Zastosowana metoda polega³a na u¿yciu cykli grzania w coraz wy¿szych tem -
peraturach oddzielonych cyklami ch³odzenia do temperatury pokojowej. Ka¿dy kolejny cykl wygrze-
wania osi¹ga³ maksymaln¹ temperaturê cyklu (MCT) o 25 lub 50°C wy¿sz¹ ni¿ poprzedni cykl. 

W analizowanych próbkach dehydroksylacja kolejnych porcji oryginalnych group OH jest reakcj¹
homogeniczn¹ o kinetyce rzêdu zerowego dla ka¿dego cyklu wygrzewania. Energia aktywacji (Ea)
obliczona dla ka¿dego cyklu dehydroksylacji w oparciu o model zerowego rzêdu pokaza³a zgodnoœc
wyliczeñ z danymi eksperymentalnymi na poziomie wspó³czynnika korelacji liniowej powy¿ej 0.999.
Reakcja o kinetyce rzêdu zerowego zosta³a stwierdzona dla ka¿dego cyklu wygrzewania sugeruje, ¿e
podczas reakcji nie zachodzi formowanie struktury typu przejsciowego, a reakcja powoduje bezpoœred-
ni¹ transformacjê oryginalnych, niezdehydroksylowanych pakietów 2:1 w kompletnie zdehydroksylo-
wane pakiety.

Najwy¿sza energia aktywacji dla dehydroksylacji, 53–55 kcal/mol, zosta³a stwierdzona dla mont-
morylonitu SWy oraz illitu sk³adaj¹ce siê z pakietów o strukturze typu cis-va cant (cv). W minera³ach o
strukturze typu trans-va cant (tv) i homogenicznym sk³adzie kationów oktaedrycznych czêœciowa dehy-
droksylacja wymaga energii aktywacji od 30 do 45 kcal/mol. Energia aktywacji dla montmorylonitu
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Otay i aluminoseladonitu typu tv o heterogenicznym sk³adzie kationów oktaedrycznych osi¹ga³a maksi-
mum w bardzo w¹skim przedziale od 39.4 do 41.8 kcal/mol.

Homogeniczny typ reakcji dehydroksylacji zosta³ potwierdzony przez analizy dyfraktometryczne
illitu przy u¿yciu synchrotronu. Stopniowa dehydroksylacja illitu tv spowodowa³a wykszta³cenie struk-
tury mieszanopakietowej z siln¹ tendencj¹ do segregacji i brak jakiejkolwiek fazy typu przejœciowego.
Rehydroksylacja dzehydroksylowanych minera³ów typu 2:1 mo¿e zachodziæ równoczeœnie z dehy-
droksylacj¹, i obie reakcje s¹ konkurencyjne. W minera³ach dioktaedrycznych typu 2:1, bez wzgledu na
typ struktury oktaedrycznej (tv lub cv), rehydroksylacja zawsze prowadzi do powstania struktury typu
tv, przy czym pierwsze rehydroksylowane s¹ czêœci struktury niezawieraj¹ce oktaedrycznych kationów
dwuwartoœciowych (Mg, Fe2+). Najwy¿szy stopieñ rehydroksylacji uzyskano w beidelicie. Wyniki
opublikowano w 3 pracach w Amer i can Min er al o gist, 97.

Dr Micha³ G¹siorowski, dr Hel ena Hercman, dr Jacek Pawlak

Rekonstrukcja etapów rozwoju systemu i chronologia osadów jaskini Emine-Bair-Khosar (Krym,
Ukraina)

Celem zadania by³o opracowanie chronologii osadów jaskini Emine-Bair-Khosar na Krymie. Jas-
kinia posiada dwa poziomy korytarzy. W górnym poziomie wystêpuj¹ mi¹¿sze pro file brekcji kostnych
zawieraj¹ce bogaty zespó³ plejstoceñskiej fauny. Najliczniej reprezentowane s¹ du¿e ssaki roœlino¿erne,
przede wszystkim jeleñ szlachetny (Cervus elaphus). G³ówny profil osadów z brekcj¹ kostn¹ (profil Ba)
ma mi¹¿szoœæ przesz³o 6 m. Górn¹ czêœæ profilu datowano metod¹ radiowêglow¹ na okres 35–10 tys. lat, 
przy czym stwierdzono przerwê sedymentacyjn¹ w okresie oko³o 24–12 tys. lat. Jednak dolna czêœæ pro-
filu (4,0–6,0 m) jest starsza ni¿ zasiêg czasowy metody radiowêglowej (ponad 40–50 tys. lat).

W trakcie prac terenowych pobrano próby nacieków, które wed³ug wczeœniejszych prac sedymen-
tologicznych mia³yby nale¿eæ do co najmniej czterech generacji. Dodatkowo pobrano materia³ kostny
oraz polewy kalcytowe pokrywaj¹ce brekcjê kostn¹ w profilu Bb. Pobrane próby zosta³y wydatowane
metod¹ U-Th. £¹cznie wykonano 15 oznaczeñ wieku. Uzyskane wyniki zweryfikowa³y wczeœniejsze
pogl¹dy na temat wieku szaty naciekowej jaskini. Nie pozwalaj¹ one na wyodrêbnienie kilku etapu
narastania nacieków. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na wiêksze ujednolicenie wieków osadów. Wiêkszoœæ
otrzymanych dat przypada na okres oko³o 200 tys. lat temu (282+143–70 tys. lat – 170+62–43 tys. lat),
czyli interglacja³ w czasie MIS 7 (244–190 tys. lat), przy czym nale¿¹ tu nacieki zaliczane wczeœniej do
wszystkich czterech generacji opisanych na podstawie badañ sedymentologicznych. MIS 7 charaktery-
zowa³ siê ciep³ym i wilgotnym klimatem sprzyjaj¹cym szybkiej depozycji nacieków. Podobne obser-
wacje pochodz¹ min. z Jaskini Spannagel w Alpach. Pojedyncze oznaczenia wieku wskazuj¹ na inter-
glacja³ eemski 122±15 tys. lat). Natomiast polewy z profilu z brekcj¹ kostn¹ (Bb) zosta³y datowane na
póŸny glacja³ – pocz¹tek holocenu. Uzyskane wyniki dowodz¹, ¿e narastanie nacieków zachodzi³o
jedynie w ciep³ych okresach klimatycznych (interglacja³ach).

Dr Joanna Gurgurewicz, mgr Olga Kromuszczyñska, dr hab. Dan iel MÀge, dr Marion Massé,
dr Antoine Séjourne, prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz

Analiza nieci¹g³ych struktur tektonicznych z kanionu Valles Marineris na Marsie

W wielu miejscach w obrêbie Valles Marineris zidentyfikowano proces sackung. Oszacowanie
minimalnej wysokoœci grzbietu przed procesem sackung wymaga m. in. ustalenia mi¹¿szoœci osadów
zgromadzonych na dnie kanionu. Podjêto próbê ustalenia mi¹¿szoœci osadów wype³niaj¹cych kratery
uderzeniowe na dnie kanionów, gdzie zaobserwowano sackung. Przeanalizowano kratery znajduj¹ce siê 
na obszarze Melas/Coprates oraz Coprates Chasma. Mi¹¿szoœæ ustala siê w oparciu o zale¿noœæ miêdzy
g³êbokoœci¹ a œrednic¹ krateru uderzeniowego. Mo¿na te¿ odczytaæ wartoœæ bezpoœrednio z DEM-u
(odpowiednio skorelowane obrazy MRO/CTX). Mi¹¿szoœæ waha siê od 0,1–0,5 km dla kraterów o
œrednicy poni¿ej 3,5 km, do 1 km dla krateru o œrednicy powy¿ej 20 km.

W wyniku analiz nieci¹g³ych struktur tektonicznych ustalono nastêpuj¹ce g³ówne etapy powstania
systemu kanionów Valles Marineris:

1. rozci¹ganie skorupy – naprê¿enia tensyjne dzia³aj¹ce w kierunku N–S powoduj¹ powstanie
uskoków normalnych; ruch na uskokach inicjuje powstanie kanionów; 
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2. wype³nienie kanionów lodowcem; lodowiec wywiera nacisk na œciany kanionu i zbocza grzbie-
tów topograficznych wewn¹trz Valles Marineris;

3. ust¹pienie lodowca, co zmienia uk³ad naprê¿eñ – teraz si³a dzia³a na zewn¹trz stoków; taki uk³ad
si³ powoduje niestabilnoœæ zboczy i powstanie uskoków normalnych na stokach – zachodzi tektonika
grawitacyjna.

Najwa¿niejsze w tej interpretacji jest potwierdzenie obecnoœci i dzia³alnoœci lodowca, propono-
wanej w jednej z wczeœniejszych interpretacji. Fakt ten jednak¿e jeszcze bardziej skomplikowa³ obraz
genezy Valles Marineris, i utrudni³ jednoznaczne potwierdzenie istnienia ryftu kontynentalnego. Bez-
poœredni dowód – dok³adny przebieg uskoków normalnych ograniczaj¹cych dolinê ryftow¹ – jest na
œcianach czêœci kanionów zaburzony przez póŸniejsze procesy i praktycznie niemo¿liwy do ustalenia.
Pomocne w rozstrzygniêciu niektórych problemów zwi¹zanych z obecnoœci¹ lodowca mog¹ okazaæ siê
analizy struktur ziemskich, analogicznych do obserwowanych na obszarze Valles Marineris, st¹d re-
orientacja zadania badawczego na rok 2013.

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

Wiek i sk³ad izotopowy (O i C) cementów kalcytowych z doliny Calchaqui (Argentyna)

Badane próbki pochodzi³y z 2 rejonów (Puente del Diablo i Puna) w okolicach Salta na obszarze
Cor dil lera Ori en tal. Próbki z Puna pobrane zosta³y z wyst¹pieñ trawertynów przy brzegach okresowego
jeziora. Puente del Diablo po³o¿one jest w dolinie rzeki Calchaqui. Próbki pochodz¹ z profili scemento-
wanych wêglanem wapnia zlepieñców i osadów drobnoziarnistych, pomiêdzy którymi wystêpuj¹ war-
stwy „polew naciekowych”. Wybrane próbki zosta³y datowane metod¹ uranowo-torow¹, a dla „polew”
PD 10 i PD 14, wykonane zosta³y analizy sk³adu izotopów trwa³ych O i C. 

Trawertyny z p³askowy¿u Puna krystalizowa³y w kilku etapach, oko³o 200, 85 i 40 tys. lat temu.
„Polewy” z Puente del Diablo wskazuj¹ na dwa g³ówne etapy depozycji: oko³o 40–30 tys. lat temu i na
prze³omie glacja³u i holocenu. Okres starszych etapów depozycji jest zgodny z czasem depozycji
górnego trawertynu z Antuco (Gibert et al., 2009). M³odsze okresy depozycji wykazuj¹, ¿e depozycja
zachodzi³a w tym rejonie przez ca³y okres plejstocenu i trwa do dziœ. 

Sk³ad izotopowy tlenu w „polewach” zmienia siê w zakresie od oko³o +2‰ do oko³o +4‰ a wêgla
od oko³o +3‰ do oko³o +5‰. Tak silne wzbogacenie w ciê¿kie izotopy, szczególnie tlenu, jest rzadkie
w osadach wêglanowych. Sk³ad izotopowy O charakteryzuje siê silnymi wahaniami. Wystêpuj¹ na-
przemiennie okresy o sk³adzie O na poziomie +3.2 – +3,4 ‰ i okresy na poziomie +2,4 – +2,8 ‰.
Krzywe zmiennoœci sk³adu izotopowego C maja bardziej ujednolicony charakter (na poziomie oko³o
+4,2 – +4,4 ‰). Oko³o 10,3–11 tys. lat temu i 8,3–8,5 tys. lat temu, charakterystyczne s¹ silne, krótko-
trwa³e wahniêcia sk³adu izotopowego C w kierunku ni¿szych wartoœci (oko³o 1,2‰). Jednoczeœnie
w tych okresach nastêpuje zmiana sk³adu izotopowego O w kierunku ciê¿szych wartoœci. Okresy
gwa³townych zmian sk³adu izotopowego koreluj¹ siê z epizodami m³odszego dryasu (YD) i tzw. zda-
rzenia 8.2. W Andach okres YD zaznaczy³ siê stosunkowo silnie. Charakteryzowa³ siê du¿o wilgotniej-
szym i ch³odniejszym klimatem.

Tlen w „polewach” jest zdecydowanie wzbogacony w ciê¿ki izotop zarówno w stosunku do trawer- 
tynów z Antuco jak i do wspó³czesnych wytr¹ceñ (Gibert et al., 2009). Opieraj¹c siê na dotychcza-
sowych wynikach analiz trudno jest wskazaæ niebudz¹c¹ w¹tpliwoœci przyczynê silnego wzbogacenia
w ciê¿ki izotop tlenu. Zak³adaj¹c, ¿e „polewy” krystalizowa³y w warunkach równowagi z wodami ter-
malnymi o sk³adzie odpowiadaj¹cym wspó³czesnym wodom (podobnie jak dolny trawertyn w Antuco)
temperatury krystalizacji musia³yby wynosiæ od +1.5 do –5°C. Kolejn¹ mo¿liw¹ przyczyn¹ jest za³o-
¿enie innego sk³adu izotopowego wód, z których krystalizowa³y „polewy”. Przesuniêcie ku ciê¿szym
izotopom mog³oby byæ efektem interakcji wody ze ska³ami pod³o¿a lub silne parowanie wód. Oba te
procesy prowadzi³yby do wzbogacenia w ciê¿sze izotopy. Powinny byæ one najsilniej widoczne w okre-
sach zmniejszonej iloœci wody. Jednak najwiêksze wzbogacenie w ciê¿ki izotop O wystêpuje w okre-
sach, które s¹ postulowane w Andach jako okresy ch³odniejsze i wilgotniejsze. 
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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 Starégo MÒsta (SSM) w Sudetach stanowi zanurzony w kierunku WNW frag ment szwu tek-
tonicznego powsta³ego na skutek kolizji kontynentalnej wschodnich terranów zespo³u Terranów armo-
rykañskich oraz terranu Brunowistulii (jako czêœci Laurussii). W roku 2012 dokoñczono i opracowano
zgromadzone wczeœniej badania geochronologiczne: datowania monacytu metod¹ chemiczn¹, dato-
wania Lu-Hf granatu i datowania U-Pb cyrkonu, które po³¹czono z wczeœniej rozpoznan¹ sekwencj¹
tektonometamorficzn¹ D1-D3 dla strefy Starégo MÒsta. Datowania minera³ów nie ujawni³y œladów
przedwarsycyjskiego metamorfizmu w SSM, potwierdzaj¹c jednoczeœnie wczeœniejsz¹ analizê zapisu
strukturalnego i metamorficznego. Datowanie zon monacytu powi¹zanych z progresj¹ metamorficzn¹ i
etapem tektonicznym D2 w ska³ach metaosadowych SSM da³o wynik ~ 368 mln lat. Wykonane dato-
wania Lu-Hf dla granatów wykazuj¹cych wzrost podczas etapu D2 i równie¿ pochodz¹cych ze ska³
metaosadowych wykaza³o wieki ~ 361 i ~ 355 mln lat. Dane te wskazuj¹, ¿e progresywny metamorfizm
regionalny zwi¹zany z kontrakcyjn¹ deformacj¹ D2 mia³ miejsce na prze³omie famenu i wizenu.
Datowania U-Pb cyrkonów pochodz¹cych ze cia³ leukokratycznych rozwiniêtych na skutek czêœciowej
migmatyzacji pod koniec etapu D2 wykaza³y wieki ~ 355 Ma i ~ 359 mln lat. Zony monacytów w formie
zewnêtrznych obwódek lub samodzielnych ziaren datowane na ~340 mln lat stanowi¹ wiêkszoœæ w ba-
danej populacji monacytów i reprezentuj¹ etap D3 re¿imu prawoskrêtnej transpresji, podczas której
dosz³o do pok³adowej intruzji tonalitów w osiowej czêœci SSM. W 2012 roku wykonano równie¿
dodatkowe datowanie cyrkonów z kwaœnych metawulkanitów SSM, które potwierdzi³o póŸno-kam-
bryjski wiek ska³ SSM. Powy¿sze dane pozwoli³y na uœciœlenie przebiegu zamkniêcia oceanu Reik oraz
waryscyjskiej kolizji póŸno-kambryjskich i neo-proterozicznych fragmentów skorupy kontynental-
nych. Zamkniêcie oceanu Reik by³o efektem skierowanej na zachód subdukcji p³yty oceanicznej a na-
stêpnie kolizji Laurussii i zespo³u terranów armorykañskich przy wschodnim brzegu Masywu Czes-
kiego ju¿ w póŸnym dewonie (~ 370–360 Ma). Po zamkniêciu oceanu, obszar szwu tektonicznego zosta³
zdominowany przez ruchy transpresyjne podczas których, ~340 mln lat temu dosz³o do intruzji magm
tonalitowych. 

Dr Artur Kêdzior

Œrodowiska sedymentacji dolnojurajskich ska³ wêglonoœnych Polski i Rumunii, cz. 3

Bardzo du¿e, rzadko rozmieszczone, faliste, delikatnie zanurzaj¹ce i okazjonalnie rozga³êziaj¹ce
siê tunele z podrzêdnymi spêcznieniami, komorami i zadrapaniami s¹ interpretowane jako efekty dzia-
³alnoœci czworonogów tworz¹cych nory. Zosta³y opisane z dolnojurajskiej (hetang) kontynentalnej for-
macji Steierdorf (ogniwo Dealul Budinic) wystêpuj¹cej w okolicach miasteczka Anina (Karpaty Po³ud-
niowe) w Rumunii. Morfologia i du¿e rozmiary tych nor sugeruj¹, ¿e ich twórcami by³y owodniowce
z grupy zauropodów, najprawdopodobniej zwierzêta krokodylopodobne lub ma³ych rozmiarów euorni-
topodów, aczkolwiek nie mo¿na wykluczyæ tak¿e gadów ssakokszta³tnych. Nie znaleziono do tej pory
¿adnych fragmentów koœci, które mo¿na powi¹zaæ z norami, opisywane by³y natomiast tropy zauro-
podów. Wiek, du¿y rozmiar i prawdopodobne pochodzenie tych nor pozwala dodaæ wa¿ne informacje
na temat s³abo udokumentowanego okresu ewolucji czworonogów. Mo¿na s¹dziæ, ¿e w stosunkowo
krótkim czasie po wydarzeniu na granicy trias/jura, kiedy warunki œrodowiskowe by³y jeszcze pod-
kreœlone sezonowo zmienny klimat, z przed³u¿onymi okresami suszy i ekstremalnych wilgotnoœci oraz
wahaniami temperatury, kopanie nor sta³o siê strategi¹ umo¿liwiaj¹c¹ zwierzêtom przetrwaæ radykalne
zmiany œrodowiska.

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

Wietrzeniowe wskaŸniki warunków klimatycznych w osadach górnego plejstocenu i holocenu jaskiñ
po³udniowej Polski (czêœæ 1/2)

W ramach zadania wykonano badania terenowe i nastêpnie laboratoryjne wybranych stanowisk
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osadów jaskiniowych. Celem zadania by³o uœciœlenie metod okreœlania paleoklimatu, a tak¿e innych
elementów œrodowiska, które mog¹ mieæ wp³yw na badania paleoklimatu. Badania s³u¿¹ przede wszyst-
kim lepszemu zrozumieniu procesów tzw. „site for ma tion” oraz stratygrafii jaskiniowych stanowisk
archeologicznych. 

Przeprowadzone analizy pokaza³y, ¿e wskaŸnik og³adzenia gruzu wapiennego jest najbardziej czu- 
³ym parametrem. Atrybucja wartoœci wskaŸnika do czasu sedymentacji danej warstwy musi jednak byæ
przeprowadzana z ostro¿noœci¹. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e procesy wietrzenia gruzu zwi¹-
zane z ciep³ym klimatem s¹ opóŸnione w stosunku do czasu sedymentacji, a tak¿e dzia³aj¹ nie tylko
powierzchniowo, ale obejmuj¹ okreœlon¹ g³êbokoœæ namuliska. W zwi¹zku z tym w przypadku warstw
o niewielkiej mi¹¿szoœci zapis paleoklimatu mo¿e dokonywaæ siê w innej warstwie ni¿ ta, która powsta-
wa³a w czasie panowania danego paleoklimatu (por. Krajcarz i in. 2012, Prz. Geol. 60, 10). 

Charakter sedymentologiczny osadów jaskiniowych oraz procesy postsedymentacyjne skutkuj¹
niewielkim zró¿nicowaniem warstw w namulisku. W okresie ostatnich 50 000 lat tylko wyj¹tkowo
mo¿na wyró¿niæ wiêcej ni¿ 4 jednostki stratygraficzne (Krajcarz 2012, Prz. Geol. 60, 2). 

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e znacz¹cy wp³yw na stan zachowania namulisk ma dzia-
³alnoœæ lisów (Vulpes vulpes), która zaznacza siê kopaniem nor, ogryzaniem szcz¹tków kostnych i prze-
mieszczaniem materia³u po powierzchni i mo¿e prowadziæ do podobnych efektów kierunkowego u³o-
¿enia materia³u jak trans port geologiczny (Krajcarz i Krajcarz 2012, Int. J. of Osteoarchaeology, in
print).

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

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

Triasowa formacja Botneheia na archipelagu Svalbard zawiera sukcesjê bogatych w wêgiel orga-
niczny ska³ drobnoziarnistych, która stanowi najwy¿szej jakoœci horyzont macierzysty dla wêglowo-
dorów w rejonie pó³nocno-zachodniego szelfu Morza Barentsa. Sukcesja ta stanowi zapis cyklu trans-
gresywno-regresywnego w œrodowisku otwartego szelfu, gdzie nak³ada³y siê na siebie dwa systemy
sedymentacyjne: 1) sys tem sedymentacji dystalnej prodelty z dostaw¹ materia³u drobno klastycznego
o umiarkowanej dojrza³oœci mineralnej z obszarów deltowych po³udniowej czêœci szelfu Morza Ba-
rentsa; 2) fosfogeniczny sys tem otwartego szelfu zasilany poprzez pr¹dy wstêpuj¹ce z po³o¿onego dalej
na pó³noc oceanu Panthalassa. Zastosowanie analizy wskaŸników paleoœrodowiskowych z zakresu
geochemii organicznej i nieorganicznej pozwoli³o na przybli¿enie wzajemnych zale¿noœci pomiêdzy
biologiczn¹ produktywnoœci¹ i warunkami redoks w podwy¿szonym zachowaniu wêgla organicznego
w formacji Botneheia. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na akumulacjê l¹dowej i morskiej substancji orga-
nicznej w facjach dystalnej prodelty w warunkach natlenionego dna morskiego. Facje fosfogeniczne
odzwierciedlaj¹ migracjê i rozwój strefy min i mum tlenowego (OMZ) w œrodowisku otwartego szelfu,
powsta³ej w wyniku ponad normalnej depozycji planktonowej substancji organicznej. Fosfatyczne
czarne ³upki osadzone w póŸnej fazie transgresywnej i wczesnej fazie regresywnej wykazuj¹ cechy
depozycji w zewnêtrznej czêœci OMZ, charakteryzuj¹cej siê dominacj¹ warunków oksycznych i dys-
oksycznych, zmienn¹ dynamik¹ œrodowiska oraz intensywn¹ fosfogenez¹. Masywne fosfatyczne mu-
³owce tworz¹ce œrodkow¹ czêœæ sukcesji fosfogenicznej osadzi³y siê w warunkach euksynicznych w œro- 
dowisku centralnej czêœci OMZ w trakcie maksymalnego zalewu morskiego na szelfie Morza Barentsa.
Dostawa planktonowej substancji organicznej ³¹czy³a siê w tym œrodowisku z bardzo niskim tempem
sedymentacji mineralnej i epizodyczn¹ fosfogenez¹. W profilach wykazuj¹cych dojrza³oœæ substancji
organicznej w przedziale okna ropnego potencja³ generacyjny wêglowodorów w formacji Botneheia
wzrasta od umiarkowanego do dobrego w facjach prodeltowych oraz od dobrego do bardzo dobrego
w facjach fosfogenicznych osi¹gaj¹c maksimum w masywnych fosfatycznych mu³owcach.

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

Sedymentologia i petrogeneza osadowych ska³ klastycznych formacji Point Thomas i Mt. Wawel
(eocen) na Wyspie Króla Jerzego, archipelag Szetlandów Po³udniowych, Antarktyka Zachodnia, cz.3.

Dane geochronologiczne otrzymane w wyniku badañ prowadzonych w ramach wczeœniejszych
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zadañ badawczych nad formacjami Point Thomas i Mount Wawel z Wyspy Króla Jerzego w archipelagu
Szetlandów Po³udniowych pozwalaj¹ na zakwestionowanie dotychczasowego schematu dotycz¹cego
ewolucji klimatu Antarktyki Zachodniej. Sukcesje skalne obu formacji zawieraj¹ unikalny zapis œrodo-
wisk l¹dowych pochodz¹cy z czasu formowania siê ³uku wulkanicznego Szetlandów Po³udniowych
w jednym, trwaj¹cym od eocenu po najstarszy oligocen, okresie preglacjalnym, a nie jak dot¹d s¹dzono
kilku okresów interglacjalnych. Celem zadania badawczego by³a próba szczegó³owego opisu tych
œrodowisk poprzez analizê sedymentologiczn¹, petrograficzn¹ oraz geochemiczn¹ facji osadowych
obecnych wœród sekwencji wulkanicznych wystêpuj¹cych na wyspie. Ods³oniêcia zawieraj¹ce zapis
tych formacji wymagaj¹ dokumentacji oraz uzupe³nienia wiedzy dotycz¹cej sk³adu petrograficznego
osadów oraz re¿imów geochemicznych zarówno sedymentacyjnych jak i diagenetycznych. Zadanie
zak³ada³o szczegó³owe opracowanie kolekcji flory kopalnej pochodz¹cej z sekwencji piroklastyków
formacji Mount Wawel oraz flory kopalnej z sekwencji wulkanicznych Cytadeli (formacja Point Tho-
mas, eocen). Ponadto przeprowadzono dok³adne analizy petrograficzne i mineralogiczne zebranego
materia³u: badania mikroskopowe (mikroskop optyczny, skaningowy mikroskop elektronowy), analizy
rentgenowskie (interpretacja dyfraktogramów), oraz geochemiczne (badania izotopów siarki; badania
mikrosondowe metod¹ EDS polerowanych p³ytek cienkich oraz opracowanie numeryczne i interpre-
tacja pozyskanych wyników), datowania ska³ metod¹ K-Ar (we wspó³pracy z Z. Pécskay'em z Wêgier-
skiej Akademii Nauk). Prace niezbêdne do realizacji zadania badawczego wykonano w oparciu o za-
plecze laboratoryjne Instytutu (preparatyka ska³ oraz analizy petrograficzne i chemiczne). Wyniki badañ 
pozwoli³y na przedstawienie pierwszej szczegó³owej rekonstrukcji preglacjalnych œrodowisk l¹dowych
Antarktyki Zachodniej oraz próbê korelacji ewolucji tych œrodowisk ze znanym zapisem oceanicznym.
Ponadto wyniki prac przeprowadzonych w ramach zadania badawczego pos³u¿¹ do wykonania pracy
doktorskiej przez mgr Annê Mozer.

Dr £ukasz Kruszewski

Procesy geologiczne zachodz¹ce na p³on¹cych ha³dach Œl¹ska – produkty pirometamorfizmu,
ekshalacje, minera³y siarczanowe

Celem zadania s¹ badania mikrochemiczne (skaningowe i mikrosondowe) oraz petrograficzne na
zebranych próbach ska³ pirometamorficznych. W trakcie badañ istotne jest poszukiwanie faz o poten-
cjalnie nowym lub nietypowym chemizmie. Przeprowadzono analizê sk³adu iloœciowego w oparciu
o dane rentgenowskie (pro gram TOPAS). W ramach badañ procesów ekshalacyjnych rozpoczêto ana-
lizy mineralogiczne. Wykonano tak¿e analizy sk³adu chemicznego minera³ów siarczanowych w mikro-
obszarze, z wykorzystaniem do tego celu mikroskopu skaningowego z przystawk¹ EDS, wyposa¿onego
we wzorce analityczne (Laboratorium Analiz Podstawowych). Wymienione badania s¹ konsultowane
miêdzy innymi z pracownikami UŒ (dr Justyna Ciesielczuk i dr Magdalena Misz-Kennan), dla celu
wspólnych publikacji. 

Wyniki i wnioski dotychczasowych badañ:
1. Metoda EDS daje z regu³y lepsze rezultaty ni¿ WDS dla uwodnionych minera³ów siarczanowych
2. Zarówno metoda Rietvelda jak i metoda Pawleya (pro gram TOPAS) nadaj¹ siê do obliczania

parametrów komórek elementarnych sk³adników skomplikowanych mieszanin mineralnych.
3. Przybli¿ony sk³ad chemiczny sk³adników skorupy chlorkowej (Radlin): kremersyt:; chlorek

NH4-Mg (2 polimorfy): (NH4)Mg0.95Fe0.05Cl3.6H2O; salmiak rodzimy: NH4Cl0.99Br0.01
4. Sk³ad unikalnego, bromo- i jodonoœnego salmiaku z nowoodkrytego punktu w Radlinie:

NH4Cl0.91Br0.07I0.02
Wyniki z punktów 1 i 2 przedstawiono w artykule opublikowanym na ³amach In ter na tional Jour nal

of Coal Ge ol ogy (http://www.sciencedirect.com/sci ence/ar ti cle/pii/S0166516212002881).
Pozosta³e wyniki znajduj¹ siê w artykule opublikowanym na ³amach czasopisma Mineralogia

(Kruszewski 2013 – on line). 

Dr hab. Monika A. Kusiak

Geochronologia kompleksu Napier (Antarktyda) w œwietle badañ cyrkonów.

Cyrkony pochodz¹ce z próbek Gage Ridge oraz Dallwitz Nuna tak z kompleksu Napier (Enderby
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Land) na Antarktydzie by³y opisywane w literaturze lat 80-tych jako trudne do interpretacji geochro-
nologicznych. Najstarsze wieki U-Pb, ca. 3.9 Ga by³y niezgodne (tzw. re verse dis cor dance, gdy wiek
U/Pb jest starszy od wieku 207Pb/206Pb) i trudno by³o zgodziæ siê z interpretacj¹ t³umacz¹c¹ to zjawisko
ucieczk¹ U, czy przyp³ywem Pb. Szczególnie, ze zwykle mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, 
tzw. nor mal doscordance, które jest t³umaczone ucieczka Pb. Wyniki moich punktowych analiz geo-
chronologicznych U-Pb, przy u¿yciu mikrosondy jonowej SIMS (Cameca 1280) potwierdzi³y wyniki
najwczeœniejszych prac (Wil liams et al., 1984), otrzymane wieki by³y niezgodne (re verse dis cor dance).
Najstarsze ziarna z obu próbek zosta³y zanalizowane nowatorsk¹ metod¹ obrazu przy u¿yciu SIMS.
Map ping izotopów o³owiu (204Pb, 206Pb oraz 207Pb), a tak¿e Hf wykaza³, i¿ w analizowanych ziarnach
o³ów radiogeniczny koncentruje siê w dowolnie roz³o¿one koncentracje, nie zwi¹zane ani z zonacja
ziarna, ani z jego niedoskona³oœciami (wrostki, pêkniêcia). W ziarnach brak jest o³owiu pierwotnego,
natomiast Hf jest roz³o¿ony równomiernie. Po na³o¿eniu zdjêæ 207Pb z 206Pb, gdy otrzymaliœmy obraz
207Pb/206Pb, jasne plamy (wiêksze iloœci o³owiu) zaznaczone by³y w wiêkszym stopniu. Obliczony wiek
207Pb/206Pb dla tych obszarów przekracza nawet 4 Ga. Wyniki moich badañ wykaza³y mobilizacjê Pb
wewn¹trz ziaren cyrkonu, która nast¹pi³a prawdopodobnie podczas procesów metamorficznych wyso-
kich temperatur (UHT) ca. 2.5 Ga. Badania te maj¹ ogromne znaczenie zarówno metodyczne, jak i geo-
logiczne. W geochronologii U-Pb, wieki 207Pb/206Pb s¹ uwa¿ane jako bardziej rzetelne, szczególnie dla
ska³ najstarszych, wyniki moich badañ wykaza³y, ¿e w obszarach ziaren cyrkonów, gdzie Pb zosta³
skoncentrowany, mamy do czynienia z wiekiem starszym, ni¿ by to wynika³o z rozpadu radiogenicz-
nego, wiek ten nie jest prawdziwym wiekiem ziarna. Otrzymane wyniki poddaj¹ w w¹tpliwoœæ wiek
niektórych najstarszych ska³ skorupy ziemskiej. Rezultaty badañ s¹ opublikowane w „Ge ol ogy”.

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

Historia termiczna Dynarydów w œwietle badañ minera³ów ilastych i petromagnetycznych, cz.2

Zakoñczono zintegrowane badania paleomagnetyczne, mineralogiczne oraz geochemiczne ska³
permskich formacji Kosna i Crne Grede (masyw Velebit). Zidentyfikowano, po raz pierwszy w orogenie 
dynarydzkim, charakterystyczn¹ sk³adow¹ naturalnej pozosta³oœci magnetycznej (NRM) i wykazano, ¿e 
jest to pozosta³oœæ wtórna, a jej geneza powi¹zana jest z pogr¹¿eniem ska³ permskich i ich jednoczesnym 
podgrzaniem do temperatury ok 250°C w póŸniej kredzie–wczesnym trzeciorzêdzie (90–50 mln lat
temu), co sprzyja³o rekrystalizacji hematytu i nabywaniem przez ska³ê wtórnej, syn-tektonicznej NRM.
Przemagnesowanie ska³ permu zakoñczy³o siê, w umiarkowanym w tempie, wraz z wyniesieniem oro-
genu najpóŸniej ok 12 mln lat temu, co mo¿na by³o okreœliæ przy pomocy analizy traków w apatytach.
Wykorzystuj¹c metody anizotropii podatnoœci magnetycznej (AMS) stwierdzono, ¿e pomimo znacz¹cej 
tektoniki fa³dowej, ska³y permu nie uleg³y istotnej deformacji wewnêtrznej, gdy¿ stopieñ anizotropii
(Pj) nie przekracza 3%.

Wyniki przedstawiono na konferencji AGU w San Fran cisco. Badania prowadzono we wspó³pracy
z Uniwersytetem w Zagrzebiu oraz Instytutem Geofizyki PAN.

W roku 2012 kontynuowano pobieranie prób do badan petromagnetycznych, mineralogicznych
i geochemicznych, a tak¿e interpretowano wyniki analityczne, zgromadzone w latach poprzednich.
Wobec nowych danych, uzyskanych ze ska³ permu Velebitu, przeredagowano przygotowan¹ w roku
ubieg³ym publikacjê dla Geo phys i cal Jour nal In ter na tional.

Dr Monika Masiak

Paleoekologia mikrofitoplanktonu w sylurskim basenie Ba³tyku, cz. 2

Temat realizowany od paŸdziernika 2012 roku (3 miesi¹ce). Prowadzono badania palinologiczne
utworów syluru wiercenia Go³dap IG1 ze szczególnym uwzglêdnieniem interwa³u obejmuj¹cego wyda-
rzenie lundgreni (póŸny wenlok). Przeœledzono zespo³y akritarchowe pod k¹tem zmiennoœci taksono-
micznej jak i frekwencji. Przebadano pierwsz¹ czêœæ preparatów obejmuj¹cych fazê wymierania kry-
zysu lundgreni. Analiza frekwencji wskazuje ogromne podobieñstwo do badanych wczeœniej zespo³ów
z analogicznej fazy kryzysu w innych regionach. Ró¿nice dotycz¹ sk³adu taksonomicznego, co naj-
prawdopodobniej spowodowane jest ró¿nicami w batymetrii zbiornika. Wyniki bêd¹ s³u¿yæ do porów-
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nañ z zespo³ami obszaru platformy wschodnioeuropejskiej (Gotlandia, Litwa, Bartoszyce) oraz po³ud-
niowej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich (w¹wóz Pr¹gowiec, antyklina Zbrzy). 

Dr hab. Stanislaw Mazur, mgr Mateusz Mikolajczak, dr hab. Piotr Krzywiec,
prof. Marek Lewandowski

Analiza danych wysokorozdzielczej sejsmiki refleksyjnej projektu PolandSPAN – cz.1/4

Dane grawimetryczne i magnetyczne dla obszaru eksperymentu PolandSPAN zosta³y wczytane do
bazy danych w formacie Geosoft. Obliczono szereg transformacji i pochodnych potrzebnych dla inter-
pretacji jakoœciowej i iloœciowej. Zastosowano tak¿e procedury pozwalaj¹ce na uzupe³nienie luk w po-
kryciu danymi magnetycznymi. Transformacje i pochodne zosta³y zachowane jako siatki danych
w formacie Geosoft oraz XYZ, a tak¿e jako mapy rastrowe (georeferenced tiffs). W oparciu o nie
przeprowadzono interpretacje jakoœciowa map grawimetrycznych i magnetycznych. Mapy zosta³y tak¿e 
zachowane w formacie pozwalaj¹cym na bezpoœrednie wczytanie ich do programu King dom Suite
s³u¿¹cego do interpretacji danych sejsmicznych. Z siatek danych wyekstrahowano pro file grawime-
tryczne, magnetyczne i topograficzne wzd³u¿ linii sejsmicznych PolandSPAN. Zosta³y one zachowane
jako baza danych stanowi¹ca punkt wyjœcia dla dwuwymiarowego modelowania grawimetrycznego
i magnetycznego. W oparciu o pro file magnetyczne wzd³u¿ linii sejsmicznych PolandSPAN obliczono
g³êbokoœæ do magnetycznego pod³o¿a przy u¿yciu trzech metod: (1) Werner Deconvolution, (2) An a -
lytic Sig nal i (3) Ex tended Eu ler Deconvolution. Otrzymane wyniki zosta³y zweryfikowane i skory-
gowane przy pomocy dostêpnych danych otworowych. (S. Mazur, M. Miko³ajczak)

W roku 2012 w ramach projektu PolandSPAN przeprowadzono sejsmiczne pomiary terenowe,
realizowane na zlecenie firmy ION przez firmê Vi king. Pomiary zakoñczono w grudniu 2012 roku.
Równolegle z pomiarami terenowymi prowadzony by³ procesing danych w domenie czasu, rozpoczêto
rownie¿ przetwarzanie w domenie g³êbokoœci (Prestack Depth Mi gra tion). W oparciu o pierwsze wyniki 
przetwarzania w domenie czasu przygotowywane by³y wstêpne zinterpretowane wybranych profili
sejsmicznych, które wykorzystywane do roboczych prezentacji dla firm naftowych bior¹cych udzia³ w
projekcie PolandSPAN b¹dŸ te¿ rozwa¿aj¹cych przyst¹pienie do tego projektu. Oprócz prac w zakresie
danych sejsmicznych kontynuowane by³y równie¿ prace dotycz¹ce innego rodzaju danych. W oparciu o
dane z wybranych otworów kalibruj¹cych opracowywany by³ regionalny schemat stratygrafii sekwen-
cyjnej dla dolnego paleozoiku. W zakresie analiz danych karota¿owych zakoñczono normalizacje pod-
stawowych zestawów krzywych geofizycznych dla otworów kalibracyjnych, rozpoczêto równie¿ opra-
cowywanie syntetycznych krzywych akustycznych i gêstoœciowych, potrzebnych do konstrukcji
sejsmogramów syntetycznych, które bêd¹ wykorzystywane do precyzyjnego dowi¹zania danych otwo-
rowych i sejsmicznych. Wykorzystuj¹c dane grawimetryczne i magnetyczne opracowano szereg prze-
tworzonych map pól potencjalnych dla obszaru pierwszej fazy projektu PolandSPAN, rozpoczêto rów-
nie¿ konstrukcjê profili obrazuj¹cych po³o¿enie stropu pod³o¿a, które zostan¹ wykorzystane w trakcie
przetwarzania danych sejsmicznych w domenie g³êbokoœciowej. (P. Krzywiec).

Spo³eczna recepcja prac sejsmicznych by³a istotnym aspektem realizacji projektu. ING PAN by³
zwornikiem przekazu informacji o fizycznych, œrodowiskowych i aplikacyjnych stronach projektu do
mediów lokalnych i regionalnych. Informacje przekazywane mediom s³u¿y³y przede wszystkim uspo-
kojeniu nastrojów spo³ecznych. Mieszkañcy terenów, które by³y obszarami eksploracji sejsmicznej, byli 
zaniepokojeni mo¿liwoœci¹ powstawania szkód œrodowiskowych wskutek eksperymentów sejsmicz-
nych, wykorzystuj¹cych kilkunastotonowe maszyny generuj¹cych fale sejsmiczne. Informacji i wyjaœ-
nieñ w postaci wywiadów radiowych i prasowych, a tak¿e rozmów telefonicznych z mieszkañcami by³y
udzielane na bie¿¹co (M. Lewandowski).

Dr hab. Stanis³aw Mazur, mgr Mateusz Miko³ajczak

Analiza struktury pod³o¿a prowincji ³upków gazonoœnych centralnej Polski przy u¿yciu danych pól
potencjalnych, cz.1

Dane grawimetryczne i magnetyczne dla Centralnej Polski zosta³y wczytane do bazy danych w for- 
macie Geosoft. Obliczono szereg transformacji i pochodnych potrzebnych dla interpretacji jakoœciowej
i iloœciowej. Transformacje i pochodne zosta³y zachowane jako siatki danych w formacie Geosoft oraz
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XYZ, a tak¿e jako mapy rastrowe (georeferenced tiffs). W oparciu o nie przeprowadzono interpretacje
jakoœciowa map grawimetrycznych i magnetycznych. Jej efektem by³o rozpoznanie sieci uskoków
przecinaj¹cych pod³o¿e oraz przykrywaj¹ce je osady. Wyniki zweryfikowano i skorygowano w oparciu
o dostêpne dane literaturowe. Dokonano tak¿e oszacowania g³êbokoœci magnetycznego pod³o¿a dla
ca³ego obszaru w oparciu o siatki danych. Otrzymane wyniki zostan¹ skalibrowane przy pomocy danych 
otworowych oraz modeli dwuwymiarowych. Stworzono bazê danych otworowych w oparciu o ma-
teria³y dostêpne w Centralnym Archiwum Geologicznym. Dane otworowe zestawiono jako mapy oraz
pro file litologiczno-stratygraficzne. Baza obejmuje jedynie otwory nawiercaj¹ce osady dolnopaleozo-
iczne lub krystaliczne pod³o¿e. Z siatek danych wyekstrahowano pro file grawimetryczne, magnetyczne
i topograficzne wzd³u¿ planowanych linii modeli dwuwymiarowych.

Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska, mgr Joanna Stañczak

Zapis izotopowy holoceñskich osadów organicznych wybranych jezior – Polska NE, cz.1

Rozpoczêty projekt badawczy ma na celu przeœledzenie ewolucji wybranych jezior w holocenie na
podstawie analizy izotopowej (izotopy wêgla i azotu) substancji organicznej oraz stwierdzenie, czy w
zapisie izotopowym rejestruj¹ siê zmiany klimatyczne i inne zmiany warunków paleoœrodowiska je-
ziornego.

Do badañ wytypowano jeziorne osady organiczne z rejonu pó³nocno-wschodniej Polski (Kraina
Wêgorapy, Pojezierze E³ckie). W ramach realizacji tego zadania badawczego wykonano oznaczenia
stosunków izotopów trwa³ych wêgla i azotu (d13C, d15N) dla osadów organicznych, zawartoœci wêgla
organicznego (TOC) i azotu (TN) oraz wyliczono stosunek C/N. Analizowane osady pochodzi³y z
profilu W1 (Kraina Wêgorapy) z g³êbokoœci 30–460 cm (próbki co 5–10 cm) oraz z profilu Romoty
(Pojezierze E³ckie) z g³êbokoœci 20–260 cm (próbki co 10 cm).

Dla osadów organicznych z profilu W1, akumulowanych od m³odszego dryjasu do okresu sub-
borealnego, zmierzone wartoœci d13C wahaj¹ siê od – 31,8 do – 20,3‰ (œrednio –28,7‰), a wartoœci
d15N – do 0,5 do +4,1‰. Stosunek C/N zmienia siê od 5 do 12, a jego wartoœci s¹ typowe dla fito-
planktonu. Najni¿sze wartoœci d13C (< – 31‰) zanotowano w osadach z póŸnego preborea³u i wczes-
nego atlantyku. Maksymalne wartoœci d13C (> – 22‰) wystêpowa³y w œrodkowym atlantyku. 

Osady organiczne z profilu Romoty, akumulowane od koñca okresu subborealnego do wspó³-
czesnoœci (okres subatlantycki) charakteryzuj¹ siê wartoœciami d13C – 29,8 do – 27,5‰ (œrednio
–28,7‰) oraz wartoœciami d15N – do 0,4 do +2‰. Stosunek C/N zmienia siê od 7 do 13 (wartoœci
typowe dla fitoplanktonu). 

Wyniki przeprowadzonych badañ zestawione z wynikami analizy palinologicznej pozwol¹ okreœ-
liæ Ÿród³o i charakter substancji organicznej wystêpuj¹cej w osadach jeziornych, zmiany w sk³adzie
roœlinnoœci oraz zmiany w bioproduktywnoœci jezior. Dalsze badania pozwol¹ przeanalizowaæ zmiany
paleoklimatu i warunków sedymentacji w zbiornikach jeziornych w okresach ich istnienia.

Dr Izabella Nowak

Warunki krystalizacji cyrkonu w zasadowych ¿y³ach izerskich z uwzglêdnieniem potencjalnego
wp³ywu roztworów hydrotermalnych

Bazytowe ¿y³y izerskie przeciê³y metagranity wieku 515–480 mln lat i zosta³y heterogenicznie
zdeformowane i zmetamorfizowane razem z otaczaj¹cymi ska³ami. Metabazyty zawieraj¹ 2 typy cyr-
konów ró¿nych morfologicznie i wiekowo. Cyrkony typu I ze starszymi j¹drami w œrodkach ziaren,
otoczonymi zonalnymi obwódkami o wieku ok. 500 mln lat, stanowi¹ ksenokryszta³y odziedziczone
przez magmê bazytow¹ wskutek asymilacji ska³ kwaœnych. Pochodzenie cyrkonów typu II jest niejasne.
Reprezentuj¹ one jedn¹ generacjê wiekow¹ (ok. 370 mln lat), s¹ subhedralne, krótkopryzmatyczne,
br¹zowe, nieprzeŸroczyste, sk³adaj¹ siê z prawie jednorodnych œrodków o s³abej luminescencji otoczo-
nych zonalnymi obwódkami. Niektóre ziarna posiadaj¹ w¹sk¹, zewnêtrzn¹ otoczkê o bardzo niskiej
luminescjencji. Cyrkony typu II mog¹ reprezentowaæ zarówno kryszta³y magmowe jaki i metamorficzne 
lub hydrotermalne. Temperatura metamorfizmu metabazytów izerskich, nieprzekraczaj¹ca warunków
facji amfibolitowej, nie by³a wystarczaj¹co wysoka, aby spowodowaæ czêœciowe topienie ska³y lub
umo¿liwiæ kontrolowany przez dyfuzjê wzrost nowych metamorficznych ziaren cyrkonu. Rozwój stref
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œcinania oraz silne z³upkowanie metabazytów stwarza³y dogodne warunki do migracji roztworów hy -
drotermalnych. Ich zasiêg ograniczony by³ jednak do w¹skich, centymetrowej gruboœci stref o zwiê-
kszonej iloœæ kwarcu i skalenia potasowego w metabazycie na kontakcie ¿y³y z gnejsem. W œrodkowych
czêœciach ¿y³ cyrkony typu II wspó³wystêpuj¹ z Ep, Ab, Am (Mg-Hbl), Ilm oraz Chl i Ttn, które
powsta³y w wyniku przeobra¿eñ pierwotnego zespo³u magmowego podczas progresji metamorfizmu od
warunków facji zieleñcowej do amfibolitowej, co sugeruje, ¿e cyrkony typu II s¹ magmowymi krysz-
ta³ami zachowanymi reliktowo w metabazytach. W obrazach CL œrodkowe czêœci cyrkonów typu II
posiadaj¹ zgodne granice z zonalnymi obwódkami i nie maj¹ po³¹czenia z powierzchni¹ ziarna, co
przemawia za jednoetapow¹, magmow¹ krystalizacj¹ tych ziaren. W obrazach BSE czêœci zewnêtrze,
korelowane z zonalnymi obwódkami, s¹ masywne i pozbawione wrostków, podczas gdy nieregularne
domeny w œrodkach cyrkonów oraz zewnêtrzne otoczki o bardzo niskiej luminescjencji s¹ porowate
i bogate w mikroinkluzje nieoznaczonych minera³ów. Te cechy sugeruj¹, ¿e mog³y one powstawaæ albo
w wyniku krystalizacji ze stopu magmowego silnie nasyconego fluidami hydrotermalnymi albo bardziej 
prawdopodobnie s¹ wynikiem pokrystalizacyjnej alteracji mniej odpornych œrodków magmowych kry-
szta³ów, spowodowanej przenikaniem poprzez spêkania w cyrkonach typu II pomagmowych fluidów
hydrotermalnych, których efektem by³a równie¿ rekrystalizacja w¹skich brzegów cyrkonów. Oddzia-
³ywanie fluidów hydrotermalnych nie dotknê³o bardziej odpornych zonalnych obwódek i by³o zbyt
s³abe, aby spowodowaæ powstanie wyraŸnych zmian w sk³adzie mineralnym metabazytów.

Dr Milena Obremska, dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska, mgr Joanna Stañczak

Rekonstrukcja rozwoju torfowisk mszystych wybranych paleozbiorników w pó³nocnej Polsce –
stanowisko Mukrza, cz.1.

Celem projektu bêdzie przeœledzenie powstawania torfowiska mszystego z uwzglêdnieniem uwa-
runkowañ lokalnych na tle regionalnych zmian klimatycznych. Wybrany obiekt badañ (torfowisko
Mukrza, Bory Tucholskie) jest wstêpnie rozpoznany pod wzglêdem geologicznym, a wykonane eksper-
tyzy palinologiczne, wskazuj¹ na ci¹g³oœæ zapisu sukcesji roœlinnej od póŸnego glacja³u do wspó³-
czesnoœci.

W ramach prac badawczych przewidziano wykorzystanie kilku analiz: palinologicznej, makro-
szcz¹tków roœlinnych, wioœlarek, zapisu izotopowego oraz oznaczenia wieku metod¹ radiometryczn¹
AMS. Wyniki badañ pozwol¹ na odtworzenie paleoekologicznego zapisu zmian w zbiorniku zacho-
dz¹cych w warunkach naturalnych oraz pod wp³ywem antropopresji. Poszerz¹ wiedzê na temat rozwoju
torfowisk Polski pó³nocnej.

W ramach realizacji tematu badawczego w 2012 roku pobrano 548 próbek z rdzenia osadów
jeziorno-torfowych przeznaczonych do analizy palinologicznej i analizy wioœlarek (Cladocera) oraz 123 
próbki do badañ izotopowych. Rozdzielczoœæ pobieranych próbek palinologicznych zosta³a zwiêkszona
w celu po³o¿enia nacisku na uchwycenie krótkookresowych zmian klimatycznych. Sp¹g rdzenia siêga
okresu alleroedu i zawiera warstwê osadów m³odszego dryasu o mi¹¿szoœci 100 cm (potwierdzone
datowaniem AMS – 10020±70 BP z g³êb. 1287 cm). W osadach holoceñskich wyraŸnie zaznacza siê
warstwa akumulowana w okresie preborealnym (1100–1280 cm). Zapis py³kowy okresu borealnego
sugeruje wyst¹pienie epizodu och³odzenia 8200 (ok. 1020 cm g³êbokoœci rdzenia). 

Wykonano oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych wêgla i azotu dla osadów organicznych
(d13C, d15N),1 zawartoœci wêgla organicznego (TOC) i azotu (TN) oraz wyliczono stosunek C/N.
Analizowane by³y 123 próby osadów z profilu Mu6 z g³êbokoœci 75–1287 cm (próbki co 5–10 cm).

Zmierzone dla osadów organicznych wartoœci d13C waha³y siê od –32,3 do –23,2 promila, a
wartoœci d15N w granicach –5,7 do +11,3 promila. Zawartoœæ wêgla organicznego by³a ró¿na od 12,2 do
55,4%, a azotu od 0,4 do 4,7%. Stosunek C/N zmienia³ siê od 6 do 116, podkreœlaj¹c ró¿nice w
pochodzeniu materii organicznej. Wyniki przeprowadzonych badañ s¹ pomocne w okreœleniu Ÿród³a
i charakteru substancji organicznej wystêpuj¹cej w osadach jeziornych, zmian w sk³adzie roœlinnoœci
oraz zmian w bioproduktywnoœci jeziora.

Zawartoœæ wêgla i azotu zmienia siê kilkakrotnie w sposób skokowy w obrêbie ca³ego profilu np.
w okresie borealnym oraz we wczesnym i póŸnym okresie atlantyckim.
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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

Zmierzony sk³ad izotopowy molibdenu jest obarczony b³êdem (in stru men tal mass bias), dlatego
nie ma mo¿liwoœci bezpoœredniego pomiaru absolutnej sk³adu izotopowego próbki. Metoda podwój-
nych (dou ble spike) znaczników u¿ywana jest do poprawiania b³êdu zwi¹zanego z instrumentalnym
frakcjonowaniem mas przez zmieszanie mierzonej próbki z odpowiednio wykalibrowanym podwójnym
znacznikiem. Podwójny znacznik sk³ada siê z dwóch znaczników (97Mo spike i 100Mo spike). Znacz-
nik jest materia³em silnie wzbogaconym w jeden izotop. Jeœli podwójny znacznik jest w³aœciwie skali-
browany, b³¹d zwi¹zany z frakcjonowaniem mas przez in stru ment mo¿e zostaæ ustalona i skorygowany.

W 2012 roku, opróbowano dodatkowe poziomy dewoñskich czarnych ³upków w Górach Œwiêto-
krzyskich oraz przygotowano próby do analiz izotopowych Mo i Fe. Dodatkowo uzyskano próby
czarnych ³upków z Reñskich Gór £upkowych (Niemcy). Ponadto, prowadzono prace analityczne, ma-
j¹ce na celu udoskonalenie metod separacji molibdenu i ¿elaza oraz wy¿sz¹ precyzjê pomiarów sto-
sunków izotopowych Mo przy u¿yciu MCICPMS. W celu ustalenia „mass bias” instrumentu przy
zastosowaniu metody podwójnych znaczników, rozpuszczono znaczniki molibdenu oraz rozpoczêto
procedurê zwi¹zan¹ z ich kalibracj¹.

Dr Adam Porowski

Pochodzenie i warunki formowania siê u¿ytecznych zasobów wód mineralnych uzdrowiska Stara
Russa, Leningradzki Basen Artezyjski, cz. 2

W roku sprawozdawczym 2012 wykonano oznaczenia zawartoœci trytu w 10 próbach wód po-
branych z dwóch dewoñskich warstw wodonoœnych eksploatowanych w uzdrowisku Staraja Russa.
Badania sk³adu izotopów stabilnych O i H przeprowadzone w poprzednich latach nie da³y jednoznacznej 
odpowiedzi co do pochodzenia tych wód. Oznaczenia zawartoœci trytu pokaza³y ewidentnie, ¿e mamy tu
do czynienia z procesami mieszania siê wód wspó³czesnego cyklu hydrologicznego z wodami starszymi. 
Wyeliminowana zosta³a hipoteza o plejstoceñskim pochodzeniu wód w œrodkowo-dewoñskiej warstwie
wodonoœnej, co sugerowa³ sk³ad stabilnych izotopów tlenu i wodoru. Oznaczenia zawartoœci trytu
zosta³y wykonane w ING PAN.

Wyniki badañ s¹ skierowane do publikacji. Obecnie w recenzjach s¹ dwa artyku³y.

Dr Marta Rauch

Eksperymentalne modelowanie procesu nasuwania siê p³aszczowiny skolskiej w Karpatach, cz.3

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. Frontalne nasuniêcie p³aszczowiny skolskiej w obrêbie
Polski, na wschód od Pilzna ma zarys ³ukowaty, wypuk³y ku NE. Dodatkowo na wschodzie, miêdzy
Przemyœlem a Bircz¹ wystêpuje sigmoidalne wygiêcie tej p³aszczowiny. Wœród geologów karpackich
dominuje pogl¹d, ¿e jest ona wynikiem obecnoœci ukoœnej rampy w pod³o¿u. Przebieg fa³dów i nasuniêæ
w obrêbie tej p³aszczowiny jest zmienny i ma przebieg zwykle ³ukowaty lub sinusoidalny. W roku 2012,
równoczeœnie z czêœci¹ eksperymentaln¹ kontynuowa³am terenowe badania strukturalne w zachodniej
czêœci p³aszczowiny skolskiej miêdzy lini¹ £añcut–Jas³o na wschodzie, a Pilznem na zachodzie. W 101
ods³oniêciach pomierzono 111 powierzchni u³awicenia, 55 osi fa³dów, 195 uskoków odwróconych, 70
uskoków prawoprzesuwczych i 103 lewoprzesuwczych oraz 142 uskoki normalne. Rozci¹g³oœæ warstw
i rozci¹g³oœæ powierzchni uskoków odwróconych oraz przebieg osi fa³dów zwykle mieœci siê w prze-
dziale od W–E do WNW–ESE. Rozci¹g³oœæ powierzchni uskoków prawoprzesuwczych ma zwykle
kierunek NNW–SSE, a uskoków lewoprzesuwczych oscyluje wokó³ kierunku NE–SW. Orientacja
uskoków normalnych jest bardzo zmienna ale dominuj¹ 2 kierunki rozci¹g³oœci powierzchni N–S i W–E. 
Rekonstrukcja orientacji pola naprê¿eñ dla uskoków odwróconych i przesuwczych wskazuje, ¿e oœ
maksymalnej kompresji by³a tu zwykle zorientowana NNE–SSW. W badanym rejonie przebieg regio-
nalnych struktury jest doœæ zmienny, zwykle zmienia siê z kierunku WNW–ESE na zachodzie przez
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W–E i WNW–ESE do NW–SE na wschodzie. Dalej na wschód przebieg regionalnych struktur jest
zorientowany zwykle NW–SE z wyj¹tkiem tzw. sigmoidy przemyskiej (przebieg od NNW–SEE przez
N–S do NNW–SSE). W roku 2012 kontynuowano modelowania analogowe w Laboratorium Modelo-
wania Analogowego w TectoModelLab ING PAN Wroc³aw. Modelowania mia³y na celu rozpoznanie
przyczyn obocznej zmiennoœci przebiegu fa³dów i nasuniêæ. Z doœwiadczeñ wynika, ¿e ³ukowaty prze-
bieg fa³dów i nasuniêæ jest typowym przebiegiem doœwiadczalnych struktur.

Dr Elwira Sienkiewicz, dr Micha³ G¹siorowski

Zapis Ma³ej Epoki Lodowej w osadach jeziornych Czarnego Stawu pod Rysami (Tatry) na podstawie
analizy okrzemek i szcz¹tków Cladocera (czêœæ I)

Celem zadania badawczego by³o odtworzenie zmian klimatycznych, jakie zapisa³y siê w osadach
Czarnego Stawu pod Rysami w czasie Ma³ej Epoki Lodowej. Zmiany, jakie zasz³y w ekosystemie tego
jeziora zosta³y okreœlone g³ównie na podstawie analiz paleobiologicznych: okrzemkowej (Bacillario-
phyceae) i wioœlarkowej (Cladocera). Oznaczono tak¿e zawartoœæ wêgla organicznego (TOC) oraz
stosunek wêgla i azotu (C/N). Wyniki tych analiz œwiadcz¹ o tym, ¿e w jeziorze panuj¹ surowe warunki
do rozwoju fauny i flory. Zawartoœæ wêgla organicznego w osadach wynosi³a od 1,27 do 4,88%, co
wskazuje na nisk¹ produktywnoœæ jeziora. Zbiornik ten jest mocno zacieniony przez wysokie œciany
grani g³ównej, co powoduje, ¿e nawet w czasie gor¹cych okresów letnich panuje tutaj ch³ód. Prawdo-
podobnie, ma³a produktywnoœæ jeziora jest wynikiem niskich temperatur wody i s³abego promienio-
wania s³onecznego. Wyniki analizy stosunku C/N sugeruj¹, ¿e g³ównym Ÿród³em pochodzenia materii
organicznej s¹ wy¿sze roœliny l¹dowe (C/N = 17,88–23,33).

Na podstawie okrzemek odtworzono zmiany odczynu wody (DI-pH) oraz zawartoœci ca³kowitego
fosforu (DI-TP) w profilu. Wartoœci pH wody w jeziorze by³y zbli¿one do obojêtnego; waha³y siê w gra-
nicach: 6,64–7,02. Rekonstrukcja ca³kowitego fosforu wskazuje na oligroficzny lub nieznacznie mezo-
troficzny charakter jeziora (DI-TP = 9,18–14,07). 

Rozwój flory okrzemkowej przebiega³ doœæ stabilnie. Najwiêksze zmiany w sukcesji okrzemek
zaobserwowano w górnej czêœci profilu (7–0 cm). W tym czasie zmniejszy³a siê sekwencja gatunków
planktonicznych preferuj¹cych wody o du¿ej zawartoœci nutrientów. Prawdopodobnie, wi¹¿e siê to ze
zmniejszon¹ dostaw¹ materii organicznej bogatej w zwi¹zki od¿ywcze ze zlewni jeziora. 

Zespó³ kopalnych Cladocera opisany z osadów tego jeziora jest bardzo ubogi. Analizowan¹ sek-
wencjê osadów mo¿na podzieliæ pod wzglêdem zmiennoœci sk³adu gatunkowego wioœlarek na dwie
fazy. Pierwsza obejmuje próbki z g³êbokoœci 29–9 cm i charakteryzuje siê dominacj¹ gatunków bento-
sowych. W próbkach z górnych 7 cm brak dominuj¹cego gatunku a udzia³ procentowy poszczególnych
taksonów jest bardzo zmienny. Sk³ad gatunkowy wioœlarek pierwszej fazy wskazuje na istnienie zbior-
nika oligotroficznego o stosunkowo stabilnych warunkach siedliskowych. 

Prof. dr hab. Ewa S³aby, dr Joanna Gurgurewicz

Badanie heterogenicznoœci geochemicznej materia³u ziemskiego i pozaziemskiego – modele digitalne
i statystyka fraktalna

Celem projektu by³o wszechstronne przygotowanie metod przetwarzania danych jak i stworzenia
metodologii badania ma³ej iloœci próbki dla uzyskania maksymalnej iloœci informacji na temat jej
heterogenicznoœci geochemicznej. Odtworzenie sk³adu chemicznego i przestrzennej dystrybucji pier-
wiastków w próbce, oraz wszelkich procesów prowadz¹cych do uformowania siê materia³u skalnego
pozaziemskiego jest ka¿dorazowo podstawowym celem misji kosmicznej, która pobiera próbki. Po-
dobna metodologia mo¿e byæ stosowana do badañ drobnoziarnistych próbek ziemskich. 

W ramach prac:
– prowadzono dalszy rozwój wypracowanych metod (weryfikowano wyniki, testowano granice

stosowalnoœci, wypracowywano nowe techniki uzyskiwania/przetwarzania danych),
– przeprowadzono próbne analizy próbek meteorytu Morasko w warunkach maksymalnie zbli¿o-

nych do warunków, w jakich bêdzie przeprowadzana analiza rzeczywistej próbki in situ oraz próbki
dostarczonej na Ziemiê, dotyczy to zarówno iloœci materia³u, sposobów jego przygotowania do analiz
itp. jak i jego cech,
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– rozwijana by³a wspó³praca zagraniczna z oœrodkami zainteresowanymi podobn¹ metodologi¹
(Indie, Niemcy).

Ca³oœæ funduszy projektu poœwiêcona by³a temu ostatniemu punktowi. Wyniki prac oraz dok³adny
opis metodologii zamieszczony zosta³ w pracy Œmigielski et al., 2012, w której pokazany zosta³ model
heterogenicznego œrodowiska, w którym postêpuje krystalizacja pojedynczej fazy. W ramach wspó³-
pracy z Indiami przeprowadzone zosta³y warsztaty na uniwersytecie Kumaum przedstawiaj¹ce opraco-
wywan¹ metodologiê, jej procedury i zakres stosowania. Wypracowano wspólny projekt.

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr Edyta Zawisza, dr Milena Obremska,
mgr Joanna Stañczak, El¿bieta Kowalczyk

Suchary jako niezwyk³y typ ekosystemu jeziornego – rekonstrukcja rozwoju na podstawie
biowskaŸników, cz. 2

G³ównym celem realizowanego w 2012 roku zadania badawczego by³o zakoñczenie prac zwi¹za-
nych z rozpoznaniem rozwoju jezior dystroficznych. W dobie rosn¹cego zainteresowania szybkimi i do-
bitnie zaznaczaj¹cymi siê zmianami klimatycznymi i ekologicznymi, istotne s¹ rekonstrukcje zmian
jakie zachodzi³y w przesz³oœci. Specjalnej wagi nabieraj¹ badania osadów jezior o ró¿nej trofii. Specy-
ficzn¹ grup¹ jezior s¹ jeziora dysharmoniczne – dystroficzne, z wyraŸn¹ przewag¹ czynnika abio-
tycznego. Osady tych jezior by³y przedmiotem badañ. Jeziora te nie posiadaj¹ ani dop³ywu ani odp³ywu,
a elementy jakie do nich trafiaj¹ pozostaj¹ niezaburzone w osadach, zatem ich wartoœæ archiwalna jest
ogromna. S¹ to zazwyczaj niedu¿e zbiorniki po³o¿one w nieckach, a ich wody rzadko ulegaj¹ wymie-
szaniu. Wœród lasów Wigierskiego Parku Narodowego (WPN) kryje siê wiele takich jezior, zwane re-
gionalnie sucharami. Niektóre z nich sta³y siê przedmiotem niniejszych badañ. Ogó³em przebadano
osady trzech sucharów: Suchar III i IV – osady przydenne do 70 cm (w roku 2011) oraz Suchar II (2012 r.)
osady od sp¹gu do stropu (1230–670 cm). Wykonana analiza, zarówno szcz¹tków Cladocera jak i pali-
nologiczna pozwoli³a przeœledziæ w holocenie zmiany jakie zachodzi³y w przebadanych zbiornikach,
a tak¿e w ich okolicy. Zw³aszcza analiza osadów od³o¿onych od okresu preborealnego po dzieñ dzisiej-
szy (Suchar II – analiza palinologiczna, M. Kupryjanowicz) umo¿liwi³a rekonstrukcjê i wnioskowanie
o zmianach klimatycznych i ekologicznych w badanym œrodowisku. Na podstawie analizy jakoœciowej
i iloœciowej Cladocera wydzielono 5 faz rozwoju zbiornika. Charakterystyka, na bazie sk³adu gatunko-
wego Cladocera, warunków jakie panowa³y podczas trwania tych faz doskonale koreluje siê z LPAZ –
danymi otrzymanymi na podstawie analizy palinologicznej. W okresie preboralnym odnotowano krót-
kotrwa³e och³odzenie, byæ mo¿e odzwierciedlaj¹ce epizod ch³odu opisywany w literaturze jako PBO, po 
którym stwierdzono stopniowe ocieplanie siê klimatu – po op ti mum klimatyczne. Okres suborealny
i subatlantycki charakteryzowa³ siê klimatem nieco bardziej kontynentalnym. Sk³ad gatunkowy Clado-
cera od okresu subborealnego uleg³ zasadniczej zmianie wykazuj¹c zmianê trofii w je- ziorze. Od tego
czasu zbiornik by³ ubogi w substancje biogenne, stopniowo obni¿a³a siê wartoœæ pH, a woda mia³a
charakter dystroficzny. Wszystkie przebadane stanowiska wykaza³y, ¿e jeziora „Suchary” (WPN)
obecnie zaliczane do dystroficznych mia³y w holocenie ró¿ny sta tus troficzny i ewoluowa³y w sposób
naturalny, charakterystyczny dla jezior dystroficznych. Sprzyja³o temu ich po³o¿enie geograficzne, doœæ 
ch³odny klimat, otoczenie lasami i brak istotnego wp³ywu czynnika antropogenicznego. 

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr Mariusz Paszkowski, dr Arkadiusz Derkowski,
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. cz. 4

W ramach zadania prowadzone by³y nastêpuj¹ce prace: 1) Ostateczna 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. (sub -
mit ted to Clays and Clay Min er als); 2) Ostateczna 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). (sub mit ted to Geo-
chimica et Cosmochimica Acta); 3) Ostatczna redakcja pracy: Wil liams L., Œrodoñ J., Huff W., Clauer
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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. (sub mit ted to Geochimica et Cosmochimica Acta); 4) Badania stopnia i wieku diagenezy
bentonitów dewoñskich i sylurskich z Gór Œwiêtokrzyskich (pomierzone wieki karboñskie ze strefy
³ysogórskiej); 5) Opróbowanie i opis sedymentologiczny 15 rdzeni ediakaru z Wo³ynia.

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

Biostratygrafia i paleogeografia eocenu i oligocenu SE Polski i NW Ukrainy w oparciu o cysty
dinoflagellata, cz. 1

Celem prowadzonych badañ jest odtworzenie zasiêgów zalewów morskich, jakie mia³y miejsce
w po³udniowo-wschodniej Polsce (rejon Gór Œwiêtokrzyskich, zapadlisko przedkarpackie, Wy¿yna
Lubelska, Roztocze) oraz pó³nocno-zachodniej Ukrainie (platforma wo³yñsko-podolska, tarcza ukra-
iñska, rejon Kijowa) w eocenie i oligocenie. Ten urozmaicony pod wzglêdem orograficznym obszar by³
w tym czasie kilkakrotnie zalewany krótkotrwa³ymi transgresjami morskimi, które pozostawi³y nie-
kompletne sukcesje osadów. Analiza zespo³ów dinocyst pozwala na ustalenie wieku tych zdarzeñ, ich
zasiêgów oraz warunków œrodowiskowych w jakich przebiega³y. Korelacja poszczególnych wydzieleñ
powinna pozwoliæ na korelacjê równowiekowych osadów z terenu Polski i Ukrainy, a tym samym daæ
odpowiedŸ nie tylko o zasiêg poszczególnych transgresji, jak równie¿ o kierunek ich pochodzenia i wa-
runki œrodowiskowe w jakich siê odbywa³y.

W bie¿¹cym roku: (i) prowadzono badania terenowe, przewa¿nie w ukraiñskim obszarze badañ;
w ich efekcie udokumentowano punktowo wystêpuj¹ce morskie osady oligocenu w okolicy Tarnopola;
(ii) przeprowadzono rekonstrukcjê paleoœrodowiskow¹ pó³nocno-wschodniego szelfu basenu skols-
kiego w nawi¹zaniu do znanych wyst¹pieñ morskich osadów eocenu i oligocenu basenu epikontynen-
talnego; (iii) prowadzono badania facji tzw. piasków zawichojskich w kontekœcie œrodowiska ich depo-
zycji; (iv) prowadzono badania taksonomiczne cyst dinoflagellata oraz ich dokumentacjê, w tym z wy-
korzystaniem mikroskopu SEM.

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

Zespo³y mikroskamienia³oœci jako wskaŸniki paleoœrodowisk morskich jury i kredy strefy
tetydzko-atlantyckiej, cz.1

Badania koncentruj¹ siê na górnokredowych zespo³ach mikroskamienia³oœci pó³nocnego proto-
Atlantyku, wystêpuj¹cych w osadach mu³owców i piaskowców zewnêtrznego szelfu oraz strefy batial-
nej. Analizujemy zespo³y otwornic oraz dinocyst. Nadrzêdnym celem zadania jest rekonstrukcja zmian
paleoœrodowiska strefy subarktycznej w rejonie przesmyku morskiego pomiêdzy stref¹ atlantydzko-
tedydzk¹, a stref¹ arktyczn¹ w czasie póŸnej kredy przy u¿yciu metod mikropaleontologicznych.
W pierwszym etapie badañ, ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci datowania badanej sekwencji
osadów morskich, skupiono siê na doprecyzowaniu wieku badanych osadów poprzez zaproponowanie
nowej zonacji dinocystowej. Zonacja opiera siê na analizie zasiêgów dinocyst w piêciu dostêpnych,
archiwalnych wierceniach poszukiwawczych wykonanych i udostêpnionych przez przemys³ naftowy
z po³udniowo-zachodniej czêœci Morza Barentsa. Stwierdzono wystêpowanie osadów od albu do ceno-
manu, turonu do koniaku oraz górnego kampanu do dolnego mastrychtu. Utwory te przykryte s¹ nad-
leg³ymi osadami paleogenu, oddzielonego od kredy regionaln¹ luk¹ stratygraficzn¹. Opisano piêæ pozio- 
mów biostratygraficznych, zdefiniowanych na podstawie najwy¿szych (ostatnich) pojawieñ cyst bruzd-
nic. Kilka gatunków wykazuje masowe wystêpowanie w okreœlonych interwa³ach stratygraficznych
formacji Kveite i Kviting, co mo¿e mieæ istotne znaczenie w interpretacjach biostratygraficznych i pa-
leoœrodowiskowych. Korelacja biostratygraficzna danych palinologicznych z otwornicowymi potwier-
dza wiek badanych osadów. Kolejnym etapem badañ jest zestawienie danych iloœciowych i jakoœcio-
wych w celu interpretacji warunków w kolumnie wody, jak te¿ na dnie basenu sedymentacyjnego. Prace
badawcze s¹ kontynuowane przy wspó³pracy z miêdzynarodowym zespo³em palinologów i mikropa-
leontologów.
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Dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr in¿. Pawe³ Topa

Metodyka i narzêdzia analizy iloœciowej morfoprzestrzeni teoretycznej otwornic, cz. 1

Morfoprzestrzeñ teoretyczna otwornic wymaga analizy iloœciowej jej rezultatów. W przypadku
morfologii szkieletów otwornic, wynikiem symulacji s¹ wirtualne œcianki, komory i ujœcia, które posia-
daj¹ swoje w³asnoœci geometryczne oraz po³o¿enie w przestrzeni. Do najwa¿niejszych w³asnoœci nale¿y
powierzchnia i gruboœæ komór oraz ich objêtoœæ. W³asnoœci te zmieniaj¹ siê wraz ontogenez¹. Po³o¿enie
komór w przestrzeni definiowane jest na podstawie po³o¿enia ostatniego ujœcia, które jest wyznaczane
poprzez algorytm minimalizacji odleg³oœci pomiêdzy ujœciami. Algorytm ten powoduje wystêpowanie
nieliniowych zmian po³o¿enia komór. Zajmujemy siê dopracowaniem modelu drugiej generacji oraz
jego now¹ implementacj¹, która stanie siê nowym narzêdziem do rozwi¹zywania dalszych wyzwañ
badawczych na styku nauk paleobiologicznych i paleoceanograficznych. Zagadnienia zwi¹zane z mo-
delem morfogenezy i jej analizy iloœciowej stanowi¹ równie¿ wyzwania od strony informatycznej.
Model ten wymaga zastosowania metod wykorzystywanych podczas symulacji p³ynów z³o¿onych.
Specyfika modelowanego zjawiska wymaga jednak wprowadzenia modyfikacji, które w lepszy sposób
odzwierciedl¹ procesy zachodz¹ce podczas formowania i kalcyfikacji nowej komory. Analiza iloœciowa
modelowanych szkieletów otwornic wymaga znacznie bardziej dok³adnego modelowania komory. Ko-
nieczne jest uwzglêdnienia jej gruboœci oraz po³o¿enia „pierwotnej matrycy organicznej” (POM – Pri -
mary Or ganic Mem brane). Mo¿liwoœci takich nie oferowa³y poprzednie implementacje modelu, z tego
powodu konieczne sta³o siê opracowanie nowego oprogramowania, spe³niaj¹cego przyjête za³o¿enia.

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,cz.2

Prowadzone badania maj¹ na celu rekonstrukcjê warunków œrodowiska morskiego pieniñskiego
basenu ska³kowego w jurze œrodkowej i póŸnej. Podstawow¹ metod¹ badawcz¹ jest analiza sk³adu
izotopowego wêgla i tlenu kalcytowych rostrów belemnitów oraz ska³ wêglanowych.

W 2012 roku zakoñczono etap prac terenowych maj¹cych na celu zebranie materia³u do badañ
izotopowych i analizy stratygraficznej (przy okazji badañ terenowych w profilu Niedzica-Podmajerz
odkryto nieznany dotychczas poziom tufitu datowany na górny ba ton–kelowej). W br. roku zlecono
ponadto wykonanie kolejnych serii p³ytek cienkich z rostrów belemnitów i ska³ wêglanowych. Przepro-
wadzono rozpoznanie stanu zachowania ww. skamienia³oœci przy u¿yciu analizy katodoluminescen-
cyjnej. Wykonano równie¿ analizê sk³adu izotopowego wêgla i tlenu oko³o dwustu dobrze zachowanych
próbek rostrów belemnitów i ska³ wêglanowych, które zosta³y przygotowane w roku bie¿¹cym i ubie-
g³ym.

Wyniki wstêpne przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na wzrost wartoœci d13C wêglanów w œrod-
kowym oksfordzie, co odpowiada globalnym trendom zmian wartoœci d13C morskich wêglanów. Uzys-
kane wartoœci d18O rostrów belemnitów, wskazuj¹ na temperaturê 12 a 3°C wody morskiej w pieniñskim 
basenie ska³kowym w okresie œrodkowy oksford–póŸny kimeryd. Wyniki te zosta³y zaprezentowane na
miêdzynarodowej konferencji „Amer i can Geo phys i cal Un ion Fall Meet ing” w San Fran cisco, USA (3–7 
grudnia, 2012) w formie plakatu naukowego.

Dr hab. Hubert Wierzbowski

Analiza pierœcieni przyrostowych w rostrach belemnitów jurajskich, cz.2

Celem zadania badawczego jest okreœlenie tempa wzrostu rostrów belemnitów jurajskich i d³ugoœci 
¿ycia belemnitów. W ramach prowadzonych prac wykonywane s¹ obserwacje i pomiary gruboœci
pierœcieni przyrostowych rostrów przy u¿yciu mikroskopu skaningowego. W celu lepszego uwidocznie- 
nia pierœcieni przyrostowych wypolerowane powierzchnie rostrów poddawane s¹ trawieniu za pomoc¹
25% aldehydu glutarowego. Drobne pierœcienie przyrostowe obecne w rostrach belemnitów interpreto-
wane s¹ jako przyrosty dobowe, analogicznie do pierœcieni przyrostowych wystêpuj¹cych w szkieletach
wspó³czesnych g³owonogów.

Pomierzona iloœæ drobnych pierœcieni (od 110 do 430) wystêpuj¹cych w szeœciu rostrach belem-
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nitów z rodzajów Hibolithes i Belemnopsis wskazuje na krótki okres ¿ycia tych zwierz¹t – przypusz-
czalnie 1–2 lat. Gruboœæ pierœcieni przyrostowych, która waha siê niezbyt nieregularnie w granicach
5–20 µm, wskazuje z kolei na wzrost rostrów w ci¹gu ca³ego ¿ycia belemnitów. Pojedyñcze grubsze
pierœcienie przyrostowe (do 50 µm) interpretowane s¹ jako pozorny efekt „zlania siê” kilku drobniej-
szych pierœcieni o niezbyt wyraŸnych granicach. Obserwowane, w niektórych wypadkach, quasi-cyk-
liczne wahania gruboœci pierœcieni przyrostowych mog¹ byæ spowodowane sezonowoœci¹ warunków
œrodowiskowych i/lub czynnikami ontogenicznymi, takimi jak okres tar³a i poprzedzaj¹cy je etap szyb-
szego wzrostu. 

Analizy sk³adu izotopowego tlenu i wêgla rostrów belemnitów wykorzystywane s¹ szeroko w ba-
daniach paleoklimatycznych w geologii. Obserwacje pierœcieni przyrostowych i rozwoju ontogenicz-
nego dowodz¹, ¿e ros tra belemnitów mog¹ byæ dobrym wskaŸnikiem warunków paleoœrodowiskowych, 
aczkolwiek z uwagi na krótki okres ¿ycia belemnitów, zapis ten jest silnie ograniczony czasowo.

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz

Tektonika strefy granicznej pasma Zabøehu i pasma Nového MÒsta w Sudetach, cz. 1

W ska³ach pasma Zabøehu najstarsze rozpoznawalne struktury tektoniczne reprezentowane s¹
przez lineacjê intersekcyjn¹ i osie fa³dów z penetratywn¹ foliacj¹ osiow¹. £ukowate wygiêcie pasma
sprawia, ¿e orientacja biegu foliacji i lineacji zmienia siê od równole¿nikowej na NW przez prawie
po³udnikow¹ na W do kierunków NW–SE we wschodniej czêœci pasma. Najstarsze fa³dy wykazuj¹
odpowiednio wergencjê N, E i NE, a wiêc na najwczeœniejszy trans port tektoniczny skierowany od S,
SW i W. Fa³dy tego zespo³u zosta³y zdeformowane przez na³o¿enie nañ fa³dów m³odszych o wergencji S 
i SW, a wiêc œwiadcz¹cych o transporcie tektonicznym skierowanym przeciwnie. Analiza geometrii
interferencyjnych struktur fa³dowych typu „Z na S” i „S na Z” pozwoli³a stwierdziæ, ¿e by³o to na³o¿enie
skoœne. Jednoczeœnie analiza przestrzennej relacji osi fa³dów Fv-N i lineacji intersekcyjnej L//Fv-N oraz
fa³dów Fv-S jednoznacznie wskaza³a na znacznie wiêksz¹ sta³oœæ orientacji osi fa³dów Fv-S. Fakt ten
przypisano rotacji najstarszych struktur linijnych, która musia³a dokonaæ siê jeszcze przed koñcem
NNE-wergentnego, skoœnego fa³dowania ze sk³adow¹ prawoprzesuwcz¹, dokumentowan¹ przez po³og¹ 
lineacjê elongacyjn¹ i wskaŸniki kinematyczne. W fyllitach pasma Nového MÒsta najstarsza jest lineacja
intersekcyjna o biegu NNE–SSW do N–S, czêsto zgodna z upadem foliacji. Zwi¹zane z ni¹ fa³dy maj¹
wergencjê E. Tê najstarsz¹ lineacjê i fa³dy deformuj¹ dwa póŸniejsze zespo³y fa³dów. Starszy z nich ma
wergencjê NE, a towarzysz¹ mu strefy zlokalizowanego œcinania dekstralnego. Fa³dy wachlarzowate do
dysharmonijnych, stoj¹ce do obalonych ku SW, s¹ m³odsze, przy czym czêœæ ma powierzchnie osiowe
sprzê¿one, zapadaj¹ce zarówno ku NE i SW. Te dwa zespo³y wykazuj¹ zatem orientacj¹ podobn¹ do
struktur rozpoznanych w pasmie Zabøehu. Powy¿sze obserwacje zinterpretowano jako zapis tektonicz-
nego zestawienia bloku skorupy obejmuj¹cego sukcesjê orlicko-œnie¿nick¹ i grupê Nového MÒsta z blo-
kiem grupy ZabÝehu, co nast¹pi³o w re¿imie transpresyjnym wynik³ym ze skoœnej kolizji obu bloków w
trakcie zamykania oceanu reickiego. Efektem kolizji, poza pogrubieniem skorupy i metamorfizmem,
by³o uruchomienie fa³dowania wstecznego (fa³dy Fv-S), z jednoczesnym wynoszeniem wewnêtrznych
partii, w stosunku do peryferycznie usytuowanej grupy Zabøehu.

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz, mgr Agata Krzesiñska, dr Ryszard Or³owski

Przemiany termiczne i deformacyjne metorytów. Czêœæ II

Przeprowadzono badania w mikroobszarze oraz analizê mikrostrukturaln¹ chondrytów grupy H:
Zag, Juancheng, Thuathe i Gao, pochodz¹cych prawdopodobnie z jednego cia³a macierzystego. Wysoki
stopieñ termicznego zrównowa¿enia akrecyjnego potwierdza ich sk³ad mineralny: z krzemianami i chro- 
mitem obficie wspó³wystêpuje krystaliczny plagioklaz i fosforany. Wszystkie badane chondryty zawie-
raj¹ fragmenty o teksturach magmowych, pochodz¹ce z wykrystalizowanego stopu. Krzemiany w tych
fragmentach maj¹ sk³ad identyczny z krzemianami chondr. Obecnoœæ w nich globulek o strukturze mar-
tenzytowej œwiadczy o odmieszaniu stopu metaliczno-siarczkowego. Minera³y ¿elazoniklu s¹ wzboga-
cone w fosfor, ale w obrêbie fragmentów nie zaobserwowano samodzielnych fosforanów. Geneza
opisywanych fragmentów ³¹czy siê ze stopem impaktowym wytworzonym przez wydarzenie szokowe
w stopniu S5 lub wy¿szym. Materia tworz¹ca te fragmenty by³a zapewne wyrzucona z dna krateru
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impaktowego i gwa³town ie przech³odzona – prawdopodobnie w regolicie na powierzchni cia³a macie-
rzystego. Dominuj¹ca ska³a chondrytowa zawiera agregaty chromitowo-plagioklazowe, lokalnie by³e
kieszenie stopowe, tworzone dziœ przez submikronowe globulki kamacytowo-troilitowe osadzone w krze-
mianowym szkliwie, oraz miedŸ rodzim¹ – ich obecnoœæ wskazuje na deformacjê impaktow¹ w stopniu
S3. Opisywane fragmenty s¹ przecinane strefami kataklastycznymi, które zawieraj¹ krucho spêkane
ziarna krzemianów i u³amki chondr osadzone w drobnoziarnistym matriks krzemianowym, bogatym w
rozproszon¹ fazê metaliczn¹. W meteorytach Zag i Thuathe obecne s¹ równie¿ mikroœciêcia – przecinaj¹ 
one chondry, poszczególne ziarna krzemianowe oraz miejscami ziarna ¿elazoniklu i troilitu. Œciêcia
takie s¹ doœæ rzadkie w badanych próbkach meteorytów Juancheng i Gao. Obserwowana obecnoœæ
skrystalizowanego stopu impaktowego ze strukturami lokalnej nierównowagi oraz struktur deformacji
œciêciowej jest zinterpretowana jako przejaw na³o¿enia siê przynajmniej dwóch wydarzeñ impaktowych 
w historii cia³a macierzystego chondrytów H.
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IV. PROJEKTY BADAWCZE

PROJEKTY BADAWCZE ZAKOÑCZONE W 2012, REALIZOWANE W INSTYTUCIE

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-Inst.Geoch. CHAN, na lata
2011–2013 
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow – koordynator ze strony polskiej,
prof. Deru Xu – koordynator chiñski
Data rozpoczêcia: 15.12.2009, data zakoñczenia: 14.11.2012

Z³o¿e Shilu na wyspie Hainan jest z³o¿em polimetalicznym o olbrzymich zasobach rud ¿elaza typu
BIF (Banded Iron For ma tion). Prowadzone zintegrowane badania mineralogiczno-geochemiczne oraz
izotopowo-geochronologiczne nad próbkami rudy i ska³ goszcz¹cych polimetaliczne z³o¿e Shilu, mia³y
na celu weryfikacjê hipotezy o wieloetapowoœci i metalogenezy i jej uwarunkowaniach. Podjête zosta³y
równie¿ próby datowania poszczególnych etapów metalogenezy i poszukiwanie Ÿróde³ kruszconoœnych
roztworów/fluidów. Wyniki datowania monacytów metod¹ U-Th-Pb wykaza³y dwa wieki izochronowe
otrzymane ze ska³ p³onnych: 564±7 Ma oraz 442±14 Ma, podczas gdy otrzymany wiek z monacytów
ska³y okruszcowanej jest znacznie m³odszy i wyniós³ 258±7 Ma. Zosta³ on zinterpretowany jako wiek
procesów skarnityzacji.

Przeprowadzono datowania wieku pirytu metod¹ Re-Os. Wyniki prac pozwoli³y udokumentowaæ
w z³o¿u dotychczas nie opisywane minera³y kruszcowe. Rezultaty badañ wskazuj¹ na krystalizacjê
minera³ów kruszcowych podczas 4–5 oddzielnych etapów precypitacji kruszców z roztworów hy dro-
termalnych w zakresie od temperatur œrednich do niskich. Wyniki oznaczeñ wieku izotopowego metod¹
Re-Os m³odszej generacji pirytów wskazuj¹ na ich precypitacjê w interwale 240–260 mln lat. 

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 by³a próba opracowania historii termicznej polskiego segmentu Karpat zewnêtrz-
nych w nawi¹zaniu do jego rozwoju strukturalnego. Wykonane badania mia³y na celu oznaczenie wieku
ska³, datowanie okresu ich maksymalnego podgrzania oraz datowanie ich wynoszenia. Jako obiekt
badan wybrano bentonity. Rozwi¹zanie przedstawionego zadania wymaga³o odpowiedzi na trzy pyta-
nia: (1) jakiego wieku s¹ badane bentonity? (2) kiedy mia³o miejsce maksymalne podgrzanie bento-
nitów? (3) Kiedy badane bentonity przesz³y przez paleoizotermê 100°C? Odpowiedzi na powy¿sze
pytania uda³o siê uzyskaæ w bardzo ró¿nym stopniu. Próba okreœlenia wieku radiometrycznego bento-
nitów zakoñczy³a siê niepowodzeniem. Radiometryczne datowanie maksymalnego pogrzebania ben-
tonitów przynios³o pozytywne wyniki jedynie dla centralnej czêœci badanego obiektu. Natomiast, dato-
wanie przejœcia bentonitów przez paleotemperaturê 100°C powiod³o siê w ca³oœci dla p³aszczowin
magurskiej i dukielskiej. Opróbowaniem objêto ska³y p³aszczowin magurskiej, dukielskiej i œl¹skiej
o wieku od mastrychtu po oligocen. Podsumowuj¹c wyniki badañ, nale¿y stwierdzaæ, ¿e bentonity z se-
kwencji turbidytowych zawieraj¹ domieszkê materia³u detrytycznego, który wyklucza te ska³y, jako
obiekt datowañ K-Ar. Otrzymane wyniki wskazuj¹, ¿e tylko niektóre bentonity pochodz¹ce z sekwencji
hemipelagicznych mog¹ byæ obiektem dalszych badañ dotycz¹cych datowañ t¹ metod¹. Jednoczeœnie,
opróbowanie musi dotyczyæ tylko tych ska³, o których wiadomo, ¿e oddzia³ywuj¹ce na nie maksymalne
paleotemperatury przekroczy³y 100°C. Pomimo powszechnego wystêpowania bentonitów w Karpatach, 
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wymogi te s¹ bardzo trudne do jednoczesnego spe³nienia. Trudno jest równie¿ pozyskaæ materia³ do
okreœlenia wieku bentonitów. Chocia¿ wiêkszoœæ karpackich bentonitów zawiera apatyty i cyrkony, to
iloœæ cyrkonów jest w nich znikoma i zwykle zwi¹zana z domieszkami detrytycznymi. Ziarna apatytu s¹
drobne, co utrudnia wykonanie analizy d³ugoœci traków niezbêdnej do modelowania historii termicznej.
Tylko w centralnej czêœci segmentu polskich Karpat zewnêtrznych mo¿liwa jest weryfikacja modelu
rozwoju termicznego p³aszczowiny magurskiej w nawi¹zaniu do jej rozwoju strukturalnego. Uzyskane
datowania trakowe pozwalaj¹ na nieznaczne zmodyfikowanie modelu w zachodnim segmencie p³asz-
czowiny magurskiej. Jednak¿e, nawet tak nielicznie uzyskane dane wprowadzaj¹ istotne korekty aktual-
nego modelu rozwoju strukturalnego Karpat zewnêtrznych wskazuj¹c jednoznacznie na eocen jako
pocz¹tek rozwoju pryzmy akrecyjnej. Dane te dostarczaj¹ równie¿ wskazówek dotycz¹cych przysz³ych
kierunków badañ prowadzonych w celu datowañ wieku maksymalnego pogrzebania i wynoszenia
polskiego segmentu Karpat zewnêtrznych.

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: 5.02.2012

Granice pomiêdzy kopu³y orlicko-œnie¿nickiej (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 granitoi-
dowych stanowi¹cych o charakterystycznym obramowaniu KOŒ przez ska³y magmowe. Od pó³nocy s¹
to ska³y masywu granitoidowego k³odzko-z³otostockiego oraz wyd³u¿one w kierunku NE–SW cia³a
granitoidów jawornickich, zaœ od wschodu s¹ to wyd³u¿one w kierunku NNE–SSW cia³a granitoidów
bielickich. Na podstawie wykonanych analiz geochemicznych, izotopowych Sr, Nd oraz Pb oraz dato-
wañ U-Pb mo¿na przyj¹æ, ¿e przebadane granitoidy powstawa³y synorogenicznie ze Ÿród³a skorupo-
wego z niewielkim udzia³em materii p³aszcza. Jako, ¿e ich sygnatura odpowiada skorupie kontynental-
nej, nie wydaje siê, ¿eby etap waryscyjskiej kolizji miêdzy Zespo³em Terranów Armorykañskich a ter-
ranem Brunowistulii poprzedza³o powstanie dojrza³ego basenu oceanicznego. Granitoidy jawornickie
oraz bielickie wykazuj¹ nieco bardziej dolnoskorupow¹ i synorogeniczn¹ charakterystykê izotopow¹.
Ich najstarsze waryscyjskie cyrkony s¹ wyraŸnie starsze (ok. odpowiednio ok. 348 i 355 mln lat) ni¿ ich
odpowiedniki z intruzji k³odzko-z³otostockiej (ok. 340 mln lat). Intruzje bielicka oraz jawornicka s¹
ponadto wyraŸnie objête deformacjami etapu tektonicznego D3, zwi¹zanego z póŸno-waryscyjskimi
przemieszczeniami w re¿imie prawoskrêtnej transpresji. Wynika³oby st¹d, ¿e obie te intruzje powsta³y
na drodze topienia materii skorupowej, która mog³aby zostaæ poddana póŸnodewoñskiej subdukcji.
Intruzja k³odzko-z³otostocka; jako generalnie m³odsza (ok 340 mln lat) mog³a tworzyæ siê w warunkach
póŸno i postorogenicznego kolapsu górotworu. Enklawy dolnop³aszczowe wystêpuj¹ce w obrêbie tej
intruzji jak równie¿ mikrodiorytowe i lamprofirowe ¿y³y s¹ równowiekowe z cia³em g³ównym. Z uwagi
na zgodne cechy geochemiczne mog¹ byæ interpretowane jako bardziej zasadowe cz³ony powsta³e z dy-
ferencjacji skorupowej magmy Ÿród³owej. Oznaczenia izotopów O in situ w datowanych cyrkonach
wykaza³y dodatkowy wp³yw procesów pomagmowych na ska³y masywu k³odzko-z³otostockiego.

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: 28.11.2012

W roku 2012 wykonano koñcowe analizy pirolityczne (Rock-Eval) i DOP próbek osadów pocho-
dz¹cych i profili rosyjskich. Zestawiono wszystkie uzyskane w latach poprzednich wyniki analiz izoto-
powych oraz chemicznych skamienia³oœci wêglanowych z Rosji. Dokonano ponadto porównania wyni-
ków z opublikowanymi danymi izotopowymi pochodz¹cymi z pogranicza jury œrodkowej i górnej
Platformy Rosyjskiej. Uzyskane dane wskazuj¹ m. in. na niskie temperatury wód dennych morza
œrodkoworosyjskiego w najwy¿szym keloweju oraz wczesnym i œrodkowym oksfordzie. Wi¹¿e siê to
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przypuszczalnie z wysokim poziomem morza i obecnoœci¹ ch³odnych wód dennych pochodz¹cych
z morza borealnego. Stopniowe podnoszenie siê temperatur wód dennych morza œrodkoworosyjskiego
notuje siê pocz¹wszy od póŸnego oksfordu. Wi¹¿e siê ono z ograniczeniem cyrkulacji wód i wyp³y-
caniem zbiornika, a w przypadku wczesnego kimerydu prawdopodobnym ociepleniem klimatu. Ograni-
czenie cyrkulacji wód koreluje siê z zanikiem tetydzkich faun g³owonogów i otwornic planktonicznych
w wodach morza œrodkoworosyjskiego. Porównanie uzyskanych danych z danymi literaturowymi i ich
czêœciowa rewizja w oparciu o uaktualnion¹ stratygrafiê amonitow¹ umo¿liwi³y opracowanie dok³ad-
nych trendów zmian izotopowych i klimatycznych basenu morza œrodkoworosyjskiego na prze³omie
jury œrodkowej i póŸnej. Ma to istotne znaczenie dla globalnych rekonstrukcji paleoklimatycznych i pa-
leooceanograficznym oraz pozwala wykluczyæ tezê o silnym globalnym och³odzeniu i zlodowaceniu na
prze³omie keloweju i oksfordu, które usi³owano dokumentowaæ za pomoc¹ wczeœniej publikowanych
niedok³adnych danych izotopowych z Platformy Rosyjskiej. Uzyskane dane s¹ dowodem na silny
wp³yw zmian cyrkulacji oceanicznej na prze³omie jury œrodkowej i póŸnej na temperatury wód dennych
basenów morskich i silne zmiany rozprzestrzenienia faun morskich w tym okresie. Wysokie wartoœci
d13C rostrów belemnitów z morza œrodkoworosyjskiego œwiadcz¹ o silnej bioproduktywnoœci i grze-
baniu w osadzie wêgla organicznego wzbogaconego w lekki izotop 13C. Ró¿nica sk³adu izotopowego
rozpuszczonego wêgla nieorganicznego miêdzy wodami oceanu Tetydy i morza œrodkoworosyjskiego
na prze³omie jury œrodkowej i póŸnej, notowana w zapisie kopalnych rostrów belemnitów, jest z kolei
dowodem na ograniczone mieszanie siê wód tych dwóch basenów.

Rekonstrukcja paleoœrodowiska pó³nocnej czêœci Pagórów Che³mskich w póŸnym glacjale i
holocenie w œwietle badañ osadów jeziornych i torfowiskowych
MNiSW: N N307 036037
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska (promotorski mgr Magdalena Suchora)
Data rozpoczêcia: 15.10.2009, data zakoñczenia: 4.02.2012

Wyniki badañ jakie otrzymano w ramach zrealizowanego grantu zosta³y przed³o¿one w rozprawie
doktorskiej p.t. Rekonstrukcja paleoœrodowiska pó³nocnej czêœci Pagórów Che³mskich w póŸnym gla-
cjale i holocenie w œwietle badañ osadów jeziornych i torfowiskowych autorstwa mgr Magdaleny Su-
chory. Cel zosta³ osi¹gniêty dziêki zastosowaniu szerokiego spektrum paleolimnologicznych (geoche-
micznych, paleoekologicznych, sedymentologicznych) metod badawczych: analizy subfosylnych szcz¹t-
ków Cladocera, analizy Ostracoda, analizy palinologicznej, oznaczenia w osadach oraz skorupkach Ostra-
coda zawartoœci izotopów trwa³ych C i O, datowañ metodami 14C oraz 210 Pb oraz oznaczeñ sk³adu
osadów w zakresie zawartoœci materii organicznej i CaCO3. W ramach zrealizowanego projektu wyko-
nane zosta³y pionierskie sondowania osadów w obrêbie mis jeziornych. Przeprowadzone badania po-
zwoli³y na wykazanie, ¿e rozwój jezior stanowi¹cych obiekty badañ w ramach niniejszej pracy zapo-
cz¹tkowany zosta³ ju¿ w okresie starszego dryasu i przebiega³ w sposób ci¹g³y a¿ do czasów wspó³czes-
nych. Rozpoznanie geologiczne w obrêbie zlewni oraz samych jezior potwierdzi³y za³o¿enie ich mis
w ska³ach wêglanowych górnej kredy wykszta³conych w facji kredy pisz¹cej. Dowiedziono istnienia
ró¿nic w tempie akumulacji pomiêdzy poszczególnymi zbiornikami w okresie holocenu. Wszystkie
z badanych stanowisk dobrze zarejestrowa³y g³ówne tendencje zmian klimatu poszczególnych okresów
schy³ku póŸnego glacja³u oraz holocenu. W czasie trwania póŸnego glacja³u stwierdzono wystêpowanie
dwóch okresów ch³odnych, które w oparciu o sk³ad zbiorowisk roœlinnych zidentyfikowane zosta³y jako
starszy i m³odszy dryas. Bardzo wyraŸnie zaznaczy³o siê ocieplenie zwi¹zane z pocz¹tkiem holocenu.
Wraz z ociepleniem nast¹pi³ tak¿e wzrost denudacji chemicznej z terenu zlewni, który spowodowa³
wzbogacenie tworz¹cych siê gytii w wêglan wapnia. Zwi¹zany z ociepleniem rozwój roœlinnoœci ograni- 
czy³ dostawê do jezior materii mineralnej. Okres ocieplenia i wzrostu wilgotnoœci okresu atlantyckiego
znalaz³ odzwierciedlenie w postaci wzrostu tempa sedymentacji oraz wzrostu zawartoœci wêglanów
i okresowych wahañ poziomu wód jeziornych. Ch³odniejszy klimat okresu subatlantyckiego spowo-
dowa³ ograniczenie zasiêgu bardziej wymagaj¹cych w zakresie temperatur gatunków drzew. Zaobser-
wowane zmiany hydrologiczne w pó³nocnej czêœci regionu Pagóry Che³mskie, przejawiaj¹ce siê jako
wahania poziomu wód, by³y nie tylko wynikiem zmian klimatycznych ale tak¿e procesów zwi¹zanych z
przebudow¹ kr¹¿enia wód w obrêbie wêglanowego pod³o¿a i uruchamianiem kr¹¿enia wód podziem-
nych w procesie degradacji wieloletniej zmarzliny w okresie schy³ku póŸnego glacja³u i pocz¹tku
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holocenu. Trofia wód jezior pó³nocnej czêœci Pagórów Che³mskich ju¿ w pocz¹tkach ich ewolucji by³a
doœæ wysoka. Stwierdzono, ¿e okresem najwy¿szego wzrostu trofii jezior w okresie póŸnoglacjalnym
by³ okres allerödu, kiedy wszystkie badane zbiorniki osi¹gnê³y stan eutrofii. W przebiegu ewolucji
œrodowiska pó³nocnej czêœci Pagórów Che³mskich stwierdzono szereg zjawisk typowych dla poszcze-
gólnych okresów póŸnego glacja³u i holocenu, zwi¹zanych z przemianami klimatycznymi oraz dzia³al-
noœci¹ cz³owieka w œrodowisku takich jak: nasilenie procesów erozji mechanicznej w warunkach ch³od-
nego klimatu m³odszego dryasu, jak równie¿ w okresach wzmo¿onego osadnictwa.

Wiek intruzji andezytów pieniñskich 
MNiSW: N N307 475038 
Kierownik projektu: dr Aneta Agnieszka Anczkiewicz
Data rozpoczêcia: 21.03.2010, data zakoñczenia: 31.03.2012

Datowania Lu-Hf wykaza³y du¿y rozrzut sk³adu izotopowego poszczególnych frakcji mineralnych 
w obrêbie pojedynczej próby. Nie pozwoli³o to na skonstruowanie wieków izochronowych. Prawdopo-
dobn¹ przyczyn¹ takiej sytuacji s¹ przeobra¿enia hydrotermalne powszechnie obserwowane w ande-
zytach pieniñskich. Podobne „nadmiarowe” zró¿nicowanie sk³adu izotopowego zaobserwowane
zosta³o dla Sr i Nd, których sk³ad izotopowy analizowany na takich samych frakcjach (amfibol, apatyt) z
tej samej próby wykazuj¹ du¿e zró¿nicowanie. Sugeruje to mobilizacjê/czêœciow¹ redystrybucjê pier-
wiastków ziem rzadkich po krystalizacji andezytów, co uniemo¿liwi³o otrzymanie dat Lu-Hf. 

Jest rzecz¹ powszechnie znan¹, ¿e cyrkon jest minera³em niezwykle odpornym na wiêkszoœæ prze-
obra¿eñ. St¹d datowania in situ cyrkonów powinny by³y daæ odmienny obraz i dostarczyæ ostateczn¹
odpowiedŸ na temat wieku umiejscowienia andezytów pieniñskich. Zgodnie z oczekiwaniami dato-
wania U-Pb in situ metod¹ LA ICPMS dostarczy³y spójnych danych geochronologicznych, co pozwoli³o 
na osi¹gniêcie g³ównego celu grantu, jakim by³o ustalenie wieku intruzji andezytowych. Datowanie
dwóch prób z Jarmuty da³o w granicach b³êdu oznaczenia identyczne wieki 11.5±0.3 i 11.7±0.2 Ma.
Próba z potoku Krupianka da³a wiek 12.2±0.3 Ma. W czwartej z prób z góry Bryjarka mo¿liwe by³o
zmierzenie zaledwie kilku punktów o wielkoœci 24 um. Pomimo, ¿e nie pozwoli³o to na precyzyjne
wyznaczenie wieku, wieki pozorne kszta³tuj¹ siê od 11 do 13 Ma, co jest zgodne z wynikami datowañ dla 
rejonu Krupianki i Jarmuty. Uzyskane wyniki s¹ zgodne z przyjêt¹ przez Birkenmajera i in. (2000, 2004) 
interpretacji wieków K-Ar zak³adaj¹cych umiejscowienie andezytów w³aœnie w tym przedziale cza-
sowym. Jednak¿e, w naszym przekonaniu, wyniki niniejszego grantu wyznaczaj¹ jednoznacznie sposób
dalszego szacowania wieku intruzji andezytowych w Karpatach. W przeciwieñstwie do prac Birken-
majera i in. datowanie zaledwie 4 prób metod¹ U-Pb na cyrkonach da³o mo¿liwoœæ precyzyjnego
oznaczenia wieku.

Izotopowe wskaŸniki dróg kr¹¿enia wody w systemie Jaskini NiedŸwiedziej w Kletnie
MNiSW: NN 306 131038
Kierownik projektu: dr Micha³ G¹siorowski
Data rozpoczêcia: 9.04.2010, data zakoñczenia: 8.10.2012

Jaskinia NiedŸwiedzia zasilana jest przez dwa rodzaje wód: wody meteoryczne infiltruj¹ce bez-
poœrednio z powierzchni terenu oraz wody potoku Kleœnica dostaj¹ce siê do jaskini systemem ponorów.
Stwierdzono, ¿e poszczególne punkty monitorowane pod k¹tem iloœci wody kapi¹cej ze stropu jaskini
reaguj¹ na opad atmosferyczny w ró¿nym czasie i z ró¿n¹ intensywnoœci¹. Stosunkowo najlepiej z wiel-
koœci¹ opadów korelowa³y siê zapisy pochodz¹ce z górnego piêtra jaskini. Tam poszczególnym epizo-
dom opadowym mo¿na przypisaæ okresy zwiêkszonej iloœci kapi¹cej wody. Reakcja na opad by³a
niemal natychmiastowa w okresach z du¿¹ intensywnoœci¹ opadów a epizody opadowe, które poprze-
dza³y d³u¿sze okresy bezdeszczowe zapisywa³y siê z oko³o 2-tygodniowym opóŸnieniem. Dowodzi to,
¿e ten konkretny punkt zasilany jest z systemu kawern, które najpierw zostaj¹ wype³nione przez infil-
truj¹ce z powierzchni wody a dopiero po wype³nieniu (czêœciowym lub ca³kowitym) nastêpuje odp³yw
i zasilanie stalaktytu. Obserwacje te potwierdzaj¹ sygnatury izotopowe wody pochodz¹cej z tego
punktu, które uk³adaj¹ siê blisko lokalnej linii wód meteorycznych (LMWL) i podobnie jak wody
opadowe charakteryzuj¹ siê wzglêdnie du¿¹ zmiennoœci¹ sk³adu izotopowego w skali roku (zubo¿enie
w 18O w okresach zimowych i wzbogacenie w okresach letnich). Podobnej korelacji nie zaobserwowano
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w przypadku punktów po³o¿onych w dolnym piêtrze systemu. Brak tam zale¿noœci czêstoœci kapania
wody od wielkoœci opadów. Ponadto, sk³ad izotopowy wód w dolnym piêtrze jest mniej zró¿nicowany
w ci¹gu roku. Œwiadczy to o zasilaniu przez wody pochodz¹ce z d³ugiego okresu infiltracji. Tym samym
datowanie wód dolnego pietra w oparciu o korelacjê z intensywnoœci¹ opadów nie jest mo¿liwe. W tym
wypadku zastosowano metodê trytow¹ datowania wód i na jej podstawie oszacowano œredni wiek wód
kapi¹cych w rejonie sali Rondo na 1,4± 0,3 roku. Osobn¹ kwestiê stanowi prob lem zasilania potoków
p³yn¹cych wewn¹trz jaskini. Niew¹tpliwie znacz¹c¹ sk³adow¹ niesionych przez nie wody s¹ wody
potoku Kleœnica.

PROJEKTY BADAWCZE W TRAKCIE REALIZACJI, WYKONYWANE W INSTYTUCIE

Eksperymentalne opracowanie nowej metody odsalania wysoko zmineralizowanych roztworów
wodnych w celu precyzyjnego oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2H/1H w wodach
podziemnych
MNiSW: NN525461036
Kierownik projektu: dr Adam Porowski
Data rozpoczêcia: 13.05.2009, data zakoñczenia: 12.01.2013

Prowadzone badania eksperymentalne mia³y na celu opracowanie nowej metody odsalania wód
silnie zmineralizowanych do rutynowych badan izotopowych. 

Opracowano metodê chemicznego odsalania wód poprzez wytr¹canie bezwodnych soli i bez frak-
cjonowania izotopowego. 

Planuje siê podjêcie starañ o uzyskanie ochrony patentowej. 

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: 31.07.2013

W roku 2012 wykonano opróbowanie i opisy sedymentologiczne ods³oniêæ w Lipiu i Krasiejowie
oraz rdzeni wierceñ Kozieg³ówki, Patoka i Kobylarz (dwa ostatnie odwiercone w ramach projektu).
Wykonano wstêpne badania rentgenograficzne

Ewolucja geodynamiczna pó³nocno-wschodniej czêœci pó³nocnych Karpat Zewnêtrznych
MNiSW: N N525 36 36 37
Kierownik projektu: dr Marta Rauch
Data rozpoczêcia: 5.11.2009, data zakoñczenia: 4.06.2013

W roku 2012 kontynuowano badania mezostrukturalno-kartograficzne wzd³u¿ badanego przekroju 
RzepedŸ-Bircza-Przemyœl, na odcinku Bircza-Przemyœl. Przeprowadzono re pro cess ing sekcji sejsmicz-
nych z lat 1991–1996 na linii przekroju RzepedŸ-Bircza-Przemyœl. Sporz¹dzono wstêpny przypowierz-
chniowy przekrój geologiczny wzd³u¿ tej linii oraz wstêpn¹ interpretacjê wg³êbnego przebiegu rozpoz-
nanych struktur.

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: 5.11.2009, data zakoñczenia: 4.05.2013

Datowania Lu-Hf granatów odwróconej sekwencji metamorficznej typu Barrow'a w Niskich Hi-
malajach w Sikkimie da³o wieki miêdzy 10.6 a 16. 8 Ma (od izogrady granatowej do pierwszego poja-
wienia siê stopu) z precyzj¹ indywidualnych wieków poni¿ej 2%. Tak wysoka precyzja oznaczeñ mo¿e
byæ niedoszacowana ze wzglêdu na niepewnoœæ dotycz¹c¹ czasu krystalizacji granatów, która mo¿e byæ
wielokrotnie d³u¿sza od osi¹gniêtej precyzji datowañ. Czas krystalizacji granatów jest ró¿ny w zale¿-
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noœci od sytuacji geologicznej. Dziêki znacznej wielkoœci kryszta³ów granatów doœæ powszechnych w
strefie dystenowej mogliœmy okreœliæ bezpoœrednio czas krystalizacji granatu w badanym terenie. Prze-
prowadziliœmy datowania wysokiej rozdzielczoœci chemicznie i teksturalnie kontrolowanych stref
wzrostu granatu. W pojedynczym krysztale zidentyfikowano i mechanicznie wydzielono dwie strefy
wzrostu w czêœci synkinematycznej krystalizacji, oraz brzegow¹ strefê krystalizuj¹c¹ w warunkach
postkinematycznych. W czêœci synkinematycznej, przy wysokiej precyzji analiz, obie strefy okaza³y siê
równowiekowe, co wskazuje na bardzo szybki wzrost kryszta³u i krótkotrwa³y etap nieosiowej defor-
macji zwi¹zanej aktywnoci¹ w strefie g³ównych nasuniêæ, najprawdopodobniej MBT (G³ówne Nasu-
niêcie Brze¿nej) i potencjalnie MCT (G³ówne Nasuniêcie Centralne). Analizy definiujê izochronê
13.3±0.5 Ma. Wiek strefy postkinematycznej nie móg³ zostaæ okreœlony z du¿¹ dok³adnoœci¹ ze wzglêdu 
na specyfikê dystrybucji Lu w krysztale, który w czasie wzrostu zachowuje siê zgodnie z prawem
Rayleigh'a i brzegi s¹ w ten pierwiastek zubo¿one. Skutkuje to niskimi zawartoœcimi tego pierwiastka, a
co za tym idzie niskimi stosunkami izotopowymi, które w naturalny sposób uniemo¿liwiaj¹ uzyskanie
wieków wysokiej precyzji. Wiek postkinematycznego wzrostu brzegu kryszta³u oszacowano jako
9.9±3.8 Ma. Wiek sugeruje póŸniejsz¹ krystalizacjê, jednak rozdzielczoœæ czasowa jest niewystarcza-
j¹ca do okreœlenia jak znacz¹ca jest to ró¿nica. Najwa¿niejszymi konkluzjami p³yn¹cymi z datowañ
wysokiej rozdzielczoœci przestrzennej s¹ 1) szybki wzrost kryszta³ów (< 1.0 Ma), 2) nawet jeœli wzrost
brzegów by³ znacz¹co póŸniejszy, ze wzglêdu na bardzo niskie stosunki izotopowe, nie maj¹ one
istotnego wp³ywu na datowanie metod¹ „bulk gar net”. Zatem, wysokiej precyzji wieki Lu-Hf nie s¹
wynikiem niedoszacowania precyzji ze spowodowanej potencjalnie d³ugim czasem krystalizacji. Dato-
wanie progresywnego metamorfizmu ze wszystkich stref Barrova od izogrady granatowej do anateksis
w³¹cznie pokazuje progresywnie starsze wieki. Taki rezultat jest niezgodny z wynikami modelowania
termomechanicznego, które przewiduje dok³adnie odwrotn¹ sekwencjê czasow¹ w metamorfizmie re-
gionalnym zwi¹zanym z prostym pogrubianiem skorupy (Ev ans and Thomp son 1984). Zatem nie tylko
metamorfizm jest odwrócony, lecz równie¿ jego sekwencja wiekowa. Zatem formowanie siê odwró-
conej sekwencji metamorficznej Barrova w Niskich Himalajach trwa³o ok. 6 Ma. Jedyne poprzednie
badanie zorientowane na okreœlenie czasu Baxter i inni. (2002) sugeruj¹ szybsze tempo tworzenia siê
tego typu sekwencji, ale ich badania s¹ znacznie mniej precyzyjne i ograniczone jedynie do strefy gra-
natowej i sylimanitowej. Geneza odwróconej sekwencji Barrova wi¹zana jest powszechnie z aktyw-
noœci¹ uskoku MCT. Jednak znaczenie tej strefy dla powstania metamorfizmu Niskich Himalajów jest
dalekie od zrozumienia. MCT, inaczej ni¿ w innych rejonach Himalajów, nie jest granic¹ skoku meta-
morficznego od nisko do wysokotemperaturowych stref. Przeciwnie, przejœcie jest p³ynne. Równie¿ nie
ma du¿ego skoku w wiekach (ró¿nica wieków miêdzy górn¹ czêœci¹ Niskich Himalajów i doln¹ czêœci¹
wysokich Himajów wynosi zaledwie 5 Ma). Ponadto, trend coraz starszych wieków kontynuuje siê
powy¿ej strefy MCT, co mog³oby sugerowaæ, przynajmniej czêœciowo, wspóln¹ genezê metamorfizmu
w obu jednostkach strukturalnych! MCT odciê³oby zaledwie, stosunkowo ma³y frag ment ca³ej sek-
wencji. Datowania trakowe apatytów wskazuj¹ na szybkie ch³odzenie Niskich Himalajów. W strefie
granatowej wieki progresywnego metamorfizmu i ch³odzenia poni¿ej ok. 120°C s¹ identyczne. W stre-
fach wy¿szego stopnia metamorfizmu, a co za tym idzie wczeœniejszego, ch³odzenie wyst¹pi³o wczeœ-
niej, co jest zgodne z obecn¹ sytuacj¹ strukturaln¹ (ska³y wy¿szego stopnia metamorfizmu znajduj¹ siê
strukturalnie wy¿ej). Taki rozk³ad wiekowy sugeruje rozpoczêcie aktywnoœci MBT ju¿ ok. 11 Ma temu.

Geochemia ró¿nych generacji cyrkonu jako wskaŸnik ich pochodzenia w zasadowych ska³ach
metamagmowych
MNiSW: N N307 474938
Kierownik projektu: dr Izabella Nowak
Data rozpoczêcia: 22.03.2010, data zakoñczenia: 21.03.2013

1. W roku 2012 przeprowadzono dalsz¹ czêœæ badañ terenowych w pó³nocnej czêœci bloku karko-
nosko-izerskiego, podczas których zosta³y pobrane próby metabazytów oraz otaczaj¹cych gnejsów do
badañ geochemicznych i geochronologicznych. Próby zosta³y skruszone. Czêœæ uzyskanego materia³u
zosta³a zmielona i przygotowana do geochemicznych badañ izotopowych ca³ej ska³y, a pozosta³a czêœæ
zosta³a poddana separacji wybranych minera³ów.

2. Ziarna tytanitu, wyselekcjonowane z 3 prób metabazytów zawieraj¹cych 2 ró¿ne morfologicznie 
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i wiekowo typy cyrkonu, zosta³y datowane metod¹ U-Pb przy u¿yciu termojonizacyjnego spektrometru
masowego (TIMS) w NERC Iso tope Geosciences Lab o ra tory w Wielkiej Brytanii. Otrzymano wieki:
366.9±5.2 mln lat (ST1), 330.3±2.9 mln lat (Ryb1) i 312.6±4.0 mln lat (S10). Ziarna tytanitu z próbek
Ryb1 i S10 da³y wieki zdecydowanie m³odsze od wieku U-Pb (SHRIMP; ok. 370 mln lat) cyrkonów
typu II z tych samych próbek, co wskazuje, ¿e krystalizacja cyrkonu w tych ska³ach mia³a miejsce przed
g³ówn¹ faz¹ metamorfizmu metabazytów, co przemawia za magmowym pochodzeniem cyrkonów typu
II. Wiek tytanitu z próbki ST1, nieznacznie m³odszy od wieku cyrkonów typu II sugeruje, ¿e meta-
morfizm bazytów mia³ miejsce wkrótce po ich umiejscowieniu w obrêbie metagranitów izerskich. Ten
wniosek jest zgodny z wynikami badañ nad przebiegiem deformacji i warunków metamorfizmu bazy-
towych ¿y³ izerskich.

3. W ramach badañ geochemicznych cyrkonów wykonano oznaczenia koncentracji REE i Ti w po-
jedynczych ziarnach cyrkonu na mikrosondzie jonowej Cameca 1280 w Laboratorium Geologii Izoto-
powej (Lab o ra tory for Iso tope Ge ol ogy) w Szwedzkim Muzeum Historii Naturalnej (Swed ish Mu seum
of Nat u ral His tory) w Sztokholmie. Badaniom podlega³y cyrkony z metabazytów: 1) cyrkony typu I –
przeŸroczyste, euhedralne i subhedralne, o budowie zonalnej, daj¹ce wieki ~558 mln lat w j¹drach i 485– 
502 mln lat w zonalnych obwódkach i 2) cyrkony typu II – anhedralne, bez budowy zonalnej, doœæ bo-
gate w U, daj¹ce wieki ok. 370 mln lat oraz z gnejsów 3) cyrkony – przeŸroczyste, euhedralne do sub-
hedralnych, o oscylacyjnej budowie zonalnej, rzadko klepsydrowej lub o nieregularnych domenach
i wieku 514–480 mln lat.

4. Koncentracje REE w cyrkonach typu I mieszcz¹ siê w przedziale od oko³o 1000 do 3000 ppm. Na 
diagramie normalizowanym do chondrytów przedstawiaj¹ one pozytywne nachylenie z wyraŸnymi
anomaliami Ce i Eu. Takie cechy s¹ charakterystyczne dla magmowych cyrkonów. Identyczn¹ charakte- 
rystyk¹ przedstawi³y ziarna cyrkonu z gnejsów izerskich. Cyrkony typu II przedstawiaj¹ wy¿sze kon-
centracje REE i nieco mniej strome profili REE z s³abym sp³aszczeniem po stronie ciê¿kich ziem
rzadkich. Ich œcie¿ki s¹ równoleg³e do siebie, wzglêdnie spójne z pozytywnym nachyleniem, z wyraŸn¹
anomali¹ Ce i nieco s³absz¹ anomali¹ Eu. Takie cechy w po³¹czeniu z oscylacyjn¹ zonalnoœci¹ na
brzegach tych cyrkonów i proporcjami Th/U od 0.4–1.8 sugeruj¹, ¿e krystalizowa³y one raczej z mag-
mowych stopów, a nie z metamorficznych fluidów. Sp³aszczenie po stronie ciê¿kich REE mo¿e byæ
zwi¹zane z równoczesn¹ krystalizacj¹ innego minera³u w³¹czaj¹cego HREE np. piroksenu. Ró¿nice w
koncentracjach REE i ich profilach miêdzy tymi dwoma typami cyrkonów prawdopodobnie odzwiercie- 
dlaj¹ krystalizacjê z magmowych stopów o ró¿nym sk³adzie chemicznym.

5. Na podstawie koncentracji Ti w obu typach cyrkonu z metabazytów i w cyrkonach z gnejsów
izerskich obliczono œrednie temperatury krystalizacji cyrkonów przy u¿yciu termometru Ti-in-zir con
(Wat son & Har ri son, 2005; Wat son et al., 2006). Œrednia temperatura krystalizacji cyrkonów typu II
wynios³a 838°C i mieœci siê w przedziale temperatur krystalizacji maficznych stopów magmowych.
Koncentracje Ti w cyrkonach typu I da³y œredni¹ temperaturê 723°C, która jest zbli¿ona do œredniej
temperatury otrzymanej dla cyrkonów z gnejsów izerskich (706°C) i nawi¹zuje do warunków krystali-
zacji stopów felzytowych.

Zapis przemian termalnych, uderzeniowych i zbrekcjowania w postakrecyjnej historii
meteorytu Pu³tusk 
MNiSW: N N307474838
Kierownik projektu: mgr Agata Krzesiñska
Data rozpoczêcia: 4.06.2012, data zakoñczenia: 3.09.2013

Wykonane zosta³y szczegó³owe analizy mikrostrukturalne i w mikroobszarze fragmentów meteo-
rytu Pu³tusk. Pozwalaj¹ one wyró¿niæ ska³ê H4, H5 oraz tn¹ce je strefy kataklastyczne czêsto o budowie
pseudotachylitowej. 

Dominuj¹c¹ jest litologia H4. Wykazuje ona zró¿nicowany stopieñ zrównowa¿enia. Miejscami
obecne s¹ fragmenty bogate w pikotyt i anortyt oraz krzemiany o niezrównowa¿onym sk³adzie. S¹ to
fragmenty pierwotnej materii typu H3. Fragmenty te nie tworz¹ klastów ale s¹ zlityfikowane ze ska³¹
macierzyst¹. W skale macierzystej H4 zawarte s¹ ponadto enklawy o teksturach magmowych: pirokse-
nitowe i porfirowe oliwinowe. Enklawy te wykazuj¹ zrównowa¿ony z czêœci¹ chondrytow¹ sk³ad
jednak maj¹ wyraŸnie haplochondrytowe tekstury wskazuj¹c na ich powstanie poprzez impaktowe
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odmieszanie siê stopów metaliczno-siarczkowego i krzemianowego oraz frakcyjn¹ krystalizacjê stopu
krzemianowego jeszcze w epoce akrecyjnej. 

Strefy kataklastyczne tworzone s¹ przez krucho spêkane fragmenty chondr, zbrekcjowane ziarna
krzemianów i chromitu oraz podatnie zdeformowane, rozdrobnione ziarna kamacytu i troilitu. Czêsto
tworz¹ one strefy o budowie S-pseudotachylitu z wyraŸnie zaznaczaj¹c¹ siê p³aszczyzn¹ generacji.
Strefy te s¹ zapisem wydarzenia impaktowego o przewa¿aj¹cym udziale sk³adowej przesuwczej.
W obrêbie stref kataklastycznych obecne s¹ fragmenty o stopniu zrównowa¿enia H5 i bardzo wysokiej
dojrza³oœci teksturalnej – prawdopodobnie zwi¹zanej z procesami dynamicznej rekrystalizacji podczas
postakrecyjnego wydarzenia uderzeniowego. 

W jednej próbce meteorytu zaobserwowano obecnoœæ stopu impaktowego. Charakteryzuje siê on
obecnoœci¹ globulek metaliczno-siarczkowych osadzonych w drobnokrystalicznym krzemianowym
matriks oraz wyraŸn¹ tekstur¹ z p³yniêcia. Sk³ad reliktowych ziaren krzemianów i chromitu jest zrówno- 
wa¿ony wzglêdem ska³y otaczaj¹cej natomiast wtórne mikrokrystality maj¹ budowê zonaln¹: normaln¹
lub oscylacyjn¹.

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

W br 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 roœlinnych. 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 Wloszech.

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: 17.05.2011, data zakoñczenia: 18.11.2013

W 2012 roku pobrano uzupe³niaj¹c¹ seriê próbek koœci jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) ze
stanowiska Emine-Bair-Khosar (Krym, Ukraina) oraz przeprowadzono wydzielanie kolagenu z mate-
ria³u kostnego. Ze wzglêdu na unikalny charakter analizowanego materia³u dostêpne by³y bardzo ma³e
próbki o masie 0,5–2 g. W przysz³ym roku zostan¹ wykonane analizy sk³adu izotopowego C i N i da-
towanie U-Th wydzielonego kolagenu. Wyniki zostan¹ porównane z rezultatami otrzymanymi w 2011
roku dla ca³ych koœci. Pozwoli to na ocenê stopnia przemian diagenetycznych fazy mineralnej badanych
próbek koœci.

W tym roku pobrano równie¿ materia³, g³ównie koœci d³ugie i zêby trzonowe niedŸwiedzia jaski-
niowego (Ursus spelaeus), z Jaskini Magurskiej w Tatrach. Z tych próbek oraz z materia³ów archiwal-
nych pochodz¹cych z prac wykopaliskowych w latach 60-tych ubieg³ego wieku przeprowadzono wy-
dzielanie kolagenu. Trwaj¹ analizy tego materia³u metod¹ U-Th, badania sk³adu izotopowego C i N oraz
analizy derywatograficzne i rentgenowskie. Oczekujemy, ¿e podobnie jak w wypadku próbek pocho-
dz¹cych z Krymu, pozwoli to na oszacowanie stopnia zmian diagenetycznych poszczególnych faz koœci. 
Szczególnie interesuj¹ce bêdzie okreœlenie stopnia degradacji kolagenu, poniewa¿ jest to faza koœci
wykorzystywana zarówno jako materia³ do datowania (metoda radiowêglowa i U-Th) i badañ paleo-
œrodowiskowych (analiza sk³adu izotopowego C i N).

Dla próbek koœci niedŸwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus) z Jaskini NiedŸwiedziej wydzielono
materia³ do analizy antycznego DNA. Okaza³o siê, ¿e bardziej obiecuj¹c¹ technik¹ od dotychczas
stosowanego pirosekwencjonowania jest reakcja PCR w czasie rzeczywistym (Real Time PCR). Prze-
widuje siê próbê analizy DNA w oparciu o reakcjê PCR tak¿e w materiale z pozosta³ych stanowisk.
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Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznychpóŸnego 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

W celu rekonstrukcji warunków paleoklimatycznych w okresie holocenu wzd³u¿ przekroju N–S
przez po³udniow¹ Polskê i S³owacjê prowadzono szczegó³owe badania izotopowe (zmiennoœæ sk³adu
izotopowego O, C i precyzyjne datowanie) nacieków z wybranych stanowisk. Badaniami objête zosta³y
wybrane jaskinie z rejonów przedpola Tatr (Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska: jaskinia Nowa, G³ê-
boka i Wierna), Tatr (jaskinie: Szczelina Chocho³owska i Javorinka), Ni¿nych Tatr (jaskinie: Mieru
i Slobody) oraz S³owackiego Krasu (jaskinie: Czertova Diera i Domica). Z ka¿dego z tych regionów do
badañ wybrane zosta³y 2–3 stalagmity kolumnowe, których wiek pokrywa 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 pre-
cyzyjnie datowanych zapisów wysokiej rozdzielczoœci zmiennoœci sk³adu izotopów trwa³ych i pier-
wiastków œladowych w wybranych stalagmitach i martwicach z wybranych stanowisk/jaskiñ Polski
Po³udniowej i S³owacji; (2) stworzenie precyzyjnie datowanego zapisu paleoklimatycznego wysokiej
rozdzielczoœci 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 2012 roku
przeprowadzono prace terenowe na terenie Jury Krakowsko-Czêstochowskiej (G³êboka) oraz S³owacji
(Mieru, Slobody i Domica). Pobrano do badañ kolejne stalagmity kolumnowe. Wykonano wstêpne
datowania podstaw i wierzcho³ków nowopobranych stalagmitów w celu okreœlenia przybli¿onego czasu 
ich narastania. Kontynuowano prace z materia³em pobranych w 2011 roku. Na podstawie przeprowa-
dzonych analiz (sk³ad izotopowy O i C oraz datowanie metod¹ U-Th) skonstruowano precyzyjn¹ krzyw¹ 
izotopow¹ w oparciu o wyniki uzyskane dla stalagmitu z jaskini Mieru. Stanowi ona krzyw¹ bazow¹ do
korelacji zapisów izotopowych z pozosta³ych nacieków z Ni¿nych Tatr. Wykonano uzupe³niaj¹ce ana-
lizy pozosta³ych nacieków z Ni¿nych Tatr tak aby uzyskane zapisy by³y porównywalnej rozdzielczoœci.
Dla wszystkich nacieków zbudowano modele wiek~g³êbokoœæ. Przeprowadzono korelacjê uzyskanych
krzywych i podjêto próbê budowy krzywej regionalnej dla Ni¿nych Tatr.

Ze stalagmitów pobranych w jaskiniach Krasu S³owackiego oraz Wy¿yny Krakowsko-Czêstocho-
wskiej pobrano serie próbek do analiz sk³adu izotopowego O i C oraz do datowania metod¹ U-Th.
Analizy te s¹ w trakcie realizacji. 

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 T. Krajcarz
Data rozpoczêcia: 18.05.2011, data zakoñczenia: 17.05.2013

W 2012 roku uzyskano wiêkszoœæ planowanych wyników, w tym wyniki analiz stosunków izoto-
powych d18O i d13C w wêglanie w apatycie szkliwa, oraz wyniki analiz sezonowoœci i wyniki analiz ICP. 
Badania izotopowe pokaza³y, ¿e zmiany klimatyczne mo¿na odtwarzaæ dla jaskini Biœnik tylko dla
górnej czêœci profilu (powy¿ej warstwy 13). W ni¿szej czêœci sekwencji zapis geochemiczny jest zabu-
rzony wtórnymi procesami diagenetycznymi. Badania „fos sil prov e nance anal y sis” wykaza³y, ¿e du¿a
czêœæ szcz¹tków wybranych do badañ ma poprawnie ustalone pochodzenie z warstwy, ponadto umo-
¿liwi³a poprawienie b³êdnych okreœleñ proweniencji w przypadku pozosta³ych szcz¹tków. Badania
sezonowoœci potwierdzi³y, ¿e wszystkie analizowane szcz¹tki niedŸwiedzia jaskiniowego nale¿¹ do
osobników zmar³ych podczas snu zimowego. Stwierdzono ponadto, ¿e niedŸwiedŸ jaskiniowy nie
nadaje siê do rekonstrukcji zmian szaty roœlinnej, gdy¿ mimo, ¿e by³ zwierzêciem roœlino¿ernym, jego
dieta okaza³a siê byæ niezmienna i niezale¿na od zmian zbiorowisk roœlinnych.
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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

Realizowany 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. W 2012 r. wykonano analizê izotopow¹, szcz¹tków Cladocera i pilota¿owo
analizê palinologiczn¹ osadów z profilu Romoty (NE Polska). Analiza izotopowa obejmowa³a ozna-
czenia stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla w 115 próbkach (co 5–10 cm). Zmierzone dla osadów 
wêglanowych wartoœci d18O wynosi³y od – 8,8 do – 5,6‰, a wartoœci d13C – w granicach – 4,8 do
+0,7‰. Najwiêksze wahania wystêpowa³y w sp¹gu profilu i odzwierciedli³y zmienne warunki hy dro-
logiczne panuj¹ce w zbiorniku. Ponadto wykonano analizê subfosylnych Cladocera w 84 próbkach,
stwierdzaj¹c obecnoœæ 27 gatunków Cladocera nale¿¹cych do piêciu rodzin: Bosminidae, Daphniidae,
Leptodoridae, Chydoridae i Sididae. Przez wiêkszoœæ okresu trwania paleojeziora g³ównym sk³ad-
nikiem zooplanktonu by³y gatunki litoralne stanowi¹ce ponad 60% ogó³u oznaczonych w osadzie wioœ-
larek. Sk³ad gatunkowy i frekwencja osobników pozwoli³a na wydzielenie trzech g³ównych etapów
rozwoju fauny Cladocera w zbiorniku. Otrzymane wyniki sk³adu gatunkowego i frekwencji osobników
zaprezentowano na diagramie frekwencji absolutnej oraz diagramie stosunku form planktonowych do
litoralnych. Na podstawie wstêpnej analizy palinologicznej wykonanej dla 40 próbek osadów stwier-
dzono, ¿e badane osady by³y akumulowane od póŸnego glacja³u (M³odszy Dryas) do czasów wspó³czes- 
nych (Subatlantyk). Dodatkowo przeprowadzono badania terenowe wokó³ stanowiska Jerzmanowo
(Kujawy). W celu rozpoznania budowy geologicznej i ustalenia morfogenezy misy jeziornej skartowano 
teren o powierzchni ok. 5 km2 oraz pobrano rdzeñ osadów jeziorno-torfowiskowych o d³ugoœci 3 m.

Zastosowanie politopowej analizy wektorowej do okreœlenia iloœci i sk³adu Ÿróde³ stopu
na podstawie badañ apatytów ze ska³ hybrydalnych Karkonoszy
NCN: 2011/01/N/ST10/04756
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Lisowiec
Data rozpoczêcia: 28.12.2011, data zakoñczenia: 27.12.2013

W ramach realizacji projektu badawczego w roku 2012 wykonano zaplanowane na pierwszy rok
badania. Celem badañ by³o zbadanie sk³adu mineralnego apatytów z granitoidów Karkonoszy pod
k¹tem wp³ywu mieszania siê magm o ró¿nym pochodzeniu. Próby ska³ reprezentowa³y ka¿dy z etapów
krystalizacji magmy, w tym o ró¿nym stopniu i proporcjach mieszania. Po pobraniu prób z terenu Kar-
konoszy (dwa wyjazdy) przygotowa³am je do analiz (kruszenie, sitowanie, separacja frakcji ciê¿kiej
w cieczach ciê¿kich, wykonanie szlifów). Nastêpnie analizy apatytów przeprowadzone zosta³y za po-
moc¹ mikroskopu optycznego (ogólna petrografia ska³y oraz charakterystyka teksturalna wystêpowania
apatytów), skaningowego mikroskopu elektronowego (znajduj¹cych siê w naszym instytucie) oraz
mikrosondy elektronowej (znajduj¹cej siê w Geoforschungszentrum w Poczdamie). Otrzymane wyniki
zosta³y opracowane przeze mnie z pomoc¹ opiekuna naukowego i pracowników GFZ. G³ównym wnios-
kiem wyci¹gniêtym ze wstêpnych badañ jest fakt i¿ sk³ad i tekstury apatytów odzwierciedlaj¹ na³o¿enie
siê wielu procesów (nie tylko mieszania magm), w zwi¹zku z czym potrzebna jest ich dok³adna cha-
rakterystyka, by móc je od siebie odró¿niæ. Do u¿ycia politopowej analizy wektorowej niezbêdny jest
bogatszy sk³ad chemiczny (szerszy zakres pierwiastków) oraz lepsza selekcja ziaren. Badania uwzglêd-
niaj¹ce te czynniki s¹ ju¿ zaplanowane na pierwszy kwarta³ roku 2013. Przeprowadzone zosta³y równie¿
badania mikrosond¹ elektronow¹ (znajduj¹c¹ siê na Wydziale Geologii UW) innych minera³ów akceso-
rycznych z wybranych ska³, by scharakteryzowaæ w pe³ni rozdzia³ pierwiastków œladowych w stopie.
W celu analizy danych zakupiony zosta³ równie¿ sprzêt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
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Badania eksperymentalne relacji stabilnoœci monacytu, ksenotymu, apatytu i allanitu
w zale¿noœci od ciœnienia, temperatury oraz fluidów z wysok¹ aktywnoœci¹ Ca vs. Na
NCN: 2011/01/D/ST10/04588
Kierownik projektu: dr in¿. Bartosz Budzyñ
Data rozpoczêcia: 19.12.2011, data zakoñczenia: 18.12.2014

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 zakresie
warunków P-T, 2–10 kbar i 450–750°C. Eksperymenty odtworz¹ procesy zachodz¹ce w metapelitach
przy udziale fluidów w warunkach panuj¹cych na g³êbokoœci œrodkowej i dolnej skorupy ziemskiej.

Przeprowadzono 80 eksperymentów w warunkach 450–750°C i 2–10 kbar. Materia³y wyjœciowe:
monacyt (lub ksenotym + granat), albit Ab100 (lub lab ra dor An60Ab37Kfs3 ), sanidyn, muskowit,
biotyt, SiO2 oraz CaF2. Fluid: 2M Ca(OH)2 lub (Na2Si2O5 + H2O). 

Wstêpne obserwacje dotycz¹ce eksperymentów z monacytem. Wysoka aktywnoœæ Ca promuje
przeobra¿enia monacytu w warunkach od 450°C i 2 kbar oraz krystalizacjê REE-epidotu. Wysoka
aktywnoœæ Na i Ca przy stosunku CaO/Na2O = 1.0 powstrzymuje krystalizacjê epidotu. REE-fluorapatyt 
i britholit s¹ fazami stabilnymi, które powstaj¹ w szerokim zakresie warunków P-T w obydwu systemach 
z wysok¹ aktywnoœci¹ Ca oraz Ca-Na. Dotychczas wykonane eksperymenty s¹ zgodne z modelowaniem 
termodynamicznym Spear'a (2010), wg którego wraz ze wzrostem stê¿enia Ca w sk³adzie ca³kowitym
systemu (bulk con tent) pole stabilnoœci allanitu/epidotu wzglêdem monacytu jest przesuniête w kie-
runku wy¿szych temperatur. W obecnoœci (Na2Si2O5+H2O) zachodzi w znacznym stopniu rozpusz-
czanie powierzchni ziaren monacytu, jak równie¿ oraz przeobra¿enia monacytu poprzez wspomagany
fluidem proces rozpuszczania-wytr¹cania, który prowadzi do zubo¿enia w Th.

Wstêpne obserwacje dotycz¹ce eksperymentów z ksenotymem. Wysoka aktywnoœæ Ca oraz Ca-Na 
promuje przeobra¿enia ksenotymu i krystalizacjê britholitu-(Y) w szerokim zakresie P-T 2–10 kbar i
450–750°C. Epidot z wysok¹ zawartoœci¹ Y powsta³ jedynie w obecnoœci 2M Ca(OH)2 w warunkach
8–10 kbar oraz 650–750°C.

Synryftowy alkaliczny magmatyzm w Zewnêtrznych Karpatach Zachodnich:
wiek, czas trwania i tempo dyferencjacji magmy
NCN: 2011/01/B/ST10/04683
Kierownik projektu: dr hab. Rob ert Anczkiewicz
Data rozpoczêcia: 27.12.2011, data zakoñczenia: 26.02.2014

Przeprowadzono opróbowanie cieszynitów wszystkich odmian petrogenetycznych. Ska³y zosta³y
poddane separacji mineralnej oraz zlecono wykonanie szlifów do badañ na LA ICPMS oraz EMP.
Kontynuowane s¹ eksperymenty maj¹ce na celu kalibracjê rozdzielania chemicznego apatytów pod
k¹tem analiz Lu-Hf apatytów.

Poziomy wapieni pelagicznych jako zapis krótkotrwa³ych zdarzeñ intensywnej sekwencji wêgla
organicznego i nieorganicznego.
NCN: 2011/01/B/ST10/04617
Kierownik projektu: dr Agnieszka Ciurej
Data rozpoczêcia: 28.12.2011 r., 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.

Opracowanie mapy strukturalnej podlo¿a prowincji ³upków gazonoœnych centralnej Polski
w oparciu o dane grawimetryczne i magnetyczne
NCN: 2011/01/B/ST10/04713
Kierownik projektu: dr hab. Stanis³aw Mazur
Data rozpoczêcia: 15.12.2011 r., data zakoñczenia: 14.12.2014

Dane grawimetryczne i magnetyczne dla obszaru dla Centralnej Polski zosta³y wczytane do bazy
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danych w formacie Geosoft. Obliczono szereg transformacji i pochodnych potrzebnych dla interpretacji
jakoœciowej i iloœciowej. Zastosowano tak¿e procedury pozwalaj¹ce na uzupe³nienie luk w pokryciu
danymi magnetycznymi. Transformacje i pochodne zosta³y zachowane jako siatki danych w formacie
Geosoft oraz XYZ, a tak¿e jako mapy rastrowe (georeferenced tiffs). W oparciu o nie przeprowadzono
interpretacjê jakoœciow¹ map grawimetrycznych i magnetycznych. Jej efektem by³o rozpoznanie sieci
uskoków przecinaj¹cych pod³o¿e oraz przykrywaj¹ce je osady. Wyniki zweryfikowano i skorygowano
w opariu o dostêpne dane literaturowe. Z siatek danych wyekstrahowano pro file grawimetryczne,
magnetyczne i topograficzne wzd³u¿ linii sejsmicznych eksperymentu PolandSPAN. Zosta³y one zacho- 
wane jako baza danych stanowi¹ca punkt wyjœcia dla dwuwymiarowego modelowania grawimetrycz-
nego i magnetycznego. W oparciu o profile magnetyczne wzd³u¿ linii sejsmicznych PolandSPAN obli-
czono g³êbokoœæ do magnetycznego pod³o¿a przy u¿yciu trzech metod: (1) Werner Deconvolution, (2)
An a lytic Sig nal i (3) Ex tended Eu ler Deconvolution. Otrzymane wyniki zosta³y zweryfikowane i skory-
gowane przy pomocy dostêpnych danych otworowych. Dokonano tak¿e oszacowania g³êbokoœci ma-
gnetycznego pod³o¿a dla ca³ego obszaru w oparciu o siatki danych. Stworzono bazê danych otworowych 
w oparciu o materia³y dostêpne w Centralnym Archiwum Geologicznym. Dane otworowe zestawiono
jako mapy oraz pro file litologiczno-stratygraficzne. Baza obejmuje jedynie otwory nawiercaj¹ce osady
dolnopaleozoiczne lub krystaliczne pod³o¿e.

Wielonarzêdziowa metoda przetwarzania danych geochemicznych pochodz¹cych z niewielkiej
iloœci materii pozaziemskiej powsta³ej w wyniku procesu wielofazowego
NCN: 2011/01/B/ST10/04541
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa S³aby
Data rozpoczêcia: 13.12.2011, data zakoñczenia: 12.12.2014

Projekt proponuje stworzenie nowej metodologii procesowania danych geochemicznych uzyska-
nych w badaniach na ma³ych próbkach o zró¿nicowanym sk³adzie, uziarnieniu, stopniu zwietrzenia oraz
opracowanie nowego podejœcia do interpretacji danych, ich wizualizacji, tworzenia modeli geochemicz- 
nych (probabilistycznych i nieprobabilistycznych) w oparciu o dane uzyskane metod¹ LA ICP MS.
Projekt zak³ada sprawdzenie zakresu ich stosowania, testowanie ich wiarygodnoœci. Opracowana meto-
dologia mo¿e byæ nastêpnie aplikowana na szerok¹ skalê przy rozwi¹zywaniu problemów rekonstrukcji
pochodzenia faz w zró¿nicowanych œrodowiskach. Materia ziemska i poza ziemska, poddana wielokrot-
nym zmianom w kolejnych procesach, charakteryzuje siê znaczn¹ heterogenicznoœci¹. Efekty tych
procesów nak³adaj¹ siê na siebie usuwaj¹c lub zaciemniaj¹c sygnaturê uprzednio zarejestrowan¹ przez
sys tem. Dla potwierdzenia wielokrotnoœci zmian w systemie, nie wystarcza wiêc wykonanie badañ nad
jego uœrednionym sk³adem (sk³ad geochemiczny ska³y), lecz potrzebne s¹ badania nad pojedynczymi
fazami. Zwykle zachowuj¹ one relikty o pierwotnym sk³adzie, z pierwotnymi relacjami rozk³adu pier-
wiastków œladowych obok domen zmienionych. W zale¿noœci od skali, procesy takie mo¿na uznaæ za
dzia³aj¹ce w systemie zamkniêtym (izo-chemiczne) lub otwartym. Powodzenie w zakresie zdefinio-
wania i zbadania kompleksowych, wzajemnych relacji sk³adu pierwiastków g³ównych i œladowych
w tym mobilnoœci pierwiastków œladowych w fazach poddanych kolejnym re-ekwilibracjom tj rozleg³ej
rekonstrukcji pochodzenia i ewolucji sk³adników zale¿y od w³aœciwie dobranych metod procesowania
danych oraz od modeli bêd¹cych ich pochodn¹.

Rekonstrukcja œrodowiska wczesnej jury basenu pieniñskiego w oparciu o sk³ad izotopowy
tlenu i wêgla wêglanów i skamienia³oœci kalcytowych
NCN: 2011/03/N/ST10/05518
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Arabas
Data rozpoczêcia: 21.08.2012, data zakoñczenia: 20.02.2015

Tlen wchodz¹cy w sk³ad wêglanu wapnia buduj¹cego ros tra jurajskich belemnitów wytr¹cany by³
w równowadze izotopowej z wod¹ morsk¹ (An der son et al., 1994; Wierzbowski, 2002; Wierzbowski
and Joachimski, 2007). Sk³ad izotopowy wêgla rostrów belemnitów nie pozostaje w równowadze
izotopowej z wod¹ morsk¹. Mimo to, jest wiarygodnym wskaŸnikiem zmian wiekowych wartoœci d13C
wêglanów (McArthur i in. 2000; Wierzbowski, 2002; 2004; Wierzbowski i Joachimski, 2007). Na
podstawie zmian sk³adu izotopowego tlenu rostrów belemnitów oraz wêgla rostrów belemnitów i ska³
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wêglanowych mo¿na zatem wnioskowaæ o ewolucji œrodowiska w minionych epokach geologicznych. 
Projekt badawczy ma na celu scharakteryzowanie zmian jakie zachodzi³y w œrodowisku basenu

pieniñskiego we wczesnej jurze oraz ich prawdopodobnych przyczyn.
Celami kolejnych etapów projektu s¹:
i) oszacowanie bezwzglêdnych temperatur wody morskiej w basenie pieniñskim (na podstawie

analiz sk³adu izotopowego tlenu i zmian stosunków Mg/Ca i Sr/Ca rostrów belemnitów) i wnioskowanie 
o ewolucji klimatycznej basenu we wczesnej jurze;

(ii) przeœledzenie zmian sk³adu izotopowego wêgla – ustalenie dok³adnego przebiegu krzywych
d13C dolnojurajskich wêglanów i rostrów belemnitów basenu pieniñskiego;

(iii) porównanie krzywej zmian sk³adu izotopowego wêgla w toarku w basenie pieniñskim z krzy-
wymi d13C innych czêœci Europy, gdzie na granicy zon amonitowych tenuicostatum i falciferum odnoto- 
wano spadek wartoœci d13C i wydarzenie anoksyczne (ang. Ocaenic Anoxic Event).

Otrzymane dane geochemiczne z wczesnej jury pieniñskiego pasa ska³kowego bêd¹ stanowiæ
uzupe³nienie aktualnie prowadzonych badañ jury œrodkowej i póŸnej tego obszaru (Sobstyl, 2010;
Arabas, 2011; Arabas, 2012). Reprezentatywnoœæ uzyskanego zbioru danych wynikaæ bêdzie z jego
szerokiego zakresu czasowego (wczesna - póŸna jura) i przestrzennego (polska, s³owacka i ukraiñska
czêœæ pieniñskiego pasa ska³kowego). Wykorzystanie nowoczesnych metod badawczych, takich jak
katodoluminescencja, analiza sk³adu chemicznego metod¹ ICP-OES czy spektrometria mas zapewni
wiarygodnoœæ uzyskanych wyników. Dodatkowym atutem przeprowadzonych badañ bêdzie mo¿liwoœæ
porównania krzywej zmian sk³adu izotopowego wêgla w toarku w basenie pieniñskim z krzywymi d13C
innych czêœci Europy, m.in. z: W³och(Jenkyns et al., 2001), Anglii (Hasselbo et al., 2000; Jenkyns et al.,
2001), Szkocji (Jenkyns, 2003), Niemiec (Schouten et al., 2000) czy Portugalii (Hasselbo et al., 2007),
gdzie na granicy zon amonitowych Tenuicostatum i Falciferum odnotowano spadek wartoœci d13C
i wydarzenie anoksyczne (ang. Ocaenic Anoxic Event).

W konsekwencji, wnioski z przeprowadzonych badañ bêd¹ mog³y znaleŸæ zastosowanie w szer-
szym kontekœcie – w badaniach paleoklimatycznych Ziemi.

Przedwaryscyjska ewolucja geodynamiczna w strefie waryscyjskiej kolizji terranów
w Sudetach: geochemia, zapis tektonometamorficzny oraz geochronologia wybranych ska³
kopu³y orlicko-snie¿nickiej
NCN: 2011/03/B/ST10/05638
Kierownik projektu: dr Miros³aw Jastrzêbski
Data rozpoczêcia: 30.08.2012, data zakoñczenia: 29.02.2015

W pierwszych 4 miesi¹cach wykonywania grantu wykonano szczegó³owe badania strukturalne
skupiaj¹ce siê na wychodniach ska³ metaosowych oraz ortognejsów znajduj¹cych siê w bezpoœrednim
kontakcie, lub bliskim s¹siedztwie i znajduj¹cych siê we wschodniej czêœci kopu³y orlicko-œnie¿nickiej.
Wykonano szereg badañ mikrosondowych, dziêki którym rozpoznano chemizm minera³ów ska³otwór-
czych dla pierwszych 14 próbek ska³ oraz wykonano datowania monacytów metod¹ chemiczn¹ dla
pierwszych 8 próbek ska³. Badaniami miêdzy innymi objêto paragnejsy formacji M³ynowca, jasne
kwarcyty oraz ³upki ³yszczykowe formacji Stronia oraz ortognejsy œnie¿nickie. Obserwacje terenowe,
badania mezo- i mikrostrukturalne oraz petrograficzne wskazuj¹ na ci¹g³oœæ sedymentacyjn¹ i struktu-
raln¹ pomiêdzy formacjami M³ynowca i Stronia, co przeczy istnieniu niekiedy postulowanej niezgod-
noœci lub luki stratygraficznej pomiêdzy formacjami. Dominuj¹ca foliacja metamorficzna (S2) w ska-
³ach metaosadowych ma charakter foliacji osiowej w¹skopromiennych fa³dów F2 i zawiera niekiedy
relikty wczeœniejszej foliacji S1. Przebieg i orientacja foliacji S2 w poszczególnych obszarach naœladuje
przebieg kontaktów litologicznych oraz zgnejsowania w otaczaj¹cych ortognejsach. Foliacje S1 i S2
stanowi¹ zapis kolejnych etapów kolizji kontynentalnej pomiêdzy zespo³em Terranów armorykañskich
oraz Brunowistulii skierowanej w kierunku W–E, podczas której dosz³o do pogr¹¿enia ska³ i progresji
metamorfizmu regionalnego. Kontynuacja podsuwania terranu Brunowistulii doprowadzi³a do powsta-
nia w¹skopromiennych fa³dów o osiach zorientowanych w kierunku N–S i zwi¹zana by³a z osi¹gniêciem 
temperaturowego piku metamorfizmu przez ska³y grupy M³ynowca-Stronia. Badania mikrostrukturalne
powi¹zane z termobarometri¹ pseudosekcyjn¹ w systemie chemicznym MnNCKFMASH wskazuj¹, ¿e
etap ten mia³ miejsce w warunkach 650°C i 7 kbar. Wykonane wstêpne datowania nie wykaza³y
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obecnoœci ordowickiego wydarzenia metamorficznego. Wszystkie do tej pory uzyskane daty wskazuj¹
na wczesno-karboñski (~350–340 mln lat) wiek przeobra¿eñ metamorficznych w badanych ska³ach.

Charakterystyka dewoñskich globalnych fluktuacji warunków utleniaj¹co-redukcyjnych
w oparciu o zmiany stosunków izotopów molibdenu oraz inne wskaŸniki geochemiczne
NCN: 2011/03/B/ST10/04602
Kierownik projektu: dr Agnieszka Pisarzowska
Data rozpoczêcia: 30.08.2012, data zakoñczenia: 29.08.2015

G³ównym zamierzeniem projektu bêdzie zbadanie warunków utleniaj¹co-redukcyjnych przy po-
mocy standardowych i niekonwencjonalnych metod geochemicznych w celu wyjaœnienia przyczyn
morskich kryzysów biotycznych w œrodkowym i póŸnym dewonie w oparciu o materia³ badawczy z Gór
Œwiêtokrzyskich, Reñskich Gór £upkowych, Montagne Noire i Alp Karnickich.

Mars: An other planet to ap proach geoscience is sues
Pro ject Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: TEAM/2011-7/9

Kierownik projektu: dr hab. Dan iel MÀge
Data rozpoczêcia: 1.09.2011, data zakoñczenia: 30.06.2015

Be gin ning of the pro ject. In ves ti ga tion of 6 re search tasks re gard ing geo logic pro cesses com mon to
the Earth on Mars, in clud ing landsliding, grav i ta tional spread ing, gla cial, postglacial, and periglacial
pro cesses, spec tral sig na ture of al ter ation in var i ous en vi ron men tal con di tions. The tech niques used in -
clude geo log i cal ob ser va tions on Earth, ex per i men tal nanophysics, fi nite and dis crete el e ment mod el -
ling, in fra red-red and vis i ble remote sensing, geomorphology, and geomorphometry.

PROJEKTY BADAWCZE WEWNÊTRZNE ING – DLA M£ODYCH NAUKOWCÓW
(I konkurs – zakoñczony w 2012 r.)

Ocena stanu zachowania jurajskich skamienia³oœci wêglanowych do badañ izotopowych
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Arabas
Data rozpoczêcia: 16.09.2011, data zakoñczenia: 30.09 2012

Celem projektu by³a staranna selekcja dobrze zachowanych skamienia³oœci wêglanowych do ba-
dañ izotopowych w oparciu o nowoczesne metody analiz chemicznych (ICP-OES), oszacowanie bez-
wzglêdnych temperatur wody morskiej i ewolucji œrodowiska pieniñskiego basenu ska³kowego w jurze
œrodkowej i póŸnej na podstawie stosunków Mg/Ca i Sr/Ca rostrów belemnitów oraz uzupe³nienie i wzbo-
gacenie badañ naukowych prowadzonych w ramach zadania wewnêtrznego ING PAN „Izotopy pps”.

Wykonano analizê chemiczn¹ ICP-OES 30 próbek przygotowanych z rostrów belemnitów ze-
branych z jurajskich osadów pieniñskiego pasa ska³kowego.

Na podstawie otrzymanych wyników dokonano starannej selekcji dobrze zachowanych próbek
oraz oszacowano bezwzglêdne temperatury wody morskiej (na podstawie stosunków Mg/Ca i Sr/Ca).
Próbki poddano nastêpnie analizie sk³adu izotopowego wêgla i tlenu.

Uzyskane dane zostan¹ wykorzystane w przygotowywanej rozprawie doktorskiej mgr Agnieszki
Arabas („Rekonstrukcja jurajskiego œrodowiska pieniñskiego basenu ska³kowego na podstawie badañ
izotopowych wêgla i tlenu ska³ oraz skamienia³oœci kalcytowych”).

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

Grant stanowi uzupe³nienie badañ zwi¹zanych z okreœleniem genezy nielaminowanych osadów
wapiennych, które wystêpuj¹ pomiêdzy wk³adami laminowanych wapieni tylawskich, stanowi¹cych
regionalny poziom korelacyjny w obrêbie osadów dolnego oligocenu wzd³u¿ ³uku Karpat zewnêtrz-
nych. W celu realizacji grantu z czterech naturalnych ods³oniêæ poziomu wapieni tylawskich ze wschod-
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niej czêœci polskich Karpat Zewnêtrznych (Tylawa, Rudawka Rymanowska, Iwla i Wis³ok Wielki)
pobrano 35 próbek nielaminowanych osadów wapiennych. Próbki te poddano badaniom makro- i mi-
kroskopowym w celu poznania ich budowy, sk³adników, struktur sedymentacyjnych i deformacyjnych
oraz ich zwi¹zku z wapieniami tylawskimi. Badania makroskopowe wykonano na zg³adach próbek
przeciêtych prostopadle – wszystkie próbki oraz ukoœnie i równolegle do u³awicenia – wybrane próbki.
Badania mikroskopowe wykonano na 27 p³ytkach cienkich o wymiarach 3cm × 5cm, w mikroskopie
polaryzacyjnym (wszystkie p³ytki) i w elektronowym mikroskopie skaningowym przy u¿yciu dwóch
rodzajów trybów obserwacji: „charge con trast im ag ing” (CCI) i wstecznie rozproszonych elektronów
(16 p³ytek). W ramach grantu przeprowadzono standardow¹ analizê nanoplanktonu wapiennego na 12
próbach nielaminowanych osadów wapiennych, przy u¿yciu mikroskopu polaryzacyjnego w jednym i
skrzy¿owanych nikolach. Ponadto na 20 próbkach wykonano badania rentgenowskie w celu poznania
sk³adu mineralnego ska³, pod wzglêdem jakoœciowym (16 próbek) jak i iloœciowym (4 próbki). Przepro-
wadzone badania makro- i mikroskopowe nielaminowanych osadów wapiennych pozwoli³y wyró¿niæ
nastêpuj¹ce typy litologiczne: wapieñ mikrytowy, wapieñ marglisty, i³owiec marglisty, i³owiec mar-
glisty peletowy, mu³owiec marglisty, mu³owiec marglisty peletowy. Ska³y te zawieraj¹ zró¿nicowane
struktury: smugowania, ¿y³ki, uziarnienie frakcjonalne, pelety czy drobnofa³dkowe zaburzenia i defor-
macje. Badania p³ytek cienkich w SEM wykaza³y, ¿e materia³ kokolitowy i terygeniczny s¹ najbardziej
powszechnymi sk³adnikami tych ska³. Materia³ kokolitowy najczêœciej jest silnie pokruszony. Tworzy
on skupienia w peletach, interpretowanych jako grudki ka³owe zooplanktonu, jednak¿e czêœciej jest on
rozproszony pomiêdzy materia³em terygenicznym. Jednoznaczne okreœlenie przynale¿noœci gatunko-
wej kokolitów utrudnia ich z³y stan zachowania oraz ich silna cementacja, która czêsto uniemo¿liwia ich
pozyskanie do standardowych analiz. Z³y stan zachowania kokolitów, rozproszenie ich pomiêdzy mate-
ria³em terygenicznym oraz struktury deformacyjne sugeruj¹, ¿e w procesie sedymentacji badanych
osadów du¿¹ rolê odgrywaæ mog³a zawiesina materia³u redeponowanego z dna basenu i z zawiesiny dos- 
tarczonej rzekami z l¹du. Pewien procent materia³u (g³ównie kokolitowego) w nielaminowanych osa-
dach mo¿e pochodziæ z redepozycji materia³u wapieni tylawskich. Sugerowaæ o tym mog¹ obserwo-
wane w tych wapieniach zarówno kokolity i pelety, wykazuj¹ce podobieñstwo do wystêpuj¹cych w ba-
danych osadach, oraz struktury deformacyjne wskazuj¹ce na procesy niszczenia wapieni tylawskich.
Geneza zjawisk zwi¹zanych z redepozycj¹ na dnie jest na etapie interpretacji.

Stan zachowania koœci zwierzêcych poddanych 1-rocznemu wietrzeniu w warunkach ró¿nych
piêter klimatyczno-roœlinnych Tatr
Kierownik projektu: dr Maciej T. Krajcarz
Data rozpoczêcia: 15.09.2011, data zakoñczenia: 14.09.2012

Eksperyment dotyczy³ wietrzenia koœci w ch³odnych i zimnych strefach klimatycznych. W ekspe-
rymencie przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:

– poszczególne piêtra roœlinne Tatr odpowiadaj¹ strefom klimatycznym Pó³nocnej Europy i mog¹
byæ wzorem w rekonstrukcjach warunków paleoklimatycznych plejstocenu, koœci ulegaj¹ wietrzeniu
w ró¿nym stopniu w zale¿noœci od strefy klimatycznej/piêtra roœlinnego Tatr.

Zmiany wietrzeniowe zachodz¹ce w szcz¹tkach kostnych w warunkach ch³odnego klimatu by³y do
tej pory zjawiskiem bardzo s³abo rozpoznanym. Niniejszy projekt wnosi nastêpuj¹ce tezy do wiedzy o
procesach wietrzenia koœci:

– w stosunkowo krótkim czasie 1 roku (objêtym przeprowadzonym eksperymentem) w szcz¹tkach
kostnych wietrzej¹cych na powierzchni terenu zachodz¹ zmiany, które mo¿na rejestrowaæ wspó³czes-
nymi metodami badawczymi;

– znacz¹cy ubytek substancji organicznych (kolagenu) zachodzi ju¿ w czasie 1 roku we wszystkich
objêtych eksperymentem strefach klimatycznych – od klimatu umiarkowanego po zbli¿ony do peryglac- 
jalnego – przy czym w strefach cieplejszych ubytek jest wiêkszy;

– istotn¹ granic¹ dla powstawania ró¿nic w stanie zachowania koœci jest ustalona eksperymentalnie
wysokoœæ ok. 1600–1700 m n.p.m. w polskich Tatrach, co w przybli¿eniu odpowiada granicy lasu i œred- 
niej rocznej temperaturze powietrza ok. +1°C;

– na podstawie niektórych cech mo¿na odró¿niæ koœci, które uleg³y wietrzeniu w strefie leœnej, od
koœci wietrzej¹cych w strefie tundrowej;
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– wraz z postêpem wietrzenia ulega zmianie (zwiêkszeniu) stosunek izotopowy d13C w koœciach.
Oznacza to, ¿e wyniki badañ izotopowych opartych na izotopach wêgla (analizy paleodiety, datowania
radiowêglowe) s¹ bardziej wiarygodne w przypadku koœci kopalnych pochodz¹cych z osadów pow-
sta³ych w zimnym klimacie (œrednia temperatura roczna poni¿ej 0°C), a mniej wiarygodne dla koœci z
osadów powsta³ych w warunkach klimatu umiarkowanego.

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

Celem projektu by³a analiza geochemiczna paleogeñskich sekwencji osadowych wystêpuj¹cych
wœród law bazaltowych frontu wulkanicznego Szetlandów Po³udniowych, które stanowi¹ zapis l¹do-
wych œrodowisk sedymentacji Antarktyki Zachodniej, rozwiniêtych w okresie poprzedzaj¹cym jej pier-
wsze kenozoiczne zlodowacenie. Opracowane dane geochemiczne dotycz¹ce zawartoœci i rozk³adu
pierwiastków g³ównych, œladowych i ziem rzadkich w sekwencjach osadów œrodowisk s³odkowodnych
oraz w sekwencjach wietrzeniowych w wybranych profilach formacji Point Thomas, Mount Wawel
i Lions Cove zosta³y wykorzystane do rekonstrukcji ewolucji systemu osadowego Antarktyki Zachod-
niej. W pierwszym etapie projektu wybrano i przygotowano próbki skalne do analiz geochemicznych
i petrograficznych. Drugi etap polega³ na opracowaniu danych geochemicznych. Przeprowadzono ob-
róbkê matematyczn¹ uzyskanych danych, w wyniku której pozyskano szczegó³owe dane o molowych
zawartoœciach pierwiastków, ich stosunkach oraz wskaŸnikach wzbogacenia wzglêdem bezpoœredniego
pod³o¿a wulkanicznego. Wyliczone zosta³y wskaŸniki powszechnie u¿ywane w badaniach paleoklima-
tycznych, wliczaj¹c pro file CIA (Chem i cal In dex of Al ter na tion), PIA (Plagioclase In dex of Al ter na tion) 
i CIW (Chem i cal In dex of Weath er ing). Wzajemne zale¿noœci miêdzy poszczególnymi pierwiastkami
wykorzystano do klasyfikacji typów genetycznych ska³ magmowych bêd¹cych materia³em Ÿród³owym
dla badanych ska³ osadowych (m. in. TAS – To tal Al kali-Sil ica di a gram). Ponadto na podstawie zawar-
toœci pierwiastków œladowych oraz pierwiastków ziem rzadkich wykonano szereg diagramów dyskry-
minacyjnych, które pos³u¿y³y do okreœlania œrodowisk geotektonicznych (m.in. diagramy Hf-Th-Nb
oraz Hf-Th-Ta wg. Wood'a 1980, diagramy Zr/Y-Zr wg. Pearce'a 1982). 

Czêœæ opracowanych wyników by³a prezentowana na sesji geologicznej w czasie XXXIV Sym-
pozjum Polarnego w Sosnowcu (14-16.06.2012). Przetworzone dane geochemiczne wykorzystano w
artykule pt. „Pre-gla cial sed i men tary fa cies of the Point Thomas For ma tion (Eocene) at Cytadela, Ad mi -
ralty Bay, King George Is land, West Antarctica” opublikowanym w 2012 roku w czasopiœmie nauko-
wym Pol ish Po lar Re search (vol.33, no.1, 41–62). W przygotowaniu jest kolejny artyku³ pt. „Eocene
sed i men tary fa cies in volcanogenic suc ces sion on King George Is land, South Shet land Is lands: a re cord
of pre-ice sheet ter res trial en vi ron ments in West Antarctica” wykorzystuj¹cy rezultaty badañ geoche-
micznych, którego publikacja w Geo log i cal Quar terly przewidywana jest na 2013 rok.

Wykorzystanie algorytmu genetycznego do budowy chronologii ostatniego interglacja³u
w rejonie Ruse (Bu³garia)
Kierownik projektu: dr Jacek Pawlak
Data rozpoczêcia: 16.09.2011, data zakoñczenia: 30.09.2012

Algorytm genetyczny jest metod¹ sztucznej inteligencji, która pozwala na znalezienie rozwi¹zania
zbli¿onego do optymalnego, z du¿ej liczby mo¿liwych rozwi¹zañ (Hol land 1975). Dzia³anie algorytmu
genetycznego opiera siê na zasadzie symulatora ewolucji biologicznej. Mo¿liwe rozwi¹zania kodowane
s¹ w formie osobników. Osobniki przechodz¹c przez kolejne cykle: selekcji i reprodukcji, staj¹ siê
w ka¿dym nastêpnym cyklu coraz bli¿sze rozwi¹zania optymalnego. W przypadku poszukiwania opty-
malnego modelu wiek~g³êbokoœæ pojedynczy osobnik jest mo¿liwym modelem wiek~g³êbokoœæ. W za-
³o¿eniu, optymalny model wiek~g³ebokoœæ to monotoniczna relacja pomiêdzy wiekiem a g³êbokoœci¹,
która jest najbardziej zgodna z posiadanymi danymi na temat wieku wszystkich punktów, dla których
wiek zosta³ oznaczony. Zastosowan¹ miar¹ zgodnoœci modelu z danymi jest tutaj c2. Na etapie selekcji
jest ona liczona dla ka¿dego osobnika z populacji, osobniki o najni¿szej wartoœci c2 s¹ uznawane za
osobniki najlepiej przystosowane. 

43



Rezultat algorytmu genetycznego to odnaleziony optymalny model wiek~g³êbokoœæ wraz z prze-
dzia³em ufnoœci. Przedzia³ ufnoœci dla modelu wiek~g³êbokoœæ zosta³ tutaj oszacowany z wykorzysta-
niem metody Monte Carlo. Proces ewolucji, poszukiwania optymalnego rozwi¹zania, by³ powtarzany
1000 krotnie, za ka¿dym razem dane pocz¹tkowe (wiek i g³êbokoœæ poszczególnych punktów) by³y
losowane z charakteryzuj¹cych te wartoœci rozk³adów prawdopodobieñstwa.

W formie graficznej na figurach przedstawiono rezultat dzia³ania algorytm genetycznego na
danych opublikowanych jako dane testowe dla modelu wiek~g³êbokoœæ przez Scholz-a (Scholz and
Hoffman 2011). Dane te zawieraj¹ w sobie dwa podstawowe problemy spotykane przy estymacji modeli
wiek g³êbokoœæ: daty odstaj¹ce i gwa³towne zmiany tempa depozycji. Przedstawiono teoretycznie znan¹ 
zale¿noœæ po miêdzy wiekiem a g³êbokoœci¹. Model wiek~g³êbokoœæ estymowany przez algorytm
genetyczny w sposób poprawny eliminuje daty odstaj¹ce. Teoretycznie znana zale¿noœæ pomiêdzy
wiekiem a g³êbokoœci¹ znajdujê siê w przedziale ufnoœci estymowanego modelu w ca³ym zakresie
g³êbokoœci. Przedstawiono równie¿ model wiek~g³êbokoœæ estymowany z wykorzystaniem programu
Stal Age (Scholz and Hoffman 2011). Model estymowany przy u¿yciu StalAge ma wê¿szy zakres
przedzia³u ufnoœci i poprawniej odtwarza kszta³t modelu w zakresie g³êbokoœci, dla której wystêpuj¹
gwa³towne zmiany tempa depozycji. Przedstawiono model wiek~g³êbokoœæ estymowany przez pro gram 
MOD_AGE (Hercman and Pawlak 2012). Model estymowany przy u¿yciu MOD_AGE jest najbardziej
g³adki ze wszystkich porównywanych tutaj modeli. Jest to konsekwencj¹ zastosowania funkcji LOESS
do estymacji zale¿noœci wiek g³êbokoœæ. W konsekwencji tej g³adkoœci odcinki o ekstremalnych zmia-
nach tempa depozycji znajduj¹ siê poza przedzia³em ufnoœci tego modelu.

Podsumowuj¹c model wiek~g³êbokoœæ estymowany przez algorytm genetyczny ma najszerszy
przedzia³ ufnoœci ze wszystkich porównywanych tutaj modeli. Jest to konsekwencj¹ przyjêtej metody
oceny poszukiwanego optymalnego modelu przez algorytm genetyczny. Jako metodê oceny przyjêto
miarê najlepszego dopasowania modelu do punktów o znanym wieku. Oznacza to, ¿e w obszarze po-
miêdzy tymi punktami model nie podlega ocenie, powoduje to powstanie wielu ró¿nych rozwi¹zañ o
takim samym stopniu zgodnoœci z punktowymi danymi o wieku.

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

W ramach wykonywania projektu przetestowano zastosowanie zakupionego programu CRYSTAL09
do modelowania struktur mik dioktaedrycznych. Znaczn¹ czêœæ czasu poœwiêcono na zapoznanie siê z
metodologi¹ przeprowadzania obliczeñ dla struktur krystalicznych zaimplementowan¹ w programie.
Opanowanie tej metodologii znacz¹co wzbogaca warsztat badawczy kierownika projektu. Pokrywa siê
to równie¿ z tendencj¹ w modelowaniu struktur minera³ów ilastych, w których obliczenia przeprowa-
dzane s¹ przy za³o¿eniu periodycznych warunków brzegowych, a nie dla klastrów atomów.

Wykonano obliczenia termodynamiczne dla ró¿nego uporz¹dkowania atomów w warstwie tetra-
edrycznej dla politypu 1M. Dodatkowo przeprowadzono obliczenia dla politypów 1M i 2M1 musko-
witu. Z uwagi na czasoch³onnoœæ obliczeñ oraz problemy przy optymalizacji geometrii struktur dla
wiêkszych baz funkcyjnych, nie uda³o siê w zaplanowanym czasie przeprowadziæ wszystkich obliczeñ.
Projekt ten jednak w znacz¹cym stopniu przyczyni³ siê do wdro¿enia nowej metody badawczej.

UDZIA£ W PROJEKTACH BADAWCZYCH PROWADZONYCH POZA INSTYTUTEM

Min er al og i cal and ex per i men tal con straints of RSL (Re cur rent Slope Lineae) on Mars
Kierownik projektu: Dr hab. Pi erre Beck, CNRS
Wykonawca w ING PAN: dr Marion Masse
Data rozpoczêcia: 6.2012, data zakoñczenia: 11.2012

The aim of this pro ject is to re pro duce by lab o ra tory ex per i ments the for ma tion of liq uid brines on
Mars and to ana lyse their spec tro scopic sig na ture. The lab o ra tory ex per i ments take place at the IPAG
lab o ra tory in Grenoble (France).
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Ob ser va tion of gla cial land forms in Ice land, com par i son with martien land forms
Kierownik projektu: dr hab. Olivier Bour geois, PNP
Wykonawca w ING PAN: dr Marion Masse
Data rozpoczêcia: 15.07.2012, data zakoñczenia: 5.08.2012

This pro ject cor re sponds to a 3 weeks field trip in the North part of Ice land. The aim of this fieldtrip
was to ob serve some tun nel val ley in Ice land and to com pare these tun nel val leys to some land forms ob -
served on Mars. 

Rekonstrukcja paleoklimatyczna ostatnich 15 tysiêcy lat w œwietle analiz rocznie laminowanych 
osadów Jeziora Czechowskiego (Bory Tucholskie)
2011/01/B/ST10/07367
Kierownik projektu: dr hab. Miros³aw B³aszkiewicz, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-
wania im. S. Leszczyckiego PAN
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska, dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska
Data rozpoczêcia: 8.12.2011, data zakoñczenia: 7.06.2014

Zakres prac badawczych zaprojektowanych w projekcie zosta³ zakreœlony na podstawie analizy
dotychczasowych doœwiadczeñ zespo³u opracowuj¹cego laminowane osady jeziorne w Jeziora Goœci¹¿
(Ralska-Jasiewiczowa i inni, 1998), jak i osady jezior maarowych w masywie Eifel (Brauer i inni, 2009).
W zakres prac terenowych wchodzi kartowanie geomorfologiczne i hydrologiczne zlewni Jeziora Cze-
chowskiego, analizê struktury termicznej i miksji jeziora, badania zjawisk i procesów hydrodynamicz-
nych kszta³tuj¹cych masê wodn¹, badania cech fizyczno chemicznych wody; szczegó³owe rozpoznanie
jeziornych osadów dennych w misie jeziornej Jeziora Czechowskiego. Zaplanowano wykonanie 12
wierceñ wzd³u¿ dwóch przecinaj¹cych siê w g³êboczku transektów. 

Laboratoryjna analiza pozyskanych osadów jeziornych ma charakter interdyscyplinarny: analiza
mikrolitofacjalna laminowanych osadów prowadzona na szlifach cienkich laminowanych osadów je-
ziornych, warwochronologia – kilkukrotne komputerowe zliczanie warw z obrazów mikroskopowych
szlifów cienkich, analizy Cs137, Pb 210 oraz analizy podatnoœci magnetycznej, datowania C-14 AMS –
30 próbek, analizy geochemiczne – okreœlone zostan¹ podstawowe sk³adniki osadu poprzez oznaczenie
w analizatorach elementarnych zawartoœci wêgla organicznego (TOC) oraz nieorganicznego (TIC),
azotu, siarki, krzemionki biogenicznej i terygenicznej, analiza okrzemek, analiza wioœlarek, analiza sta-
bilnych izotopów 13C/12C i 18O/16, analiza palinologiczne, analiza makroszcz¹tków roœlinnych – pla-
nowana jest analiza sp¹gowej czêœci profilu dokumentuj¹cej pocz¹tki rozwoju jeziora Czechowskiego. 

W ramach rekonstrukcji paleoklimatycznych zostanie zwrócona szczególna uwaga na krótko-
trwa³e zmiany klimatyczne póŸnego glacja³u i holocenu powi¹zane zarówno z zaburzeniami pó³nocno-
atlantyckiej cyrkulacji termohalinowej oraz holoceñskimi tzw. cyklami Bonda, w³¹cznie z ma³¹ epok¹
lodow¹, indukowanymi najprawdopodobniej zmienn¹ aktywnoœci¹ s³oneczn¹. Celem poœrednim bêdzie
szczegó³owa analiza zmian ró¿nych komponentów œrodowiska przyrodniczego zarówno w kontekœcie
procesów naturalnych, jak i narastaj¹cej w holocenie antropopresji. 

W roku 2012 pobrano 380 próbek do analizy palinologicznej, przeprowadzono preparatykê che-
miczn¹ 90 próbek i wykonano analizê py³kow¹ 30 z nich. Analizowany materia³ pochodzi z okresu
subborealnego.

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, Uniwersytet Szczeciñski, Wydzia³ Nauk o Ziemi
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska, dr Edyta Zawisza
Data rozpoczêcia: 29.09.2009, data zakoñczenia: 28.09.2012

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 wykorzy-
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stane zostan¹ analizy: palinologiczna, diatomologiczna, malakologiczna, wioœlarek, makroszcz¹tków
roœlinnych oraz litologiczna oraz datowania radiowêglowe C14. W roku sprawozdawczym 2012 przy-
gotowano laboratoryjnie i wykonano analizê palinologiczn¹ 45 próbek osadów rdzenia T15. Wyniki
analizy py³kowej próbek pochodz¹cych ze sp¹gowej czêœci rdzenia wykaza³a, ¿e zawieraj¹ domieszkê
materia³u z erozji warstw osadów starszych ni¿ póŸnoglacjalne. Zaburzony jest równie¿ obraz aku-
mulacji z okresu preborealnego. Sedymentacja nadleg³ych 750 cm osadów analizowanego profilu prze-
biega³a w holocenie. Zapis py³kowy zawiera obraz sukcesji roœlinnej okresu borealnego, atlantyckiego i
subborealnego oraz niewielk¹ czêœæ subatlantyckiego. 

Przyrodnicze i kulturowe aspekty œrodkowopaleolitycznego osadnictwa w Jaskini Biœnik
MNiSW: N N109 318237
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Cyrek, Uniwersytet im.Miko³aja Kopernika, Toruñ.
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Maciej Krajcarz
Data rozpoczêcia: 13.10.2009, data zakoñczenia: 12.10.2012

Projekt s³u¿y³ szczegó³owemu rozpoznaniu osadów jaskini Biœnik zawieraj¹cych œrodkowo-
paleolityczne zabytki. W roku 2012 osi¹gniêto nastêpuj¹ce efekty geologiczne: 

– uzyskano daty TL i OSL oraz daty radiowêglowe. Wyniki datowañ luminescencyjnych i ra dio-
wêglowych s¹ zbie¿ne. Pozwalaj¹ na sprecyzowanie chronostratygrafii namuliska.

– uzyskano wyniki analiz uziarnienia, co pozwoli³o na klasyfikacjê osadów poszczególnych warstw.
Projekt zosta³ zakoñczony w 2012 roku. Cele projektu zosta³y zrealizowane. Ustalono schemat

chronostratygrafii poszczególnych warstw, który znacz¹co odbiega od wczeœniejszych propozycji (np.
Miros³aw-Grabowska 1998, 2002, Cyrek et al. 2009, 2010). Najwa¿niejsze ró¿nice to:

– ustalenie zwi¹zku interglacja³u eemskiego z warstwami 13a i 14 (oraz czêœciowo 13 i 15),
podczas gdy wczeœniej z int. eemskim korelowano warstwy 12 i 13.

– ustalenie zwi¹zku warstw 15–19a ze stadiami OIS 6–OIS 7, podczas gdy wczeœniej wi¹zano te
warstwy ze stadiami OIS 7–OIS 9.

– ustalenie zwi¹zku warstw 5–7 ze schy³kiem sta dium OIS 4 i ze sta dium OIS 3, podczas gdy
wczeœniej wi¹zano te warstwy ze sta dium OIS 5 lub OIS 4.

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, Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geologiznych UAM Poznañ
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska
Data rozpoczêcia: 12.05.2011, data zakoñczenia: 11.05.2014

Projekt ma na celu rekonstrukcjê rozwoju dwóch zbiorników jeziornych od momentu ich pow-
stania prawdopodobnie w póŸnym glacjale przez ca³y holocen, na tle zmieniaj¹cego siê klimatu. Wy-
konano wiercenia na wytypowanych obiektach. Przeznaczony do analizy palinologicznej rdzeñ osadów
ze stanowiska Kusowskie Bagno o mi¹¿szoœci 8,5 m zosta³ opróbowany w rozdzielczoœci co 5 cm.
Wykonano maceracjê chemiczn¹ 32 próbek oraz poddano analizie palinologicznej materia³ sp¹gowej
czêœci rdzenia. Wyniki wykaza³y, ¿e pocz¹tek rozwoju torfowiska mszarnego przypad³ na okres sub-
borealny.

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
MNiSW: N N 307 151538
Kierownik projektu: dr hab. Micha³ Gradziñski, Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Biologii i Nauk o
Ziemi.
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Hel ena Hercman
Data rozpoczêcia: 7.05.2010, data zakoñczenia: 6.05.2013

Na podstawie wstêpnych wyników i analiz facjalnych osadów do szczegó³owych badañ wybrano
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stanowiska: w Dolinie Rac³awki, S¹spowskiej i Szklarki (rejon Krakowa), w Sieradowicach (rejon
Œwiêtokrzyski) oraz ko³o miejscowoœci Haj i Hrchov (Kras S³owacki). Z wytypowanych stanowisk
pobrano mo¿liwie ci¹g³e pro file próbek. Wykonano analizy sk³adu izotopowego O i C w materiale wê-
glanowym. Wykonano seriê analiz metod¹ AMS makroszcz¹tków wyreparowanych z profili w Rac-
³awce i Haju oraz próbki materia³ów organicznych z profili w Hrchovie i dolinie S¹spowskiej. Z uwagi
na trudnoœci ze znalezieniem wystarczaj¹cej iloœci materia³u organicznego do datowania metod¹ C-14
podjêto próbê równoleg³ego datowania kalcytu i makroszcz¹tków w celu okreœlenia wielkoœci efektu
rezerwuarowego w badanych stanowiskach. Równolegle podjêto próbê datowania sk³adnika organicz-
nego zachowanego w muszlach œlimaków zebranych w stanowisku w Hrchovie.

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, Centrum Badañ Kosmicznych PAN
Wykonawca w ING PAN: dr Joanna Gurgurewicz, prof. dr hab. Ewa S³aby
Data rozpoczêcia: 1.12.2010, data zakoñczenia: 30.11.2015

Niepowodzenie misji Phobos-Grunt przekreœli³o mo¿liwoœæ analiz próbki gruntu Phobosa w sto-
sunkowo niedalekiej przysz³oœci. Tegoroczne dzia³ania koncentrowa³y siê wokó³ przygotowañ do analiz 
potencjalnych analogów materia³u buduj¹cego Phobosa lub obecnego na jego powierzchni , za pomoc¹
wybranych metod: spektrometrii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR), spektrometrii ramanowskiej
oraz spektrometrii mas – LA ICP MS. Jako pierwszy przeanalizowany zostanie meteoryt Mighei –
chondryt wêglisty z grupy CM2.

Paleomagnetyzm i historia termiczna ska³ permu, triasu i jury rejonu Dynarydów chorwackich, 
a ewolucja paleogeograficzna i geodynamiczna p³yty adriatyckiej 
MNiSW: 4752/B/P01/2010/38
Kierownik projektu: prof. Marek Lewandowski. Instytut Geofizyki PAN
Wykonawca w ING PAN: dr Aneta Agnieszka Anczkiewicz
Data rozpoczêcia: 7.05.2010, data zakoñczenia: 6.05.2013

Próbki wczeœniej wys³ane do reaktora celem naœwietlania da³y marne rezultaty. Niestety uda³o siê
tylko wydatowaæ 8 próbek. Datowania 8 próbek metod¹ fis sion tracks w apatytach da³y rezultaty w
zakresie 27 Ma–56 Ma. Ponownie opróbowano teren celem zgromadzenia odpowiedniego materia³u do
analizy. Obecnie próbki te s¹ obrabiane w laboratorium separacji OB/Kraków.

Fos sili sa tion des chenaux fluviatiles par les coulées volcaniques: un outil paléogéographique
d'étude du soulÀvement des marges volcaniques

Kierownik projektu: dr hab. Dan iel MÀge, Plan e tol ogy and Geodynamics Lab, Nantes, France.
Wykonawca w ING PAN: dr Joanna Gurgurewicz
Data rozpoczêcia: 1.01.2012, data zakoñczenia: 31.12.2013

Metody stosowane do oszacowania pionowych ruchów skorupy maj¹ œcis³e ograniczenia; zale¿¹
od tempa rozpadu (np. fis sion track thermochronometry) czy te¿ g³êbokoœci naciêæ (np. (U-Th) / He
thermochronometry). W ramach projektu opracowywana jest nowa metoda, oparta na analizie geo-
morfometrycznej potoków lawowych uwiêzionych w korycie rzeki, w wyniku nag³ego przemieszczenia
przep³ywu rzeki. Metoda zostanie zastosowana do rzek w pó³nocnej czêœci p³yty somalijskiej. Analiza
geomorfometryczna jest ograniczana przez wyniki datowania law metod¹ Ar/Ar oraz wyniki analiz
geochemicznych. Interpretacja wyników analiz petrologicznych i spektrometrycznych bazaltów z ba-
senu Ogaden wykonana zosta³a pod k¹tem wyboru próbek do szczegó³owych analiz geochemicznych.

Re con struc tion of the de vel op ment of lake en vi ron ment in the Eemian inter gla cial based
on subfossil cladocera (Crustacea) analysis
FNP Nr Pomost Powrotny BIS/2012-5/1 
Kierownik projektu: dr Monika Niska, Instytut Geografii i Studiów Reginalnych, Pomorska Akademia
Pedagogiczna
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Wykonawca w ING PAN: dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska
Data rozpoczêcia: 1.08.2012, data zakoñczenia: 31.07.2015

Osady jeziorne interglacja³u eemskiego, pozwalaj¹ce na rekonstrukcjê zmian klimatycznych znane 
s¹ z wielu stanowisk. Jak dotychczas by³y one g³ównie analizowane metodami paleobotanicznymi, co
da³o obraz naturalnej sukcesji roœlinnoœci pod wp³ywem klimatu w skali lokalnej i regionalnej (m. in.
Janczyk-Kopikowa 1991, Mamakowa 1989, Tobolski 1986, Kupryjanowicz 2008). Proponowany pro-
jekt daje mo¿liwoœæ okreœlenia krótkotrwa³ych zmian klimatycznych, jakie niew¹tpliwie mia³y miejsce
w tym interglacjale, a szczególnie w jego koñcowej czêœci. Wyniki analizy szcz¹tków Cladocera zacho-
wanych w osadach jeziornych umo¿liwiaj¹ przedstawienie rekonstrukcji rozwoju jezior a poœrednio
równie¿ fluktuacji klimatycznych. Wnioskowanie dotycz¹ce zmian klimatu zweryfikowane bêdzie
tak¿e wynikami oznaczeñ sk³adu izotopowego wêgla, tlenu i azotu. Zarówno Cladocera, poprzez zmianê 
frekwencji i sk³adu gatunkowego zespo³ów, jak i zapis izotopowy s¹ czu³e nawet na niewielkie zmiany
klimatyczne. Analiza sk³adu gatunkowego Cladocera i oznaczeñ izotopów trwa³ych pozwoli odtworzyæ
zmiany paleoklimatyczne i warunki sedymentacji w zbiornikach w czasie ich istnienia (Hofmann 2000,
Nitychoruk 2000) w okresie wolnym od wp³ywu dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka. W 2012 roku
zapoznano siê z problematyk¹ grantu oraz wytypowano jeden z profili do analiz izotopowych.

Porównanie krótkotrwa³ych zmian klimatu w interglacjale mazowieckim ze wspó³czesnym
globalnym ociepleniem
NCN: 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) zapisanym w osadach jeziora Ossówka.
Jedn¹ z zastosowanych metod jest analiza diatomologiczna. Analizie poddano 75 próbek osadów z
g³êbokoœci 35,00–42,50 m. Z osadów tego jeziora oznaczono 151 gatunków okrzemek nale¿¹cych do 30
rodzajów. Dominuj¹cymi gatunkami by³y okrzemki planktoniczne, tj.: Stephanodiscus medius Häkans-
son, S. minutulus (Kütz.) Cleve & Möller, Cyclotella spp., Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen,
Asterionella formosa Hassall. Profil zosta³ podzielony na osiem zon okrzemkowych (DAZ=DAZ 1-
DAZ 8) przy u¿yciu programu ZONE ver. 1.2. Sk³ad gatunkowy wskazuje na mezo-eutroficzny cha-
rakter jeziora. Pocz¹tkowo w jeziorze dominowa³y gatunki oligo-mezotroficzne z rodzaju Cyclotella.
Wraz z rozwojem jeziora zmienia³ siê sk³ad gatunkowy flory okrzemkowej. Dominuj¹cym gatunkiem
by³ eutroficzny Stephanodiscus medius, którego frekwencja pod koniec zaniku jeziora przekroczy³a
70%. 

Wielkie bombardowanie w Uk³adzie S³onecznym: kratery uderzeniowe, prob lem dostarczania
substancji lotnych Late Heavy Bom bard ment: Cratering and Vol a tile De liv ery
NCN: 2011/01/B/ST9/05442
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hans Rickman, Centrum Badañ Kosmicznych PAN.
Wykonawca w ING PAN: dr Joanna Gurgurewicz, prof. dr hab. Ewa S³aby
Data rozpoczêcia: 13.12.2011, data zakoñczenia: 12.12.2014

Jednym z celów projektu jest wyjaœnienie pochodzenia wody i zmiany klimatu na Marsie oraz
próba oszacowania, jaka iloœæ wody zosta³a dostarczona w trakcie Late Heavy Bombardement. Nie-
zbêdne s¹ tutaj informacje dotycz¹ce obecnoœci substancji lotnych na Marsie przed LHB, a tak¿e
obecnych iloœci wody gruntowej (w postaci lodu – wieczna zmarzlina). Wybrano zbiory danych misji
marsjañskich niezbêdne do ustalenia sk³adu chemicznego marsjañskiej litosfery. Najwa¿niejsze Ÿród³o
stanowi¹ dane hyperspektralne (spektrometry CRISM/MRO i OMEGA/MEx) oraz dane uzyskane przez 
Gamma Ray Spec trom e ter/Mars Od ys sey. Kolejny krok to wybór, w oparciu o wymienione dane,
obszarów datowanych na Noachian (kiedy mia³o miejsce LHB), do dalszych szczegó³owych analiz.
Pomocne tutaj s¹ równie¿ dane geomorfologiczne. Potencjalnie interesuj¹ce s¹: obszar Ara bia Terra
oraz baseny: Argyre, Isidis i Hel las.
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Com par i son of periglacial land forms in Ice land and on Mars
Kierownik projektu: dr Antoine Sejourne
Wykonawca w ING PAN: dr Antoine Sejourne, CNRS, France
Data rozpoczêcia: 7.02.2012, data zakoñczenia: 9.03.2012

Field study in Ice land to with goals were to study gla ciers and gla cial ero sion, periglacial gul lies
and vol ca nic land forms to com pare with the planet Mars

Field study of ther mal and geomorphologic evo lu tion of per ma frost
Kierownik projektu: dr Antoine Sejourne
Wykonawca w ING PAN: Dr Antoine Sejourne, CNRS, GDR
Data rozpoczêcia: 1.10.2012, data zakoñczenia: 13.10.2012

I went to Cen tral Yakutia (east ern Si be ria) to study the ther mal and geomorphologic evo lu tion of
per ma frost un der pres ent global warm ing. The chang ing con di tions of per ma frost evo lu tion are sim i lar
to changes that oc curred in per ma frost evo lu tion at var i ous pe ri ods during the history of Mars. 

Anal y sis of sat el lite im age of Cen tral Yakutia (Si be ria)
Kierownik projektu: dr Antoine Sejourne
Wykonawca w ING PAN: dr Antoine Sejourne, Nor we gian Space Cen ter of Oslo and Uni ver sity
Paris-Sud XI
Data rozpoczêcia: 21.08.2012, data zakoñczenia: 25.08.2012

Study of high res o lu tion GeoEye sat el lite im age of Cen tral Yakutia (east ern Si be ria) at the Nor we -
gian Space Cen ter of Oslo and col lab o ra tion with Dr. Johnny Skorve.

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, Instytut Archeologii UMK 
Wykonawca w ING PAN: dr Magdalena Krajcarz, dr Maciej T. Krajcarz
Data rozpoczêcia: 10.12.2011, data zakoñczenia: 9.12.2014

W 2012 roku przeprowadzono badania wykopaliskowe na kilku stanowiskach jaskiniowych
(Schronisko w Górze Smoleñ III, Schronisko w Smoleniu II, Schronisko Perspektywiczne, Schronisko
nad Jaskini¹ Zegar). Pobrano próbki geologiczne oraz materia³ paleontologiczny. Opracowano chara-
kterystykê litologiczn¹ stanowisk oraz zaproponowano wstêpn¹ chronostratygrafiê namulisk. Odkryte
osady zaliczono do holocenu, póŸnego glacja³u (jedno stanowisko), górnego pleniglacja³u i interpleni-
glacja³u (jedno stanowisko). Ponadto wykonano wiercenia w kilku stanowiskach jaskiniowych, wytypo- 
wanych przez archeologów. ustalono g³êbokoœæ namulisk i zgrubn¹ charakterystykê litologiczn¹ i wyty- 
powano stanowiska do przysz³ych badañ wykopaliskowych. 

W Schronisku nad Jaskini¹ Zegar odtworzono sekwencjê procesów przyrodniczych dla ostatnich
40 000 lat oraz wydatowano paleolityczn¹ warstwê kulturow¹. Ponadto zlokalizowano szereg wychodni
krzemienia w okolicach rejonu badañ i ustalono typy surowcowe krzemienia. Odkryto krzemienne
surowce kimerydzkie, nieznane do tej pory z tego obszaru Polski. Odkrycie zaprezentowano na archeo-
logicznej konferencji SKAM w Brnie, gdzie wzbudzi³o du¿e emocje. Badania bêd¹ kontynuowane w
kolejnych latach.

Naturalne i antropogeniczne zmiany œrodowiska przyrodniczego rejonu jeziora Salêt
(Pojezierze Mr¹gowski) w œrodkowym i m³oszym holocenie. 
NCN: N N304 280540
Kierownik projektu: mgr Marta Szal, Wydzia³ Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Bia³ymstoku
Wykonawca w ING PAN: dr Elwira Sienkiewicz, dr Micha³ G¹siorowski
Data rozpoczêcia: 2011, data zakoñczenia: 2014

Celem projektu jest rekonstrukcja zmian roœlinnoœci i œrodowiska przyrodniczego na obszarze
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mikroregionu osadniczego zlokalizowanego nad jeziorem Salêt (Pojezierze Mr¹gowskie) oraz próba
powi¹zania tych zmian z czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi. Badania te bêd¹ siê opiera³y
m.in. o wyniki analizy okrzemkowej i szcz¹tków Cladocera. Do chwili obecnej przebadano 2 m rdzenia
z jeziora Salêt odpowiadaj¹ce najm³odszym osadom. Wœród flory okrzemkowej zidentyfikowano 102
gatunki nale¿¹ce do 30 rodzajów. Pomimo doœæ du¿ego zró¿nicowania gatunkowego, tylko kilkanaœcie
taksonów osi¹gnê³o frekwencjê powy¿ej 3% przynajmniej w jednej próbce osadu. Przewagê liczebn¹
stanowi¹ gatunki planktoniczne preferuj¹ce wody mezo- i eutroficzne, takie jak Cyclostephanos dubius,
Stephanodiscus hantzschii, Stephanodiscus minutulus. Natomiast najwy¿sz¹ frekwencjê (powy¿ej 30%) 
odnotowano wœród gatunków Aulacoseira ambigua i A. granulata. Taksony te tak¿e nale¿¹ do okrzemek
planktonicznych, ale preferuj¹ stosunkowo p³ytkie jeziora o wysokiej zawartoœci nutrientów. Ni¿sz¹
frekwencjê (ok. 10%) wykazuj¹ okrzemki bentosowe i epfityczne. S¹ to g³ównie gatunki z rodzaju
Fragilaria sensu lato, Achanthes s.l. i Navicula s.l. Rozwój flory okrzemkowej w przebadanym odcinku
rdzenia przebiega³ stosunkowo stabilnie.

Fauna wioœlarkowa obejmowa³a 19 taksonów nale¿¹cych do 5 rodzin. Dominowa³y gatunki plank-
tonowe z rodzaju Bosmina (Bosmina coregoni i Bosmina longirostris) oraz gatunek Chydorus sphae-
ricus o bardzo szerokiej tolerancji œrodowiskowej. Poœród gatunków bentosowych wystêpowa³y za-
równo te zwi¹zane z roœlinami, jak i ¿yj¹ce na dnie piaszczystym oraz zagrzebuj¹ce siê w osadzie. Sk³ad
gatunkowy wskazuje na jezioro eutroficzne o zró¿nicowanej topografii dna, z dobrze rozwiniêta stref¹
litoraln¹ oferuj¹c¹ faunie bentosowej mozaikê siedlisk.

Jaskinia Ciemna w Ojcowie. Zespo³y kulturowe i chronostratygrafia
MNiSW: N N109 185240
Kierownik projektu: prof. dr hab. Pawe³ Valde-Nowak, Wydzia³ Historyczny UJ 
Wykonawca w ING PAN: dr Maciej T. Krajcarz, prof. dr hab. Teresa Madeyska
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 uzyskano wyniki analiz granulometrycznych
próbek osadów, oraz wykonano preparaty z koœci kopalnych celem ustalenia wskaŸników wietrzenio-
wych. Wszystkie badania przeprowadzone lub rozpoczête w 2012 r. s³u¿¹ skonstruowaniu schematu
klimatostratygrafii osadów jaskini Ciemnej. 

Krajobraz wczesnoœredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego
w Poganowie stanowisko IV
NCN: UMO-2011/01/B/HS3/04167
Kierownik projektu: mgr Mariusz Wyczó³kowski, Muzeum im. Wojciecha Kêtrzyñskiego
Wykonawca w ING PAN: dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: 2012, data zakoñczenia: 2014

Celem projektu jest zbadanie uwarunkowañ przyrodniczych osadnictwa oraz zmian zachodz¹cych
w œrodowisku zwi¹zanych z osadnictwem na ziemiach zamieszka³ych we wczesnym œredniowieczu
przez Prusów. Miejscem przeprowadzenia interdyscyplinarnych badañ krajobrazu archeologicznego
bêdzie kompleks osadniczy w Poganowie, stanowisko IV. Rezultatem prowadzonych badañ bêdzie
odtworzenie relacji miêdzy cz³owiekiem a œrodowiskiem przyrodniczym, rozpoznanie strategii adapta-
cyjnych spo³ecznoœci, dostêpnych im zasobów œrodowiskowych i technologii ich wykorzystania.
W projekcie bêd¹ wykorzystane nastêpuj¹ce analizy: archeologiczne, archeozoologiczne, archeobota-
niczne, geologiczno-geomorfologiczne oraz paleoekologiczne, tj. analiza py³kowa, makroskopowa
szcz¹tków roœlinnych i okrzemkowa. Badania diatomologiczne bêd¹ wykonywane w ING PAN w War-
szawie. W roku 2012 zosta³y wykonane preparaty okrzemkowe. Na rok 2013 przewiduje siê iden-
tyfikacjê gatunkow¹ okrzemek z ok. 100 próbek osadów oraz interpretacjê paleoœrodowiskow¹.
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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, Wydzia³ Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
UMCS
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

– Przeprowadzono badania terenowe i pobrano próbki z profili na stanowiskach Roksolany, Dovge
Kopani, Hluboczek Wielki, Lipa i Bug³ow, – Przeprowadzono badania terenowe i pobrano próbki z
profili na stanowiskach Roksolany, Dovge Kopani, Hluboczek Wielki, Lipa i Bug³ow, Kraków – ul.
Spadzista i Nowa Bia³a. Przeprowadzono wstêpne badania terenowe i wykonano plan schroniska na
górze S³upsko i przeprowadzono badania wykopaliskowe.

– Przeszlamowano próbki lessów i gleb kopalnych ze stanowisk Roksolany (czêœæ I) i Jezupol VIII,
wyseparowano pod binokularem próbki ró¿nych form wtórnych wêglanów i przekazano je do Labora-
torium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodowiska ING, gdzie oznaczono stosunki izotopów trwa³ych
wêgla i tlenu.

– Wykonano wstêpn¹ preparatykê do analizy chemicznej pierwiastkowej próbek osadów ze sta-
nowisk Roksolany (czêœæ I – 90 próbek), Jezupol VIII (44 próbki) i Kraków ul Spadzista (64 próbki)
i wys³ano je do laboratorium ACME, gdzie zosta³y wykonane analizy zawartoœci 53 pierwiastków. 

– Przeprowadzono kondensacjê ekstrahowanych w roku 2011 próbek osadów i gleb kopalnych ze
stanowiska Halicz do badañ biomarkerów i przekazano je do laboratorium na Wydziale Geologii UW. 

– Zestawiono w formie graficznej wyniki analiz chemicznych i izotopowych profili zawieraj¹cych
gleby ze sta dium izotopowego (OIS)7 – Orzechowce, Velykyj Glybochok i Halicz i przygotowano
artyku³ do druku. 

– Wykonano 6 p³ytek cienkich du¿ych rozmiarów ze stanowiska Dovge do badañ mikromorfolo-
gicznych i seriê 10 p³ytek cienkich koœci ze stanowiska Halicz do badañ histologicznych.

– Opracowano wstêpn¹ klasyfikacjê mikroform obserwowanych w p³ytkach cienkich lessów z ba-
danych stanowisk , wykonano skany p³ytek cienkich, dokumentacjê fotograficzn¹ obrazów mikrosko-
powych gleb, zestawiono graficznie tablice ilustruj¹ce mikromorfologiê i przeprowadzono analizê mi-
kromorfologiczn¹ p³ytek cienkich próbek odpowiadaj¹cych MOIS 7 ze stanowisk Orzechowce, Halicz
IIC i Hluboczek Wielki. 

– Odtworzono przebieg procesów wietrzeniowo-diagenetycznych i tafonomicznych na stanowisku 
Molodova I, – zbadano mikromorfologiê gleb kopalnych ze sta dium OIS 7, co pozwoli³o na odtworzenie 
sekwencji procesów glebotwórczych i klasyfikacjê gleboznawcz¹, – przeprowadzono badania wykopa-
liskowe na stanowisku jaskiniowym Schronisko nr 19 na Górze S³upsko, – wykonano analizy sk³adu
chemicznego próbek gleb kopalnych i osadów z obszaru Ukrainy, co pozwoli³o na rozpoznanie chara-
kteru procesów glebotwórczych.

Porozumienie o wspó³pracy naukowej ING PAN i IEiBE UWr 
Jednostka zewnêtrzna: Instytut Ekologii i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wroc³awski
Koordynatorzy: dr Maciej T. Krajcarz (ING PAN), dr Magdalena Krajcarz (ING PAN), mgr Adrian
Marciszak (IEiBE UWr), mgr Ma³gorzata Œlimakowska (IEiBE UWr)
Zagadnienie: Paleoekologia niedŸwiedzi z Jaskini Biœnik

Wspó³praca z pracownikami Uniwersytetu Wroc³awskiego w zakresie badañ paleoekologicznych
trzech gatunków niedŸwiedzi (Ursus spelaeus, U. deningeri, U. arctos) z osadów plejstoceñskich Jaskini
Biœnik. ING PAN odpowiada za analizy izotopowe, IEiBE UWr odpowiada za analizy morfologiczne.
W roku 2012 pracownicy UWr wykonali oznaczenia taksonomiczne 60 zêbów niedŸwiedzia, wœród
których znalaz³o siê 5 zêbów U. deningeri i 4 zêby U. arctos, pozosta³e szcz¹tki nale¿a³y do U. spelaeus.
Pracownicy ING PAN wykonali analizy stosunków izotopów trwa³ych wszystkich oznaczonych zêbów. 
Analizowano O i C zawarte w grupach wêglanowych apatytu szkliwa zêbów. Ponadto pracownicy ING
PAN wykonali analizy sezonowoœci 14 spoœród oznaczonych zêbów (w tym 1 z¹b U. arctos, 3 zêby U.
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deningeri). Analizy wykonano w oparciu o przyrosty roczne cementu pod mikroskopem optycznym na
p³ytkach cienkich. Wyniki pokazuj¹, ¿e wszystkie trzy gatunki niedŸwiedzia przejawiaj¹ zró¿nicowane
wartoœci d18O, co wskazuje, ¿e ¿y³y w zró¿nicowanych warunkach klimatycznych. Mimo to sk³ad ich
diety, poœwiadczony wartoœciami d13C, pozostawa³ niezmienny. Dieta wszystkich trzech gatunków by³a 
podobna, przynajmniej pod wzglêdem rodzaju pokarmu roœlinnego. Konieczne s¹ jednak analizy sto-
sunku izotopowego azotu w celu uchwycenia ewentualnych ró¿nic w udziale i rodzaju pokarmu miês-
nego. Badania sezonu œmierci wykaza³y, ¿e wszystkie badane osobniki zmar³y zim¹, najprawdopodob-
niej podczas snu zimowego.
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V. KONSORCJA NAUKOWE

1. 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.

Centrum Badañ Ziemi i Planet „GeoPlanet” zosta³o przyjête do konsorcjum oœmiu wiod¹cych,
europejskich instytucji badawczych, w dziedzinie nauk o Ziemi. Podpisanie porozumienia odby³o siê 17
paŸdziernika 2012 roku w Pary¿u w siedzibie L'institut de Phy sique du Globe Paris.

W sk³ad konsorcjum wchodz¹:
– NERC-BGS, Nat u ral En vi ron ment Re search Coun cil, Brit ish Geo log i cal Survey,UK
– INGV, Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, It aly
– ETH, Die Eidgenössische Technische Hohschule, Zürich, Swit zer land
– GFZ, Helmholtz Cen tre Potsdam (GFZ) Ger man Re search Cen tre for Geosciences
– IPGP, L'institut de phy sique du globe Paris
– ICTJA-CSIC In sti tute of Earth Sci ences „Jaume Almera”
– Utrecht Uni ver sity, The Neth er lands
– Centrum Badañ Ziemi i Planet (Geoplanet), Centrum Naukowe PAN
– Centrum Astronomiczne im. Miko³aja Kopernika PAN
Celem dzia³ania konsorcjum jest przygotowanie badañ naukowych oraz planów budowy in fra-

struktury badawczej, s³u¿¹cej badaniom Ziemi od skali nano po wymiar planetarny, dla lepszego zrozu-
mienia mechanizmów rz¹dz¹cych geosystemem.

2. Konsorcjum „BioGeoCentrum Badawcze PAN”
Umowa zawarta w Warszawie w dniu 6.05.2009 r. pomiêdzy:
– Centrum Badañ Ekologicznych PAN (w likwidacji)
– Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Instytutem Oceanologii PAN (wyst¹pi³o 2010)
– Instytutem Paleobiologii PAN
– Zak³ad Biologii Antarktyki PAN (zlikwidowane)
Specjalnoœæ naukowa: obszar nauk biologicznych i nauk o Ziemi, 
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.

3. 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
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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.

4. 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: Realizowanie projektów naukowo-badawczych o du¿ym znaczeniu dla zro-
zumienia procesów zachodz¹cych w œrodowisku w wyniku zmian klimatycznych, ewolucji i przyczyn
wymierania poszczególnych gatunków zwierz¹t, ustalenia mo¿liwoœci restytucji gatunków wymar³ych
i zagro¿onych. Stworzenie i rozwój infrastruktury badawczej w postaci powi¹zanych ze sob¹ labora-
toriów œrodowiskowych odpowiedzialnych za badania i edukacjê w czterech obszarach:

Nowe technologie genetyczne pozwalaj¹ce na identyfikacjê materia³ów kopalnych w oparciu o ba-
dania DNA i œledzenie zmian w strukturze populacji zwierz¹t w okresie plejstocenu

Nowoczesne metody izotopowe s³u¿¹ce do datowania zachowanych w jaskiniach szcz¹tków zwie-
rz¹t z okresu plejstocenu oraz badañ paleoœrodowiska. Badania szcz¹tków zwierz¹t w oparciu o kla-
syczne metody paleontologiczne.

Rekonstrukcja warunków paleoœrodowiskowych na podstawie badañ geomorfologicznych i geo-
logii osadów z okresu plejstocenu.

Rozwój i integracja placówek naukowych wchodz¹cych w sk³ad instytucji bêd¹cych cz³onkami
konsorcjum, co umo¿liwi wspólne podejmowanie du¿ych projektów badawczo-edukacyjnych oraz sku-
teczn¹ wspó³pracê z najsilniejszymi oœrodkami zagranicznymi zajmuj¹cymi siê podobn¹ problematyk¹.
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VI. LABORATORIA, EKSPERTYZY, ZLECENIA

EKSPERTYZY

Miros³aw-Grabowska Joanna (OBW)
Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny – PIB, Warszawa
Mapa Osuwisk i Terenów Zagro¿onych Ruchami Masowymi dla gminy Frysztak w skali 1:10 000

Ekspertyza dla: mgr Marcin Bia³owarczuk, Instytut Archeologii UW pt. Ba sic pet ro log i cal char ac ter -
iza tion of rock sam ples from Ku wait
Autor: dr Maciej T. Krajcarz

Klasyfikacja petrograficzna próbek ska³ przywiezionych z Kuwejtu w roku 2012. Próbki przypo-
minaj¹ surowce kamienne, spotykane na stanowiskach archeologicznych regionu. Klasyfikacja umo¿li-
wia podjêcie poszukiwañ z³ó¿ surowców, a w przysz³oœci wnioskowanie o dawnych kierunkach importu.

Ekspertyza dla: P&R Geo log i cal Con sul tants, Perth, Aus tra lia pt. In ter pre ta tion of geo phys i cal and
geo log i cal datasets in east ern Ethi o pia in 2008–2012
Autor: dr hab. Dan iel MÀge

P&R Geo log i cal Con sul tants has a huge col lec tion of geo log i cal and geo phys i cal datasets from the
oil in dus try that can help un der stand the geodynamics of the So mali Plate within the frame work of the
events that have oc curred dur ing the Ce no zoic in re la tion to the Afar tri ple junc tion. P&R have re quested
my help for the in ter pre ta tion of these datasets in 2008; at that time the P&R Man ager was also ap pointed
as Man ager of Pexco Ex plo ra tion (East Af rica) NV (a Ma lay sian oil com pany). This ex per tise work is
con tin u ing. A joint pre sen ta tion has been given at an in ter na tional con fer ences, and peer-reviewed
publications are in progress.

ZLECENIA WYKONYWANE W LABORATORIACH ING PAN

LABORATORIUM DATOWANIA IZOTOPOWEGO I BADAÑ ŒRODOWISKA

Zleceniodawca: Grant „Bariera” – dr. hab. H.Hercman
Analiza sk³¹du izotopowego O i C w 1500 próbkach oraz datowanie metod¹ U-Th

Zleceniodawca: Uniwersytet w Helsinkach
Datowanie metod¹ Pb-210 1 rdzenia osadów

Zleceniodawca: Wydzia³ Nauk o Ziemi i Kszta³towania Œrodowiska, Uniwersytet Wroc³awski
Analizy sk³¹du izotopowego O i H w 16 próbkach wody

Zleceniodawca: Wydzia³ Geologii, Uniwersytet Warszawski
Analiza sk³adu izotopowego O i C w 32 próbkach wêglanowych

Zleceniodawca: Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloñski, Kraków
Analizy sk³adu izotopowego O i C w 175 próbkach wêglanowych

Zleceniodawca: PIG-PIB, Warszawa
Analiza sk³¹du izotopowego O i C w 93 próbkach dolomitu wraz ze sproszkowaniem prób skalnych

Zleceniodawca: Instytut Nauk o Œrodowisku, UJ, prof. K. Turnau
Analiza sk³adu izotopowego C i N w 11 próbkach organicznych

Zleceniodawca: Wydzia³ Geologii UW
Analiza sk³adu izotopowego C w 3 próbkach ska³ i 2 próbkach wody.
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Zleceniodawca: PIG-PIB, prof. T.Peryt
Oznaczenia sk³adu izotopowego O i C w 112 próbkach wapieni

Zleceniodawca: Instytut Fizjologii Roœlin PAN, prof. Z. Miszalski
Analiza sk³adu izotopowego C w 33 próbkach roœlinnych

Zleceniodawca: UJ, prof. J. Szulc
Analizy sk³adu izotopowego O i C w 68 próbkach wêglanowych

Zleceniodawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Analizy sk³adu izotopowego C i N w próbkach organicznych oraz sk³adu izotopowego wêgla (DIC) w próbkach wody – II i III

etap badañ

Zleceniodawca: KGHM CU PRUM sp. z o.o.
Analizy izotopowe 2H/1H i 18O/16O w wodzie oraz 18O/16O i 34S/32S w siarczanach rozpuszczonych w wodzie

Zleceniodawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dr Magdalena Suchora
Datowanie rdzenia osadów metod¹ Pb-210 – etap I (przygotowanie próbek)

Zleceniodawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, dr Szwarczewski, dr T.Baranowski
Oznaczenie sk³adu izotopowego N i C w 12 próbkach osadów organicznych

Zleceniodawca: Zadanie „Jeziora”, koordynator dr hab. J. Miros³aw-Grabowska
Analizy sk³adu izotopowego: C i N w 310 próbkach orac C i N w 170 próbkach

Zleceniodawca: Zadanie „Argentyna”, koordynator H. Hercman
Analiza sk³adu izotopowego O i C oraz datowanie metod¹ U-Th

Zleceniodawca: Zadanie „Tatry” – dr E. Sienkiewicz
Analiza sk³adu izotopowego i zawartoœci C i N w 30 próbkach 

Zleceniodawca: dr M.Krajcarz – grant wewnêtrzny dla m³odych naukowców
Analizy sk³adu izotopowego O i C oraz zawartoœci i sk³adu izotopowego C i N w zêbach i koœciach kopalnych

Zleceniodawca: Grant „Ekumena” – prof. T. Madeyska
Analizy sk³adu izotopowego O i C w 86 próbkach osadów

Zleceniodawca: Zadanie „Krym” – dr M. G¹siorowski
Datowanie metod¹ U-Th nacieków 
Wydzielanie kolagenu z koœci kopalnych
Datowanie metod¹ U-Th kolagenu
Analizy zawartoœci sk³adu izotopowego C i N w koœciach i kolagenie

Zleceniodawca: Grant – M.G¹siorowski (II – koœci)
Wydzielanie kolagenu z próbek koœci
Datowanie metod¹ U-Th kolagenu
Analizy sk³adu izotopowego i zawartoœci C i N w koœciach i kolagenie
Analizy sk³adu izotopowego C, N, O w zêbach drobnych ssaków

Zleceniodawca: Grant „Sudety” – dr M. G¹siorowski
Analizy zawartoœci trytu
Analizy zawartoœci U
Analizy zawartoœci Po
Analizy sk³adu izotopowego O, H i DIC

Zleceniodawca: Projekt „m³odych naukowców” – A. Arabas
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych

Zleceniodawca: Zadanie „pierœcienie” – dr hab. H. Wierzbowski
Analizy sk³adu izotopowego O i C w próbkach wêglanowych

Zleceniodawca: Zak³ad Fizjologii i Biochemii Roœlin, Uniwerytet Jagielloñski
Analiza sk³adu izotopowego C i N w 120 próbkach organicznych

56



Zleceniodawca: Uniwersytet Wroc³awski, Instytut Nauk Geologicznych
Analizy sk³adu izotopowego O i H w 13 próbkach wody
Zleceniodawca: Uniwersytet Jagieloñski, Instytut Nauk Geologicznych
Analiza sk³adu izotopowego O i C w 16 próbkach wêglanowych

Zleceniodawca: Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Analizy sk³adu izotopowego C i N w 8 próbkach organicznych

Zleceniodawca: Instytut Geografii PAN, Toruñ
analiza sk³adu izotopowego O i C w 101 próbkach wêglanowych

Zleceniodawca: 1. Uniwersytet Œl¹ski, 2. Uniwersytet Wroc³awski, 3. Cu prum
4. Uniwersytet Warszawski
– analizy sk³adu O i H w wodzie
– analizy O i S w siarczanach
– analizy trytu

LABORATORIUM DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ

Zleceniodawca: Polgeol – Proxima
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; ogó³em wyko-
nanych rejestracji XRD 983

Zleceniodawca: Uniwersytet Œl¹ski, dr Justyna Ciesielczuk; grant NCN nr UŒ PW-0411-008
Eksperymenty przeprowadzane w komorze termicznej z jednoczesn¹ rejestracj¹ transformacji strukturalnych; analiza jakoœ-

ciowa.

Zleceniodawca: mgr Marek Dec; Instytut Paleobiologii PAN; grant MNiSW nr N 307-242939
Przeobra¿one koœci – miejsce pobrania próbki G.Œwiêtokrzyskie; analiza jakoœciowa

Zleceniodawca: mgr Zofia Dubicka, Instytut Paleobiologii
Próbka materia³u osadowego; analiza jakoœciowa.

Zleceniodawca: dr Micha³ G¹siorowski ING PAN, grant MNiSW N N307 638140
Analiza próbek kostnych; XRD i DTG; analizy jakoœciowe.

Zleceniodawca: Instytut Chemii Przemys³owej 
Syntetyczne materia³y mineralne – nanonape³niacze; analiza jakoœciowa.

Zleceniodawca: Instytut Techniki Budowlanej
Próbki glebowe – ilaste (analiza jakoœciowa i iloœciowa).

Zleceniodawca: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski; ING PAN, projekt SvalGEO
Próbki muszli skamienia³oœci; ska³y osadowe; analizy jakoœciowe.

Zleceniodawca: dr £ukasz Kruszewski, projekt wewnêtrzny Œl¹sk
Próbki minera³ów i ska³ z p³on¹cych ha³d Górnego i Dolnego Œl¹ska, w tym próbki testowe; minera³y z innych lokalizacji

geologicznych (wzorce, testy); analizy jakoœciowe.

Zleceniodawca: mgr Katarzyna Krzywiecka i prof. dr hab. Jaros³aw Stolarski Instytut Paleobiologii PAN
Próbki wêglanów z muszli; analizy jakoœciowe i iloœciowe.

Zleceniodawca: mgr Anna Mozer, projekt wewnêtrzny Point Thomas
Ska³y wulkanogeniczne z Antaktydy; analizy jakoœciowe.

Zleceniodawca: dr Adam Porowski, ING PAN, projekt wewnêtrzny SR-SPA
Sztucznie str¹cane chlorki i fluorki; analiza jakoœciowa i iloœciowa.

Zleceniodawca: ITB
Próbki ilaste – analiza jakoœciowa i iloœciowa
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Zleceniodawca: Polgeol & Proxima / PIG
Próbki ilaste – przygotowanie, analiza jakoœciowa, iloœciowa, oznaczenie skurczu liniowego, separacja, sedymentacja, analiza

granulometryczna, sk³ad chemiczny(w tym zawartoœæ „margla”), LOI
Zleceniodawca: WNoZ UŒ 
2 dwudniowe eksperymenty termiczne z dyfrakcj¹ XRD w komorze mri

Zleceniodawca: WNoZ UŒ
Ucieranie próbek ska³ w m³ynku izogranularnym McCrone

LABORATORIUM GEOCHEMII IZOTOPÓW

Zleceniodawca: AGH
Datowania Lu-Hf i Sm-Nd

Zleceniodawca: Darek Botor AGH
Analizy trakowe AFT

Zleceniodawca: PGI Wroc³aw
Analiza sk³adu izotopowego Sr i Nd

Zleceniodawca: Slo vak Geo log i cal Sur vey
Analizy sk³adu izotopowego Sr i Nd

Zleceniodawca: ING Uniwersytet Wroc³awski
Datowania Sm-Nd i Lu-Hf

Zleceniodawca: ING Uniwerystet Wroc³awski
Analizy in situ LA ICPMS sk³adu chemicznego minera³ów i stopów metali

Zleceniodawca: R. Anczkiewicz grant „Himalaje”
Datowania Sm-Nd i Lu-Hf

Zleceniodawca: IFJ PAN
Pomiar sk³adu izotopowego Pu (drugi etap zlecenia niewykonany ze wzglêdu na odmowê zakupu czêœci zu¿ywalnych do

rozpylacza desolwacyjnego)

Zleceniodawca: K. Krajewski OBW
Analiza sk³adu izotopowego Sr

Zleceniodawca: R. Anczkiewicz OBK
Pomiary in situ LA MC ICPMS sk³adu izotopowego Sr

Zleceniodawca: A. Anczkiewicz OBK, grant nr N N307 475038
Datowania U-Pb in situ LA ICPMS cyrkonów

Zleceniodawca: A. Anczkiewicz OBK, N N307 475038
Datowania Lu-Hf apatytów

Zleceniodawca: ING UJ
Analizy sk³adu izotopowego Sr z win

LABORATORIUM PREPARATYKI GEOLOGICZNEJ

Zleceniodawca: dr Przemys³aw Gedl ING PAN OBK – zadanie wewnêtrzne „Dinoflagellata”
Wykonanie 210 preparatów palinologicznych

Zleceniodawca: mgr Urszula Jonkis ING PAN OBK – zadanie wewnêtrzne „Molasa”
Wykonanie 7 preparatów z minera³ów ciê¿kich

Zleceniodawca: mgr Jakub Bazarnik ING PAN OBK – grant „Cieszynity”
Wykonanie 38 preparatów do badañ w œwietle przechodz¹cym

Zleceniodawca: mgr Urszula Jonkis ING PAN OBK – zadanie wewnêtrzne „Molasa”
Wykonanie 10 preparatów z minera³ów ciê¿kich
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Zleceniodawca: dr Bartosz Budzyñ ING PAN OBK – zadanie wewnêtrzne „EXP”
Wykonanie 5 preparatów z minera³ów ciê¿kich

Zleceniodawca: dr Maciej Krajcarz ING PAN OBW – grant „Jaskinia Ciemna”
Wykonanie 37 preparatów do obserwacji w œwietle przechodz¹cym

Zleceniodawca: dr Maciej Krajcarz ING PAN OBW – zadanie wewnêtrzne „Jaskinie”
Wykonanie 50 preparatów do obserwacji w œwietle przechodz¹cym

Zleceniodawca: mgr Katarzyna Ko³tonik ING PAN OBK – zadanie wewnêtrzne „La ser”
Wykonanie 6 preparatów z minera³ów ciê¿kich

Zleceniodawca: dr Bartosz Budzyñ ING PAN OBK – zadanie wewnêtrzne „EXP”
Wykonanie 4 preparatów do obserwacji w œwietle przechodz¹cym

Zleceniodawca: dr Agnieszka Ciurej ING PAN OBK – zadanie wewnêtrzne
Wykonanie 10 preparatów do obserwacji w œwietle przechodz¹cym

Zleceniodawca: dr Aneta Anczkiewicz ING PAN OBK – grant „Himalaje”
Fazowanie 88 szkie³ek

Zleceniodawca: prof. dr hab. Jan Œrodoñ ING PAN OBK – zadanie badawcze „K-Ar”
Separacja cyrkonów i apatytów z 2 próbek

Zleceniodawca: mgr Jakub Bazarnik ING PAN OBK – grant „Cieszynity”
Wykonanie 40 preparatów do obserwacji w œwietle przechodz¹cym

Zleceniodawca: dr Agnieszka Ciurej ING PAN OBK – grant „Laminity”
Wykonanie 19 preparatów do obserwacji w œwietle przechodz¹cym

Zleceniodawca: prof. dr hab. Grzegorz Racki WNOZ UŒ – grant G. Rackiego
Separacja cyrkonów i apatytów z 1 próbki

Zleceniodawca: mgr Urszula Jonkis ING PAN OBK – zadanie wewnêtrzne „Molasa”
Wykonanie 7 preparatów z minera³ów ciê¿kich

Zleceniodawca: mgr Krzysztof Szopa WNOZ UŒ – zlecenie zewnêtrzne
Separacja minera³ów ciê¿kich z 4 próbek

Zleceniodawca: dr hab. Maria Lityñska Zaj¹c IAE PAN – zlecenie zewnêtrzne
Wykonanie 3 preparatów do obserwacji w œwietle przechodz¹cym

Zleceniodawca: prof. dr hab. Marek Lewandowski ING PAN OBW – grant „Velebit”
Separacja minera³ów ciê¿kich z 41 próbek

Zleceniodawca: dr hab. Rob ert Anczkiewicz ING PAN OBK – zadanie wewnêtrzne „Himalaje”
Wykonanie 30 preparatów do badañ w œwietle przechodz¹cym

LABORATORIUM MINERA£ÓW ILASTYCH 

Zleceniodawca: prof. Racki – grant
Wykonanie dyfraktogramów preparatów orientowanych (16 próbek)

Zleceniodawca: prof. Racki – grant
Wykonanie dyfraktogramów próbek proszkowych, (21 próbek)

Zleceniodawca: dr A.Ciurej – grant
Wykonanie dyfraktogramów próbek proszkowych, (16 próbek)

Zleceniodawca: dr A.Ciurej – grant
Wykonanie dyfraktogramów preparatów orientowanych (8 analiz)

Zleceniodawca: dr A.Derkowski – Chewron
Wykonanie dyfraktogramów próbek proszkowych, (171 próbek)
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LABORATORIUM BIOINDYKATORÓW

W 2012 r. wykonano na zlecenia wewnêtrzne w ING i dla innych jednostek:
Pracownia chemiczna:
– maceracja prób palinologicznych – 257 szt., 
– preparatyka chemiczna prób wioœlarkowych – 157 szt., 
– preparatyka chemiczna prób okrzemkowych – 27 szt., 
– preparatyka chemiczna prób izotopowych – 123 szt., 
– przesiewanie – 335 szt.
Pracownia preparatyki szcz¹tków krêgowców i biomarkerów:
– separacja szcz¹tków krêgowców – 225 szt., 
– przesiewanie – 225 szt., 
– pobieranie próbek proszkowych z kopalnego szkliwa zêbów – 274 szt., 
– czyszczenie ultradŸwiêkowe próbek koœci i zêbów kopalnych – 501 szt., 
– preparatyka chemiczna prób izotopowych – 309 szt.,
– ekstrakcja i kondensacja prób chromatograficznych – 23 szt.

LABORATORIUM ANALIZ PODSTAWOWYCH

W 2012 r. wykonano na zlecenia wewnêtrzne w ING i dla innych jednostek:
Pracownia mikroskopii skaningowej:
– sporz¹dzenie preparatów i wykonanie oznaczeñ sk³adu chemicznego materia³ów ilastych – ok. 260 preparatów i 1100

oznaczeñ (zlecenie zewnêtrzne); 
– wykonanie preparatów i rejestracja cyfrowa obrazów cyst – ok.15 preparatów, 500 obrazów; 
– oznaczenia sk³adu chemicznego EDS – 1307 punktów; 
– obserwacja powierzchni z cyfrow¹ rejestracj¹ obrazu i punktow¹ kontrol¹ sk³adu chemicznego – 59 godz.; 
– analiza i rejestracja obrazu rozk³adu pierwiastków – 29 mapingów; 
– cyfrowa rejestracja obrazów SEI i BSE, oznaczenia sk³adu chemicznego EDS – 16 preparatów ok. 100 oznaczeñ (zlecenie

zewnêtrzne).
Pracownia szlifierska: 
– wykonanie preparatów mikroskopowych polerowanych: 280 szt.; 
– wykonanie preparatów mikroskopowych dwustronnie polerowanych – 12 szt.; 
– wykonanie dopolerowania – 111 szt.; 
– wykonanie zg³adu z meteorytu dwustronnie polerowanego – 1 szt.; 
– czyszczenie z napylenia i polerowanie – 12 szt.; 
– ciêcie materia³ów naciekowych i amonitów – 91 lini; 
– wykonanie szlifów wielkoformatowych – 6 szt.
Pracownia kruszenia i separacji: 
– wstêpna preparacja materia³ów ilastych oraz oznaczania skurczliwoœci – ok.270 prób; 
– przygotowanie frakcji do separacji minera³ów i ucieranie do badañ geochemicznych i izotopowych – 7 szt.; 
– przygotowanie próbek lessów do badañ geochemicznych – 238 szt.; 
– szlamowanie próbek do badañ na izotopy trwa³e – 19 szt.; 
– wyseparowanie wêglanów biogenicznych do badañ izotopowych i rentgenostrukturalnych – 8 próbek.
Pracownia chemiczna – wytwarzanie wody zdemineralizowanej 
Ponadto p. D. Kusy prowadzi³a porz¹dkowanie materia³ów i próbek zmar³ej prof. N. Bakun-Czubarow, zakoñczonych

przekazaniem ich do archiwum lub osobom upowa¿nionym. 
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VII. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

UDZIA£ W MIÊDZYNARODOWYCH PROGRAMACH BADAWCZYCH

ATLAB
AC TION TO WARDS LAB O RA TO RIES EN HANCE MENT AND KNOW-HOW EX CHANGE 
FOR AD VANCED RE SEARCH ON GEOSYSTEM (ATLAB)
Projekt miêdzynarodowy UE: FP7-REGPOT-2011-1
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Lewandowski
Data rozpoczêcia: 1.10.2011, data zakoñczenia: 1.04.2015
Koordynator ze strony ING PAN: 

WP1: dr hab. Monika A. Kusiak – Pro ject Man ager
WP2: prof. Jan Œrodoñ
WP3: dr hab. Hel ena Hercamn
WP4: prof. Krystyna Szeroczyñska
WP5: prof. Ewa S³aby
WP6: dr Adam Porowski
WP7: dr hab. Jaros³aw Tyszka
WP8: prof. Marek Lewandowski – Pro ject Co or di na tor

G³ówne cele projektu:
– wzmocnienie potencja³u badawczego Centrum ATLAB utworzonego w ramach ING PAN
– rozbudowa czterech laboratoriów Centrum ATLAB;
– wzmocnienie potencja³u badawczego badaczy zatrudnionych w Centrum ATLAB,
– zacieœnienie wspó³pracy miêdzy ATLAB a jednostkami badawczymi partnerskimi,
– nawi¹zanie wspó³pracy z przemys³em oraz aplikacja innowacyjnych rozwi¹zañ,
– promocja ATLAB i ING PAN na poziomie kraju i Europy.
– wspó³praca z sieciami KPK dzia³aj¹cymi na rzecz tematów priorytetowych 7PR.

Projekt realizowany jest we wspó³pracy z zagranicznymi 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 2012 roku w realizacjê projektu ATLAB zaanga¿owanych by³o 41 osób zatrudnionych w ING
PAN.

Do g³ównych efektów projektu ATLAB w roku 2012 nale¿¹:
I. Zdobycie doœwiadczenia w zakresie zarz¹dzania projektem finansowanym przez Komisjê Euro-
pejsk¹.
II. Zatrudnienie 4 specjalistów:

1. dr hab. Stanislaw Mazur (geologia strukturalna, geofizyka)
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2. dr Mor gan Priolo (mineralogia minera³ów ilastych, nanotechnologie) z Uniwers. Texas, USA
3. dr Monika Klisch (geochemia izotopów)
4. dr Dinara Abbasowa (geochemia izotopów) z Azerbejd¿añskiej Akademii Nauk

III. Zakup aparatury badawczej za ³¹czn¹ kwotê ok. 3 900 000 PLN netto do laboratoriów ATLAB:
a. Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodowiska
 – Analizator elementarny CHNS „MicroCube”
 – Zestaw do automatycznej preparatyki próbek do badañ metod¹ LSC „Ox i dizer 307”
 – Spektrometr masowy Delta+ z chromatografem gazowym
 – Zestaw do poboru mikro-próbek do analiz sk³adu izotopów trwa³ych „MicroMill”
 – Analizator izotopowy G2201-i produkcji Picarro
 – Cieplarka
b. Laboratorium Geochemii Izotopów
 – Zestaw do polerowania próbek
 – Mikroskop
 – Rozpylacz desolwacyjny z autopodajnikiem do spektrometru MC-ICPMS Neptun
c. Laboratorium Minera³ów Ilastych
 – Systemu analityczny do próbek mineralnych sk³adaj¹cy siê z termowagi (TG), spektroskopu

podczerwieni (IR) oraz spektrometru masowego (MS).
IV. Organizacja 3 warsztatów specjalistycznych:

1. „El e ments and iso topes in the anal y ses of extraterrestial and ter res trial ma te ri als”,
     3-5.04.2012; prof. Ewa S³aby 

2. „Sci ence for in dus try: Ne ces sity is the mother of in ven tion”, 20-22.06.2012; prof. Marek
     Lewandowski

3. „In di vid ual Prop erty Rights (IPR) is sues, pat ents, eth i cal is sues and le gal as pects of knowl -
     edge trans fer be tween sci ence and in dus try in Po land and EU”, 13-14.09.2012; prof. Marek
     Lewandowski
V. Wyjazdy pracowników ING PAN do oœrodków partnerskich (³¹cznie ok. 12 osobomiesiêcy):

1. Katarzyna Lisowiec, GFZ (Potsdam)
2. Krzysztof Krajewski, Atomki (Debrecen)
3. Rob ert Anczkiewicz, Royal Hol lo way, Uni ver sity of Lon don (Londyn)
4. Jaros³aw Tyszka, AWI (Brema)
5. Marek Szczerba, SUBATECH (Nantes) 

oraz przyjazdy specjalistów zagranicznych:
1. Dan iel Harlov, GFZ
2. Zoltan Pecskay, Atomki
3. Istvan Dunkl, Uni ver sity of Gottingen
4. Wolfgang Mul ler, Royal Hol lo way, Uni ver sity of Lon don

VI. Wyjazdy 6 pracowników ING PAN na konferencje organizowane w Europie oraz 6 poza granice
Europy:
VII. Wspó³praca z przemys³em:

1. Intensyfikacja dzia³añ Instytutu w obszarze marketingu i reklamy w³asnych osi¹gniêæ nauko-
wych i mo¿liwoœci badawczych.

2. Wzrost dzia³alnoœci ukierunkowanej na tworzenie w³asnego know-how i nowoczesnego za-
rz¹dzania w³asnoœci¹ intelektualn¹.

3. Polepszenie wizerunku Instytutu na rynku innowacyjnych us³ug badawczych i analitycznych.
4. Wzrost znaczenia Instytutu jako jednostki zdolnej do absorbowania nowoczesnej aparatury

naukowo-badawczej i przyci¹gania specjalistów wysokiej klasy.
5. Poprawa wizerunku Instytutu jako znacz¹cego partnera w innowacyjnych projektach we wspó³-

pracy z sektorem przemys³owym ukierunkowanym na poszukiwanie, wydobywanie i zagospodaro-
wanie zasobów naturalnych, ochronê œrodowiska, gospodarowanie zasobami wód podziemnych.

6. Organizacja dwóch warsztatów tematycznych (prof. Marek Lewandowski – patrz pkt. IV).
VIII. Wzmocnienie promocji ING PAN oraz nauk geologicznych poprzez:

1. Opracowanie zintegrowanego systemu komunikacji medialnej (m.in. ulotki, foldery, plakaty)
2. Projekt i publikacjê strony internetowej www.atlab.eu;
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3. Organizacjê i aktywny udzia³ w popularnonaukowych wydarzeniach promocyjnych, m.in.
w Nocy Muzeów, Ma³opolskiej Nocy Naukowców, Pikniku Polskiego Radia i Centrum Kopernik

4. Wzrost aktywnoœci medialnej (Rzeczpospolita, Innowacyjny Start, rozg³oœnie radiowe, internet)
5. Rozpoczêcie produkcji serii filmów promuj¹cych nauki geologiczne oraz badania naukowe w

ING PAN

Pro ject: Tar get ing Shale Gas with Ad vanced Min er al ogy and Geo chem is try (SGMG)
Koordynator: Chev ron ETC, Hous ton, TX, USA
Kierownik projektu w ING PAN: dr Arkadiusz Derkowski
Data rozpoczêcia: 2.01.2012, data zakoñczenia: 31.12.2014

Badania naukowe finansowane przez kompaniê naftow¹: mineralogia i geochemia organiczna oraz
nieorganiczna czarnych ³upków dolnego paleozoiku basenu ba³tyckiego, zmiennoœæ mineralogiczna,
geochemiczna i petrofizyczna w transekcie diagenetycznym E–W.

Pro ject: Ant arc tic Cli mate Evo lu tion (ACE)
Partnerzy: Projekt realizowany przez wiele oœrodków naukowych z ca³ego œwiata pod egid¹ SCAR
(Scientific Com mit tee on Ant arc tic Re search), powsta³y na bazie wczeœniejszego programu Ant arc tic
Off shore Stra tig ra phy (ANTOSTRAT)
Koordynator ze strony ING PAN: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, mgr Anna Mozer
2008–2012

W ramach projektu ACE Instytut Nauk Geologicznych PAN prowadzi zadania badawcze doty-
cz¹ce litostratygrafii, chemostratygrafii i rekonstrukcji paleoklimatycznych kenozoicznych formacji
skalnych na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych. Zastosowane metody to
kartowanie i profilowanie geologiczne, badania petrograficzno-geochemiczne oraz datowania ska³ me-
todami izotopów radiogenicznych i metod¹ izotopowej stratygrafii strontowej. Zadania te s¹ realizo-
wane we wspó³pracy z Wydzia³em Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Fizyki
Nuklearnej Wêgierskiej Akademii Nauk (ATOMKI).

IGCP 575 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. Partnerzy: Projekt realizowany przez 42 instytucje
naukowe z 19 krajów
Koordynator ze strony ING PAN: dr Artur Kêdzior, dr Mariusz Paszkowski, dr Aneta Anczkiewicz
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 Wschod-
nich przez Ba³kany, rejon Morza Czarnego (³¹cznie z Anatoli¹ i Donbasem) a¿ po Kaukaz i reprezentuje
wschodni¹ czêœæ pasa obni¿eñ przedgórskich ³añcucha waryscyjskiego wraz z basenami œródgórskimi.
Badania koncentruj¹ siê zró¿nicowaniu roœlinnoœci karboñskiej i zró¿nicowaniu paleobiogeograficznym
w celu okreœlenia zmian œrodowiskowych w czasie. Specjaln¹ uwagê po³o¿ono na badania zwierz¹t
l¹dowych oraz ryb. Analiza szcz¹tków roœlinnych i zwierzêcych pozwoli lepiej zrozumieæ zale¿noœci
czasowo-przestrzenne pomiêdzy obecnie rozdzielonymi basenami, a przez to stworzyæ jak najlepszy
model paleogeograficzny. Ponadto integracja danych sedymentologicznych z zapisem paleontologicz-
nym daje mo¿liwoœæ skonstruowania syntetycznego modelu siedlisk i zmian biotycznych wschodniej
Eurameryki.

Pro ject: Dy nam ics of Cli mate and Land scape Evo lu tion of Cul tural Land scapes
in the North ern Cen tral Eu ro pean Low lands since the Last Ice Age – Vir tual In sti tute
of In te grated Cli mate and Land scape Evo lu tion Anal y ses ICLEA
Partnerzy: Projekt realizowany przez Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Ernst Moritz Arndt Uni -
ver sity Greifswald , Brandenburgische Technische Universität Cottbus BTU, Polska Akademia Nauk
Koordynator ze strony ING PAN: dr Milena Obremska
2012–2017
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Helmholtz Cen tre Potsdam GFZ niemieckiego Centrum Badañ Geologicznych, Ernst Moritz Arndt 
Uni ver sity Greifswald (UNI Greifswald) i Brandenburgii Politechnika Cottbus (BTU), wraz ze swoim
partnerem Polskiej Akademii Nauk (PAN) d¹¿¹ do koncentracji zdolnoœci badawczych i ekspertyz
w celu badania procesów klimatycznych i ewolucji krajobrazu w historycznym krajobrazie kulturowym
rozci¹gaj¹cym siê od pó³nocno-wschodnich Niemczech po pó³nocno-zachodni¹ Polskê. D³ugotermi-
nowe misja Wirtualnego Instytutu Zintegrowanego Klimatu i Analiz Ewolucji Krajobrazowych (ICLEA)
ma zapewniæ bazy danych dla ci¹g³ego zachowania œrodowiska w oparciu o dog³êbne zrozumienie
procesów zachodz¹cych w istotnych skalach czasowych. Koncepcja ³¹czenia skal czasowych zosta³a
stworzona poprzez integracjê danych z monitorowania i analiz wielu proxy w celu kompleksowego
zrozumienia procesów ewolucji krajobrazu i odró¿nienia procesów naturalnych od wynikaj¹cych z od-
dzia³ywania cz³owieka. Nacisk zostanie po³o¿ony na naturalne archiwa analizowane w sezonowej
rozdzielczoœci czasowej, w celu umo¿liwienia bezpoœredniego po³¹czenia i kalibracji danych wielu
proxy z danymi instrumentalnymi. Pó³nocneniziny Europy Œrodkowej zostan¹ wykorzystane jako na-
turalne laboratorium pozwalaj¹ce na systematyczne i ca³oœciowe podejœcie. ICLEA ma zapewniæ panel
dla opartych na systemie badañ zmiennoœci klimatu i reakcji œrodowiska. Obejmuje to istotne pytania
o ró¿nej wra¿liwoœci, progów krytycznych i nieliniowej reakcji w ró¿nym czasie i skali przestrzennej.
W d³u¿szej perspektywie ta wiedza pomo¿e w lepszym przewidywaniu przysz³ych zmian œrodowis-
kowych i wp³ynie na rozwój skutecznych strategii adaptacyjnych w œwiecie pod wp³ywem zmian
klimatycznych.

W ramach wspó³pracy wykonujê analizê palinologiczn¹ wysokiej rozdzielczoœci laminowanych
osadów jeziornych.

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, dr Eiichi Seatoyama
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. G³ównym œrodkiem prze-
kazu informacji bêdzie witryna internetowa eForams.org za³o¿ona przez pracowników Laboratorium
Modelowania Biogeosystemu. Opracowano rozszerzenie BibWiki do oprogramowania MediaWiki jako 
narzêdzia do zbierania i przeszukiwania danych literaturowych.

PERGAMON
Pro ject: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). COST Action
ES0902 
Koordynator ze strony ING PAN: prof. Marek Lewandowski
Szczegó³y na stronie: www.cost-pergamon.eu

Pro gram PERGAMON obejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do lepszego rozpoznania iloœci metanu
wydzielanego do atmosfery ze Ÿróde³ morskich i l¹dowych rejonów arktycznych i okreœlenia jego
wp³ywu na klimat globalny. Projektowane s¹ badania nad Ÿród³ami i typami wystêpowania metanu,
mechanizmami jego migracji, cyklu biogeochemicznego, mechanizmu uwalniania ze Ÿród³a i iloœcio-
wego ujêcia wyp³ywu metanu do atmosfery.

Pro gram dynamicznie siê rozwija i kilka nowych krajów zg³osi³o swój akces do badañ nad obie-
giem metanu w obszarach polarnych W 2012 r. by³y przeprowadzone w warsztaty na Texel w Holandii –
udzia³ prof. M. Lewandowski i dr hab. J. Tyszka: PERGAMON Work shop: Ben thic foraminifera,
bio-in di ca tor of nat u ral and man-made meth ane/oil emis sion, NIOZ – Royal Neth er lands In sti tute for
Sea Re search, 26-29.06.2012
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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: Projekt realizowany we wspó³pracy z Instytutem Geofizyki PAN oraz ION Geo phys i cal
(USA)
Koordynator ze strony ING PAN: dr hab. Piotr Krzywiec, dr hab. Stanis³aw Mazur, mgr Mateusz
Miko³ajczak, prof. Marek Lewandowski
2011–2026

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

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

– re pro cess ing i reinterpretacjê kilku tysiêcy kilometrów archiwalnych profili sejsmicznych;
– pomiary, przetwarzanie i interpretacje analogicznej ilosci profili magnetotellurycznych;
– zintegrowan¹ interpretacjê geofizyczno-geologiczn¹ wykorzystuj¹c¹ równie¿ dane grawime-

tryczne i magnetyczne.
Pomierzone w ramach projektu PolandSPAN dane sejsmiczne bed¹ unikalnym, w skali œwiatowej,

zestawem danych sejsmicznych (w szczególnoœci co do czêœci l¹dowej projektu). Wyniki interpretacji
tych danych pozwol¹ zrozumieæ wg³êbn¹ budowê strukturaln¹ kraju w sposób jakoœciowo i iloœciowo
najbardziej nowoczesny, nieosi¹galny innymi metodami. Zakres programu i oczekiwane rezultaty sta-
nowiæ bed¹ 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 przedsiewziêcie
bardzo atrakcyjnym ze wzglêdów ekonomicznych, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich intere-
sów Skarbu Panstwa ze wzglêdu na w³asnoœæ danych pomiarowych oraz swobodê ich wykorzystania
w zakresie przewidzianym stosownymi ustawami. (M. Lewandowski, 2011)

W roku 2012 g³ównym obszarem dzia³anoœci w ramach projektu PolandSPAN by³y sejsmiczne
pomiary terenowe, realizowane na zlecenie firmy ION przez firmê Vi king. Pomiary zakoñczono w
grudniu 2012 roku. Równolegle z pomiarami terenowymi prowadzony by³ procesing danych w domenie
czasu, rozpoczêto rownie¿ przetwarzanie w domenie g³êbokoœci (Prestack Depth Mi gra tion). W oparciu
o pierwsze wyniki przetwarzania w domenie czasu przygotowywane by³y wstêpne zinterpretowane
wybranych profili sejsmicznych, które wykorzystywane do roboczych prezentacji dla firm naftowych
bior¹cych udzia³ w projekcie PolandSPAN b¹dŸ te¿ rozwa¿aj¹cych przyst¹pienie do tego projektu.
Oprócz prac w zakresie danych sejsmicznych kontynuowane by³y równie¿ prace dotycz¹ce innego
rodzaju danych. W oparciu o dane z wybranych otworów kalibrujacych opracowywany by³ regionalny
schemat stratygrafii sekwencyjnej dla dolnego paleozoiku. W zakresie analiz danych karota¿owych
zakoñczono normalizacje podstawowych zestawów krzywych geofizycznych dla otworów kalibracyj-
nych, rozpoczêto równie¿ opracowywanie syntetycznych krzywych akustycznych i gêstoœciowych,
potrzebnych do konstrukcji sejsmogramów syntetycznych, które bêd¹ wykorzystywane do precyzyj-
nego dowi¹zania danych otworowych i sejsmicznych. Wykorzystuj¹c dane grawimetryczne i magne-
tyczne opracowano szereg przetworzonych map pól potencjalnych dla obszaru pierwszej fazy projektu
PolandSPAN, rozpoczêto równie¿ konstrukcjê profili obrazuj¹cych po³o¿enie stropu pod³o¿a, które
zostan¹ wykorzystane w trakcie przetwarzania danych sejsmicznych w domenie g³êbokoœciowej. (P.
Krzywiec)

Dane grawimetryczne i magnetyczne dla obszaru eksperymentu PolandSPAN zosta³y wczytane do
bazy danych w formacie Geosoft. Obliczono szereg transformacji i pochodnych potrzebnych dla inter-
pretacji jakoœciowej i iloœciowej. Zastosowano tak¿e procedury pozwalaj¹ce na uzupe³nienie luk w po-
kryciu danymi magnetycznymi. Transformacje i pochodne zosta³y zachowane jako siatki danych w for-
macie Geosoft oraz XYZ, a tak¿e jako mapy rastrowe (georeferenced tiffs). W oparciu o nie przeprowa-
dzono interpretacjê jakoœciow¹ map grawimetrycznych i magnetycznych. Mapy zostaly tak¿e zacho-
wane w formacie pozwalaj¹cym na bezpoœrednie wczytanie ich do programu King dom Suite s³u¿¹cego
do interpretacji danych sejsmicznych. Z siatek danych wyekstrahowano pro file grawimetryczne, ma-
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gnetyczne i topograficzne wzd³u¿ linii sejsmicznych PolandSPAN. Zosta³y one zachowane jako baza
danych stanowi¹ca punkt wyjœcia dla dwuwymiarowego modelowania grawimetrycznego i magnetycz-
nego. W oparciu o profile magnetyczne wzd³u¿ linii sejsmicznych PolandSPAN obliczono g³êbokoœæ do 
magnetycznego pod³o¿a przy u¿yciu trzech metod: (1) Werner Deconvolution, (2) An a lytic Sig nal i (3)
Ex tended Eu ler Deconvolution. Otrzymane wyniki zosta³y zweryfikowane i skorygowane przy pomocy
dostêpnych danych otworowych. (S. Mazur)

Projekt Po lo nium
Temat: Deformacja meteorytów: implikacje dla poznania historii zderzeniowej
i metamorficznej as ter oid
Part ner: Cen tre Europeen de Re cher che et d'Enseignement en Geosciences de l'Environment (CEREGE)
Koordynatorzy: mgr Agata Krzesiñska, dr Jérôme Gattacceca

Celem projektu jest zbadanie zale¿noœci istniej¹cych pomiêdzy anizotropi¹ podatnoœci magnetycz- 
nej a mezostrukturalnymi i mikrostrukturalnymi produktami deformacji uderzeniowej chondrytów zwy- 
czajnych. Chondryty zwyczajne maj¹ bowiem rozwiniêt¹ wiêŸbê magnetyczn¹ i jej obecnoœæ przypisy-
wana jest dzia³aniu kompresji i fali uderzeniowej. W roku ubieg³ym podjêto badania nad magnetycznym
zapisem deformacji meteorytu Pu³tusk oraz pokrewnego mu chondrytu Zag, reprezentuj¹cego tê sam¹
grupê chemiczn¹ H.

Badania anizotropii podatnoœci magnetycznej i remanescencji magnetycznej wykonane zosta³y dla
izometrycznych próbek obu meteorytów z wyborem fragmentów z mikrostrukturalnych zapisem defor-
macji. Analizie poddane by³y fragmenty zidentyfikowane mikrostrukturalnie jako zawieraj¹ce strefy
kataklastyczne oraz frag ment stopu impaktowego.

Wyniki wskazuj¹ na obecnoœæ wiêŸby magnetycznej w tych meteorytach charakteryzuj¹cej siê
obecnoœci¹ foliacji i miejscami na³o¿onej na ni¹ lineacji. Stop impaktowy wykazuje silnie anizotropow¹
wiêŸbê. Orientacja osi elipsoidy podatnoœci magnetycznej jest jednak zmienna w obrêbie próbki wska-
zuj¹c na teksturê z p³yniêcia i szybkie stygniêcie stopu. Podatnoœæ magnetyczna badanych fragmentów
stopu jest zmienna, miejscami ni¿sza a miejscami wy¿sza od œredniej podatnoœci chondrytów H co
œwiadczy o segrageacji i mobilizacji stopu metaliczno-siarczkowego w ma³ej skali.

Fragmenty skataklazowane wykazuj¹ spójn¹ orientacjê osi elipsoidy odkszta³cenia w obrêbie stref
dotkniêtych kataklaz¹ i ich otoczenia. Po³o¿enie p³aszczyzny foliacji zgodne jest z mikrostrukturalnym
zapisem deformacji œciêciowej – mikroœciêciami i p³aszczyznami generacji stref pseudotachylitowych.
Obserwuje siê wzrost anizotropii podatnoœci magnetycznej wraz z zaawansowaniem deformacji kata-
klastycznej co wskazuje na zwi¹zek pomiêdzy kruchym procesem brekcjowania minera³ów krzemiano-
wych i podatn¹ deformacj¹ ziaren fazy metalicznej i/lub tworzeniem ich uprzywilejowanej orientacji
kszta³tu.

Pro ject: Early Neoproterozoic Orogens in the Arc tic (RIS 5328)
Partnerzy: Uppsala Uni ver sity, De part ment of Earth Sci ences, Solid Earth Ge ol ogy; Swed ish Po lar Re -
search Sec re tar iat; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska
Koordynator ze strony ING PAN: mgr in¿. Jakub Bazarnik

Projekt NOA (Orogeneza Neoproterozoiczna w Arktyce) zajmuje siê ska³ami powsta³ymi lub
zmienionymi w trakcie neoproterozoicznych epizodów górotwórczych (1000–542 Ma). Projekt ma
równie¿ na celu badanie ich ewolucji podczas póŸniejszych epizodów tektonicznych. Wyniki badañ oraz 
obserwacji terenowych z 2011 roku (z zachodniej czêœci Nordensköld) wskazuj¹, ¿e strefa paleozoicz-
nych (Kaledoñskich) wysokometamorficznych ska³ znanych z po³udniowego Spitsbergenu, mo¿e kon-
tynuowaæ siê w kierunku pó³nocnym, a tak¿e wystêpowaæ w innych czêœciach archipelagu. Dlatego
podczas wyprawy NOA-Svalbard w 2012 odwiedzono dwa miejsca na Prins Karls Forland (Rich ard-
laguna i Selv¯gen), a nastêpnie Sommerfeldtbukta na po³udniu Spitsbergenu. W celu porównania jed-
nostek geologicznych z ró¿nych obszarów archipelagu Svalbardu, wykonano badania terenowe oraz
pobrano próbki ska³ metamorficznych do badañ petrologicznych i ska³ osadowych w celu analizy pro-
weniencji. Dane dla próbek zebranych podczas NOA-Svalbard 2012 zarejestrowano w miêdzynaro-
dowej numeracji GeoSample (IGSN) w Systemie Rejestracji Próbek (SESAR; www.geosamples.
„NOA-Svalbard”).
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FP7-PEO PLE-2012-NIGHT
Koordynatorzy: prof. dr hab. Marek Lewandowski, dr hab. Jaros³aw Tyszka (koordynacja meryto-
ryczna)

ING PAN by³ formalnym partnerem w projekcie nr 316382 FP7-PEO PLE-2012-NIGHT 7.
Programu Ramowego koordynowanym przez Ma³opolski Urz¹d Marsza³kowski. Ma³opolska Noc
Naukowców 2012 zorganizowana przez Instytut Nauk Geologicznych PAN w Oœrodku Badawczym w
Krakowie odbywa³a siê 28 wrzeœnia 2012 r. pod has³em: „Geologiczne podró¿e w czasie i przestrzeni”.
Wydarzenie by³o czêœci¹ Europejskiej Nocy Naukowców zorganizowanej wspólnie z kilkunastoma
najwiêkszymi instytucjami naukowymi Ma³opolski i wspó³finansowanej w postaci projektu Komisji
Europejskiej. W przygotowaniu ca³ego przedsiêwziêcia wziê³o udzia³ 36 pracowników naukowych i
administracyjno-technicznych ING PAN. Oœrodek Badawczy przyj¹³ 475 osób zwiedzaj¹cych, które
uczestniczy³y w pokazach multimedialnych, warsztatach naukowych, prezentacjach laboratoriów oraz
wystawy Muzeum Geologicznego ING PAN. Specjalnie na to wydarzenie promuj¹ce naukê wydruko-
wano materia³y edukacyjne w postaci spirali czasu geologicznego oraz zak³adki z podzia³em er i okre-
sów geologicznych. Opublikowano równie¿ krótkie artyku³y w periodyku „Innowacyjny Start” oraz
wziêto udzia³ w konferencji prasowej i wywiadach radiowych.

The Earth in Tran si tion: from Ear li est Crust to Ear li est Pre served Rocks
Grant FP7: Peo ple: PIOF-GA-2010-27
Kierownik projektu: dr hab. Monika A. Kusiak
Wykonawca w ING PAN: dr habi. Monika A. Kusiak
Data rozpoczêcia: 15.08.2011, data zakoñczenia: 14.08.2014

Obecna wiedza na temat natury i pochodzenia najwczeœniejszej skorupy ziemskiej pochodzi g³ów-
nie z badañ cyrkonu. Najstarsze ziarna cyrkonu na Ziemi, pochodz¹ce z Jack Hills w Australii, dostar-
czaj¹ szerokiego zakresu informacji i reprezentuj¹ swojego rodzaju kapsu³ê czasu o tym, jak wyglada³a
Ziemia w okresie 4.4–4.0 Ga podczas Hadeiku. Cyrkony te s¹ ziarnami detrytycznymi zachowanymi
w znacznie m³odszych osadach, na Ziemi nie przetrwa³y ¿adne ska³y tego wieku. Aplikuj¹c najnowsze
metody analityczne do ró¿nych systemów izotopowych w cyrkonach, mo¿na wnioskowaæ, ¿e skorupa
kontynentalna i oceany uformowane na wczesnym etapie rozwoju historii Ziemi styg³y znacznie szyb-
ciej ni¿ s¹dzono wczeœniej. Porównanie informacji z danych zachowanych w tych ziarnach detry-
tycznych oraz najstarszych ska³ach na Ziemi pozwala nam na poszerzenie wiedzy o tym najstarszym
okresie geologicznym. Najstarsze zachowane ska³y pochodz¹ z kilku miejsc na Ziemi, takich jak Antar-
ktyda, Kanada, Chiny, Grenlandia, Zachodnia Aus tra lia i Suazi. Szczegó³owe badania, które s¹ w toku
pozwol¹ na dalsze scharakteryzowanie natury najwczeœniej zachowanej skorupy ziemskiej i, co wa¿-
niejsze, podjêcie próby odpowiedzi na pytanie jakie zmiany nast¹pi³y od czasu formowania siê najstar-
szych cyrkonów (4.4 Ga) do najstarszej zachowanej skorupy ziemskiej (4.03 Ga). 

 
WYKAZ TEMATÓW REALIZOWANYCH W 2012 ROKU NA PODSTAWIE UMÓW

Nr Temat
Wykonawca

w ING
Partner zagraniczny

Okres
umowy

ARGENTYNA

1

Korelacja stadiów ewolucji paleoklimatycz-
nej Antarktyki Zachodniej w kenozoiku na
podstawie danych geologicznych z wyspy
Sey mour i z Wyspy Króla Jerzego

prof. Krzysztof
Krajewski

prof. dr Sergio Marenssi,
Instituto Antártico Argentino,
Bue nos Ai res, Argentyna

2012-2015

CHINY

2

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

2008-2012
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Nr Temat
Wykonawca

w ING
Part ner zagraniczny

Okres
umowy

CZECHY

3

Ar chi tec ture and growth of subduction
accretionary prism in the Sudetes - iden ti fi -
ca tion of re la tion ships be tween ex hu ma tion
mech a nisms and tectono-ther mal di ver sity
be tween Palaeozoic terrans in the Eu ro pean
Variscan belt

dr hab. Stanis³aw
Mazur

Czech Geo log i cal Sur vey,
Prague, Czech Re pub lic

2012-2015

FRANCJA

4
Procesy ekwilibracji i re-ekwilibracji w
granitach Archaicznych

prof. Ewa S³aby

prof. Herve Mar tin, Lab.
Mag mas et Volcans, OPGC,
CNRS, Universite Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand,
France

2010-2015

5
Deformacja meteorytów: implikacje dla
poznania historii zderzeniowej i
metamorficznej as ter oid

mgr Agata
Krzesiñska

prof. Jerome Gattacceca,
CEREGE

2012-2013

INDIE

6

Opracowanie nowej, wielo-narzêdziowej
metody u¿ytecznej w badaniach materii
(ska³y-minera³u) powsta³ej w wyniku
wieloetapowego procesu

Prof. dr hab. Ewa
S³aby

prof. Santosh Kumar, Kumaun 
Uni ver sity, De part ment of Ge -
ol ogy

2012,
2013-2015

ROSJA

7

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

dr Adam
Porowski

dr Natalia Vinograd,
Uniwersytet w St. Petersburgu

2009-2014

8
Zmiany zachodz¹ce w jeziorach w Polsce i
Rosji pod wp³ywem klimatu i dzia³alnoœci
cz³owieka

prof. Krystyna
Szeroczyñska

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

2011-2013

9

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

10

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 Nauk

2011-2015

11
Opracowanie metod analizy geochemicznej
materii pozaziemskiej

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

2011-2015

RUMUNIA

12
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
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Nr Temat
Wykonawca

w ING
Part ner zagraniczny

Okres
umowy

S£OWA CJA

13
Aktywnoœæ tektoniczna Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej od miocenu do dziœ

prof. Antoni
Tokarski

dr Dušan Starek, Inst.
Geologiczny, S³owacka
Akademia Nauk

2010-2012

UKRAINA

14
Wspó³praca naukowa, badawcza
i edukacyjna

dr Artur Kêdzior
Donetsk Na tional Tech ni cal
Univ

2010-2015

15

Wêglowodory niekonwencjonalne polskiej
i ukraiñskiej czêœci basenu dolnego
paleozoiku na krawêdzi kratonu
wschodnioeuropejskiego

dr hab. Piotr
Krzywiec

Instytut Geologii i Geochemii
Paliw Kopalnych Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy

Od 2012
bezterm.

USA

16 Projekt badañ sejsmicznych PolandSPAN
prof. Marek
Lewandowski

Buffenmyer, V., ION GTX
Tech nol ogy

2011-2027

WÊGRY

17
Relacje pomiêdzy anizotropi¹ magnetyczn¹
a deformacj¹ tektoniczn¹ w Karpatach
zewnêtrznych

prof. Antoni
Tokarski

dr Emõ Márton, Instytut
Geofizyczny Wêgier

2011-2013

18
Geochronologia kenozoicznej sukcesji
skalnej Wyspy Króla Jerzego, Antarktyka
Zachodnia

prof. Krzysztof
Krajewski

dr Zoltan Pecskay, Instytut
Badañ Nuklearnych WAN

2011-2013

WIELKA BRYTANIA

19
Wspó³praca w zakresie badañ dotycz¹cych
z³ó¿ wêglowodorów niekonwencjonalnych
(projekty badawcze Re FINE, ShARE)

dr hab. Piotr
Krzywiec

Uni ver sity of Dur ham, Dur -
ham, Wlk. Bryt.

2012-
2017

20

Badania geochemiczne paleozoicznych i
mezozoicznych ska³ ³upkowych
ods³aniaj¹cych siê w obszarze
œwiêtokrzyskim

dr hab. Piotr
Krzywiec

Im pe rial Col lege of Sci ence,
Tech nol ogy and Med i cine.
De part ment of Earth Sci ence
& En gi neer ing

2012-
2017

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI TEMATÓW

ARGENTYNA (Let ter of In tent)

Temat: Korelacja stadiów ewolucji paleoklimatycznej Antarktyki Zachodniej w kenozoiku
na podstawie danych geologicznych z wyspy Sey mour i z Wyspy Króla Jerzego (Cor re la tion
of stages of the Ce no zoic cli mate evo lu tion of West Antarctica based on geo log i cal data sets from
Sey mour Is land and King George Island)

Part ner: Instituto Antártico Argentino, Bue nos Ai res, Argentyna 
Koordynatorzy: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, prof. dr Sergio Marenssi

W trakcie pobytu w Argentynie w okresie kwiecieñ-czerwiec 2012 Krzysztof Krajewski nawi¹za³
wspó³pracê z Instytutem Antarktycznym w Bue nos Ai res (Instituto Antártico Argentino, IAA). W trak-
cie rozmów z prof. Sergio Marenssim, Dyrektorem IAA ustalono, i¿ podstawowym obszarem wspó³-
pracy pomiêdzy IAA i ING PAN bêdzie analiza ewolucji paleoklimatycznej rejonu pó³nocnego Pó³-
wyspu Antarktycznego w kenozoiku, zapisanej w sukcesjach skalnych wyspy Sey mour (Sey mour Is land 
- Isla Marambio) w basenie za³ukowym James Ross oraz Wyspy Króla Jerzego (King George Is land -
Isla de 25 Mayo) w ³uku wulkanicznym Szetlandów Po³udniowych (South Shet land Is lands). Kapitalna

69



wiêkszoœæ danych geochronologicznych w tych dwóch obszarach zosta³a pozyskana odpowiednio przez 
ekspedycje argentyñskie i polskie, jednak brak jest precyzyjnej korelacji tych zapisów. Celem wspó³-
pracy bêdzie przedstawienie spójnego schematu geochronologicznego dla Antarktyki Zachodniej, obej-
muj¹cego sta dia och³adzania siê klimatu w starszym kenozoiku (paleocen–eocen) oraz powstanie i etapy 
rozwoju kriosfery antarktycznej w oligocenie i miocenie. Przeanalizowano dostêpne dane geochrono-
logiczne oraz omówiono zestaw wskaŸników paleoklimatycznych mo¿liwy do zastosowania przy kore-
lacjach danych argentyñskich i polskich. Ustalono te¿ wstêpny harmonogram wspó³pracy na rok 2013.
Krzysztof Krajewski z³o¿y³ w Instytucie Antarktycznym w Bue nos Ai res formalny list intencyjny
wspó³pracy ze strony Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz uzyska³ zaproszenie badawcze do IAA
na rok 2013.

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 oparciu o umowê z Inst.Geoch. CHAN wykonywany by³ projekt miêdzynarodowy niewspó³-
finansowany – MNiSW: Nr 590/N-CHINY/2009/0.

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: Lab. Mag mas et Volcans, OPGC, CNRS, Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand,
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i prof. dr Herve Mar tin

Projekt skoncentrowany by³ na dwóch plutonach granitoidowych póŸno-archaicznych, umiejsco-
wionych w pasie Limpopo w Afryce Po³udniowej. S¹ one markerem przejœcia od dynamiki rozwoju
wczesnej proto-skorupy archaicznej do wspó³czesnej. Jeden z nich BulaÎ jest silnie naznaczony meta-
morfizmem w facji granulitowej, podczas, gdy drugi jest prawie niezmetamorfizowany. Celem projektu
by³o okreœlenie, czy metamorfizm ten (wykazuj¹cy relacje do migracji roztworów wzd³u¿ szwu Lim-
popo) wp³yn¹³ na zmianê sygnatury geochemicznej i teksturalnej ska³ magmowych (re-ekwilibracja).

Najciekawsze wyniki uzyskano w wyniku badañ metod¹ katodoluminescencji. Badania wykonano
w Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej (OB. Warszawa, ING PAN), w sk³ad której wchodz¹ tak¿e
mikroskopy, w tym mikroskop z przystawk¹ CL. Dodatkowo badania wykonywano w laboratoriach
Katedry Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska UJK w Kielcach. 

Badania obejmowa³y analizê tekstur wzrostu (krystalizacji pierwotnej), rozpuszczania w stopach
hybrydalnych, ponownego wzrostu po uchwyceniu powtórnego stanu równowagi. Badania takie prze-
prowadzono dla skaleni alkalicznych, plagioklazów oraz minera³ów akcesorycznych – g³ównie apatytu.
Zarejestrowano widma zebrane w obrêbie badanych obszarów. Stwierdzono bogat¹ œcie¿kê krystalizacji 
faz, z wieloma etapami zmian w fizyko-chemicznych warunkach krystalizacji magmy. Tekstury wzrostu 
wielu minera³ów wskazuj¹ na wielokrotne procesy kontaminacji stopów. Dane te rzucaj¹ nowe œwiat³o
na badania genezy plutonów archaicznych pasa Limpopo. Mo¿liwoœæ okreœlenia etapowoœci ewolucji
magm archaicznych, ich rejestracja, udokumentowanie zmian wywo³anych tak¹ LLD (liq uid line of de -
scent) bêdzie nastêpnie wykorzystana do tworzenia modeli ewolucji proto-skorupy archaicznej. 
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INDIE
Pozorumienie o wspó³pracy naukowej PAN i INSA

Temat: Opracowanie nowej, wielonarzêdziowej metody u¿ytecznej w badaniach materii
(ska³y-minera³u) powsta³ej w wyniku wieloetapowego procesu (New multi-tools meth ods use ful
for re search on a mat ter (rock - min eral) orig i nat ing from mul ti stage pro cess).

Part ner: De part ment Of Ge ol ogy, Kumaun Uni ver sity, Cen tre Of Ad vanced Study (CAS)
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby, prof. dr Santosh Kumar

Celem projektu jest opracowanie nowego wielo-narzêdziowego schematu badañ nad materi¹ pow-
sta³¹ w wyniku procesu wielofazowego. A¿eby badaæ i potwierdziæ istnienie wp³ywu wielu procesów na
zmiany zachodz¹ce w geosystemie nie wystarczy mieæ dane o sk³adzie ca³kowitym ska³y; badania nad
pojedynczymi fazami s¹ potrzebne. Zwykle zachowuj¹ one relikty oddzia³ywania poszczególnych pro-
cesów, zarówno wskazuj¹cych na sk³ad pierwotny jak i wtórny potwierdzony rozk³adem pierwiastków
œladowych. Celem projektu jest dok³adna rekonstrukcja procesu z u¿yciem wielo-narzêdziowego,
nowego warsztatu badawczego.

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 Artesian Basin

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

Opis realizowanych badañ w roku 2012 zamieszczony w opisie zadania statutowego A. Porowskiego.

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 projektu badawczego, w czasie pobytu polskich badaczy w Moskwie i rosyj-
skich w Polsce, wraz z dr Z. Antipushin¹, prof. N.N. Smirnowem i doc A. Kotowem omówiono wyniki
dotychczasowych badañ i podjêto decyzjê o koniecznoœci uzupe³nienia wyników badaniami ze stano-
wisk torfowiskowych. Zaplanowano i omówiono szczegó³owo przebieg prac terenowych (torfowiska
wokó³ jeziora G³ubokoe, 80 km od Moskwy), które wykonane bêd¹ w kwietniu 2013 roku. Przedys-
kutowano zakres prac i analiz do wykonania. Postanowiono, ¿e badania dotyczyæ bêd¹ wszystkich
komponentów zoo- i fitoplanktonu, a tak¿e fizyko-chemicznych. Przedyskutowano wyniki wspólnie
zaprezentowane w Finlandii, podczas warsztatów nt. Cladocera (XII Subfossil Cladocera Work shop,
Tvärminne Zoo log i cal Sta tion, Fin land, June 11-14, 2012).

Na bazie szcz¹tków zachowanych w osadach jeziora G³ubokoe opracowano wspólny artyku³ nt.
zmian (sk³adu fito i zooplanktonu) zachodz¹cych w jeziorze w okresie ostatnich 25 lat. Zebrano otrzy-
mane wyniki badañ (datowanie: C-14, Pb-210, subfosylny sk³ad Cladocera, oraz innej fauny), które
nastêpnie wspólnie omówiono. Otrzymane dane pos³u¿y³y do wykreœlenia diagramów frekwencji abso-
lutnej i procentowej Cladocera oraz przeprowadzenia analiz statystycznych (DCA, PCA). Zebrano tak¿e 
wszystkie niezbêdne dane œrodowiskowe (coroczny sk³ad zooplanktonu wystêpuj¹cego w wodach je-
ziora G³ubokoe), które s¹ niezbêdne do przygotowania kolejnej publikacji dotycz¹cej porównania
subfosylnej sukcesji Cladocera z sukcesj¹ wspó³czesn¹ stwierdzon¹ w wodach jeziora G³ubokoe. Za-
dania dotyczy³y g³ównie zastosowania nowych metod celem stwierdzenia realnej koncentracji zoo-
planktonu w toni wodnej jak i zdeponowanych szcz¹tków w osadach jeziornych. Zaplanowane na rok
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2013 badania fizyko-chemiczne i biologiczne pozwol¹ oceniæ wp³yw na stan jeziora czynnika antropo-
logicznego.

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 

9-15.06.2012 w Krakowie przebywali T. Zaitseva i A. Kuznetsow. PrzywieŸli kolekcje prób ska³
ediakaru z okolic Petersburga i Archangielska. 14-20. 10 2012 w Petersburgu przebywali J. Œrodoñ,
M.Paszkowski, A. Pisarzowska, A.Derkowski i A. Kêdzior. Opróbowali najwiêksze w okolicy Pe ters-
burga sztuczne ods³oniêcie i³owców kambru, ods³oniêcie dewonu, rdzenie ediakaru z okolic Petersburga 
i Archangielska, wyg³osili referaty, dokonali wstêpnej separacji frakcji ciê¿kiej z prób piasków kam-
bryjskich oraz omówili zasady oraz aspekty logistyczne dalszej wspó³pracy w zakresie badañ ediakaru
na platformie rosyjskiej (okolice Petersburga i Archangielska). W tej ostatniej sprawie J. Œrodoñ jeŸdzi³
te¿ do Moskwy, a A. Derkowski pracowa³ w Moskwie przez tydzieñ z V. Dritsem.

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 dniach 30.05-5.06.2012 prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska prowadzi³a prace terenowe w
rejonie jeziora Zaton w Rumunii, pobra³a z wody i wykona³a wstêpne analizy fitoplanktonu. 

W dniach 19-27.09.2012 dr Micha³ G¹siorowski i dr hab. Hel ena Hercman przebywali w Rumunii.
Wziêli udzia³ w miêdzynarodowej konferencji naukowej 18th In ter na tional Cave Bear Sym po sium
organizowanej przez Emil Racovita In sti tute of Spe le ol ogy, Ro ma nian Acad emy. W trakcie konferencji
na zaproszenie organizatorów wyg³osili wyk³ady oraz prowadzili sesje konferencyjne. Ponadto prowa-
dzili prace terenowe i organizacyjne.

W dniach 10-24.10.2012 dr Alexandru Petculescu i mgr Marius Vlaicu (Rumuñska Akademia
Nauk) i dr Micha³ G¹siorowski oraz dr hab. He;ena Hercman prowadzili w Polsce prace terenowe,
laboratoryjne i organizacyjne.

S£OWACJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miedzy PAN i SAN

Temat: Aktywnoœæ 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. Badania koncentruj¹ siê na analizie strukturalnej neogeñsko-czwartorzêdowego wype³-
nienia kotliny. Projekt stanowi kontynuacjê polsko-s³owackich badan tektonicznych prowadzonych od
roku 1996, których wynikiem s¹: 9 publikacji w czasopismach recenzowanych, 4 publikacji w czaso-
pismach nie recenzowanych oraz 13 abstraktów konferencyjnych.

UKRAINA
Porozumienie o wspolpracy PANi NANU, Lwów

Temat: Wêglowodory niekonwencjonalne polskiej i ukraiñskiej czêœci basenu dolnego
paleozoiku na krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego
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Part ner: Instytut Geologii i Geochemii Paliw Kopalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 
Koordynatorzy: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, dr Igor Kurovets

Po podpisaniu umowy o wspó³pracy jesieni¹ 2012r rozpoczêto dzia³ania zmierzaj¹ce do okreœlenia
wspólnej bazy niezbêdnej do realizacji projektu i jego szczegó³owego merytorycznego zakresu. Pod-
staw¹ wspó³pracy bêdzie analiza danych geofizycznych

WÊGRY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiêdzy 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
Koordynatorzy: prof. dr hab. Antoni Tokarski, dr hab. Emö Márton

Obiektem badañ s¹ studia anizotropii magnetycznej trzeciorzêdowych ska³ w polskim segmencie
Karpat zewnêtrznych uzupe³nione przez analizê strukturaln¹. Celami projektu jest rekonstrukcja wczes-
nego (podatnego) rozwoju badanych ska³, a nstêpnie rekonstrukcja kompletnego rozwoju strukturalnego 
tych ska³. Projekt jest kontynuacj¹ polsko-wêgierskich badañ tektonicznych prowadzonych od roku
1996, których wynikiem s¹: 6 publikacji w czasopismach recenzowanych, jeden przewodnik konferen-
cyjny oraz 22 abstrakty konferencyjne.

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, dr Zoltán Pécskay

Projekt dotyczy geochronologii zmian klimatycznych okresu transformacji paleoœrodowiskowej
Antarktyki Zachodniej w kenozoiku i obejmuje systematyczn¹ analizê próbek kenozoicznej sukcesji
wulkaniczno-osadowej na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych. Sukcesja
wulkaniczno-osadowa Wyspa Króla Jerzego stanowi unikalny zapis glacjacji Antarktyki Zachodniej,
poczynaj¹c od op ti mum klimatycznego wczesnego-œrodkowego eocenu (56–48 Ma) a¿ po raptown¹
progradacjê antarktycznej pokrywy lodowej we wczesnym oligocenie (ca. 32 Ma) oraz jej póŸniejsze
fluktuacje w póŸnym oligocenie i wczesnym miocenie (28–20 Ma). Sukcesja ta, opróbowana w trakcie
wypraw badawczych Polskiej Akademii Nauk, zawiera kontynentalne, morskie i glacjalno-morskie
osady prze³awicone ze ska³ami wulkanicznymi, reprezentowanymi g³ównie przez potoki law bazalto-
wych. Ska³y bazaltowe Wyspy Króla Jerzego s¹ szczególnie dogodne do okreœlania wieku geologicz-
nego przy pomocy metod radiogenicznych. Projekt wykorzystuje metodê potasowo-argonow¹ w opar-
ciu o zaplecze laboratoryjne Instytutu Fizyki Atomowej WAN. Badania metod¹ potasowo-argonowa s¹
wspierane szczegó³ow¹ analiz¹ petrograficzn¹ i geochemiczn¹, wykonywan¹ w Instytucie Nauk Geolo-
gicznych PAN. Dotychczasowe wyniki pozwalaj¹ na wyró¿nienie kilku preglacjalnych oraz kilku
glacjalnych stadiów paleoklimatycznych Wyspy Króla Jerzego, które koreluj¹ siê z zapisem paleoklima- 
tycznym znanym z Basenu Jamesa Rossa oraz z zapisem wierceñ oceanicznych na pó³kuli po³udniowej.
Projekt wpisuje siê w szersze t³o problematyki badawczej miêdzynarodowych projektów nad zmianami
paleoklimatycznymi oraz ich wp³ywu na wspó³czesny klimat Ziemi.

WIELKA BRYTANIA
Porozumienie o wspó³pracy miêdzy miêdzy ING PAN a Uni ver sity of Dur ham

Wspó³praca w zakresie badañ dotycz¹cych z³ó¿ wêglowodorów niekonwencjonalnych (projekty
badawcze Re FINE, ShARE)

Part ner: De part ment of Earth Sci ences, Uni ver sity of Dur ham
Koordynatorzy: dr hab. inz. Piotr Krzywiec, prof. Rich ard Davies
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Wspó³pracê nawi¹zano jesieni¹ 2012r, pierwsze dzia³ania dotyczy³y przygotowania g³ównych
proposali, kierowanych do firm naftowych (projekt Re FINE) i EU COST Ac tion (ShARE)

WIELKA BRYTANIA
Porozumienie o wspó³pracy miêdzy ING PAN a Im pe rial Col lege of Sci ence, Tech nol ogy and Med i cine

Temat: Badania geochemiczne paleozoicznych i mezozoicznych ska³ ³upkowych ods³aniaj¹cych siê
w obszarze œwiêtokrzyskim. 

Part ner: Im pe rial Col lege of Sci ence, Tech nol ogy and Med i cine, De part ment of Earth Sci ence & En gi -
neer ing
Koordynatorzy: dr hab. inz. Piotr Krzywiec i prof. Mark Sephton

Badania bêd¹ prowadzone w ramach doktoratu realizowanego w Im pe rial Col lege (Londyn, Wlk.
Brytania) pod kierunkiem prof. M. Sephtona (geochemia) oraz dr. P. Krzywca (geologia regionalna).
W 2012 r. rozpoczête zosta³y wstêpne prace studialne

ATLAB
Niemcy

Temat: Dis tri bu tion of trace el e ments in dedydration zone in Soendrom stone quarry, Halmstad, 
SW Swe den

Part ner: Dan Harlov, GFZ-Potsdam
Koordynatorzy: dr hab. Rob ert Anczkiewicz

Wstêpne badania pierwiastków œladowych we fluorapatycie, granacie, klinopiroksenie i amfibolu
maj¹ zró¿nicowan¹ wzd³u¿ trawersu zawartoœæ Y+REE oraz aktynowców i wykazuj¹ ogólnie zubo¿enie 
w ciê¿kie REE w strefach dehydratacji. W strefie dehydratacji indywidualne fluoroapatyty oraz granaty
pokazuj¹ zró¿nicowan¹ zawartoœæ w poszczególnych próbach wskazuj¹c selektywne zubo¿enie w Y+
REE oraz w aktynowce w silnie zlokalizowanej skali. To sugeruje istnienie preferencyjnych kana³ów dla 
migracji fluidów powsta³ych w wyniku dehydratacji w stanie sta³ym w taki sposób, ¿e granaty i fluoro-
apatyty w takich kana³ach przesz³y znacznie wiêksze zubo¿enie ni¿ minera³y poza takimi kana³ami.

Wielka Brytania

Temat: Ac cu rate in-situ Sr iso tope anal y sis of biogenic phos phates

Part ner: De part ment of Earth Sci ences, Royal Hol lo way, Uni ver sity of Lon don
Koordynatorzy: dr hab. Rob ert Anczkiewicz

Ustalone zosta³y protoko³y pomiarowe LA MC ICPMS sk³adu izotopowego Sr, które s¹ ju¿ obecnie
stosowane w kilku projektach. Dwie wspólne prezentacje Müller & Anczkiewicz przedstawiaj¹ce finalne
osi¹gniêcia metodyczne zosta³y zaprezentowane w czerwcu 2012 roku na: 10th Eu ro pean Work shop of
La ser Ab la tion, Gijon, Spain i 22nd In ter na tional V.M.Goldschmidt Con fer ence (Mon treal, Can ada).

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
odbywa³y siê w ramach wspó³pracy z Michaelem A. Kaminskim, wspó³promotorem doktoratu E.
Setoyamy.
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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 central Europe

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”.

CZECHY, NIEMCY, ROSJA, WÊGRY

Temat: „Mineralogy of ther mally ac tive dumps of coal min ing of the Mid dle Eu rope – a re view”
(publikacja, w trakcie opracowania)

Part ner: Czeska S³u¿ba Geologiczna, Institut für Geowissenschaften der Mar tin-Lu ther-Universität
Halle (Arbeitsgruppe Mineralogie), In sti tute of Ge ol ogy and Min er al ogy Si be rian Branch of Rus sian
Acad emy of Sci ences, Miskolci Egyetem Ásvány-és Kõzettani Intézeti Tanszék.
Koordynatorzy: dr £ukasz Kruszewski, dr Justyna Ciesielczuk – Wydzia³ Nauk o Ziemi UŒ, RNDr.
Vladimír ¯áÀek, dr Thomas Witzke, prof. Wiktor Szarygin, dr. Sándor Szakáll 

Wspó³praca dotyczy artyku³u o w/w tytule.

JAPONIA

Temat: Procesy ekwilibracji i re-ekwilibracji w granitach (Equil i bra tion and re-equil i bra tion
pro cesses in 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

Celem wspó³dzia³ania jest wykonanie badañ nad minera³ami wra¿liwymi na zmianê warunków
krystalizacji i rekrystalizacji indukowanej roztworami hydrotermalnymi lub zwi¹zkami lotnymi zawar-
tymi w magmie. Okreœlenie iloœci i rodzaju zwi¹zków substancji lotnych jest jednym w celów wspó³-
pracy. Inny cel wspólpracy to okreœlenie iloœci i pochodzenia roztworów reaguj¹cych z minera³ami
magmowymi. Roztwory te mog¹ wywodziæ siê bezpoœrednio z procesu krystalizacji magmy odpowie-
dzialnej za formowanie badanego cia³a, lub mog¹ byæ doprowadzane do tego cia³a jako roztwory
wywodzace siê z innego Ÿród³a/Ÿróde³.

MEKSYK

Temat: Late Pleis to cene – Ho lo cene re cord of en vi ron men tal changes in Lakes Zirahuen
and Tcambaro, Cen tral Mex ico, Rusing Cladocera as paleoclimate in di ca tors

Part ner: Uniwersytet Miasta Meksyk (UNAM)
Koordynator: dr Edyta Zawisza, 

Sk³ad gatunkowy fauny Cladocera wystêpuj¹cej w jeziorach po³o¿onych w tropikach, a szcze-
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gólnie wysokogórskich jest s³abo poznany. Jak dotychczas na obszarze Mezoameryki nikt nie prowadzi³
analiz paleolimnologicznych pod katem sybfosylnej fauny Cladocera. Fakt ten zainspirowa³ badaczy
ING PAN do nawi¹zania nieformalnej wspó³pracy celem zbadania historii rozwoju tych jezior. Pilo-
ta¿owe badania osadów i wody jezior Zirahuen i Tcambaro (E. Zawisza) wskaza³y na unikalnoœæ mate-
ria³u badawczego i sta³y siê podstaw¹ do nawi¹zania szerszej wspó³pracy. Pierwsze jej wyniki zosta³y
opublikowane we wspó³autorstwie: Zawisza E. Ca bal lero M & Ruiz-Fernandez C. oraz da³y podstawê
do aplikowania o finansowanie projektu badawczego do NCN (zatwierdzony). 

NIEMCY, SZWECJA

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

Wspó³praca dot. opracowania nowej, wielo-narzêdziowej metody u¿ytecznej w badaniach materii
(ska³y-minera³u) powsta³ej w wyniku wielo-etapowego procesu. W ramach badañ testowane s¹ mo¿li-
woœci LA ICP MS jako narzêdzia zbierania danych z ma³ych obszarów faz o heterogenicznej genezie,
oraz wizualizacji tych danych. Minera³y powstaj¹ce w wyniku oddzia³ywania wielu procesów rejestruj¹
w swoich domenach sk³ad œrodowiska, które wp³ywa³o na ich powstanie. Powoduje to, ¿e fazy ukazuj¹
nierównomierny rozk³ad pierwiastków œladowych w poszczególnych ich czêœciach. Powodem het ero-
genicznoœci mog¹ byæ procesy krystalizacji z na³o¿onymi na nie procesami rekrystalizcji. Przedsta-
wienie przestrzennego rozk³adu pierwiastków pomaga w rekonstrukcji zasiêgu dzia³ania, oraz dynamiki
poszczególnych procesów.

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

Celem wspó³dzia³ania jest wykonanie badañ nad minera³ami wra¿liwymi na zmianê warunków
krystalizacji i rekrystalizacji indukowanej roztworami hydrotermalnymi. Roztwory te mog¹ wywodziæ
siê bezpoœrednio z procesu krystalizacji magmy odpowiedzialnej za formowanie badanego cia³a, lub
mog¹ byæ doprowadzane do tego cia³a jako roztwory wywodzace siê z innego Ÿród³a/Ÿróde³. Jednym z
minera³ów odzwierciedlaj¹cych wy¿ej wymienione zmiany jest apatyt. Obszarem wspólnych badañ s¹
apatyty z masywu archaicznego Closepet. 

NIEMCY

Temat: GASH-2

Part ner: GeoForschungs Zentrum, Potsdam
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby i dr Mi chael Wiedenbeck

Wspó³praca z laboratorium SIMS w Potsdamie ma na celu prowadzenie badañ nad rol¹ pier-
wiastków lekkich w sieciach minera³ów pierwotnych i wtórnych z ³upków gazonoœnych oraz sygnatur¹
izotopow¹ tych minera³ów (CHONS). Wspó³praca ta jest w fazie planowania wspólnych zadañ.
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Innym tematem, jaki planowany jest w ramach podjêtej wspó³pracy to rola pierwiastków lekkich
w procesie krystalizacji i transformacji faz powstajacych w zró¿nicowanych wysokotemperaturowych
œrodowiskach m.in. magmowych jak i p³onacych ha³d.

NIEMCY

Temat: Krystalizacja nisko-temperaturowego chromitu w meteorycie Morasko w postaci
odmieszania z fazy metalicznej (Low-T for ma tion of chro mite in the Morasko IAB iron me te or ite
by ox i da tive solid-state exsolution from metal)

Part ner: GZG Georg-Au gust Uni ver sity, Getynga
Koordynatorzy: prof. dr hab. £ukasz Karwowski, prof. dr hab. Ryszard Kryza, prof. dr hab. Andrzej
Muszyñski, prof. dr hab. Ewa S³aby i dr Andreas Pack

Celem wspólpracy jest okreslenie sk³adu izotopowego chromitu. Sk³ad izotopów chromitu poka-
zuje znacz¹cy ubytek 18O. Niska i zmienna 18O/16O chromitu sugeruje jego formowanie poprzez
odmieszanie z fazy metalicznej podczas sch³adzania cia³a macierzystego.

NIEMCY

Temat: „Nanogranity”; relikty stopu anatektycznego zachowane w postaci inkluzji stopu w
granatach granulitów kompleksu orlicko-œnie¿nickiego? („Nanogranites”; Relics of anatectic melt
saved as melt in clu sions in gar net from Orlica-Œnie¿nik granu lites?

Part ner: In sti tute of Earth and En vi ron men tal Sci ence, Uni ver sity of Potsdam
Koordynatorzy: dr Walczak Katarzyna, dr Silvio Ferrero

W ramach realizacji zadania badawczego „Nanogranity”; relikty stopu anatektycznego zachowane
w postaci inkluzji stopu w granatach granulitów kompleksu orlicko-œnie¿nickiego? (Nanogranity)
nawi¹zana zosta³a nieformalna wspó³praca naukowa z dr Silvio Ferrero z In sti tute of Earth and En vi ron -
men tal Sci ence, Uni ver sity of Potsdam.

W ramach wspó³pracy zaplanowano:
1. Wymianê wiedzy, doœwiadczeñ i obserwacji na temat procesów formacji stopu, obecnoœci stopu

anatektycznego oraz pseudomorfoz po stopie w ska³ach wysokiego stopnia metamorfizmu.
2. Wymianê doœwiadczeñ nt technik i metod badawczych stosowanych w badaniach inkluzji stopu

(ang. melt in clu sion) w minera³ach perytektycznych.
3. Przeprowadzenie badañ potencjalnych inkluzji stopu anatektycznego w granatach ska³ wyso-

kiego stopnia metamorfizmu kompleksu orlicko-œnie¿nickiego.

NIEMCY
Part ner: ING PAN, Institut fur Mieralogie und Petrographie, Buchum Universitaet.
Koordynatorzy: dr hab. Rob ert Anczkiewicz, Prof. Sumit Chakraborty

Wspó³praca w ramach grantu MNiSW: „Geneza odwróconego metamorfizmu oraz jego zwi¹zek z
g³ównymi strukturami tektonicznymi centralnych Himalajów: Zach. Sikkim, Indie”, MNISW: N N307
082137

NIEMCY

Temat: Re set ting of U-Pb zir con geochronometer by meta mor phic flu ids

Part ner: GFZ-Potsdam
Koordynatorzy: dr hab. Rob ert Anczkiewicz, prof. Dan Harlov

Eksperymenty laboratoryjne odtwarzaj¹ce warunki metamorficzne ró¿nych facji pokazuj¹ dobr¹
korelacjê ze struktur¹ wewnêtrzn¹ cyrkonów obserwowan¹ w naturze. Analiza geochemiczna i izoto-
powa stref zmian w cyrkonach wymuszonych w laboraotorium przez dodanie agresywnych fluidów ma
na celu okreœlenie stopnia zmian (ca³kowite czy czêœciowe resetowanie). Pozwoli to na lepsze zrozu-
mienie U-Pb systematyk i na dok³adniejsz¹ interpretacjê datowañ najbardziej popularnego geochrono-
metru.
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NIEMCY

Temat: Procesy morfogenetyczne 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: 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

W ramach wspó³pracy dr Wolfgang Weitschat goœci³ w Instytucie Nauk Geologicznych PAN
w Warszawie w okresie 13-17 lutego 2012. Jego pobyt zosta³ poœwiêcony podsumowaniu opracowanej
w roku 2011 kolekcji amonitów triasowych pochodz¹cych z Ziemi Po³udniowego Przyl¹dka (SÝrkapp
Land) na Spitsbergenie oraz przygotowaniu do druku wspólnej pracy naukowej pt. „Depositional his tory 
of the youn gest ma rine strata of the Bravaisbetget For ma tion (Mid dle/Up per Tri as sic tran si tion) in
south ern Spitsbergen. Praca ta zosta³a wys³ana do czasopisma Po lar Re search celem publikacji. Wspó³-
praca jest kontynuowana w zakresie opracowania kolekcji amonitów triasowych z wysp EdgeÝya i Ba-
rentsÝya na wschodnim Svalbardzie.

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

W ramach wspó³pracy przeprowadzono dodatkowe badania geochemiczne i petrograficzne ropo-
noœnej sukcesji triasu w po³udniowo-zachodniej czêœci wyspy EdgeÝya na wschodnim Svalbardzie. Ze
strony norweskiej badania obejmowa³y analizê pirolityczn¹ Rock-Eval oraz analizê GS-MS bituminów
natywnych oraz analizê izotopow¹ wêgla organicznego w formacji Botneheia w profilach Muen i Re-
ddikeidet. Ze strony polskiej zapewniono analizê petrograficzn¹ macera³ów z zastosowaniem mikro-
skopii refleksyjnej i optycznej fluorescencji oraz analizê petrograficzn¹ przemian substancji organicznej 
w tych samych profilach na wyspie EdgeÝya. Wyniki badañ dokumentuj¹ przegrzanie sukcesji triasowej 
oraz prawie ca³kowit¹ realizacjê p³ynnych i gazowych wêglowodorów ze ska³ macierzystych. Podsta-
wow¹ przyczyn¹ tego zjawiska by³y rozleg³e intruzje dolerytowe powsta³e w trakcie kredowej ekspansji
wielkiej magmowej prowincji arktycznej (HALIP) w tej czêœci archipelagu Svalbard. Przygotowana
zosta³a wspólna norwesko-polska publikacja pt. „Or ganic geo chem is try and pe trog ra phy of ther mally
al tered sec tions of the Botneheia For ma tion in south-west ern EdgeÝya, Svalbard”. Bêdzie ona stanowiæ
czêœæ osobnego tomu NPD Bul le tin (No. 10, 2013) wydawanego przez Nor we gian Pe tro leum Di rec tor -
ate. Wspó³praca jest kontynuowana.

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)

Part ner: Uni ver sity of Bu cha rest
Koordynatorzy: dr Artur Kêdzior, dr Mihai E. Popa
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Badania maj¹ na celu okreœlenia warunków depozycji dolnojurajskich osadów klastycznych i fito-
genicznych wystêpuj¹cych w po³udniowo-zachodniej Rumunii. Detaliczna analiza facjalna po³¹czona
z obserwacjami szcz¹tków makroflory pos³u¿y odtworzeniu pierwotnych warunków siedliskowych
zespo³ów roœlinnych oraz ich preferencji. Ponadto analiza skamienia³oœci œladowych zwierz¹t krêgo-
wych i bezkrêgowców pozwoli na ocenê trójstronnej zale¿noœci pomiêdzy œrodowiskami depozycji,
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.

SZWECJA

Temat: Hydrotermalna mineralizacja Cu-Bi ze sztolni Joremeny, Dobsina, S³owacja

Part ner: AGH, Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska, Kraków; Uppsala Uni ver sity, De -
part ment of Earth Sci ences, Uppsala, Szwecja
Koordynatorzy: mgr in¿. Gabriela Kozub, dr in¿. Bartosz Budzyñ, dr Jaros³aw Majka

Celem projektu jest charakterystyka hydrotermalnej mineralizacji miedziowo-bizmutowej ze
sztolni Joremeny w rejonie Dobsiny (S³owacja). Dotychczas w ramach wspó³pracy wykonano analizy
chemiczne minera³ów rudnych w laboratorium mikrosondy elektronowej w Uppsali oraz analizy w Pra-
cowni Spektroskopii Ramanowskiej (JCET) w Krakowie.

USA

Temat: Samoorganizacja granuloretikulopodium otwornic

Part ner: Wadsworth Cen ter, New York State De part ment of Health, Al bany oraz 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. Sam uel S. Bow ser (WC) oraz prof. Jeffrey L. Travis (UA)

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
AMCOE Re search Pro ject

Temat: Eval u a tion and op ti mi za tion of the uses of smectitic clays from the South ern States as
af la toxin bind ers in detoxi cat ion of con tam i nated corn and DDGS

Part ner: Dept. Soil & Crop Sci., Texas AgriLife, TAMU
Koordynatorzy: dr M. Szczerba, dr. Youjun Deng

Projekt ma na celu zbadanie molekularnego mechanizmu wi¹zania siê cz¹steczek alfatoksyny B1
ze smektytem, zbadanie potencja³u wybranych bentonitów jako sorbentów toksyny. Zaplanowane jest
równie¿ przeprowadzenie testów na modelowych komórkach HepG2 oraz testów in vivo.

WIELKA BRYTANIA

Temat: Geochronologia (U,Th)-He, datowania trakowe cyrkonów i apatytów
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Part ner: ING PAN, Birbeck Col lege, Uni ver sity of Lon don
Koordynatorzy: dr hab. Rob ert Anczkiewicz, dr. An drew Carter

Wspó³praca w ramach grantu MNiSW oraz tematu „Molasa”.

WIELKA BRYTANIA

Temat: Procesy morfogenetyczne otwornic

Part ner: De part ment of Earth Sci ences, Cam bridge Uni ver sity, Cam bridge, UK
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr Ger ald Langer 

Celem nawi¹zanej wspó³pracy s¹ wspólne badania nad procesami kontroluj¹cymi morfogenezê
szkieletu otwornic, w nawi¹zaniu do badañ prowadzonych zespo³ami w AWI, Bremerhaven i Max
Planck In sti tute for Ma rine Mi cro bi ol ogy w Bre men.

CZ£ONKOSTWO Z WYBORU W MIÊDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH
NAUKOWYCH

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz

• Jour nal of Geo log i cal So ci ety – Edytor tematyczny, rok wyboru: 2011

Dr hab. in¿. Piotr Krzywiec

• Amer i can As so ci a tion of Pe tro leum Ge ol o gists – cz³onek, rok wyboru: 1991
• So ci ety of Ex plo ra tion Geo phys i cists – cz³onek, rok wyboru: 1991

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, cz³onek Komitetu Programowego, 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) – sekretarz, rok wyboru: 2009

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 Zarz¹du, rok wyboru: 2006
• SCOR/IGBP Work ing Group 138 – As so ci ate mem ber, rok wyboru: 2011
• TMS – The Micropalaeontological So ci ety – cz³onek, rok wyboru: 2012

Prof. dr 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
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MIÊDZYNARODOWA WYMIANA OSOBOWA

Lista wyjazdów

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz
Indie, 8.03-1.04, prace terenowe, projekt badawczy w³asny
Wielka Brytania, Londyn, 7-12.10.2012; 22.10-20.11.2012; 22.11.2012-7.03.2013. Royal Hol lo way, Un. of Lon don, konsul-

tacje, finansowanie ATLAB
Niemcy, Bochum, 30.09-5.10.2012, Univ. Bochum, szkoleniowy, finansowanie: zadanie statutowe ING

Dr Aneta Agnieszka Anczkiewicz
Chorwacja, Zagrzeb, 10-15.06. Uniwersytet w Zagrzebiu, prace terenowe, finansowanie projekt badawczy M. Lewan-

dowskiego
Wielka Brytania, Londyn, 2-10.07.2012. Thermochronometry Re search Lab o ra tory UCL & Birkbeck Earth Sci ences, ba-

dawczy, finansowanie: grant Himalaje
Chiny, Guilin, 21-30.08.2012, konferencyjny, finansowanie grant w³asny R. Anczkiewicza „Himalaje”

Mgr Timur Borykov
France, Paris. 15.03-13.05.2012; 11.11-04.12.2012. Institut de Phy sique du Globe de Paris, badawczy, finansowanie: TEAM

Dr in¿. Bartosz Budzyñ
Szwecja, Uppsala, 1-6.02.2012. De part ment of Earth Sci ences, Uppsala Uni ver sity, badawczy, finansowanie: grant NCN

2011/01/D/ST10/04588, B.Budzyñ; badania w³asne ING, B.Budzyñ
Niemcy, Potsdam, 1-31.05.2012. Deutsches GeoForschungsZentrum - Potsdam, badawczy, finansowanie: grant NCN

2011/01/D/ST10/04588, B.Budzyñ; badania w³asne ING, B.Budzyñ
Niemcy, Potsdam, 31.07-10.08.2012. Deutsches GeoForschungsZentrum - Potsdam, badawczy, finansowanie: grant NCN

2011/01/D/ST10/04588, B.Budzyñ
Niemcy, Potsdam, 13-30.08.2012. Deutsches GeoForschungsZentrum - Potsdam, badawczy, finansowanie: grant NCN

2011/01/D/ST10/04588, B.Budzyñ
S³owacja, Bratys³awa, 2-9.12.2012. Geo log i cal In sti tute of Dionyz Stur, De part ment of Elec tron Microanalysis, badawczy,

finansowanie: badania w³asne ING, B.Budzyñ; grant NCN, M.Jastrzêbski

Dr Agnieszka Ciurej
Rumunia. 16-26.09.2012. badawczy, finansowanie: grant NCN

Dr Arkadiusz Derkowski
Ukraina, Kowel, 24-29.07.2012, Przedsiêbiorstwo Wiertnicze Ukrainy, badawczy, finansowanie: badania statutowe ING
St. Petrsbur, Rus sia, 14-28.10.2012. Instytut Geologii i Geochronologii Prekambru, badawczy, finansowanie: Umowa

pomiêdzy Polsk¹ i Rosyjsk¹ Akademi¹ Nauk

Dr Przemys³aw Gedl
Ukraina, Lwów, 23-28.04.2012. badawczy, finansowanie: badania w³asne ING
Ukraina, Tarnopol, 16-22.07.2012. badawczy, finansowanie: badania w³asne ING
Ukraina, Tarnopol, 24.09-1.10.2012. badawczy, finansowanie: badania w³asne ING
S³owacja, Jarabina, 9-16.10.2012. badawczy, finansowanie: badania w³asne ING
S³owacja, Bratys³awa, 5-7.12.2012. konferencja, finansowanie: badania w³asne ING

Dr Joanna Gurgurewicz
USA, Hous ton, Texas, 17-24.03.2012. Lu nar and Plan e tary In sti tute, konferencja, finansowanie: 7PR
Wêgry, Budapeszt, 04-08.06.2012. In sti tute for Geo log i cal and Geo chem i cal Re search, Re search Cen tre for As tron omy and

Earth Sci ences, Hun gar ian Acad emy of Sci ences, szkoleniowy (work shop), finansowanie: FNP
Szwecja, Vaxjo, 13-16.06.2012 - szkoleniowy (work shop), finansowanie: grant CBK PAN

Dr hab. Hel ena Hercman, dr Micha³ G¹siorowski, dr Jacek Pawlak
Aus tria, Wiedeñ, 22-27.04.2012. konferencja, finansowanie: ING

Dr hab. Hel ena Hercman
Francja, Pary¿, 9-13.07.2012. konferencja, finansowanie: ATLAB

Dr hab. Hel ena Hercman, dr Micha³ G¹siorowski
Rumunia, Bukareszt, Baje Herculanum. 19-27.09.2012. Emil Racovita; In sti tute of Spe le ol ogy, Ro ma nian Acad emy, finan-

sowanie: BWZ PAN

Dr Artur Kêdzior
Ukraina, Kowel, 24-29.07.2012. Przedsiêbiorstwo Wiertnicze Ukrainy, badawczy, finansowanie: badania statutowe ING
Rosja, Sankt Pe ters burg, 14-20.10.2012. Instytut Badañ Prekambru RAN, badawczy, finansowanie: BWZ PAN
Rumunia, okolice Tirgu Jiu, 27.10-08.11. 2012. Uniwersytet w Bukareszcie, badawczy, finansowanie: badania w³asne ING

Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Wêgry, Debrecen, 24.10-17.11.2012. Instytut Fizyki Atomowej (ATOMKI) WAN, badawczy, finansowanie: grant
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Mgr Olga Kromuszczyñska
USA, Hous ton, 17-25.03.2012, konferencyjny, finansowanie, TEAM
Wêgry, Budapeszt, 04-08.06.2012. In sti tute for Geo log i cal and Geo chem i cal Re search, Re search Cen tre for As tron omy and

Earth Sci ences, Hun gar ian Acad emy of Sci ences, szkoleniowy (work shop), finansowanie: FNP
S³owacja, Liptowska Kokava, 10-15.09.2012, badawczy, finansowanie: TEAM

Dr £ukasz Kruszewski, mgr Izabela Moszumañska
Niemcy, Potsdam, 21-27.10.2012, GFZ, szkoleniowy, finansowanie, grant dla „m³odych” i projekt w³asny E. S³aby

Mgr Agata Krzesiñska
Niemcy, Berlin, 27.02-3.03.2012, Mu seum FurNaturlunde, szkoleniowy, udzia³ w kursie „Im pact tec ton ics”, finansowanie

projekt badawczy wlasny
Luksemburg, Belvaux, 11-17.03.2012. Cen tre de recherché Pub lic , szkoleniowy, udzia³ w warsztatach, finansowanie pro ject

badawczy w³asny
Francja, Aix-en-Pro vence, 25.03 - 02.04.2012. Cen tre Européen de Re cher che et d'Enseignement en Géosciences de

l'Environment, badawczy, finansowanie: wspó³praca polsko-francuska, pro gram Po lo nium
Wêgry, Budapeszt, 04-08.06.2012. In sti tute for Geo log i cal and Geo chem i cal Re search, Re search Cen tre for As tron omy and

Earth Sci ences, Hun gar ian Acad emy of Sci ences, szkoleniowy (work shop), finansowanie: pro ject badawczy w³asny
S³owacja, Brats³awa, 15-21.07.2012, State Geo log i cal In sti tute of Dionyz Stur, finansowanie: grant w³asny

Dr hab. Piotr Krzywiec
USA, 19.04-2.05.2012, konferencyjny, udzia³ w konferencji AAPG, finansowanie Polans SPAN
Dania, Kopenhaga, 4-7.06.2012, konferencyjny, udzia³ w konferencj EAPG, finansowanie Polans SPAN
Nowa Zelandia, Wellington, 17-22.08.2012, konferencyjny, udzia³ w posiedzeniu ICDP, finansowanie Polans SPAN
USA, Den ver, 23.08-1.09.2012; 10-18.11.2012, ION GeoVentures, konsultacje, udzia³ w workshopie projektu Po land SPAN,

finansowanie Polans SPAN
Francja, Pary¿, 13-14.09.2012, To tal Gas SHALE Eu rope, konsultacja, finansowanie Polans SPAN
Wlk. Brytania, Egham, 22.10.2012, ION GeoVentures, konsultacje, finansowanie Polans SPAN
Wlk. Brytania, Londyn, 20-21.11.2012., Dur ham Univ., konsultacje, finansowanie Polans SPAN
USA, Hous ton, 5-7.12.2012, Mar a thon Oil, konsultacje, finansowanie Polans SPAN

Dr hab. Monika A. Kusiak
Aus tra lia, Bris bane, 31.07-11.08.2012, konferencyjny,. Geoscience Aus tra lia, Can berra oraz Car il lon Con fer ence Man age -

ment Pty Lim ited, finansowanie: projekt ATLAB
Swe den, Stock holm, 18-25.08.2012. Na tional His tory Mu seum, , finansowanie: badania w³asne ING

Prof. dr hab.Marek Lewandowski
Niemcy, Potsdam, 12-13.06.2012. warsztaty GFZ, finansowanie GeoPlanet
Chorwacja, 16-31.08.2012, Uniwersytet w Zagrzebiu, badawczy, finansowanie: zadanie statutowe ING
Francja, Pary¿, 16-18.10.2012, Inst. de Physigue du Globe, organizacyjny, finansowanie ING

Mgr Katarzyna Lisowiec
Niemcy, Pocztdam, 1.04-30.06.2012. Deutsches Geoforschungszentrum Potsdam, badawczy, finansowanie: ATLAB WP4
Niemcy, Frank furt n. Menem, 3-6.09.2012, konferencyjny, finansowanie, grant w³asny

Prof. dr hab. Teresa Madeyska
W³ochy, Bari, 1-7.07.2012, konferencyjny, finansowanie: projekt „Ekumena”
Ukraina, Lwów, 5-15.05; 3-15.08.2012, badawcze, finansowanie: projekt „Ekumena”

Mgr Magdalena Makowska
Wêgry, Budapeszt, 04-08.06.2012. In sti tute for Geo log i cal and Geo chem i cal Re search, Re search Cen tre for As tron omy and

Earth Sci ences, Hun gar ian Acad emy of Sci ences, szkoleniowy (work shop), finansowanie: FNP
Francja, Montpellier, 25.03-24.05.2012. Geosciences Montpellier, Universite Montepllier 2, badawczy, finansowanie: Pro -

gram TEAM/2011-7/9
S³owacja, Liptowska Kokava, 10-15.09.2012, badawczy, finansowanie: TEAM

Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska, mgr Joanna Stañczak
Szkocja, Glas gow, 20-25.08.2012. Con fer ence Centrum, Glas gow , konferencja, finansowanie: projekt ATLAB

Dr Mariusz Paszkowski
Ukraina, Kowel, 24-29.07.2012, badawczy, pobór próbek, finansowanie: zadanie statutowe
Rosja, Sankt Pe ters burg, 14-20.10.2012. Instytut Badañ Prekambru RAN, badawczy, finansowanie: BWZ PAN

Dr Agnieszka Pisarzowska
Rosja, Sankt Pe ters burg, 14-20.10.2012. Instytut Geologii i Geochronologii Prekambru , badawczy, finansowanie: BWZ PAN

dr Adam Porowski
Niemcy, Dusseldorf, 8-9.03.2012, konferencyjny, finansowanie ATLAB
Wêgry, Budapeszt, 12-18.08.2012, konferencyjny, finansowanie ATLAB
Belgia, Bruksela, 22-26.10.2012, REA, konsultacje, finansowanie: REA
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Mgr Wies³awa Radmacher
Norwegia, Bergen, 1.09.2012-28.2.2013. Uni ver sity of Bergren, De part ment of Earth Sci ence, badawczy, finansowanie:

Stypendium finansowane przez Re search Coun cil of Nor way

Dr Marta Rauch
S³owacja, Zemplinska Sirava, 1-5.05.2012, konferencyjny, pro ject badawczy wlasny
Kanada, Cal gary, 21-29.07.2012, AAPG, szkoleniowy, finansowanie, zadanie statutowe
Szwajcaria, Lozanna, 14-21.07.2012. konferencyjny, finansowanie: projekt badawczy wlasny

Dr Eiichi Setoyama
Wiedeñ, Aus tria, 25-27.04.2012. centrum kongresowe, konferencja, finansowanie: badania w³asne i œrodki w³asne
Zaragoza. Hiszpania, 30.08-13.09.2012. konferencja, finansowanie: 

Dr Elwira Sienkiewicz
Belgia, Ghent, 25-31.08.2012, konferencyjny, finansowanie grant. M.Gasiorowskiego i zadanie statutowe ING

Prof. dr hab. Ewa S³aby
Aus tria, Wiedeñ, 22-27.04.2012. konferencja EGU 2012, finansowanie: ATLAB
Indie, Delhi, Ladakh, Kumaun, 30.07-18.08. Kumaun Uni ver sity, badawczy, finansowanie: wspó³praca PAN - INSA oraz

projekt Heterofraktal
Niemcy, Frank furt, 2-4.09.2012, organizacja konferencji Eu ro pean Min er al og i cal Con fer ence, emc2012; finansowanie pro ject

NCN
Maroko, Marrakesz, 3rd Con fer ence on Ter res trial Mars An a logues, Marrakesh, Maroko, 25.10-2.11.2012; finansowanie

projekt NCN oraz projekt Heterofraktal 
Niemcy, Potsdam, 10.10.2012, 2nd GASH-2 Sci ence Meet ing; Potsdam (Niemcy), finansowanie ING

Dr Marek Szczerba
Czechy, Praga, 4-9.09.2012. , konferencja, finansowanie: badania w³asne ING
Nantes, Francja, 21.11 - 31.12.2012. SUBATECH, badawczy, finansowanie: ATLAB
Wielka Brytania, Londyn, 16-21.09.2012. Im pe rial Col lege Lon don, szkoleniowy (work shop), finansowanie: badania w³asne

ING

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Rosja, Moskwa, 27.07-4.08.2012. 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
Rumunia, Bukareszt, 30.05. - 05.06.2012.. Instytut Speleologii „Emil Racavita” Rumuñskiej Akademii Nauk, badawczy,

finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/ROM
Finlandia, Tvarminne, 11-15.06. 2012. Hydrobiological Sta tion, Tvarminne , szkoleniowy (work shop), finansowanie: temat

SUCHAR, œrodki wlasne 
Szkocja, Glas gow, 20-25.08.2012. Con fer ence Centrum, Glas gow , konferencja, finansowanie: projekt ATLAB
Hiszpania. Walecja, 2-6.04.2012. Universitat Va len cia, organizacyjny, finansowanie: na koszt Uniwersytetu w Walencji

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Ukraina, Kowel, 24-29.07.2012, badawczy, pobór próbek, finansowanie: zadanie statutowe
Czechy, Pruhonice, 4-8.09.2012, konferencyjny, finansowanie: zadanie statutowe
Rosja, Sankt Pe ters burg, 14-20.10.2012. Instytut Badañ Prekambru RAN, badawczy, finansowanie: BWZ PAN

Prof. dr hab. Antoni Tokarski
S³owacja, dol. Wagu, 27.06-1.07. Geo log i cal In sti tute, Slo vak Acad emy of Sci ences , badawczy, finansowanie: BWZ PAN

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
Bremerhaven, RFN, 15.06-15.07.2012. AWI - Al fred-Wegener-Institut, organizacyjny, finansowanie: projekt 7PR UE
Texel, Holandia, 26-29.06.2012. NIOZ - Royal Neth er lands In sti tute for Sea Re search, szkoleniowy (work shop), finansowanie:

projekt COST
Bre men, RFN, 6.07.2012. MARUM, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bre men, organizacyjny, finansowanie:

prywatnie
Zaragoza, Hiszpania, 1.09-12.09.2012. Universidad de Zaragoza, konferencja, finansowanie: badania w³asne ING
Wiedeñ, Aus tria, 21.11-6.12.2012. Uniwersytet Wiedeñski, Wydzia³ Nauk o Ziemi, Geografii i Astronomii, Instytut Paleon-

tologii, badawczy, finansowanie: badania w³asne i Uniwersytet Wiedeñski

Dr hab. Hubert Wierzbowski
Ukraina, S³owacja, 25-30.06.2012. konferencyjny, finansowanie ATLAB
S³owacja, Bratys³awa, 5-8.12.2012, konferencyjny, finansowanie: zadanie statutowe ING

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Aus tra lia, Bris bane, 5-10.08.2012, konferencyjny
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Lista przyjazdów

Dr Zhanna Antipushina
Rosja, Moskwa, 16-30.04.2012. 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, RAN/PAN

Dr Dan iel E. Harlov
Niemcy, Potsdam, 8-11.06.2012. Deutsches GeoForschungsZentrum - Potsdam, szkoleniowy (work shop), finansowanie: grant

NCN 2011/01/D/ST10/04588, B.Budzyñ

Istvan Dunkl
Polska, Kraków, 27.08-07.09.2012. ING PAN OB-Kraków, badawczy, finansowanie: grant

Doc. dr Alexey Kotov
Rosja, Moskwa, 12-23.092012. A.N. Severtsov In sti tute of Ecol ogy and Evo lu tion of Rus sian Acad emy of Sci ences, badawczy,

finansowanie: wymian bezdewizowa, RAN/PAN

PhD stu dent Os car Laurent
Francja, Clermont-Ferrand, 9-24.05.2012. Laboratoires Mag mas et Volcans, badawczy, finansowanie: projekt w ramach

wymiany CNRS-PAN

Dr Emo Márton, p. Gabor Imre
Polska, Karpaty zewnêtrzne, 12-25.08.2012. Instytut Nauk Geologicznych PAN, badawczy, finansowanie: BWZ PAN

Dr. Marta Mileusnic
Kraków, 10-14.12.2012. Uni ver sity of Zagreb, Fac. of Ge ol ogy, szkoleniowy (work shop), finansowanie: grant M. Lewan-

dowskiego

Dr Zoltan Pecskay
Wêgry, Debrecen, 24.09-21.10.2012. Instytut Fizyki Atomowej WAN (ATOMKI), badawczy, finansowanie: grant

Dr Alexandru Petculescu i mgr Marius Vlaicu 
Rumunia, Bukareszt, 10-24.10.2012. Emil Racovita; In sti tute of Spe le ol ogy, Ro ma nian Acad emy, badawczy, finansowanie:

BWZ PAN

Dr Duszan Starek 
Polska, Karpaty, 22.-25.10. Instytut Nauk Geologicznych PAN, badawczy, finansowanie: BWZ PAN

Valby Schijndel
Szwecja, Gothenburg, 22.02-20.04.2012. De part ment of Earth Sci ences, Uni ver sity of Gothenburg, badawczy, finansowanie:

œrodki w³asne goœcia
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VIII. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAÑ

KONFERENCJE I WARSZTATY WSPÓ£ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT

Work shop ATLAB: „Elements and Iso topes in the Anal y ses of Ex tra ter res trial and Ter res trial
Ma te ri als”, Warszawa, Polska, 3-5.04.2012
Typ: warsztaty, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN, S³aby, E. – organizator, prowadzenie wszystkich sesji, Gurgurewicz J. –
wspó³organizator

Warsztaty, na których czterech œwiatowej klasy specjalistów prowadzi³o wyk³ady z zakresu badañ
nad materia ziemsk¹ i pozaziemsk¹ w aspekcie rekonstrukcji pochodzenia systemu s³onecznego.
Uczestnikami workshopu byli pracownicy ING PAN, CBK PAN, UAM, UW i inni. Tematyka warszta-
tów obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia:
– Iso to pic anal y sis by ion microprobe and ap pli ca tions to Earth sci ences
– Short-lived ra dio ac tive nuclides and the or i gin of the So lar sys tem
– Ox y gen and Ni tro gen iso to pic com po si tion of the Sun
– Chon drules and their pre cur sors: plan e tary or not ?
– Re con struc tion of Pre cam brian paleotemperatures.
– Last Heavy Bom bard ment
– Gen eral rel e vance of im pact cratering:
– Ba sic in tro duc tion to me te or ites (the projectiels).
– Some ce les tial me chan ics of de liv er ing pro jec tiles to Earth cross ing or bits, and the lu nar crater re cord
– Brief in tro duc tion in Ar/Ar dat ing
– Projectil iden ti fi ca tion 
– Cos mic ray ex po sure ages, 
– De liv ery of mar tian and lu nar me te or ites to earth
– Ter res trial planet for ma tion

XIII. In ter na tional con fer ence of young ge ol o gists HERLANY 2012, 26-28.04.2012
Typ: Konferencja, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: Fakulta BERG Technická Univerzita v Košiciach, Prírodovedecká fakulta UK Univerzita
Komenského, Instytut Nauk Geolgicznych PAN – dr J. Bazarnik, Wydzia³ Geologii, Geofizyki i
Ochrony Œrodowiska AGH, Geologicky Klub Bratislava, Uppsala Uni ver sity, SNM-Prírodovedné
múzeum, Bratislava
Wspó³organizatorzy: The Geo log i cal So ci ety of Slovakia

Prezentacja ponad 50 referatów ze wszystkich dziedzin geologii.

Work shop ATLAB: „Science for In dus try: Ne ces sity is the mother of invenstion”. Warszawa,
20-22.06.2012
Typ: warsztaty, zasiêg miêdzynarodowy
Organizator: ING PAN, Oœrodek Badawczy w Warszawie, Porowski A. – g³ówny organizator.

3-dniowa konferencja w formie warsztatów skierowana do sektora przemys³owego dzia³aj¹cego w
dziedzinie rozpoznania i eksploracji geosystemu, ochrony œrodowiska, dostarczania sprzêtu analitycz-
nego do badañ œrodowiskowych.

Konferencja zaowocowa³a powstaniem nowych kontaktów z sektorem przemys³owym, pokaza³a
jakie s¹ mo¿liwoœci wspó³pracy, jakie s¹ mo¿liwoœci prawne rozpoczynania w³asnej dzia³alnoœci gospo-
darczej przez naukowców. 
Referaty:
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Bazarnik J. – Iso topes: con nect ing peo ple. Geo chron ol ogy and Iso tope Geo chem is try Group, Kraków
Re search Cen tre
Porowski A. – Sta ble and ra dio ac tive iso topes in sci en tific and in dus trial ap pli ca tions.

Work shop ATLAB: „Individual Prop erty Rights (IPR) is sues, pat ents, eth i cal is sues and le gal
as pects of knowl edge trans fer be tween sci ence and in dus try in Po land and EU”, Warszawa,
13-14.09.2012; 
Typ: warsztaty, zasiêg miêdzynarodowy
Organizator: ING PAN, prof. Marek Lewandowski

W trakcie warsztatów IPR przedstawiono nastêpuj¹ce zagadnienia:
• Adam Wiœniewski, Urz¹d Patentowy RP „W³asnoœæ intelektualna w jednostce naukowej”, w tym:

w³asnoœæ intelektualna i jej przedmioty; zasady ochrony w³asnoœci przemys³owej; utwór i jego
ochrona prawem autorskim; twórczoœæ pracownicza w jednostce naukowej;

• Piotr Zakrzewski, Urz¹d Patentowy RP „Zarz¹dzanie IP w jednostce naukowej”, w tym: tworzenie
strategii zarz¹dzania IP; analizy rynku i analiza ryzyka; rola rzecznika patentowego; wycena dóbr
niematerialnych (uzasadnienie dla koniecznoœci dokonywania oraz metody); koszty i mo¿liwoœci
uzyskiwania funduszy na ochronê w³asnoœci przemys³owej.

• dr Marek Salamonowicz, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego, Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, „Best prac tices: Zarz¹dzanie IP w polskich i za-
granicznych instytucjach badawczych i na uczelniach”

• dr Mariusz Paszkowski, ING PAN, dr Antoni Kostka „Komercjalizacja wyników badañ w ING PAN –
Best prac tices”

• mgr Grzegorz B³esznowski, radca prawny ING PAN „Propozycja regulaminu zarz¹dzania IP i ko-
mercjalizacji wyników badañ w ING PAN”

Nastêpnie odby³a siê dyskusja panelowa z udzia³em Prof. Marek Lewandowskiego, Dr Mariusza
Paszkowskiego, Dr Arkadiusz Derkowskiego, mgr Grzegorza B³esznowskiego, Dr Adama Porow-
skiego. Przebieg warsztatów podsumowa³ Prof. Marek Lewandowski, Dyrektor ING PAN

Eu ro pean Min er al og i cal Con fer ence emc2012, Frank furt, 2-6.09.2012
Z ramienia PTMin Prof. Ewa S³aby by³a wspó³organizatorem sesji „Ex per i men tal and ob ser va -

tional con straints on the aboundance and role of volatiles in mag mas: from res er voirs to the sur face”
wraz z dr B.Scaillet (Francja) I dr P.Ulmerem (Szwajcaria)

By³a to jedyna sesja organizowana przez Polskê. Con ve nor sesji – prof. Ewa S³aby.

In ter na tional Con fer ence Eu ro pean Mid dle Palaeo lithic dur ing MIS 8 - MIS 3. Cul tures -
en vi ron ment - chro nol ogy. Wolbrom, Polska, 25-28.09.2012
Typ: konferencja, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: Instytut Archeologii UMK, Instytut Nauk Geologicznych PAN – dr M. Krajcarz, dr M.T.
Krajcarz, Zak³ad Biologii Ewolucyjnej i Ekologii UWr, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN,
Wydzia³ Nauk o Ziemi UŒ, Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN, 
Wspó³organizatorzy: Rektor UMK, Urz¹d Miasta i Gminy Wolbrom, Dom Kultury Wolbrom.

Konferencja by³a spotkaniem archeologów, geologów, paleontologów i antropologów z 11 krajów
europejskich (Polska, Hiszpania, Belgia, Holandia, W³ochy, Chorwacja, Czechy, Wêgry, Ukraina, Mo³-
dawia, Rosja) oraz z azjatyckiej czêœci Rosji. Zaprezentowano 4 polskie stanowiska œrodkowego paleo-
litu: Jaskiniê Biœnik, Jaskiniê Stajniê, Jaskiniê Ciemn¹ i Jaskiniê Nietoperzow¹. Przedstawiono 27
referatów i 34 postery na temat œrodkowego paleolitu w Europie i jego szeroko rozumianego kontekstu
przyrodniczego. 

Konferencjê podsumowali prof. S.K. Koz³owski i prof. T. van Kolfschoten, którzy wypunktowali
nastêpuj¹ce najwa¿niejsze osi¹gniêcia konferencji:

– mo¿liwoœæ spotkania siê naukowców z Zachodniej Europy i z krajów by³ego ZSRR i konfrontacja 
osi¹gniêæ, ale te¿ ró¿nych metod i tradycji,

– prezentacja szerokiemu gronu europejskich naukowców unikalnego profilu Jaskini Biœnik, który
bêdzie od tej pory stosowany jako kluczowy profil odniesienia dla innych europejskich stanowisk,
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– mo¿liwoœæ szerokiego spojrzenia na œrodkowy paleolit Europy jako ca³oœæ, w rozmaitych kon-
tekstach.

Seminarium „Wykorzystanie Cav ity Ring-Down Spec tros copy (CRDS) w badaniach
izotopowych”, Warszawa, 18.10.2012
Organizator: ING PAN (dr. hab. H. Hercman) i „Intertech” (przedstawiciel Picarro w Polsce)
Termin: 18.X.2012
Seminarium o zasiêgu krajowym z udzia³em zaproszonego wyk³adowcy z Belgii (dr. Rob ert J. Panetta)

Seminariom mia³o na celu przedstawienie zasad dzia³ania analizatorów izotopowych Cav ity Ring-
Down Spec tros copy (CRDS) oraz mo¿liwoœci ich zastosowania w warunkach laboratoryjnych i polo-
wych. Przedstawione zosta³y podstawy fizyczne i zasady dzia³ania analizatorów oraz omówione zosta³y
przyk³ady badañ prowadzonych z ich wykorzystaniem. Odby³ siê tak¿e pokaz dzia³ania analizatora
G2001-i bêd¹cego w posiadaniu ING PAN. W dyskusji przedstawiciele oœrodków naukowych wykorzy- 
stuj¹cych analizatory CRDS produkcji Picarro przedstawili w³asne doœwiadczenia i wyniki badañ.

UDZIA£ PRACOWNIKÓW W KONFERENCJACH 

KONFERENCJE KRAJOWE

Konferencja Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, £owicz, 20-21.04.2012
Referat: 

Krzesiñska A. – Deformacja meteorytów – wp³yw fali uderzeniowej, œcinania i odprê¿ania

Konferencja Dokorantów i M³odych Uczonych: Interdyscyplinarne zagdanienia w geologii i
górnictwie, Szklarska Porêba, 17-20.05.2012
Referat: 

Krzesiñska A. – Deformational events se quence in the Pu³tusk me te or ite.

XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, Polska, 14-16.06.2012
Referat: 

Mozer A.– Antarktyda bez lodu: zapis eoceñskich œrodowisk osadowych Wyspy Króla Jerzego,
Szetlandy Po³udniowe, Antarktyka Zachodnia.

XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22.09.2012
Poster/Referat: 

Szeroczyñska K., E. Zawisza – Holoceñska historia jezior lobeliowych (Polska, Finalandia) w œwietle
zmian fosylnej fauny Cladocera. (Subfossil Cladocera in lobelian lakes (Po land, Fin land) re spond to
the Ho lo cene en vi ron men tal change).

III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania
rozwoju rzeŸby polskich Karpat zewnêtrznych na przyk³adach Beskidu Niskiego, Beskidu
S¹deckiego i Babiej Góry, Beskid Niski-Beskid S¹decki-Babia Góra, 25-28.09.2012 
Referat: 

Rauch M. – Jaki by³by krajobraz polskich Karpat zewnêtrznych bez denudacji, w œwietle wyników
modelowania analogowego oligoceñsko-mioceñskiej ewolucji geodynamicznej tego orogenu.

Poster: 
Rauch M. – Pierwotne tektoniczne rysy budowy geologicznej polskich Karpat zewnêtrznych i ich
wp³yw na obecny krajobraz tego orogenu.

VI Konferencja „Nauka dla Biznesu”, „Partnerstwo dla innowacji”, Kraków, 18.10.2012
Katarzyna Walczak – uczestnik
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X Konferencja Esri Polska, Wspólna przestrzeñ – Jeden GIS, Warszawa, 23-25.10.2012
Kromuszczyñska O. – uczestnik

VII Seminarium STM/AFM 2012, Zakopane, 28.11-02.12.2012
Referat: 

Skiœcim M. – Klimat na Marsie: badania ziemskich analogów ska³ marsjañskich przy pomocy mikro-
skopii si³ atomowych.

KONFERENCJE MIÊDZYNARODOWE ZORGANIZOWANE W KRAJU

Joint Con fer ence of Pol ish Mass Spec trom e try So ci ety and Ger man Mass Spec trom e try So ci ety, 
Poznañ, 4-7.03.2012
Referat: 

Anczkiewicz R. – Sources of in ac cu racy of iso tope ra tio mea sure ments by MC ICPMS: Com par i son
of wet and dry plasma con di tions.

XXVIII Konferencja sprawozdawcza „Badania archeologiczne prowadzone w 2011 roku na
terenie po³udniowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i pó³nocnej S³owacji”. Muzeum
Okrêgowe w Rzeszowie, Fundacja rzeszowskiego Oœrodka Archeologicznego, SNAP, oddzia³
w Rzeszowie, Instytut Archeologii URz. 20-23.03.2012
Referaty: 

Mendecki M., W. Zuberek, B. ¯oga³a, A. Bogucki, B. Ho³ub, M. £anczont, T. Madeyska, O. Sytnyk
Zastosowanie wybranych metod geofizycznych do badania paleolitycznych stanowisk lessowych
Podola i Naddniestrza.
A. Bogucki, M. £anczont, T. Madeyska, O. Sytnyk, J. Kusiak, O. Tomeniuk.-Tarnopolski paleo-
lityczny re gion Podola: problemy metodyki badañ, stratygrafii i paleogeografii 

Amer i can As so ci a tion of Pe tro leum Ge ol o gists Eu ro pean Re gion Gas Shales in Po land,
Warszawa, 10-11.05.2012
Krzywiec P. (uczestnik)

GeoShale2012: Re cent ad vances in ge ol ogy of fine grained sed i ments, PIG-PIB, Warszawa,
14-16.05.2012
Œrodoñ J. – wspó³organizator sesji
Referat zaproszony: 

Œrodoñ J. – Tim ing and the max i mum paleotemperatures of diagenesis of the Lower Pa leo zoic shales
on the Peri-Tornquist mar gin of the East Eu ro pean Craton eval u ated from clay min eral data.

Referaty: 
Krzywiec P. – Role of shales dur ing compressional tec ton ics: com par i son of the Variscan (L. Car bon -
if er ous) evo lu tion of the Lublin Ba sin and the Ap pa la chians.
Szczerba M., Rospondek M. – Con trols on dis tri bu tions of methylphenanthrenes in sed i men tary rock
ex tracts: Crit i cal eval u a tion of ex ist ing geo chem i cal data from mo lec u lar mod el ling.

Poster: 
Marynowski L., Filipiak P., Pisarzowska A., Rakociñski M., Zatoñ M., Preat T. – The Hangenberg
black shale and other euxinic events through the Famennian suc ces sion of the Holy Cross Moun tains,
Po land.

Ap a tite sym po sium, AGH, Kraków. 8-9.06.2012
Referat: 

Budzyñ B., Harlov D.E., Majka J. – An ex per i men tal in ves ti ga tion into the rel a tive sta bil i ties of
monazite, xeno time, ap a tite, and al la nite as a func tion of pres sure, tem per a ture, and Ca vs. Na ac tiv ity
in the fluid – pre lim i nary re sults
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In ter na tional Con fer ence Eu ro pean Mid dle Palaeo lithic dur ing MIS 8 - MIS 3. Cul tures -
en vi ron ment - chro nol ogy. Wolbrom, 25-28.09.2012
Referat: 

Krajcarz M.T., Madeyska T. – Ge ol ogy and chronostratigraphy of sed i ments from the Biœnik Cave.
Postery: 

Krajcarz M., Krajcarz M.T., Marciszak A. – Palaeo ec ol ogy of bears from the Pleis to cene de pos its of
Biœnik Cave based on sta ble iso topes (d13C, d18O) and den tal ce men tum anal y ses.
£anczont M., Madeyska T., Komar M., Bogucki A. – En vi ron ment of peri- and meta- Carpathian zone 
dur ing the Mid dle Palaeo lithic set tle ment.

Wycieczka terenowa: Krajcarz M.T. – Ge ol ogy of Biœnik Cave.
Wycieczka terenowa: Krajcarz M.T. – Ge ol ogy of Ciemna Cave.

The 11th Geo chron ol ogi cal Con fer ence „Dating of Min er als and Rocks XI”, Kielce,
26-27.09.2012
Referaty:

Pawlak. J., Hercman. H. – Age-depth model for Eemian sta lag mite from Orlova Tchuka cave (Bul -
garia).
Szczerba M., Œrodoñ J. – Test ing of two new pos si ble meth ods of de ter mi na tion of diagenetic and de -
tri tal ages from K-Ar dates of clay frac tions con tam i nated with de tri tal illite.
Œrodoñ J., Trela W. – Pre lim i nary clay min eral data on burial his tory of the Holy Cross Mts., Po land.

Cal cium and mag ne sium in ground wa ter – dis tri bu tion and sig nif i cance. In ter na tional
Sem i nar. Katowice, PIG Oddzial w Sosnowcu, 27-29.09.2012
Referat zaproszony:

Porowski A. – Iso tope salt ef fects in sa line wa ters and brines with high con cen tra tion of Ca and Mg:
im prove ments in rou tine tech niques of sta ble iso topes of ox y gen and hy dro gen de ter mi na tion in
brines. 

„Meteorites: In sights into Plan e tary Com po si tions” 19th Meet ing of the Pe trol ogy Group of the
Min er al og i cal So ci ety of Po land, Obrzycko, Polska, 19-21.10.2012
Referaty: 

Kruszewski £. – What have me te or ites to do with coal fires? A case of Up per and Lower Silesian Bas -
ins
Krzesiñska A., Fritz J., Gattacceca J., Rochette P., Cournede C. – Brecciation of the Pu³tusk me te or ite
and its deformational his tory.
Lisowiec K., Ewa S³aby E., Hans Jürgen Förster H.J. – A re cord of magma dif fer en ti a tion pre served in 
ap a tite from the Karkonosze gran ite, Po land.
S³aby, E., Karwowski, £., Muszyñski, A., Si mon, K., Majzner, K., Kruszewski, £., Moszumañska, K., 
Wróbel, M. – Com po si tion and growth mor phol ogy of feld spar crys tals from Morasko me te or ite – LA
ICP MS and Raman – SEM EDS im ag ing study.

Postery: 
Jastrzêbski M. – Migmatization and re gional-scale fold ing in the Orlica-Œnie¿nik Dome, NE Bo he -
mian Mas sif: con straints from struc tural and meta mor phic re cords of the M³ynowiec For ma tion
Kruszewski £. – Unique chlo ride as sem blage of ex ha la tive or i gin from burn ing coal-min ing dump in
Radlin (Rybnik Coal Area, S Po land)
Nowak I. – Or i gin of zir cons in metabasites from the Izera-Karkonosze Mas sif

Shale Gas World, Eu rope 2012, Con fer ence & Ex hi bi tion, Warszawa, 28-29.11.2012
Krzywiec P. (uczestnik)

KONFERENCJE ZAGRANICZNE

Mag matic Rift ing & Ac tive Vol ca nism Con fer ence, Addis Ababa, Ethi o pia, 11-22.01.2012
Poster:
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Mge, D., Purcell, P.G., Jourdan, F. – Vol ca nism in south east Ethi o pia and the Ogaden Dyke Swarm

22nd Aus tra lian Con fer ence on Mi cros copy and Microanalysis, 5.02.2012
Referat:

Kusiak M.A. – Scan ning ion im ag ing – an underutilised yet po tent tool in SIMS U -Pb zir con geo -
chron ol ogy

43rd Lu nar and Plan e tary Sci ence Con fer ence, Hous ton, USA, 19-23.03.2012
Postery: 

Gurgurewicz J., Maturilli A., Helbert J., Kostylew J., Zalewska N. – Emissivity mea sure ments of ba -
saltic an a logues for Mer cury. 
Gurgurewicz J., MÀge D., CarrÀre V., Cornen G., Gaudin A., Kostylew J., Morizet Y., Purcell P.G., Le 
Deit L. – In fer ring al ter ation con di tions on Mars: In sights from near-in fra red spec tra of bas alts from
Si be ria and East Af rica. 
Kromuszczyñska O., MÀge D., Lucas A., Gurgurewicz J. – Gi ant sackung in Valles Marineris. 
MÀge, D., Purcell, P., Jourdan, F. – Dykes and plan e tary lin ear troughs: new ob ser va tions on the So -
mali Plate.

Plan e tary Vol ca nism and Man tle Dy nam ics, Con fer ence, Toulouse, Francja, 29-30.03.2012
Poster:

Talk, MÀge, D., Purcell, P., Jourdan, F. – Dykes and plan e tary lin ear troughs: new ob ser va tions on the
So mali Plate.

Amer i can As so ci a tion of Pe tro leum Ge ol o gists An nual Con ven tion and Ex hi bi tion, Long Beach, 
Cal i for nia, 22-25.04.2012
Referaty: 

Krzywiec P., Narkiewicz M., Œl¹czka A., Diemer J. – Sir. Roderick I. Murchi son, aka „King of
Siluria”, and his geo log i cal trip to Po land in 1843.
Krzywiec P. – Birth of oil In dus try in the North ern Carpathians

EGU (Eu ro pean Geosciences Un ion) Gen eral As sem bly meet ing 2012; Wiedeñ (Aus tria),
22-27.04.2012
H.Hercman, M.Gasiorowski, K.Lisowiec, J.Pawlak, E.S³aby – uczestnicy
Postery:

G¹siorowski M., Hercman H. – Mon i tor ing of cave air tem per a ture and hu mid ity in the NiedŸwiedzia
Cave sys tem (Sudetes, Po land) – a key to un der stand ing tour ists ac tiv ity im pact to cave en vi ron ment.
S³aby E., Mar tin H., Ha ma da M., Smigielski M., Domonik A., Götze J., Hoefs J., Ha³as S., Si mon K.,
Devidal J-L., Moyen J-F., Jayananda M. – Man tle hy drous-fluid in ter ac tion with Archaean gran ite.
Domonik A., S³aby E., Œmigielski M. – Hurst ex po nent used as a tool to dif fer en ti ate be tween mag -
matic and fluid-in duced pro cesses as re flected in crys tal geo chem is try.
Lisowiec, K., Budzyñ, B., S³aby, E., Renno, A. D., Götze, J. – Zir con and monazite pat terns re sulted
from late- to postmagmatic fluid-in ter ac tion pro cesses in granitoid pluton and re lated rhyolitic bod ies.
Hercman H., Pawlak J. – MOD-AGE – an al go rithm for age-depth model con struc tion; U-se ries dated
speleothems case study.
Pawlak J., Hercman H. – Ge netic al go rithm as a cor re la tion tool – speleothems sta ble iso tope re cords
ex am ple.

XIII. In ter na tional con fer ence of young ge ol o gists HERLANY 2012, 26-28.04.2012
Bazarnik J. – wspó³organizator

10-th Meet ing of the Cen tral Eu ro pean Tec tonic Group, Zemplinska Sirava - Medvedia hora,
2-5.05.2012
Referaty: 

Marton E., Bubik M., Krejci O., Steininger F., Badura J., Tomanova-Petrova P., Mach K. & Tokarski

90



A.K. – Paleomagnetic in di ca tion for pos si ble CCW ro ta tion of the Bo he mian Mas sif with re spect of
the rest of sta ble Eu rope dur ing Mio cene.
Rauch M., Jankowski L., Probulski J. – Or i gin of curved traces of the re gional thrusts and fault-re lated
folds in the Pol ish Outer Carpathians in light of the an a logue mod el ling 
¯elaŸniewicz A. – The Ailao Shan – Red River Shear Zone, NW Viet nam: a long-lived con ti nen tal
fault zone in SE Asia.

Postery: 
Œwierczewska A., Tokarski A.K., & Paul Z. – An at tempt at chronostratigraphic and max i mum burial
dat ing of bentonites within the Cre ta ceous?Paleogene se quence in the Outer Carpathians (Po land).
Tokarski A.K., Swierczewska A., Zuchiewicz W., Starek D. & Fodor L. – Qua ter nary ex hu ma tion of
Western Capathians: A re cord from Orava-Nowy-Targ Intramontane Ba sin, Pol ish Galicia and
Slovakia. 

74th EAGE Con fer ence and Ex hi bi tion, Kopenhaga, Dania, 4-7.06.2012
Krzywiec P. (uczestnik)

Work shop on Mars – Con nect ing Plan e tary Sci en tists in Eu rope (MPSE), Budapeszt, Wêgry,
5-7.06.2012
Referaty:

Talk, MÀge, D., Banaszkiewicz, M., B³êcka, M., Czechowski, L., Gurgurewicz, J., Leliwa-Kopy-
stynski, J., Kossacki, K., Kozakiewicz, J., Kryza, R., Muszyñski, A., Szutowicz, S., and ̄ elaŸniewicz, 
A. – Plan e tary geosciences in Po land: where do we go. 

Postery: 
Kromuszczyñska O., MÀge D., Lucas A., Gurgurewicz J. – Gi ant sackung in Valles Marineris.
Krzesiñska A., Gattacceca J., Rochette P., CournÀde C. – High strain-rate de for ma tion in the Pu³tusk
H-chondrite
Gurgurewicz, J., MÀge, D., CarrÀre, V., Cornen, G., Gaudin A., Kostylew, J., Morizet, Y., Purcell,
P.G., Le Deit, L. – In fer ring al ter ation con di tions on Mars: In sights from near-in fra red spec tra of bas -
alts from Si be ria and East Af rica.
MÀge et al. – Com par a tive geosciences: The new WROONA re search group; 
Banaszkiewicz et al. – Plan e tary sci ence in Space Re search Cen tre PAS. 

Borykov T. – uczestnik
Makowska A. – uczestnik

XIIth Work shop on Cladocera, Tvarminne, Finlandia, 11-14.06.2012,
Szeroczyñska K. – wspó³organizator, przewodniczenie sesji
Referat: 

Szeroczyñska K., L. B³êdzki, E. Puusepp. – Eubosmina thersites – an up date on the tax on omy sta tus
Bosmina and Eubosmina. 

Meet ing of the CMTW IAH: „Groundwater, Ther mal and Min eral Wa ter in Karstic Ter rains
and Po rous Sed i men tary Bas ins: Uti li za tion of Ther mal and Min eral Wa ters”, Budapest,
Hun gary, 12-18.06.2012
Referat:

Porowski A. – Or i gin of eco nom i cally use ful min eral wa ters of Staraya Russa Spa in ferred from iso to -
pic stud ies: d18O and d2H of wa ter, tri tium, d18O and d34S of sul fates. 

Work shop: Late Heavy Bombardement Cratering and Vol a tile De liv ery, Vaxjo, Szwecja,
14-15.06.2012
Referat: 

Gurgurewicz J. – Noachian Mar tian phyllosilicates.
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11th Eu ro pean Work shop on La ser Ab la tion & II Span ish Work shop on LA, Gijón, Hiszpania,
19-22.06.2012 
Referat: 

Müller W., Anczkiewicz R. – Ac cu racy of in-situ Sr iso tope anal y sis of biogenic phos phates by LA
MC ICPMS – a prob lem re as sessed.

The 22nd Goldschmidt Geo chem is try Con fer ence, Montréal, Kanada, 24.06.2012
Referat: 

Anczkiewicz R. – Ac cu racy of Lu-Hf and Sm-Nd gar net dat ing.

„Jurassica X”, Rakhiv-Beàatina, Czechy 25-30.06.2012
Referat: 

Wierzbowski H. – Mid dle-Late Ju ras sic tran si tion: a turn ing point for the Ju ras sic ocean og ra phy and
ma rine en vi ron ments. 

PERGAMON Work shop: Ben thic foraminifera, bio-in di ca tor of nat u ral and man-made
meth ane/oil emis sion, NIOZ – Royal Neth er lands In sti tute for Sea Re search, 26-29.06.2012
Referaty:

Tyszka J., Jach R., Bubik M. – Ju ras sic vent and seep foraminifera as sem blages from the Tethys; 
Tyszka J., Topa P., Bow ser S., Travis J. – Morphogenetic pro cesses and... shell mal for ma tions. 

4-th In ter na tional Con gress Eurosoil 2012, Bari, W³ochy 2-6.07.2012
Poster:

£anczont M., Madeyska T., Komar M., Bogucki A. – Soils, veg e ta tion and cli mate of Pen ul ti mate
Inter gla cial (MOIS 7) in up lands to the North if the Carpathians. 

21 In ter na tional Ra dio car bon Con fer ence, Pary¿, Francja, 9-13.07.2012
Postery: 

Hercman H., Pawlyta M., Lereah Y. – Prep a ra tion in flu ence on the con tent of ra dio car bon – dark lay -
ers in speleothems case study.
Hercman H., G¹siorowski M., Pawlak J. – Age-depth model con struc tion us ing nonparametric
method  – a case study for peleoenvironmental re cords dated by ra dio car bon, U-se ries and lead 210Pb.
Gradziñski M., Hercman H., Stworzewicz E., Œlusarz M., Stachowicz-Rybka R. – In flu ence of pre his -
toric men ac tiv ity on fa cies of Ho lo cene tufa – an ex am ple from south ern Po land.

34 Miêdzynarodowy Kongres Geologiczny, Bris bane, Aus tra lia, 5-10.08.2012
Referaty:

Kusiak M.A. – Ion im ag ing of Pb iso topes il lu mi nates com plex ity of zir con geo chron ol ogy. 
Kusiak M.A. – Late Archean crustal ac cre tion pat terns and con ti nen tal growth in the East ern Dharwar
Craton: Con straints from SHRIMP U-Pb zir con ages and whole rock geo chem is try.
¯elaŸniewicz A. – Me so zoic and Ce no zoic mul ti ple deformational events in the Ailao Shan-Red
River Shear Zone, NW Viet nam.

12th In ter na tional Paleolimnology Sym po sium, Glas gow, Wielka Brytania, 21-24.08.2012
Postery: 

Miros³aw-Grabowska J. – Ox y gen and car bon iso tope re cord of the Eemian Inter gla cial (MIS 5e) in
Po land based on lake car bon ates.
Szeroczyñska K., Zawisza E. – Lake trans for ma tions within the last mil len nium re corded in sed i ments 
based on subfossil Cladocera (North and Cen tral Eu rope)

13th In ter na tional Con fer ence on Thermochronology Guilin, China 24-28.08.2012
Poster: 

Anczkiewicz A.A., S. Chakraborty, S. Dasgupta and D. K. Mukhopadhyay, Anczkiewicz R. – Cool -
ing his tory of the Lesser Himalaya, Sikkim, In dia.

92



22th In ter na tional Di a tom Sym po sium, Ghent, Begia, 26-31.08.2012
Poster: 

Sienkiewicz E., G¹siorowski M. – Hu man im pact re corded in the three al pine lakes (the Tatra Moun -
tains, Po land): re cent en vi ron men tal changes based on subfossil di a toms and Cladocera re mains.

18th An nual Meet ing of Eu ro pean As so ci a tion of Ar chae ol o gists, Hel sinki, Finlandia,
29.08-1.09.2012
Poster: 

Krajcarz M.T., Krajcarz M. – Palaeoenvironmental anal y ses of multi-lay ered cave site based on the
iso to pic data (d18O, d13C) – the case of Biœnik Cave, Po land.

Eu ro pean Min er al og i cal Con fer ence emc2012, Frank furt (Niemcy) 2-6.09.2012
S³aby, E. – organizator (con ve nor) sesji „Ex per i men tal and ob ser va tional con straints on the aboun-
dance and role of volatiles in mag mas: from res er voirs to the sur face; przewodniczenie tej sesji.

Lisowiec K. – uczestnik

Suc cess ful R&D in Eu rope 3rd Eu ro pean Net work ing Event. Bro ker age Event, Dusseldorf,
Ger many, 3.09.2012,
Porowski A. – udzia³ szkoleniowy

In ter na tional Work shop on Ag glu ti nated Foraminifera, Zaragoza, Hiszpania, 3-7.09.2012
Referat zaproszony: 

Tyszka J. – Foraminiferal de sign: Morphogenesis of ag glu ti nated cham bers. 
Setoyama E., Tyszka J. – Palaeobiogeography of Late Cre ta ceous forminifera in the Arc tic, At lan tic
and Tethyan re gions. 

6th Mid dle Eu ro pean Clay Con fer ence MECC, Prudhonice, Czechy, 4-8.09.2012
Referaty:

Szczerba M., K³apyta Z., Kalinichev A. – Eth yl ene gly col in ter ca la tion in smectites.
Œrodoñ J., Paszkowski M., Drygant D.M., Anczkiewicz A., and Banaœ M. – Ba sin his tory re con struc -
tion us ing clay and aft data: Lower Pa leo zoic of the Dniester slope, Ukraine.

The 18th In ter na tional Cave Bear Sym po sium, Baile Herculane, Rumunia, 20-22.09.2012
Referat:

Hercman H. – U-se ries dat ing of fos sil bones – are the bones In the caves the bones of con ten tion?
Postery: 

G¹siorowski M., Hercman H., Socha P. – Iso to pic com po si tion (C, N, O) of two spe cies of ro dents as a
tool for re con struc tion of hab i tat and en vi ron ment evo lu tion dur ing the mid dle and late Pleis to cene – a 
case study from the Biœnik Cave (Czêstochowa Up land, Po land).
Krajcarz M.T., Krajcarz M. – The 200 000 year long re cord of sta ble iso topes (d18O, d13C) from cave
bear (Ursus spelaeus) teeth, Biœnik Cave, Po land

15 Tureckie Sympozjum Ilaste, Nigde, Turcja, 18-22.09.2012 
Referat zaproszony: 

Œrodoñ J. – Iden ti fi ca tion, quan ti fi ca tion, and min er al og i cal char ac ter is tics of illite-smectite.

Dif fer ent Voices, Dif fer ent Sto ries in cli mate change com mu ni ca tion. Con fer ence and work shop 
in Bergen, Nor way, 25.09.2012
Radmacher W. – uczestnik

DMG short course/MSG Work shop on dif fu sion, Work shop in Bochum, Niemcy, 1.10.2012
Anczkiewicz R. – uczestnik
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9th SKAM Work shop Brno, Czech Re pub lic, Oc to ber 8-11.10. 2012
Referat: 

Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudo³ M, Cyrek K. – From far or from near? Map of sil i cate raw ma te rial
out crops around the Biœnik Cave.

2nd GASH-2 Sci ence Meet ing; Potsdam (Niemcy), 10.10.2012
Referat: 

S³aby, E., Œrodoñ, J. – In sti tute of Geo log i cal Sci ences PAS – lab o ra to ries, re search pos si bil i ties, ex -
pe ri ence.

3rd Con fer ence on Ter res trial Mars An a logues, Marrakesh, Maroko, 25-27.10.2012
S³aby, E. – uczestnik

Amer i can Geo phys i cal Un ion Fall Meet ing, San Fran cisco, 3-7.12.2012
Postery:

Arabas A. – Sta ble iso tope com po si tion of cal cite fos sils and bulk car bon ate as a proxy for the re con -
struc tion of Ju ras sic ma rine en vi ron ments.
Lewandowski M., Werner T., Vlahovic I., Œrodoñ J., Anczkiewicz A., Velic I., Sidorczuk M. –
Paleomagnetism and Ther mal His tory of the Perm ian Suc ces sion of the Velebit Mt (Dinarides,
Croatia). 

„Environmental, Struc tural and Strati graphi cal Evo lu tion of the West ern Carpathians –
ESSEWECA, 8th Con fer ence”, Bratislava, 6-7.12.2012, 
Referaty: 

Gedl P. – Palaeogeographic re con struc tions of Flysch Carpathian NE mar ginal area dur ing Mid dle
Eocene–Early Oligocene in Po land based on palynological data.
Gedl P. – New oc cur rences of the Szlachtowa For ma tion in the sur round ings of Jarabina vil lage
(Pieniny Klippen Belt, East ern Slovakia).
Wierzbowski, H., Wierzbowski, A., Pañczyk, M. – Tuffite layer in the Niedzica Lime stone For ma tion
(Late Bathonian–Callovian), Pieniny Klippen Belt, Po land: pre lim i nary re sults of petrographic anal y -
ses.

Poster: 
Plasienka D., Madzin J., Józsa & Gedl P. – Con tact be tween the Pieniny Klippen Belt and the Cen tral
Carpathian Paleogene Ba sin ex posed in the utina vil lage (East ern Slovakia).

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU

Konferencja Programowa ING PAN, Warszawa, 31.05.2012
Arkadiusz Derkowski, Jan Œrodoñ  – Tar get ing Shale Gas with Ad vanced Min er al ogy and Geo chem is try (SGMG) cele i zadania

wspó³pracy z Chev ron.
Dan iel Mege – Pro gram TEAM FNP: postêpy aresologii.
Hel ena Hercman – Blaski i cienie zarz¹dzania laboratorium w ING PAN.
Marek Lewandowski – Ac tion to wards lab o ra to ries en hance ment and know-how ex change for ad vanced re search on geosystem

(ATLAB, 7PR UE) – doœwiadczenia pierwszego pó³rocza.
Piotr Krzywiec, Stanis³aw Mazur – PolandSPAN: zintegrowana interpretacja danych geofizycznych i geologicznych dla

lepszego zrozumienia wg³êbnej budowy geologicznej Polski – cele i zadania wspó³pracy z ION
Wyk³ad zaproszony – Zarz¹dzanie instytutem PAN w kontekœcie UZP i UFP: opis stanu maksymalnej swobody

Referaty wyg³oszone na seminariach naukowych w Oœrodku Badawczym w Krakowie
14.02.2012 dr John Rakovan – Un usual crys tal chem is try in Llallagua ap a tite: im pli ca tions for geo chron ol ogy of the

Bo liv ian Tin Belt.
21.02.2012 dr Dan iel Harlov – Ex per i men tal fluid-aided al ter ation of zir con un der granulite-grade con di tions
07.03.2012 dr Jacky Larnould – In tro duc tion to the lat est tech nol ogy of elec tron probe microanalysis (EPMA)
13.06.2012 Douglas W. Duncan – Un con ven tional Gas Chal lenges and Strat e gies
18.12.2012 Pe ter Pervesler, Reinhard Roetzel, Al fred Uchman – Trace fos sils from the transgressive Early Mio cene

Burgschleinitz For ma tion in the Eggenburg Bay (Lower Aus tria)
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25.09.2012 dr Kadosa Balogh – Ideas on im prov ing in stru men ta tion for Ar meth ods of geo chron ol ogy
03.09.2012 dr Istvan Dunkl – Zir con (U-Th) / He thermochronology and Raman spec tros copy of or ganic ma te rial: what

they should an swer?
28.11.2012 mgr Karol Jewu³a – Zastosowanie chemostratygrafii w geologii naftowej
17.04.2012 dr Abdulaziz Al-Shaibani, dr SanLinn Isma'il Kaka, dr hab. Mi chael A. Kaminski – Re search Op por tu ni ties

at KFUPM (King Fahd Uni ver sity of Pe tro leum & Min er als), Saudi Ara bia
17.10.2012 dr Andrey G. Kalinichev – Min eral-fluid in ter ac tions on the mo lec u lar scale: com pu ta tional atomistic mod -

el ing of clay-re lated ma te ri als for geo chem i cal and en vi ron men tal ap pli ca tions
23.10.2012 dr Igor Vlahovic – Dy namic His tory of the Karst Dinarides, Croatia: from trop i cal car bon ate plat form to the

moun tain chain

REFERATY WYG£OSZONE POZA INSTYTUTEM

Dr in¿. Bartosz Budzyñ
• An ex per i men tal in ves ti ga tion into the rel a tive sta bil i ties of monazite, xeno time, ap a tite, and al la nite as a func tion of pres -

sure, tem per a ture, and Ca vs. Na ac tiv ity in the fluid, Referat zaproszony, Deutsches GeoForschungsZentrum - Potsdam,
Niemcy, 08-28-2012

• Ex per i men tal study on the rel a tive sta bil i ties of monazite, al la nite, REE-epidote, and fluorapatite as a func tion of pres sure,
tem per a ture, and Ca vs. Na ac tiv ity in the fluid, Referat zaproszony, Slovenska Mineralogicka Spolocnost, Univerzita
Komenskeho, Bratys³awa, S³owacja, 12-04-2012

Dr Maciej T. Krajcarz
• Namulisko w ruchu, czyli czy i jak zachodz¹ postsedymentacyjne redepozycje w osadach jaskiniowych. Referat

zaproszony, Akademicki Klub Speleologiczny, IA UMK, Toruñ, 18-04-2012

Mgr Agata Krzesiñska
• De for ma tions in me te or ites: im pli ca tions for shock and meta mor phic his tory of as ter oids, CEREGE, Aix-en-Pro vence,

30-03-2012

Dr Katarzyna Lisowiec
• Ap a tite as a po ten tial mon i tor of magma mix ing pro cess – pre lim i nary re sults and fu ture plans. Deutsches Geoforschungs

Zentrum, Potsdam, Niemcy, 06-19-2012

Prof. dr hab. Teresa Madeyska
• Przydatnoœæ metod geologicznych i paleopedologicznych w realizacji celów projektu. Referat na otwartym posiedzenieu

Komitetu Badañ Czwartorzêdu PAN: 4 referaty: O projekcie miêdzynarodowym niewspó³finansowanym pt. „Paleoli-
tyczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian œrodowiska zachodniej Ukrainy i po³udniowo-wschodn,
13.04.2012

Dr hab. Dan iel MÀge
• Vol ca nism in the so lar sys tem, In vited lec ture, UWr., Wroc³aw, 05.01.2012

Dr Mariusz Paszkowski, dr Artur Kêdzior
• Sed i men tary en vi ron ments of Ediacaran suc ces sions along SW mar gin of Baltica, referat zaproszony Instytut Badañ

Prekambru RAN, 15-10-2012

Mgr Wies³awa Radmacher
• Late Cre ta ceous palynological re cord of the Nor we gian Sea and the Barents Sea. Referat zaproszony, UiB, Bergen, Nor -

way, 08-10-2012

Prof. dr hab. Ewa S³aby
• Wyk³ady (trzy tematy): Course on geo chem i cal mod el ling of mag matic pro cesses, Course on geo chem i cal 3D data de pic -

tion, Equil i bra tion and re-equil i bra tion pro cesses in plutons of mixed or i gin. Na zaproszenie Kumaun Uni ver sity, Indie;
Nainital, 08-10-16-2012

Dr Marek Szczerba
• Mod el ling illite/smectite, SUBATECH, Nantes, Francja, 11-07-2012

Dr hab Jaros³aw Tyszka
• Mod el ling ap proach in un der stand ing foraminiferal morphogenesis. Referat zaproszony, Palaeontologische Geselschaft,

Uniwersytet Wiedeñski, 11-27-2012

• Morphogenesis of foraminiferal tests: mo lec u lar and mod el ling chal lenges, MARUM, Bre men Un

Dr hab. Hubert Wierzbowski
• Klimat jury, Referat zaproszony, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa, 01-19-2012
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IX. DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA

DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA

Dr Aneta Agnieszka Anczkiewicz
• Opieka nad doktorantk¹ (160 godzin)

Dr in¿. Bartosz Budzyñ
• Geotermobarometria, ING UJ, wyk³ady i æwiczenia, 12 godzin, semestr zimowy 2012/2013

Dr Arkadiusz Derkowski
• Opieka nad dwoma doktorantami (przez ca³y czas)

Dr hab. Hel ena Hercman
• Wyk³ad „na zaproszenie” w ramach kursu „Metody stratygrafii” dla studentów III i IV roku oraz doktorantów w ING UJ w

Krakowie (11.XII.2012).

Dr Miros³aw Jastrzêbski
• Promotor pracy magisterskiej: (wraz z dr. Wojciechem Stawikowskim) w Instytucie Geologii Uniwersytecie Adama

Mickiewicza w Poznaniu. Opieka nad prac¹ magistersk¹ N. Judkowiak pt: „Budowa geologiczna strefy Smrekowiec-
Œredniak ko³o Miêdzygórza (Metamorfik L¹dka-Œnie¿nika)”

Dr in¿. Tadeusz Kawiak
• Wyk³ady i æwiczenia z przedmiotu „Petrografia”, dla II r. studentów Wydz. Konserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki ASP w

Krakowie

Dr Artur Kêdzior
• Wyk³ad z geologii (15 godzin) dla studentów studiów stacjonarnych SUM Wydzia³u Architektury w Krakowskiej

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Mgr Barbara Kietliñska-Michalik
• 6 lekcji muzealnych nt. „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” – 6 godz.

Dr Maciej Krajcarz
• Zajêcia ze studentami, Instytut Archeologii UW: konwersatorium – wspó³prowadzenie przedmiotu „Nauka o œrodowisku” 

(14 godzin w semestrze letnim + 14 godzin w semestrze zimowym)

Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ mgr Anny Mozer (1 miesi¹c)

Dr hab. in¿ Piotr Krzywiec
• Wyk³ady z przedmiotu „Geofizyka” dla ING UJ

Mgr Katarzyna Lisowiec
• Zajêcia ze studentami (Wydzia³ Geologii UW): æwiczenia Petrologia I, Mineralogia (60 godzin)

Prof. dr hab. Teresa Madeyska
• Wyk³ad z prof. M. £anczont na sesji: „W¹tpiæ, w¹tpienie...– ujêcie transdyscyplinarne” Miêdzyuczelnianego Programu

Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii „Artes Liberales” (MPISD AAL). Tytu³ wyk³adu: „Po¿ytek z
w¹tpliwoœci w badaniach bio- i geoarcheologicznych stanowisk paleolitycznych”

• Przewodnicz¹ca Komitetu G³ównego Olimpiady Geograficznej, corocznie prowadzenie ogólnoplskich zawodów
fina³owych 

Dr Monika Masiak
• Opieka nad prac¹ magistersk¹, Uniwersytet Warszawski,Wydzia³ Geologii, Kinga Duszyñska, temat pracy:

Mikroskamienia³oœci i ich znaczenie stratygraficzne w ordowiku profilu zalesia (góry œwiêtokrzyskie)

Mgr Piotr Olejniczak
• 17 lekcji muzealnych nt. „Budowa Geologiczna Obszaru Krakowskiego”; 3 lekcje muzealne nt.„Podstawy paleontologii”; 

2 lekcje muzealne nt. „Œwiat okiem geologa” – razem 22 godz;

• Projekt „EduScience”: – 4 warsztaty muzealne nt. „Budowa Ziemi i jej skutki, sposoby badania wnêtrza planety”
po³¹czone z wycieczkami terenowymi nt. Surowce skalne wykorzystywane w budownictwie (Kraków – obrêb Starego
Miasta). Struktury geologiczne (rezerwat przyrody Bonarka) 28 godz. 

• 4 lekcje on-line nt. – „Sk¹d siê wziê³a sól w Wieliczce?”; „Minera³y ³adne i tajemnicze”; „Czy to ska³a, czy minera³?”;
„Czy dinozaury na pewno wyginê³y?” – razem 4 godz 
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Mgr Wies³awa Radmacher
• Zajêcia w gimnazjum promuj¹ce nauki geologiczne.

Dr Marta Rauch
• 2-tygodniowa praktyka licencjatki Uniwersytetu Wroc³awskiego, Doroty Œcigaj³o w Laboratorium Modelowania

Analogowego „TectoModelLab” we Wroc³awiu

• Opieka nad prac¹ magistersk¹ Marzeny Biernat studentki Uniwersytetu Wroc³awskiego, jako promotor pomocniczy;
przeszkolenie w zakresie modelowania analogowego i opieka przy przygotowaniu i wykonaniu 2 eksperymentów w
ramach pracy magisterskiej

Prof. dr hab. Ewa S³aby
• Wyk³ady – Petrologia (60h)

• Wyk³ady – Petrologia ska³ magmowych (20h)

• Wyk³ady – Termodynamika równowagowa w petrologii (30h)

• Wyk³ady – Dziedzictwo kulturowe – kamieñ w architekturze (30h)

• Wyk³ady – Analiza petrogenetyczna w geologii strukturalnej (15h)

• Praktikum z modelowania procesów wulkanicznych 15h

• Prowadzenie 3 prac licencjackich 30h

• Prowadzenie 4 prac magisterskich 40h

• Prowadzenie 1 doktoratu

• Seminaria magisterskie 8h

• Wyk³ady na Suleyman Demirel Uni ver sity, Isparta (Turcja) – Mechanizmy dyferencjacji magmy – modelowanie
geochemiczne procesów mieszania magm, frakcyjnej krystalizacji i parcjalnego wytapiania; (20h).

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
• Promotor pracy doktorskiej mgr Magdaleny Suchory 150 godz. (zakoñczony). Wspó³opieka nad doktorantk¹ Iwon¹

Krzeœlak - UMK, Toruñ. 

Dr in¿. Pawe³ Topa
• Wyk³ady AGH: Kryptografia (15h) , Architektury systemów komputerowych (16h), Systemy wysokiej dostêpnoœci (16h). 

Laboratoria: Kryptografia (180h), Grafika komputerowe (60h), Animacja komputerowa (30h). 

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ mgra Eiichiego Setoyamy, wspó³promotor: dr hab. Mi chael A. Kaminski (UCL. KFUPM);

(iloœæ godzin w roku: 140), praca obroniona 14.06.2012, doktorat z wyró¿nieniem zatwierdzony przez Radê Naukow¹
ING PAN 14.10.2012.

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ mgr Wies³awy Radmacher (iloœæ godzin w roku: 150)

• Blok wyk³adów i æwiczeñ dla doktorantów paleontologii i paleobiologii Uniwersytetu Wiedeñskiego. Kurs nr 450006 pt.
„Trends in Palaeontological Re search, Palaeo bio logi cal ap pli ca tions of morphogenetic mod els” na zaproszenie Uniwer-
sytetu Wiedeñskiego (Aus tria), Doc toral Stud ies Programme Earth Sci ences, Ge og ra phy and As tron omy, blok równo-
wa¿ny 1 semestrowi (20 godz.)

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; 219 godzin; 

• Opieka nad pracami doktorskimi w ING PAN, 80 godz

DZIA£ALNOŒÆ POPULARYZATORSKA 

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz
• Ma³opolska Noc Naukowców: Prezentacja Laboratorium Geochemii Izotopów.

Mgr Micha³ Banaœ
• Ma³opolska Noc Naukowców 2012: warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych „Wehiku³ czasu, czyli geologiczne metody

podró¿owania w czasie – czêœæ dot. ska³ wulkanicznych i ich datowania – 28.09.2012

Dr Agnieszka Ciurej
• ING PAN: Ma³opolska Noc Naukowców, ING PAN, Kraków, 28.09.2012 – organizacja

• ING PAN: Noc Muzeów w Krakowie 18/19. 05. 2012 – organizacja

Mgr Barbara Kietliñska-Michalik
• Noc Muzeów 2012: wystawa: „Mioceñskie frutti di mare” (ostrygi ze zbiorów Muzeum geologicznego ING PAN i

zbiorów prywatnych) – 18/19.05.2012

• Ma³opolska Noc Naukowców 2012: – wystawa dla uczestników warsztatów „Skamienia³e skarby profesora Józefa
Siemiradzkiego (1858–1933)”; Ma³opolska podró¿ w czasie i ma³ej przestrzeni – prezentacja sta³ej wystawy – 28.09.2012

• Dzieñ Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich: prezentacja wystaw „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” i
„Mioceñskie frutti di mare” – 4.11.2012

• Wirtualne Muzea Ma³opolski / Ma³opolski Instytut Kultury: projekt w realizacji – wybór eksponatów, przygotowanie
opisów, dygitalizacja
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Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
• Magazyn „MySTOB”; ISSN 2081–2892; nr 3(6): Wywiad pt. „Antarktyda – Moja pasja”.

Dr hab. Monika A. Kusiak
• Me dia para graph for Geo log i cal So ci ety of Amer ica pub li ca tions: Mo bi li za tion of ra dio genic Pb in zir con re vealed by ion

im ag ing: im pli ca tions for early Earth geo chron ol ogy.

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
• Uniwersytet III Wieku: Katastrofy naturalne ich przyczyny i skutki. Oœrodek Kultury ARSUS, Warszawa, 29 marca

2012r.

• Ma³opolska Noc Naukowców: Przyczyny i skutki wielkich katastrof naturalnych. ING PAN, OB Kraków, 28 wrzeœnia
2012r.

Mgr Piotr Olejniczak
• Noc Muzeów 2012: wystawa: „Mioceñskie frutti di mare” (ostrygi ze zbiorów Muzeum geologicznego ING PAN i

zbiorów prywatnych);

• Prezentacja multimedialna „Dryft kontynentów” – 18/19.05.2012

• Ma³opolska Noc Naukowców 2012: warsztaty dla dzieci w wieku 4–8 lat – „Zrób model swojego amonita”; warsztaty dla
m³odzie¿y i doros³ych „Wehiku³ czasu, czyli geologiczne metody podró¿owania w czasie” – warsztaty makroskopowe i
mikroskopowe poœwiêcone metodom rekonstrukcji czasu geologicznego i dziejów Ziemi – 28.09.2012

• Noc Muzeów 2012: pokaz „Gdy pêkaj¹ ska³y – o powstaniu Zapadliska Przedkarpackiego” – 18/19.05.2012 

• Dzieñ Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich: prezentacja wystaw „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” i
„Mioceñskie frutti di mare” – 4.11.2012

• Piknik Naukowy PR i CN Kopernik: pokaz erupcji wulkanicznej – 12.05.2012

• „Góra Fuji” / Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Mangha: pokaz erupcji wulkanicznej – 22.01.2012; 

• Prelekcja nt. wulkanów i pokaz erupcji wulkanicznej – 22.02.2012

Mgr Wies³awa Radmacher
• Ma³opolska Noc Naukowców: 28-09-2012 Kraków – organizacja

Dr in¿. Pawe³ Topa
• Instytut Nauk Geologicznych PAN: Administracja serwisu eforams.org. Administracja wydzielonym obszarem dla

potrzeb projektu: SCOR/IGBP Work ing Group 138 „Mod ern plank tonic foraminifera and ocean changes”

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
• Europejska Noc Muzeów, 2012: Udzia³ w prezentacjach popularnonaukowych podczas Nocy Muzeów w Krakowie, 18/19 

maja 2012.

• Projekt FP7-PEO PLE-2012-NIGHT/Ma³opolski Urz¹d Marsza³kowski/part ner: ING PAN: „MagicNight” – Ma³opolska
Noc Naukowców 2012, ING PAN – Oœrodek Badawczy w Krakowie, 28 wrzeœnia 2012 – koordynacja merytoryczna
wydarzenia, przygotowanie scenariusza, przygotowanie materia³ów popularnonaukowych.

TEAM: Dr Joanna Gurgurewicz, dr hab Dan iel MÀge, mgr Timur Borykov, mgr Krzysztof
Dêbniak, mgr Olga Kromuszczyñska, mgr Magdalena Makowska, Marion Masse, Dr Antoine
Séjourné, mgr Marta Skiœcim

• XV Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki 2012: Organizacja i wspó³prowadzenie imprez (21,22.09.2012):
1) Mars na Ziemi – Ziemia na Marsie – wyk³ad, hap pen ing, pokaz;
2) Marsjañskie krajobrazy – wystawa;
3) Mars – w jaki sposób badamy planetê – hap pen ing.

STUDIUM DOKTORANCKIE
W Studium Doktoranckim w 2012/2013 roku uczestniczy 7 osób; w tej liczbie 6 osób to studenci

stacjonarni, którzy otrzymuj¹ w ING stypendium, 4 z nich jest uczestnikami programu TEAM finanso-
wanego przez Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej, 1 osoba uczestniczy w trybie niestacjonarnym, bez
stypendium. 

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. 

Studium doktoranckie 2009 2010 2011 2012

Iloœæ uczestników 14* 6* 2* 7*

– w tym na studiach stacjonarnych 9 2 0 6

– w tym na studiach niestacjonarnych 5 4 2 1

* w tym stypendyœci zagraniczni
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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 137 opracowanych kolekcjach dokumentalnych, 78 kolekcjach porównawczych, 23 kolekcjach
ekspozycyjnych oraz 2 kolekcjach dydaktycznych. 

W roku 2012 do zbiorów w³¹czono kolejne opracowane kolekcje dokumentalne: 
ZNG PAN A-V-125 – do publikacji A.Jednorowska, K.Konior, St. Kwiatkowski, 1972.„Nasuniête

utwory fliszowe i ich pod³o¿e w otworze wiertniczym na po³udnie od Ustronia”. Biuletyn IG 258, 1972r.
Tom XV; 

ZNG PAN A-I-137 – do publikacji W. Krach, 1968. fauna tortoñska z Górnik Nowych i Senderek
ko³o Józefowa Lubelskiego. Acta Geol. Pol. Vol. 18/2;

ZNG PAN B-V-80 – ska³y mezozoiczne z Kaukazu i ZNG PAN B-V-80 – ska³y prekambryjskie z
Indii – kolekcje porównawcze zebrane przez prof. St. Kwiatkowskiego 

ZNG PAN A-V-134 zreinwentaryzowano do publikacji St. Kwiatkowski, 2005. Or i gin of chert
nod ule from the Pol ish Muschelkalk, Mid dle Tri as sic. Annales Soc.Geol. Pol., vol.75.

W magazynach muzealnych przeprowadzono szereg prac porz¹dkowych i zabezpieczaj¹cych ko-
lekcje m.in. scalono, wyczyszczono i przygotowano do inwentaryzacji i utworzenia kolekcji porównaw- 
czej nie zinwentaryzowane zbiory fauny kredowej z okolic Kazimierza n/Wis³¹ zebranej w latach
1921–1931 przez Alojzego Ma zurka (B.Kietliñska-Michalik, wolontariusz K.Ambroziak – stud. geol.
UJ)

Do badañ udostêpniono 13 kolekcji w tym 11 kolekcji dokumentalnych i 2 porównawcze.
W Muzeum czynna jest sta³a wystawa „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”, jedyna w

kraju ekspozycja przedstawiaj¹ca wyniki badañ geologicznych tego regionu. 
W roku 2012 przygotowano równie¿ wystawê czasow¹ pt. „Mioceñskie frutti di mare”, na której

na planszach przedstawiono paleogeografiê obszaru Paratetydy, przekrój przez Zapadlisko Karpackie
oraz zwi¹zek œrodowiska morskiego z rozwojem ¿ycia miêczaków mioceñskich. Szczególn¹ uwagê
zwrócono na wapienie i mu³owce z ostrygami w nichwystêpuj¹cymi (ze stanowisk z obszaru Krakowa).
W gablotach zaprezentowano dotychczas nie wystawiane okazy fauny mioceñskiej z historycznych
kolekcji muzealnych (ze zbioru Komisji Fizjograficznej i ze zbioru Wilhelma Kracha) oraz ze zbiorów
prywatnych P. Olejniczaka.

W roku 2012 Muzeum aktywnie w³¹czy³o siê w dzia³ania popularyzuj¹ce nauki geologiczne. W
maju po raz szósty wziê³o udzia³ w Nocy Muzeów (18/19 maja 2012). Specjalnie na tê Noc przygo-
towano prezentacjê multimedialn¹ „Dryft kontynentów” oraz pokaz plenerowy „Gdy pêkaj¹ ska³y –
o powstawaniu Zapadliska Przedkarpackiego”, do którego wykorzystano dwa uzupe³niaj¹ce siê
modele aktywnej subdukcji, interaktywne modele rozwoju struktur tektonicznych oraz model czynnego
wulkanu. Pokazy tematycznie nawi¹zywa³y do sta³ej ekspozycji pt. „Budowa geologiczna obszaru kra-
kowskiego” i czasowej „Mioceñskie frutti di mare”, co pozwoli³o zwiedzaj¹cym zrozumieæ genezê
basenu sedymentacyjnego jakim by³o Zapadlisko Przedkarpackie, mechanizm powstawania struktur
tektonicznych, a tak¿e uzupe³niæ wiedzê na temat budowy geologicznej pod³o¿a Krakowa i okolic.

We wrzeœniu 2012 Muzeum wspó³uczestniczy³o w zorganizowaniu Ma³opolskiej Nocy Naukow-
ców (28.09.). Na tê Noc, na dziedziñcu od ul. Kanoniczej przygotowano warsztaty dla dzieci w wieku
4–8 lat nt. „Zrób model swojego amonita”, warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych „Wehiku³ czasu, czyli 
geologiczne metody podró¿owania w czasie” pokazuj¹ce makroskopowe i mikroskopowe metody
rekonstrukcji czasu geologicznego i dziejów Ziemi. Warsztatom towarzyszy³a wystawa „Skamienia³e
skarby profesora Józefa Siemiradzkiego (1858–1933)”, na której zaprezentowano amonity z
historycznej kolekcji J. Siemiradzkiego. W oparciu o sta³¹ wystawê odby³a siê „Ma³opolska podró¿ w
czasie i ma³ej przestrzeni”.

Ponadto Muzeum wziê³o udzia³:
– w Pikniku Naukowym PR i CN Kopernik w Warszawie (12.05.2012),
– we wspó³pracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Mangha w Krakowie w projekcie „Góra

Fuji”(21.01.2012, 22.02.2012), na które przygotowano pokaz erupcji wulkanicznej i prelekcje nt. wul-
kanów Japonii,

– w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich (21.11.2012),
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– w okresie letnim w akcjach takich jak: „Zamieñ odpady na kulturalne wypady”, „Lato w mieœcie”
i „Tynieckie wakacje”

Od marca 2011 r. Muzeum bierze udzia³ w innowacyjnym projekcie „Eduscience” realizowanym
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet III – Wysoka jakoœæ systemu oœwiaty,
którego celem jest podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno
przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii. W ramach tego
projektu w roku 2012, w Muzeum odby³y siê;

– 4 warsztaty muzealne nt: „Budowa Ziemi i jej skutki, sposoby badania wnêtrza planety”
po³¹czone z wycieczkami terenowymi nt. „Surowce skalne wykorzystywane w budownictwie (Kra-
ków – obrêb Starego Miasta). Struktury geologiczne (rezerwat przyrody Bonarka)” 

– 4 lekcje on-line nt.: „Sk¹d siê wziê³a sól w Wieliczce?”, „Minera³y ³adne i tajemnicze”, „Czy
to ska³a, czy minera³?”, „Czy dinozaury na pewno wyginê³y?” 

– 6 dwugodzinnych dy¿urów dydaktycznych on-line.
W roku 2012 kontynuowano prace w ramach projektu „Wirtualne Muzea Ma³opolski”,
realizowanego we wspó³pracy z Ma³opolskim Instytutem Kultury i Departamentem Rozwoju

Gospodarczego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, w ramach Ma³opolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz ze œrodków Województwa Ma³opols-
kiego. Zdygitalizowano obiekty wytypowane do prezentacji.

W roku sprawozdawczym wystawy zwiedzi³o: 3614 osób w tym (w tym: 652 osób z biletem
ulgowym, 138 – z biletem normalnym, 2824 osoby w ramach wolnego wstêpu – w tym w ramach Nocy
Muzeów – 1920 osób; Ma³opolska Noc Naukowców – 377 osób; Dzieñ Otwartych Drzwi Muzeów
Krakowskich – 106 osób, w ramach programu Eduscience – 116 osób, pozostali – nauczyciele i goœcie
Muzeum i Oœrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.

Przeprowadzono 28 lekcji muzealnych, w tym: 21 lekcji nt. „Budowa geologiczna obszaru kra-
kowskiego” (B. Kietliñska-Michalik, P. Olejniczak), 3 lekcje – „Podstawy paleontologii” (P. Olej-
niczak), 2 lekcje – „Œwiat okiem geologa” (P. Olejniczak).

Od listopada 2012 roku Muzeum zaistnia³o na portalu spo³ecznoœciowym Facebook, gdzie „odwie- 
dzi³o nas” 13 047 osób.

W ramach promocji Muzeum dwukrotnie przeprowadzi³o akcjê plakatowania na terenie miasta
Krakowa. Informacje o wystawach aktualizowano na bie¿¹co na stronie internetowej ING PAN, w pra-
sie lokalnej, w Biurach Informacji Turystycznej, w Szkolnym Informatorze Turystycznym, na stronie
internetowej „Magiczny Kraków – Muzea”, w Szkolnym Informatorze Turystycznym, w miesiêczniku
„Karnet” oraz na portalu spo³ecznoœciowym Facebook
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