




1

SPIS TREŒCI

I. ORGANIZACJA INSTYTUTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. KADRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tytu³y i stopnie naukowe uzyskane w 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nagrody i wyró¿nienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cz³onkostwo z wyboru w krajowych organizacjach naukowych radach naukowych,

 radach redakcyjnych krajowych czasopism naukowych oraz krajowych zespo³ach eksperckich . . 7

III. BADANIA STATUTOWE W 2014 ROKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyniki realizacji zadañ statutowych (streszczenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

IV. PROJEKTY BADAWCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Projekty badawcze zakoñczone w 2014 r., realizowane w Instytucie . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Projekty badawcze w toku, realizowane w Instytucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Projekty badawcze wewnêtrzne – dla m³odych naukowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Udzia³ w projektach badawczych prowadzonych poza Instytutem . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

V. KONSORCJA NAUKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

VI. EKSPERTYZY, ZLECENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

VII. DZIA£ALNOŒÆ MIÊDZYNARODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Udzia³ w miêdzynarodowych programach badawczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Wykaz tematów realizowanych w 2014 r. na podstawie umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Sprawozdanie z realizacji tematów/umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Wspó³praca miêdzynarodowa realizowana bez umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Cz³onkostwo z wyboru w miêdzynarodowych organizacjach naukowych i radach

 redakcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Miêdzynarodowa wymiana osobowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

VIII. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Konferencje i warsztaty wspó³organizowane przez Instytut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Udzia³ pracowników w konferencjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 Konferencje krajowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 Konferencje miêdzynarodowe zorganizowane w kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
 Konferencje zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Seminaria naukowe instytutu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Referaty wyg³oszone poza Instytutem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

IX. DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA. . . . . . . . . . . . . . . . 107
Dzia³alnoœæ dydaktyczna pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Dzia³alnoœæ popularyzatorska pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Studium doktoranckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Muzeum Geologiczne w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

X. SPIS PUBLIKACJI 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Prace opublikowane w 2014 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Prace przyjête do druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123



2



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

Zastepca dyrektora ds. naukowych: prof. dr hab. Ewa S³aby
e-mail: e.slaby@twarda.pan.pl

Zastêpca dyrektora ds.zarz¹dzania: Hanna Martyniak
e-mail: hanmart@twarda.pan.pl

Sekretariat naukowy, kierownik: mgr El¿bieta Gogacz
e-mail: e.gogacz@twarda.pan.pl

G³ówny ksiêgowy: mgr Urszula Kozicka
e-mail: ukozicka@twarda.pan.pl

Kadry: 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 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; dr Miros³aw
Jastrzêbski; 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;
cz³onek rzecz. PAN; prof. dr hab. Marek Lewandowski; prof. dr hab. Teresa Madeyska; prof. dr hab.
Jerzy Mietelski, dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska, prof. nadzw. ING PAN, prof. dr hab. Andrzej
Muszyñski; prof. dr hab. Jerzy Nawrocki; 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 2014 roku odby³y siê 4 posiedzenia Rady w dniach: 27 lutego, 26 czerwca, 30 paŸdziernika i 18 grudnia.

I. ORGANIZACJA INSTYTUTU 

3



JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (stan w dniu 31 grudnia 2014 r.)

OŒRODEK BADAWCZY W WARSZAWIE

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

Laboratorium Analiz Podstawowych
Menad¿er: dr Ryszard Or³owski
tel. (48) 22 6978-711; e-mail: rorlowsk@twarda.pan.pl

Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodowiska
Koordynator: dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska, prof. nadzw.
Menad¿er: mgr Magdalena Radzikowska
tel. (48) 22 6978-728; e-mail: maruszkiewicz@twarda.pan.pl 

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Koordynator: dr £ukasz Kruszewski
Menad¿er (p.o.): mgr Izabela Moszumañska
tel. (48) 22 6978-723; e-mail: i.moszumanska@twarda.pan.pl

Laboratorium Bioindykatorów
Koordynator: dr Edyta Zawisza
Menad¿er: dr Maciej Krajcarz
tel. (48) 22 6978-812; e-mail: ezawisza@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

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

Dzia³ Administracji i Zamówieñ Publicznych:
Kierownik:  mgr Adam Jaracz 
tel. (48) 12 3705 239; e-mail: ndjaracz@cyf-kr.edu.pl

Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
Koordynator i menad¿er: dr hab. Rob ert Anczkiewicz, prof. nadzw.
tel. (48) 12 422-89-20; wew.: 224 lub 210; (48) 12 3705 224 (210); (48) (0) 668 356 446; e-mail:
ndanczki@cyf-kr.edu.pl

Laboratorium Minera³ów Ilastych i XRD
Koordynator i menad¿er: dr hab. Arkadiusz Derkowski, prof. nadzw.
tel.(48) 12 422-89-20; wew.: 249; (48) 12 3705 249; e-mail: ndderkow@cyf-kr.edu.pl 

Laboratorium Preparatyki Geologicznej
Koordynator: dr Artur Kêdzior
Menad¿er: mgr Anna Zagórska
tel. (48) 12 422-89-20; wew.: 206; (48) 12 3705 206; e-mail: ndzagors@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
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Biblioteka
Kierownik: mgr Ma³gorzata £abno
tel. (48) 12 3705 245; e-mail: ndlabno@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) 3705-257 lub 3705-254; e-mail: ndmichal@cyf-kr.edu.pl

OŒRODEK BADAWCZY WE WROC£AWIU

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Adres: ul. Podwale 75, 50-449 Wroc³aw
tel. (48-71) 337-63-21, tel/fax (48-71) 337-63-42;
e-mail: pansudet@pwr.wroc.pl

Laboratorium Modelowania Tektonicznego
Kierownik: dr Marta Rauch
tel.: (48) 71 337-63-51; e-mail: ndrauch@cyf-kr.edu.pl

Laboratorium Geologii Planetarnej

Kierownik: dr hab. Dan iel MÀge dr Joanna Gurgurewicz
tel. (48) 71 337-63-50; e-mail: dan iel.mege@twarda.pan.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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I. KADRA

W dniu 31 grudnia 2014 r. w Instytucie Nauk Geologicznych PAN pracowa³o:
42 pracowników naukowych
5 pracowników bibliotecznych i muzealnych
42 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
25 pracowników dzia³u finansowego i administracji
6 pracowników na st. robotniczych
Ogó³em pracowa³o 120 osoby, w tym 20 niepe³nozatrudnionych.

TYTU£Y I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W 2014 ROKU

Mgr Agata Krzesiñska uzyska³a stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na pdst.
rozprawy doktorskiej pt.: „Deformacja i metamorfizm meteorytu pu³tuskiego". Promotorzy rozprawy:
prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz i prof. dr hab. Ryszard Kryza. Rozprawa wyró¿niona przez Radê
Naukow¹ ING PAN.

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA

Dr hab. Arkadiusz Derkowski
Nagroda Naukowa im. Ignacego Domeyki (nauki o Ziemi) Wydzia³u III PAN za cykl prac opisuj¹-

cych przemiany termiczne dioktaedrycznych krzemianów warstwowych.

Dr hab. Hel ena Hercman, dr Jacek Pawlak
Medal im. Markowicz-£ochinowicz st. I przyznana przez Sekcjê Speleologiczn¹ Polskiego Towa-

rzystwa Przyrodników im. Kopernika za publikacjê: Hercman H. & Pawlak J. 2012. MOD-AGE: An
age-depth model con struc tion al go rithm. Qua ter nary Geo chron ol ogy, 12:1-10.

Prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
Zaproszenie ze strony Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dirección Nacional del Antár-

tico, Instituto Antártico Argentino (IAA), Bue nos Ai res, Argentyna, do uczestnictwa w Argentyñskiej
Narodowej Ekspedycji Antarktycznej w sezonie antarktycznym 2014-2015.

Mgr Olga Kromuszczyñska
Nagroda Wyk³adowca Roku 2013/14 Uniwersytetu Dzieci za wyk³ad "Czy ludzie kiedyœ zamiesz-

kaj¹ na Marsie" oraz za umiejêtnoœæ rozbudzania ciekawoœci u dzieci i przekazywania specjalistycznej
wiedzy w niezwykle obrazowy sposób.

Dr Agata Krzesiñska
Rozprawa doktorska pt.: „Deformacja i metamorfizm meteorytu pu³tuskiego"wyró¿niona przez

Radê Naukow¹ ING PAN.
Barringer Crater Com pany Award – grant dojazdowy na udzia³ w 77th An nual Meet ing of the

Meteoritical So ci ety, Ca sa blanca, Maroko. Udzia³ zwi¹zany z prezentacj¹: Krzesiñska A., Gattacceca J., 
Friedrich J.M, Rochette P., “Petrofabric of Zag and Pu³tusk Me te or ites: Im pli ca tions for Im pact Con di -
tions on the H Chondrite Parent Body”.

Hitachi Award. Grant na udzia³ w sympozjum Hayabusa 2014 (Tokio) i wyg³oszenie referatu:
Agata Krzesiñska, “Inhomogeneity of the Pu³tusk H chondrite regolith brec cia as a re cord of dy namic
evo lu tion of par ent body”.

I. KADRA
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Mgr Igor Niezgodzki
ECORD Schol ar ship to at tend an Urbino Sum mer School in Paleoclimatology 2014
Young Sci en tist's Travel Award za abstrakt na EGU 2015.

Dr in¿. Marek Szczerba
Stypendium Naukowe dla wybitnych M³odych Naukowców przyznane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wy¿szego na okres 36 miesiêcy.

CZ£ONKOSTWO Z WYBORU W KRAJOWYCH ORGANIZACJACH NAUKOWYCH,
RADACH NAUKOWYCH, RADACH REDAKCYJNYCH KRAJOWYCH CZASOPISM
NAUKOWYCH ORAZ KRAJOWYCH ZESPO£ACH EKSPERCKICH

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

Annales Societatis Geologorum Poloniae
Dr in¿. Bartosz Budzyñ – redaktor
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek Komitetu Redakcyjnego

Centrum Badañ nad Faun¹ Plejstocenu Europy (CPFPE)
Dr hab. Hel ena Hercman – cz³onek zarz¹du i rady naukowej konsorcjum
Dr Micha³ G¹siorowski – cz³onek Rady konsorcjum

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – ekspert

Geochronometria
Dr hab. Hel ena Hercman – cz³onek komitetu redakcyjnego

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

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

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

Komisja ds Open Acces PAN
Prof. dr hab. Marek Lewandowski - cz³onek

Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN
Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska – przewodnicz¹ca
Prof. dr hab. Teresa Madeyska – cz³onek

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

Komitet Geofizyki PAN
Dr hab. in¿. Piotr Krzywiec – cz³onek
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek

I. KADRA
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Komitet Nauk Mineralogicznych PAN
Prof. dr hab. Ewa S³aby – wiceprzewodnicz¹ca
Prof. dr hab. Jan Œrodoñ – cz³onek Komitetu

Komitet Narodowy ds. INQUA
Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska – sekretarz

Komitet Narodowy PAN ds. Wspó³pracy z IUGS
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – Przewodnicz¹cy Komitetu
Prof. dr hab. Ewa S³aby – cz³onkini, korespondent narodowy IAVCEI (Miêdzynarodowa Asocjacja
Wulkanologii i Chemii Wnêtrza Ziemi)
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Prof. dr hab. Ewa S³aby – Cz³onek Zespo³u ds. Nagród za wybitne osi¹gniêcia naukowe i za osi¹gniê-
cia w opiece naukowej i dydaktycznej
Prof. dr hab. Ewa S³aby – Cz³onek Zespo³u interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przy-
znanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za wybitne osi¹gniêcia naukowe lub nau-
kowotechniczne.
Dr Artur Kêdzior – Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – cz³onek Zespo³u Ewaluacyjnego

Narodowe Centrum Nauki
Zespó³ Ekspertów NCN, sekcja ST10:
Prof. dr hab. Ewa S³aby – przewodnicz¹cy panelu w 13 konkursie Preludium i So nata
Dr hab. Hel ena Hercman – cz³onek Zespo³u; rok wyboru: 2013
Dr Adam Porowski – cz³onek Zespo³u; rok wyboru: 2014

Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek zespo³u ds. zmian w ustawie o PAN
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek korespondent
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek Prezydium PAN
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – Prezes Oddzia³u PAN we Wroc³awiu

Polska Akademia Umiejêtnoœci
Prof. dr hab. Teresa Madeyska – cz³onek korespondent, rok wyboru: 2004

Polskie Towarzystwo Geograficzne
Prof. dr hab. Teresa Madeyska – Przewodnicz¹ca Komisji Olimpijskiej, rok wyboru: 2006

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

Polskie Towarzystwo Meteorytowe
Dr Agata Krzesiñska – skarbnik, rok wyboru: 2014

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

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

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

I. KADRA
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Rada Naukowa Instytutu Paleobiologii PAN
Dr hab. Jaros³aw Tyszka - cz³onek Rady Naukowej 2011–2014

Rada Naukowa Muzeum Ziemi PAN
Prof. dr hab. Teresa Madeyska – Zastêpca Przewodnicz¹cego, rok wyboru: 2006

Rada Naukowa Pañstwowego Instytutu Geologicznego – PIB
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek

Rada Wydzia³u Geologii UW
Prof. dr hab. Ewa S³aby – cz³onek

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

Studia Quaternaria
Prof. dr hab. Teresa Madeyska – cz³onek Rady Redakcyjnej
Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska – sekretarz redakcji

Volumina Jurassica
Prof. dr. hab. Marek Lewandowski – cz³onek Rady Redakcyjnej

I. KADRA
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III. BADANIA STATUTOWE W 2014 ROKU

WYNIKI REALIZACJI ZADAÑ STATUTOWYCH (STRESZCZENIA)

Dr Dinara Abbasova, mgr Marcin B³aszczyk

Izotopowe efekty zasolenia podczas oznaczania zawartoœci trytu w silnie stê¿onych solankach

Badania eksperymentalne nad frakcjonowaniem izotopów trytu pomiêdzy wod¹ a rozpuszczonymi
w wodzie solami. Badania realizowano przez 4 miesi¹ce. Wykonano pierwsz¹ partiê monomineralnych
roztworów soli chlorkowych o ró¿nym stê¿eniu (1 – 3M/4M, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 – ³¹cznie 15
roztworów) na bazie wody wzorcowej o znanej zawartoœci trytu. Wykonano oznaczenia zawartoœci trytu 
w 8 pierwszych próbach z wykorzystaniem standardowej techniki elektrolitycznego wzbogacenia.
Oznaczenia zawartoœci trytu w dalszych próbach wód s¹ w realizacji. W trakcje realizacji jest równie¿
pozyskanie wody wzorcowej silnie wzbogaconej w tryt z NCBJ w Œwierku. Wstêpne badania pokaza³y,
¿e rozpuszczone w wodzie sole wp³ywaj¹ na dok³adnoœæ oznaczania zawartoœci trytu w wodzie przy
zastosowaniu standardowej metody preparacji. To z kolei, przek³ada siê na b³¹d w oszacowaniu wieku
wód silnie zmineralizowanych. Dok³adne obliczenia wielkoœci frakcjonowania izotopów trytu s¹ w
trakcie realizacji. Ze wzglêdu na niskie zawartoœci trytu w wodzie wzorcowej dotychczas u¿ywanej (t.j.
5.3 TU), niezbêdne jest wykonanie oznaczeñ na bazie wody o znacznym zbogaceniu w tryt.

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz, mgr Katarzyna Ko³tonik

Ewolucja G³ównego Uskoku Centralnego (MCT) w rejonie Kanchenjungi, Sikkim, Indie, cz. 1

G³ówne nasuniêcie centralne (MCT) w Himalajach jest powszechni wi¹zane z powstaniem odwró-
conej sekwencji metamorficznej Barrove’a. We wschodnich Himalajach (Sikkim, Indie) sekwencja ta
jest wyj¹tkowo dobrze zachowana co pozwala na ustalenie relacji miêdzy metamorfizmem a deformacj¹. 
Ze wzglêdu na wysok¹ temperaturê deformacji obserwowan¹ w strefie MCT (warunki anatektyczne),
zwi¹zane z ni¹ intruzje daj¹ mo¿liwoœæ poœredniego, a w niektórych rejonach nawet bezpoœredniego
datowania deformacji. W niniejszej pracy przeprowadziliœmy datowania U-Pb cyrkonów g³ównych
deformowanych litologii oraz cyrkonów pochodz¹cych z syn- i postkinematycznych intruzji wzd³u¿
profilu Yuksam-Dzongri w zachodniej czêœci kopu³y Teesty. Datowanie granitognejsów powy¿ej strefy
MCT da³o wieki miêdzy 490 a 510 Ma, co jest typowym przedzia³em wiekowym dla protolitu granitoi-
dowego rozpoznanego wzd³u¿ wiêkszoœci Wysokich Himalajów. Nie uda³o siê natomiast oszacowaæ
wieku metamorfizmu na podstawie cyrkonów co spowodowane by³o Datowanie jednej z pegmatyto-
wych, post-metamorficznych leukokratycznych dajek oszacowano jako ok. 22 Ma, co interpretowane
jest jako wiek min i mum dla koñca podatej deformacji w tym rejonie. Datowanie migmatycznych
gnejsów z samej strefy nasuniêcia okreœla wiek metamorfizmu na ok. 27–30 Ma. W samej strefie MCT
dajki pegmatytowe post-datuj¹ metamorficzny pik, jednak¿e wykazuj¹ cechy póŸnokinematycznego
umiejscowienia (s³abo widoczna wewnêtrzna foliacja, w niektórych dajkach zdeformowana) Dajki
pegmatytowe tn¹ce foliacjê w gnejsach daj¹ rozpiêtoœæ wiekow¹ od 12.8 do 13.3 Ma. Jedna z datowa-
nych dajek zosta³a umiejscowiona czêœciowo wzd³u¿ strefy uskoku normalnego. Uzyskane wieki dajek
s¹ intepretowane jako wiek min dla koñca podatnej aktywnoœci strefy MCT oraz jako etap tworzenia siê
kopu³y Teesty, z która wiazany jest ruch ekstensyjny w strefie brzegowej. Dajki ustalaj¹ te¿ przesuniêcie 
strefy akomodacji kolizji Dekanu z Azj¹ ze sterfy MCT na tzw. G³ówny Uskok Brze¿ny (MBT).

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

Zapis procesu wypiêtrzania i ekshumacji Wysokich Himalajów w materiale detrytycznym molasy,
Himachal Pradesh, Indie, cz. 3.

Celem badañ jest okreœlenie czasu oraz tempa erozji trzonu krystalicznego Himalajów w rejonie
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Himachal Pradesh w Indiach na podstawie zapisu sedymentacyjnego w basenie przedgórskim. W tym
celu przeprowadzona jest analiza trakowa apatytów ze wszystkich g³ównych jednostek stratygraficz-
nych. Ponadto zaplanowano przepowadzenie datowañ U-Pb cyrkonów detrytycznych z tych samych
ods³oniêæ. W roku sprawozdawczym przygotowano materia³ (30 prób) do analiz obiema wy¿ej wymie-
nionymi technikami. Jednak¿e ze wzglêdu na odejœcie Urszuli Jonkis, która by³a odpowiedzialna za
przeprowadzenie badañ, realizacja tematu zosta³a wstrzymana do czasu pozyskania nowego pracow-
nika.Wys³ano 15 nowych próbek na analizy trakowe AFT celem naœwietlenia w reaktorze Or e gon.
Próbki po powrocie zosta³y przygotowane do dalszej pracy w zakresie analizy trakowej.

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz, mgr Nina Kowalik

Rekonstukcja œcie¿ek migracji plejstoceñskich ssaków z rejonu po³udniowej Polski na podstawie
zapisu chemicznego i izotopowego w zêbach, cz.1

Migracje zwierz¹t zazwyczaj s¹ wymuszane szeregiem powi¹zanych ze sob¹ czynników takich jak
dostêpnoœæ po¿ywienia, zmiany œrodowiskowe, klimatyczne etc. Zatem rekonstrukcja œcie¿ek migracji
ssaków, nie posiadaj¹cych wspó³czesnych analogów dostarcza wa¿nych informacji nie tylko paleobio-
logicznych, ale równie¿ o zmianach paloklimatycznych i ich wp³ywie na rozwój czy wymieranie.
Niniejszy temat ma na celu odtworzenie œcie¿ek migracji mamutów na podstawie zapisu sk³adu izotopo-
wego Sr w zêbach trzonowych mamutów, który odzwierciedla sk³ad izotopowy regionu w którym
mamuty przebywa³y. G³ównym materia³em badawczym s¹ szcz¹tki mamutów ze stanowiska Spadzista
w Krakowie. Jest to jedno z g³ównych tego typu stanowisk w Europie. Pomiary sk³adu izotopowego Sr
prowadzone s¹ za pomoc¹ ablacji laserowej sprzê¿onej z wielokolektorowym spektrometrem masowym
z indukcyjnie wzbudzan¹ plazm¹ (LA MC ICP MS). Metoda ta pozwala na uzyskanie rozdzielczoœci
czasowej rzêdu co najmniej kilku miesiêcy. Zastosowanie wymienionej wy¿ej metody wdro¿onej w
roku poprzednim, pokaza³o cyklicznoœæ zmian sk³adu izotopowego Sr, co sugeruje sezonow¹ migracjê
mamutów. Iloœæ cykli zidentyfikowanych w jednej p³ytce zêbowej, wskazuje na jej wzrost w ci¹gu 11 lat
oraz na wolniejszy wzrost w czêœci bazalnej, co jest w doskona³ej zgodnoœci z niezale¿nymi badaniami
histologicznymi Dirksa i in. (2011). Ponadto, przeprowadzono badania zawrtoœci pierwiastków œlado-
wych wzg³u¿ tych samych profili w p³ytkach zêbowych, które potwierdzi³y doskona³e zachowanie stanu 
szkliwa, które pozosta³e systemem zamkniêtym zarówno dla Sr jak i dla innych pierwiastków œlado-
wych. Ponadto, w celu okreœlenia lokalnej sygnatury izotopowej w rejonie stanowiska Spadzista, prze-
prowadzone wstêpne eksperymenty i analizy sk³adu izotopowego Sr w zêbach gryzoni. Ze wzglêdu na
ich ma³y rozmiar analizy s¹ prowadzone metod¹ konwencjonaln¹. Poniewa¿ ca³kowite oddzielenie
zêbiny (zachowuj¹cej siê jako sys tem otwarty) od szkliwa na drodze mechanicznej jest praktycznie
niemo¿liwy, zastosowane metod¹ stopniowego trawienia. Metoda ta jest obecnie udoskonalana. W dal-
szej czêœci trwaj¹cego projektu planujemy wykonania analiz sk³adu izotopowego tlenu,w interwa³ach
wybranych na podstawie otrzymanych krzywych zmian sk³adu izotopowego Sr, co pozwoli na zweryfi-
kowanie teorii o sezonowej migracji mamutów z terenu po³udniowej Polski w póŸnym plejstocenie.

Dr Maciej Bojanowski

Paleoekologiczne uwarunkowania sedymentacji kredy pisz¹cej z Mielnika nad Bugiem, cz.1

Kreda pisz¹ca z Mielnika nad Bugiem obejmuje kampan i mastrycht. Jest to wyj¹tkowo dobrze za-
chowany materia³ wêglanowy jak na ska³y tego wieku. Taki materia³ jest powszechnie wykorzystywany
do rekonstrukcji paleoekologicznych za pomoc¹ badañ sk³adu izotopowego C i O zak³adaj¹c, ¿e odpo-
wiada on sk³adowi jonów wodorowêglanowych rozpuszczonych w ówczesnej wodzie morskiej. Podsta-
w¹ tego za³o¿enia a wykluczenia wp³ywu procesów wtórnych na sk³ad izotopowy s¹ badania petrogra-
ficzne (SEM, CL) i geochemiczne (sk³ad izotopów Sr, zawartoœæ pierwiastków g³ównych takich jak Fe,
Mn i Sr). Celem projektu jest znacznie dok³adniejsza weryfikacja wp³ywu procesów wtórnych na sk³ad
izotopowy kredy. Wykona³em badania terenowe i przeprowadzi³em wstêpne analizy geochemiczne.
Wyniki analiz izotopów trwa³ych C i O wykonane zosta³y na próbkach typu “bulk rock” kredy pisz¹cej,
belemnitach i wyseparowanych otwornicach bentonicznych. Otrzymane wyniki wskazuj¹ na stopniowe
och³odzenie na przestrzeni kampanu i mastrychtu oraz na niewielk¹ g³êbokoœæ zbiornika. Analizy
zawartoœci pierwiastków g³ównych w tych próbkach wskazuj¹ jednak na mo¿liwoœæ diagenetycznych
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zmian badanego materia³u. Z drugiej strony, wykona³em pomiary stosunków izotopów Sr, które wska-
zuja na krystalizacjê wêglanów w równowadze z ówczesn¹ wod¹ morsk¹. Zatem nie jest jasne czy
uzyskane wartoœci paleotemperatury mo¿na uznaæ za wiarygodne. Byæ mo¿e jakiœ proces wtórny, np.
cementacja, mia³ miejsce, ale jego wp³yw by³ zbyt s³aby, aby istotnie zmieniæ stosunek izotopowy Sr, ale 
wystarczaj¹cy, ¿eby podnieœæ zawartoœci Mn i obni¿yæ zawartoœæ Sr w skale. W dalszej czêœci planujê
wykonaæ separacjê mikrytowego materia³u wêglanowego (tzw. “micarb”), którego sk³ad izotopowy C i O
oraz obserwacje w SEM pozwoli na okreœlenie jego pochodzenia. Micarb mo¿e byæ allogeniczny (mu³
wêglanowy lub fragmenty skorupek mikroskamienia³oœci) lub autigeniczny (ce ment). Celem tych badañ
bêdzie okreœlenie na ile ewentualna cementacja mog³a wp³yn¹æ na sk³ad izotopowy C i O próbek “bulk
rock” i zaburzaæ pierwotny zapis izotopowy pomimo, ¿e sk³ad izotopowy Sr mieœci siê w zakresie
charakterystycznym dla ówczesnej wody morskiej.

Dr Bartosz Budzyñ

Badania eksperymentalne nad wspomagan¹ fluidami, niskotemperaturow¹ mobilizacj¹ (Y+REE) oraz 
aktynowców pomiêdzy fosforanami (Y+REE) a glinokrzemianami, cz.3

Badania eksperymentalne mia³y na celu okreœlenie stabilnoœci monacytu i ksenotymu w warunkach 
250-350°C i 2-4 kbar, w systemach o wysokiej zawartoœci Ca lub Ca-Na. Realizacja zadania w 2014 r.
by³a skoncentrowana na pracach redakcyjnych oraz na uzupe³nieniu analiz chemicznych w mikro-
obszarze (mikrosonda elektronowa) produktów eksperymentalnych. Wyniki wskazuj¹ na stabilnoœæ
monacytu oraz ksenotymu w obecnoœci krzemianów i fluidu 2M Ca(OH)2 w warunkach niskotempe-
raturowych. Monacyt w systemie o podwy¿szonej zawartoœci Na-Ca, w obecnoœci fluidu Na2Si2O5 +
H2O ulega przeobra¿eniom i zastêpowaniu przez turkestanit (krzemian ze znaczn¹ zawartoœci¹ Th) i
REE-fluorapatyt lub britholit. Ponadto przeobra¿enia prowadz¹ do remobilizacji REE, Th, U i Pb i REE
w strukturze, co skutkuje znacznym odm³odzeniem wieków Th-U-Pb monacytu. Przeobra¿enia kseno-
tymu w obecnoœci fluidu Na2Si2O5 + H2O prowadz¹ do zastêpowania przez (Y,REE)-fluorapatyt oraz
krzemian ze znaczn¹ zawartoœci¹ Y+HREE. Krystalizacja krzemianów Th oraz Y, HREE wskazuje na
preferencyjn¹ substytucjê tych pierwiastków w strukturze krzemianów ni¿ fosforanów podczas nisko-
temperaturowych procesów metasomatycznych, przy wysokiej aktycznoœci Na. Wyniki badañ zosta³y
przedstawione w dwóch artyku³ach z³o¿onych do Geo log i cal Quar terly i Annales Societatis Geologo-
rum Poloniae, jak równie¿ zosta³y przedstawione na konferencji ING PAN w Warszawie oraz w trakcie
wyk³adów dla studentów ING UJ w Krakowie.

Dr hab. Arkadiusz Derkowski, prof. Jan Œrodoñ, dr Marek Szczerba, mgr Micha³ Banaœ,
mgr Dorota Bakowska, mgr Jaros³aw Kieæ, dr Tadeusz Kawiak, in¿. Magorzata Zieliñska,
mgr Artur Kuligiewicz, mgr Tomasz Topór

Zastosowanie analiz izotopowych do badañ procesów przemian termicznych krzemianów
warstwowych, cz. 3

W ramach wspó³pracy z doktorantami oraz Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodo-
wiska w ING PAN wykonano wstêpne pomiary izotopowe wodoru dla smektytów o kationie miêdzy-
pakietowym o ró¿nej energii hydratacji w funkcji temperatury suszenia. Wdro¿enie metody pozwoli na
pierwsze na œwiecie wiarygodne analizy izotopowów wodoru smektytu i illitu-smektytu. W toku –
opracowanie modelu pomiarów izotopowych O i H w smektycie obarczonych najni¿szym b³êdem
wynikaj¹cym z obecnoœci wody zaadsorbowanej. Wykonano test pe³nej rehydroksylacji smektytu przy
pomocy D2O, podstawiaj¹c deuterem wodór w strukturze. Smektyt ten bêdzie wzorcem do analiz
spektrometrycznych grup OH i OD w krzemianach warstwowych. Wykonano pomiary adsorpcji CO2
oraz N2 w warunkach subkrytycznych na smektytach okreœlaj¹c wirtualn¹ powierzchniê zewnêtrzn¹
krystalitów oraz mikroporowatoœæ. We wspó³pracy z dr Markiem Szczerb¹ wykonano modelowanie
molekularne dehydratacji i rehydratacji smektytu w celu okreœlenia pozycji i rozk³adu moleku³ wody na
powierzchniach smektytowych. Stworzony zosta³ nowy model interakcji powierzchniowych na granicy
H2O - smektyt. Wykonano pe³n¹ sekwencjê analiza rozk³adu wi¹zañ strukturalnych grup OH minera³ów 
z grupy smektytu i illitu-smektytu i wody zaadsorbowanej na powierzchni tych minera³ów przy u¿yciu
spetrometrii podczerwieni Przy pomocy nowej techniki termograwimetrycznej wykonano seriê analiz
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kaolinitów o ró¿nej frakcji ziarnowej oraz strukturze dziêki czemu stworzono model dehydroksylacji
kaolinitu. Poprzenio uzyskana wiedza z zakresu hydratacji minera³ów ilastych i adsorpcji gazów zosta³a
zastosowana do analiz porowatoœci ca³kowitej i efektywnej oraz mikroporowatoœci w ³upkach gazonoœ-
nych. Wys³ano do redakcji oraz wydrukowano 6 publikacji w czasopismach o wysokim IF (Cosmoche-
mica Geochemica Acta, Amer i can Min er al o gist, Clays and Clay Min er als i in) bêd¹cych ca³kowitym lub 
czêœciowym wynikiem prac w zadaniu badawczym

Dr Joanna Gurgurewicz, dr hab. Dan iel MÀge, dr Luigi Castaldo, dr Marta Kubiak,
mgr Olga Kromuszczyñska

Identyfikacja potencjalnych miejsc l¹dowania przysz³ych misji marsjañskich na obszarze Valles
Marineris, cz. 1

Ustalono kryteria i opracowano procedury wyboru obszaru badañ (i l¹dowania misji). Wybrany
obszar powinien spe³niaæ jednoczeœnie kryteria zdefiniowane w ramach trzech grup: (1) naukowe, (2)
in¿ynierskie, oraz (3) zgodnoœæ z COSPAR Plan e tary Pro tec tion Pol icy for Mars. Kryteria naukowe
ograniczone s¹ przez dostêpnoœæ danych misji marsjañskich i ich jakoœæ. Przegl¹d danych pozwoli³ na
wytypowanie kilku najbardziej interesuj¹cych, pod wzglêdem geomorfologii, geologii i mineralogii,
obszarów. Pierwszy z analizowanych obszarów znajduje siê na pograniczu Can dor i Ophir Chasma.
Kolejne wytypowane do szczegó³owej analizy obszary po³o¿one s¹ na pograniczu Melas i Can dor
Chasma oraz w obrêbie Coprates Chasma. Po³¹czona, prowadzona równolegle analiza danych skupia siê 
na okreœleniu wp³ywu szeregu procesów geologicznych na obecny kszta³t form terenu, ustaleniu nastêp-
stwa tych procesów, litologii oraz charakterystyce warstwy podpowierzchniowej. Analizy prowadzone
s¹ przede wszystkim z myœl¹ o u¿yciu podczas misji marsjañskiej platformy mobilnej High land Ter rain
Hop per, opracowywanej obecnie przez in¿ynierów z Centrum Badañ Kosmicznych PAN. Morfologia
powierzchni wybranych terenów jest bardzo zró¿nicowana, ale nie wykracza ona poza mo¿liwoœci
systemu przemieszczania zastosowanego w High land Ter rain Hop per. Pierwszy z wybranych obszarów
pokrywa 10 000 km2 powierzchni i obejmuje swoim zasiêgiem szereg formacji geologicznych istotnych 
dla odtworzenia œcie¿ki ewolucji Valles Marineris. Dla tego obszaru dostêpnych jest 17 zdjêæ HiRISE/
MRO, które umo¿liwiaj¹ m.in. analizê: (1) górnych partii grzbietów, w tym struktur postglacjalnej
deformacji grawitacyjnej; (2) najstarszych jednostek, z morfologi¹ typu spur-and-gully; (3) przecinaj¹-
cych niektóre z nich kana³ów; (4) pe³nej sekwencji warstwowanych osadów – In te rior Lay ered De pos its
(ILDs); (5) jednostki o g³adkiej powierzchni, pokrywaj¹cej ILDs i inne jednostki; (6) przep³ywów mate-
ria³u widocznych w obrêbie ILDs; (7) osuwiska typu rotacyjnego w obrêbie jednej ze œcian kanionu. Dla
ka¿dej z wymienionych formacji geologicznych dostêpne s¹ dane spektrometru CRISM/MRO, z za-
kresu bliskiej podczerwieni, które umo¿liwi³y zdefiniowane granic jednostek o odmiennej charakte-
rystyce spektralnej. Dane te pokrywaj¹ oko³o 90% powierzchni badanego obszaru. Cennym uzupe³-
nieniem danych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni s¹ dane w zakresie podczerwieni termal-
nej. Najbardziej precyzyjnym parametrem termalnym wskazuj¹cym na budowê pod³o¿a jest bezw³ad-
noœæ cieplna. Na podstawie danych teledetekcyjnych mo¿emy obliczyæ tzw. pozorn¹ bezw³adnoœæ
ciepln¹. Wykazuje ona siln¹ korelacjê z rzeczywistymi wartoœciami bezw³adnoœci, okreœlonymi na
podstawie badañ laboratoryjnych. Dane wejœciowe do obliczeñ stanowi¹ albedo oraz ró¿nica tempe-
ratur. Wartoœci albedo obliczono na podstawie zdjêæ CTX/MRO. Narzêdzie internetowe PI LOT
dostarczy³o danych przetworzonych zgodnie z procedur¹ ISIS. Zosta³a stworzona mozaika sk³adaj¹ca
siê z 12 obrazów CTX, pokrywaj¹ca w ca³oœci wyznaczony obszar badañ. Ró¿nica temperatur zosta³a
obliczona z u¿yciem danych THEMIS/MO. Za pomoc¹ narzêdzia MARSTHERM zdefiniowano
godziny wystêpowania maksymalnej i minimalnej temperatury powierzchni gruntu. Uzyskane wartoœci
pozornej bezw³adnoœci cieplnej pos³u¿¹ do charakterystyki termalnej wyró¿nionych jednostek geomor-
fologicznych i geologicznych. Podjêto równie¿ próbê analizy struktur znajduj¹cych siê pod powierz-
chni¹, które mog¹ mieæ znaczenie dla ustalenia stratygrafii obszaru, z u¿yciem danych radarowych
SHARAD/MRO. Z uwagi na zró¿nicowanie morfologii terenu, wybrany obszar badañ odznacza siê
wyj¹tkowo mocn¹ sk³adow¹ powierzchniow¹ w radargramach, co utrudnia zdefiniowanie sk³adowych
pochodz¹cych od struktur podpowierzchniowych. W obrêbie badanego obszaru mamy do dyspozycji 7
profili radarowych, jednak tylko w przypadku jednego z nich przeprowadzone symulacje pozwoli³y na
identyfikacjê w radargramach wyraŸnych ech podpowierzchniowych.
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Dr hab. Hel ena Hercman, dr Micha³ G¹siorowski, dr Jacek Pawlak

Dynamika przep³ywu i sedymentacji osadów klastycznych potoku Demianova w korytarzach
aktywnego pietra Systemu Jaskiñ Demianowskich, cz. 1

Sys tem Jaskiñ Demianowskich (S³owacja) jest znany jako typowy przyk³ad wielopoziomowego
systemu krasowego. Poszczególne piêtra jaskini korelowane by³y z okresami powstania tarasów Vagu.
Wed³ug takiego schematu najni¿sze, aktywne piêtra systemu uwa¿ane by³y za najm³odsze i ich powsta-
wanie wi¹zane by³o z okresem ostatniego glacja³u. Badaniami objeto 4 stanowiska wzd³u¿ aktywnego
przep³ywu potoku Demianova. Na stanowiskach tych zapisane zosta³y okresy zwiêkszonego nap³ywu
wód, zaznaczone seriami osadów klastycznych oraz okresów osuszenia zapisanych depozycj¹ polew.
Pekelny Dom. Na lewej œcianie korytarza zachowa³a siê oko³o 2 m seria ¿wirów, której powierzchnia
pokryta jest polew¹ o wieku 56±3 tys. lat. Na œcianie zachowa³y siê stalagmity o wieku od 119±5 do
37.3±1.1 tys. lat. Na wysokoœci oko³o 5 m zachowa³a siê pó³ka ze scementowanych osadów. W górnej
czêœci pó³ki wystêpuje cienka polewa o wieku 14.6±1.2 tys. lat. Na pó³ce wystêpowa³y stalagmity o
wieku od 8.2±0.3 do 0.4±0.2 tys. lat. Razcestie. Po prawej stronie potoku zachowa³ siê oko³o 3 metrowy
profil osadów klastycznych, w którym wydzieliæ mo¿na 3 serie. Profil rozpoczynaj¹ ¿wiry, na których
powierzchni zachowa³y siê nacieki: polewa w dnie narasta³a w okresie 220–130 tys. lat temu. Ok. 20 cm
nad potokiem zachowa³ siê stalagmit, który narasta³ w podobnym odcinku czasu: 240–125 tys. lat temu.
Najstarsza polewa znaleziona w dolnej czêœci profilu narasta³a w okresie 330–290 tys. lat temu. W œrod-
kowej czêœci profilu wystêpowa³y osady piaszczyste i mu³kowe z kilkoma soczewkami drobnych ¿wi-
rów. W obrêbie tych osadów wystêpowa³y polewy o wieku od 88 do 70 tys. lat. W górnej czêœci profilu
wystêpuj¹ polewy o wieku oko³o 40 tys. lat. Ca³oœæ profilu pokryta jest naciekami holoceñskimi o wieku
poni¿ej 1 tys. lat. W Sali Velky Dom wystêpuje olbrzymie zawalisko. Bloki zawaliska spoczywaj¹ na
polewach o wieku 58–34 tys. lat. Na blokach tych narastaj¹ stalagmity holoceñskie. Starsze z nich o
wieku od 13.1±0.3 s¹ wychylone z pozycji narastania. M³odsze o wieku od 9±2 tys. lat nie nosz¹ œladów
wychylenia. Datuj¹ one okres wzmo¿onego spe³zywania bloków. Mramorove Recisko. Po prawej stro-
nie korytarza zachowa³y siê polewy o wieku od 110 do 90 tys. lat. Powierzchnia m³odszych pokryta jest
zag³êbieniami wirowymi dokumentuj¹cymi póŸniejszy przep³yw wody. Ca³oœæ korytarza jest wciêta ok. 
5 m poni¿ej poziomu wystêpowania polew. M³odsze wciêcie widoczne jest jako 1–1.5 m kanion po
lewej stronie korytarza. Na œcianach wystêpuj¹ tutaj niewielkie nacieki o wieku 5–1 tys. lat. Na pod-
stawie zebranych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e dolne piêtro Jaskiñ Demianowskich jest zdecydowanie
starsze ni¿ dotychczas sugerowano. Ponad 300 tys. lat temu krystalizowa³y tu nacieki. Narasta³y one na
seriach osadów a wiêc jaskinia musia³a ju¿ wtedy mieæ za sob¹ doœæ d³ug¹ i skomplikowan¹ historiê.
Stwierdzone wzd³u¿ aktywnego przep³ywu potoku zapisy wielokrotnego wzmo¿onego nap³ywu wód do 
jaskini oraz przedzielaj¹cych je okresów osuszenia i depozycji nacieków œwiadcz¹ o niespotykanej
dynamice zmian przep³ywu w jaskini. Okres nap³ywu wód powoduj¹cych zasypanie korytarzy do
wysokoœci oko³o 5 m jest wyj¹tkowy. Wi¹zaæ go mo¿na z deglacjacj¹ ostatniego zlodowacenia w re-
jonie. Najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ zmian w iloœci nap³ywaj¹cej wody jest okresowe bloko-
wanie ponorów w górnej czêœci dol. Demianovskiej. Powodowa³o to osuszenie jaskini i depozycjê
nacieków. Zwiêkszona iloœæ wody, zapewne zwi¹zana z cyklem rozwoju i topienia lodowców w rejonie,
powodowa³a udro¿nienie ponorów i nap³yw wody do jaskini. Zwraca uwagê inny charakter Mramo-
rovego Reciska gdzie dominuje wcinanie siê potoku w okresie ostatnich 80 tys. lat. Byæ mo¿e przyczyn¹
by³o utworzenie zawaliska w rejonie Velky’iego Domu. Mog³o ono utworzyæ barierê dla potoku i
zmieniæ re¿im przep³ywu. By³oby to czynnikiem powoduj¹cym depozycjê osadów powy¿ej zawaliska a
poni¿ej niego mog³o spowodowaæ wiêkszy gra di ent przep³ywu a co za tym idzie wiêksze zdolnoœci
erozyjne.

Dr Miros³aw Jastrzêbski

Wiek, pochodzenie i ewolucja tektono-metamorficzna ska³ kopu³y Velkego Vrbna, Sudety Wschodnie, cz. 2

Kopu³a Velkego Vrbna jest zaliczana do tzw. strefy przejœciowej pomiêdzy terranami: saksoturyn-
gijskim i brunowistuliañskim, które uleg³y kolizji w trakcie orogenezy waryscyjskiej. Badania struk-
turalne i petrograficzne przeprowadzone w roku 2014 potwierdzi³y istotne ró¿nice w stopniu meta-
morfizmu poszczególnych ska³ w kopule Velkego Vrbna. Ska³y wysokiego stopnia metamorfizmu tj.
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po-eklogitowe amfibolity oraz otaczaj¹ce ortognejsy s¹ w obrêbie tej jednostki prawdopodobnie nasu-
niête na ni¿ej leg³e ³upki ³yszczykowe i amfibolity reprezentuj¹ce ni¿szy stopieñ metamorfizmu z
pogranicza facji zieleñcowej oraz amfibolitowej. Ska³y dwóch poziomów strukturalnych zachowa³y
jednak podobny zapis struktur deformacyjnych, zwi¹zanych z wielofazowym rozwojem strefy granicz-
nej pomiêdzy terranem saksoturyngijskim i brunowistuliañskim. W roku 2014 g³ówne œrodki finansowe
w zadaniu badawczym zosta³y przeznaczone na datowanie cyrkonów kwarcytów z Bruska, najbardziej
na zachód wysuniêtego pasa ska³, zaliczanych dotychczas do kopu³y Veklego Vrbna. Datowania cyr-
konów metod¹ SHRIMP wykaz¹³y, ¿e podobnie do kwarcytów z kopu³y orlicko-œnie¿nickiej, kwarcyty
z Bruska zawieraj¹ g³ównie cyrkony neoproteroziczne do wczesno-kambryjskich (672–531 mln lat)
oraz cyrkony proterozoiczne (2.19–1.96 mld lat i 2.47 mld lat). Badania te wskazuj¹, ¿e kwarcyty z
Bruska mo¿na korelowaæ z podobnymi ska³ami terranu saksoturyngijskiego w Sudetach. W bie¿¹cym
roku, opracowano redakcyjnie czêœæ dotycz¹c¹ datowañ cyrkonów i do³¹czono do artyku³u przed³o¿o-
nego do Lithos (artyku³ jest ju¿ po pierwszych recenzjach). Badania w roku przysz³ym maj¹ na celu
doprecyzowanie tektonicznej historii kopu³y Velkego Vrbna, w tym próbê potwierdzenia istotnej gra-
nicy tektonicznej, która mo¿e oddzielaæ ska³y neoproterozoiczne wysokiego stopnia metamorfizmu od
ska³ paleozoicznych niskiego stopnia.

Dr Artur Kêdzior, dr Bartosz Budzyñ

Œrodowiska sedymentacji dolnojurajskich ska³ wêglonoœnych Polski i Rumunii, cz. 5

W roku sprawozdawczym przeprowadzone zosta³y badania w ods³oniêciach zlokalizowanych w
Karpatach Po³udniowych na pó³noc od Orsova. Opisano szczegó³owo dwa pro file osadów dolnej jury
jednostki dunajskiej o ³¹cznej d³ugoœci przekraczaj¹cej 300 m, ponadto zebrano szereg próbek do badañ
proweniencji osadów oraz analizy paleobotanicznej. Wyró¿niono dwie asocjacje facjalne: A) Asocjacja
osadów drobnoziarnistych. Asocjacja ta sk³ada siê z szaroczarnych i ciemnoszarych p³asko laminowa-
nych oraz masywnych mu³owców oraz ³awic piaskowców drobno- i œrednioziarnistych przek¹tnie lami-
nowanych w ma³ej skali, miejscami masywnych lub z niskok¹towym warstwowaniem przek¹tnym w
du¿ej skali typu tabularnego. W stropowej czêœci profilu obserwowane s¹ doœæ pospolicie piaskowce z
zaburzonymi przez korzenie pierwotnymi strukturami sedymentacyjnymi. Mi¹¿szoœæ ³awic mu³ow-
cowych zmienia siê od kilku do kilkudziesiêciu centymetrów. W mu³owcach doœæ powszechnie wystê-
puj¹ rozproszone ziarna kwarcu o frakcji granul. £awice piaskowców wystêpuj¹ce w obrêbie tej asocja-
cji osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ do 90 cm, zwykle jednak nie przekracza ona 40 cm. Jednak¿e zestawy litofacji
piaskowcowych mog¹ osi¹gaæ w wyj¹tkowych przypadkach 180 cm. W obrêbie tej asocjacji pospolicie
obserwowane s¹ sekwencje o ziarnie drobniej¹cym ku górze oraz podrzêdnie uziarnienie pensyme-
tryczne. Fragmenty flory liœciowej wystêpuj¹ w cienkich interwa³ach rozmieszczonych w ca³ym profilu
osadów. B) Asocjacja osadów gruboziarnistych sk³ada siê z ró¿nej frakcji piaskowców oraz zlepieñców
z klastami o frakcji granul. Sekwencje litofacji generalnie nie wykazuj¹ wewnêtrznego uporz¹dkowania
nastêpstwa, miejscami stwierdzono sekwencje o ziarnie drobniej¹cym ku górze od zlepieñców przez
przek¹tnie warstwowane piaskowce œrednioziarniste, piaskowce drobnoziarniste z riplemarkami i mu-
³owce w stropie. W sp¹gach asocjacji gruboziarnistej wystêpuj¹ zarówno piaskowce œrednio- i grubo-
ziarniste, masywne lub przek¹tnie warstwowane w du¿ej skali, jak i masywne zlepieñce o zwartym lub
rozproszonym szkielecie ziarnowym. W niemal wszystkich przypadkach pod ³awicami rozpoczyna-
j¹cymi asocjacjê gruboziarnist¹ obserwowane s¹ powierzchnie erozyjne. Wystêpuj¹ one równie¿ w
obrêbie osadów buduj¹cych tê asocjacjê rozdzielaj¹c niekiedy ³awice o podobnej litologii. W inwen-
tarzu klastów dominuje kwarc i podrzêdnym udzia³em kwarcytów a niekiedy czertów i intraklastów
mu³owcowych w sp¹gach ³awic. Klasty zwykle s¹ s³abo obtoczone, rzadziej obtoczone. Powszechnie
wystêpuj¹ powierzchnie erozyjne. Nap³awione, du¿e uwêglone szcz¹tki roœlinne znaleziono tylko w
dwóch ³awicach asocjacji gruboziarnistej. Asocjacja drobnoziarnista jest interpretowana jako osady
równi zalewowej, akumulowane podczas powodziowego stanu wód. Struktury sedymentacyjne s¹ dia-
gnostyczne dla depozycji z trakcji. Zmiany w uziarnieniu osadów asocjacji drobnoziarnistej s¹ wi¹zane
ze zmianami prêdkoœci przep³ywu na obszarach pozakorytowych. Stosunkowo niewielki udzia³ osadów
asocjacji drobnoziarnistej (poni¿ej 20%) wyjaœniany jest dzia³alnoœci¹ dwóch czynników: (1) Tempo
kreowania przestrzeni akomodacyjnej by³o niewystarczaj¹ce do akumulowania du¿ych iloœci osadów
pozakorytowych; (2) Brak wiêkszych objêtoœci materia³u drobnoziarnistego transportowanego przez
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rzekê. Obydwa te czynniki mog¹ dzia³aæ niezale¿nie od siebie, mog¹ równie¿ nak³adaæ siê na siebie.
Asocjacja gruboziarnista jest interpretowana jako osady koryt rzecznych oraz koryt krewasowych.
Bior¹c pod uwagê cechy tej asocjacji mo¿na przyj¹æ, ¿e osady deponowane by³y w obrêbie koryt piasz-
czystych rzek roztokowych, których paleog³êbokoœæ na podstawie w pe³ni wykszta³conych sekwencji
korytowych mo¿na okreœliæ jako nie przekraczaj¹ce 3,5 m. Obecnoœæ licznych wewnêtrznych powierz-
chni erozyjnych oraz powtarzaj¹ce siê nastêpstwo litofacji w obrêbie poszczególnych cia³ korytowych
wskazuje na wielokrotnie powtarzaj¹ce siê epizody erozji wczeœniej z³o¿onych osadów i ponownej
depozycji.

Dr Maciej T. Krajcarz, prof. Teresa Madeyska, dr Magdalena Krajcarz

Pozycja stratygraficzna i œrodowisko sedymentacji warstw kulturowych na œrodkowopaleolitycznym
stanowisku Katta-Sai w Uzbekistanie

Zadanie podjêto w zwi¹zku ze wspó³prac¹ z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Dotyczy³o rozpoznania stanowiska archeologicznego odkrytego w 2006 r. i wstêpnie badanego archeo-
logicznie w 2013 r. Zadanie polega³o na opracowaniu kontekstu geologicznego (stratygraficznego,
sedymentologicznego) warstw osadów. Realizacjê zadania mo¿na podzieliæ na 2 etapy: 1) Prace tere-
nowe (analiza struktur sedymentacyjnych, makro- i mikrotekstury, podstawowych parametrów litolo-
gicznych, pobór prób mikromorfologicznych, na analizy uziarnienia i datowania TL oraz malakologicz-
nych, dokumentacja profili wykopów). 2) Prace laboratoryjne (wstêpne analizy uziarnienia, wstêpna
preparatyka próbek na datowania i inne analizy, zlecenie wykonania szlifów mikromorfologicznych
Lab. Analiz Podstawowych ING PAN). Uzyskane wyniki czêœciowo tylko odpowiadaj¹ postawionym
celom, jako ¿e zadanie planowane by³o na 2 lata i wymaga kontynuacji. Wiêkszoœæ warstw na stano-
wisku powsta³a przy udziale procesów stokowych, deluwialnych. Dotyczy to równie¿ warstwy kul-
turowej. Na stanowisku stwierdzono wystêpowanie kopalnej ¿³obiny, wype³nionej namytym materia-
³em lessowym, w którym rozproszone s¹ zabytki archeologiczne. Oznacza to, ¿e poziom kulturowy nie
zachowa³ siê in situ, a wszystkie zabytki s¹ redeponowane. Mo¿liwe jest znalezienie pozosta³oœci
poziomu in situ w górnej czêœci stoku. Prob lem pozycji stratygraficznej warstwy kulturowej nie zosta³
rozstrzygniêty, przede wszystkim ze wzglêdu na trudnoœci zwi¹zane z deluwialnym charakterem
osadów, niezmiernie trudnych do datowania. Uzyskane daty wskazuj¹, ¿e poziom jest starszy ni¿ 26 ka
(TL) i 38 ka (U/Th). Podœcielaj¹ca go gleba kopalna mo¿e byæ zwi¹zana ze sta dium MIS 5, co zawê¿a
wiek warstwy z zabytkami do MIS 4 / wczesnej czêœci MIS 3. Niewykluczone jednak, ¿e zabytki mog¹
byæ zwi¹zane z MIS 5, a znacznie póŸniej uleg³y redepozycji. Wyjaœnienie tych kwestii umo¿liwi¹
analizy mikromorfologiczne szlifów (w trakcie obróbki) i pozosta³e planowane analizy, podczas reali-
zacji drugiej czêœci zadania. Wyniki badañ zaprezentowano na miêdzynarodowej konferencji KUKLA
Loessfest 2014 (Wroc³aw), przygotowywany jest te¿ artyku³, którzy autorzy zamierzaj¹ z³o¿yæ do
czasopisma Qua ter nary In ter na tional.

Prof. Krzysztof P. Krajewski, dr Anna Mozer, Danuta Kusy

Analiza facjalna oraz geochronologia sukcesji osadowej z flor¹ kopaln¹ na Red Hill (Wyspa Króla
Jerzego): Znaczenie dla paleoklimatycznej ewolucji Antarktyki Zachodniej w kenozoiku, cz. 1

Rejon pó³nocnego Pó³wyspu Antarktycznego zawiera geologiczny zapis ewolucji Antarktyki Za-
chodniej od schy³ku mezozoiku po neogen, odzwierciedlaj¹cy ci¹g zmian paleoklimatycznych i paleo-
œrodowiskowych, który doprowadzi³ do powstania i rozwoju antarktycznej pokrywy lodowej. Dotych-
czasowe interpretacje tego zapisu na Wyspie Króla Jerzego zak³ada³y, i¿ przejœcie od warunków pre-
glacjalnych do ca³kowicie pokrytego lodem obszaru odbywa³o siê stopniowo poprzez nastêpuj¹ce po
sobie okresy zlodowaceñ (glacja³y) oraz okresy ocieplenia prowadz¹ce do rozkwitu wegetacji (inter-
glacja³y), które obejmowa³y przedzia³ od co najmniej wczesnego eocenu po wczesny miocen. Ostatnie
badania geochronologiczne na Wyspie Króla Jerzego wskazuj¹ jednak na raptownoœæ przejœcia od
warunków preglacjalnych do warunków glacjalnych, które dokona³o siê ok. 32 milionów lat temu. Flory
kopalne Wyspy Króla Jerzego nie maj¹ wiêkszej wartoœci stratygraficznej, dlatego rozstrzygaj¹ce przy
okreœlaniu wieku zawieraj¹cych je formacji jest zastosowanie metod datowania izotopowego. Dotych-
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czas uwa¿ano, ¿e flory wystêpuj¹ce w formacji Zamek w zachodnim obrze¿eniu Zatoki Admiralicji
stanowi¹ jedyny zachowany w rejonie zapis wegetacji kredowej, która ewoluowa³a nastêpnie w bardzo
obfit¹, tropikaln¹ florê paleogenu. Przedstawione zadanie badawcze mia³o na celu weryfikacjê wieku
geologicznego zawieraj¹cej florê formacji Zamek poprzez szczegó³ow¹ analizê metod¹ potasowo-argo-
now¹ wystêpuj¹cych tam potoków law bazaltowo-andezytowych, popart¹ analiz¹ facjaln¹ i petrogra-
ficzno-geochemiczn¹ prze³awiceñ osadowych i piroklastycznych. Do badañ terenowych wybrano nowo
odkryty profil formacji Zamek na górze Red Hill na po³udniowym wybrze¿u Wyspy Króla Jerzego.
Profil na Red Hill obejmuje oko³o 180 m wulkanogenicznej sukcesji skalnej, której najni¿sz¹ czêœæ
(20-25 m) stanowi¹ lawy górnej czêœci formacji Llano Point. Le¿¹ca niezgodnie na niej formacja Zamek
zawiera w swej dolnej czêœci (75 m) osady piroklastyczne i klastyczne zawieraj¹ce bogaty detrytus
roœlinny, fragmenty ³odyg i pni, florê liœciast¹ oraz cienkie (< 5 cm) pok³ady wêgli witrynitowych.
Wstêpna analiza zebranych skamienia³oœci roœlinnych sugeruje wystêpowanie zespo³u klimatu ciep³ego
i wilgotnego, zdominowanego przez odmiany buka po³udniowego, araukariowate, zastrzalinowate oraz
paprocie. Ta czêœæ formacji Zamek zosta³a wyró¿niona jako nieformalna jednostka, nazwana Red Hill
Plant Beds. Górna czêœæ formacji Zamek (100 m, strop erozyjny) jest zdominowana przez naprzemian-
legle wystêpuj¹ce potoki lawowe oraz prze³awicenia piroklastyczne bez widocznych szcz¹tków roœlin-
nych. Ogólny rozwój facjalny formacji Zamek sugeruje okres erozji doliny górskiej, rozwiniêtej na
starszym pod³o¿u wulkanicznym, który zosta³ zast¹piony przez okres akumulacji osadów wulkanoge-
nicznych w œrodowiskach leœnych, bagiennych i wodnych, tworz¹cych wype³nienie doliny. Obecnoœæ w
górnej czêœci formacji utworów wulkanicznych sugeruje zwiêkszon¹ aktywnoœæ Ÿród³a magmowego i
rozwój stratowulkanu. Przeprowadzone badania metod¹ potasowo-argonow¹ dwóch próbek pod³o¿a
wulkanicznego formacji Llano Point oraz siedmiu próbek law górnej czêœci formacji Zamek wskazuj¹ na 
dwa okresy tworzenia siê tych formacji: 1) okres ok. 50 Ma jako okres tworzenia siê law formacji Llano
Point; oraz 2) okres 47–45 Ma jako okres powstania formacji Zamek, przy dwóch nieprzystaj¹cych
datach oko³o 42 Ma (wtórne przeobra¿enia próbek). Te badania jednoznacznie wskazuj¹, i¿ formacja
Zamek stanowi zapis bogatych w wegetacjê œrodowisk eoceñskich, a nie œrodowisk kredowych. Posiada
ona wykszta³cenie oraz inwentarz florystyczny spotykany w innych eoceñskich, zawieraj¹cych florê
kopaln¹ formacjach Wyspy Króla Jerzego, wliczaj¹c formacje Fos sil Hill, Point Thomas, Mt. Wawel i
Lions Cove. Wszystkie te formacje odzwierciedlaj¹ maksimum aktywnoœci wulkanicznej na wyspie w
eocenie oraz dominacjê klimatu ciep³ego i wilgotnego. Wyniki projektu s¹ przygotowywane do druku
(wspó³praca prof. dr Zoltan Pecskay, Atomki; prof. dr hab. Andrzej Tatur,WGUW)

Dr £ukasz Kruszewski

Aktywnoœæ hydrotermalna i trans fer gazowy towarzysz¹ce pirogenezie ha³d Górnego i Dolnego
Œl¹ska – zró¿nicowanie chemiczne i mineralogiczne, cz. 2

Celem zadania by³o kontynuowanie badañ dotycz¹cych koncentracji pierwiastków œladowych, w
powi¹zaniu z problemem migracji tych pierwiastków w fazie gazowej i podczas zjawisk hydrotermal-
nych na p³on¹cych ha³dach.

Badania prowadzono z u¿yciem mikrosondy elektronowej. Stosowano metodê “trace”, najpierw
kontroluj¹c poprzez skanowanie detektorów otrzymywane widma, a nastêpnie przeliczano je na zawar-
toœci poszczególnych pierwiastków. Badaniami objêto ska³y metawêglanowe z Przygórza k. Nowej
Rudy (Dolnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe) oraz Bytomia, jak równie¿ brekcjê pirometamorficzn¹ z Jan-
kowic (Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe). Badano tak¿e utwory posyderytowe z Czerwionki (GZW).

Fluorapatyt ze szlaki metawêglanowej z Przygórza badano pod k¹tem domieszek arsenu oraz
pierwiastków ziem rzadkich (Nd, Sm). Chocia¿ nie zaobserwowano tych pierwiastków na badanych
widmach, przeprowadzona analiza wskaza³a na regularne wzbogacenie w itr (do 1420 ppm). Zawartoœæ
strontu w tym minerale siêga 4350 ppm. Oznaczenie obecnoœci germanu i galu w wystêpuj¹cym w tej
samej skale minerale zbli¿onym do ettringitu jest niepewne, ale najprawdopodobniej faza ta jest pozba-
wiona wskazanych pierwiastków. Próba przypisania tej oraz asocjuj¹cej fazy do znanych minera³ów –
wadalitu i amstallitu – nie powiod³a siê. Nie potwierdzi³a siê tak¿e obecnoœæ domieszki antymonu i cyny
w granacie typu “hydrogrossularu”, jak równie¿ chromu, wanadu i indu w minerale z grupy melilitu.
W przypadku tego ostatniego niewykluczona jest domieszka germanu i galu. Próby oznaczenia za-
wartoœci chromu i wanadu w tym minerale pokaza³y, ¿e w wyj¹tkowych przypadkach uzyskuje siê
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zawartoœæ oko³o 245 ppm pierwszego metalu. Spinel (magnesioferryt) z opisywanej ska³y jest okazjo-
nalnie wzbogacony w kobalt (do 1070 ppm), zaœ perowskit w niob i stront. Spinel (tytanomagnetyt) bu-
chitu otaczaj¹cego szlakê metawêglanow¹ z Bytomia zawiera wyraŸne domieszki kobaltu (do 1480 ppm) i
chromu (do ok. 720 ppm), wyj¹tkowo mo¿e równie¿ byæ noœnikiem wiêkszych iloœci niklu. W samej
szlace stwierdzono miêdzy innymi obecnoœæ wczeœniej nierozpoznanych faz – ye’elimitu oraz tzw. ma³a-
chowitu. Ye’elimit jest wyraŸnie wzbogacony w gal (nawet 580 ppm), okazjonalnie mo¿e tak¿e wykazy-
waæ domieszki kobaltu i cynku. Wystêpuj¹cy w brekcji szereg hematyt-korund jest domieszkowany
chromem (do 1270 ppm). W ma trix utworów posyderytowych z Czerwionki stwierdzono fazê odpowie-
dzialn¹ za wzbogacenie w nikiel, poza niklem zawieraj¹c¹ tak¿e ¿elazo i fosfor. Noœnikiem o³owiu i galu, a
niekiedy tak¿e niklu, w próbce jest reliktowy syderyt – zawiera maksymalnie ok. 480 ppm Pb i zwykle
poni¿ej 200 ppm Ga. Wzbogacenie syderytu w pierwiastki œladowe jest lokalne.

Prowadzone prace zamykaj¹ etap wykorzystania mikrosondy elektronowej do oznaczania zawar-
toœci pierwiastków œladowych w minera³ach tworz¹cych siê na p³on¹cych ha³dach. Tym samym zebrany
materia³ analityczny bêdzie opracowywany pod k¹tem publikacji geochemicznej, planowo w czaso-
piœmie Geo log i cal Quar terly. W kwestii potencjalnego wykorzystania przemys³owego nale¿y mieæ na
uwadze fakt, ¿e badane minera³y zwykle nie stanowi¹ zasadniczych sk³adników ska³ wystêpuj¹cych na
badanych obiektach.

Dr Agata Krzesiñska

Deformacja meteorytów: implikacje dla poznania historii zderzeniowej i metamorficznej as ter oid.
Projekt polsko-francuskiej wymiany osobowej „PO LO NIUM”, cz.3

Zadanie statutowe realizowane by³o jako uzupe³nienie projektu wymiany osobowej PO LO NIUM.
Celem zadania by³o rozpoznanie zale¿noœci zachodz¹cych miêdzy wykazywan¹ przez meteoryty anizo-
tropi¹ podatnoœci magnetycznej (np. Gattacceca i in., 2005) oraz obserwowanymi w nich produktami
deformacji impaktowej. Wyniki badañ wskazuj¹ na istnienie œcis³ych powi¹zañ pomiêdzy charakte-
rystyk¹ wiêŸby magnetycznej a histori¹ deformacji zapisan¹ w chondrytach grup H i L. Powszechnie
obserwuje siê zale¿noœæ intensywnoœci anizotropii podatnoœci magnetycznej chondrytów od stopnia
uderzeniowego minera³ów krzemianowych tych ska³. Istnieje ponadto zgodnoœæ orientacji wiêŸby mag-
netycznej ze strukturami nabytymi podczas wydarzeñ impaktowych. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹
impaktow¹ genezê foliacji magnetycznej chondrytów, jednak wskazuj¹ na zró¿nicowanie geometryczne 
wiêŸby magnetycznej, bêd¹ce najprawdopodobniej pochodn¹ procesów dominuj¹cych podczas defor-
macji impaktowej. Dla chondrytów L charakterystyczna jest deformacja wysokociœnieniowa minera³ów
krzemianowych oraz obecnoœæ silnie wykszta³conej foliacji magnetycznej. Odmiennie od nich, chond-
ryty H charakteryzuj¹ siê deformacj¹ krzemianów zachodz¹c¹ przy udziale niskich ciœnieñ uderzenio-
wych oraz rozwojem zarówno foliacji jak i lineacji magnetycznej, a orientacja wiêŸby magnetycznej
zgodna jest raczej z przebiegiem struktur ze œcinania ni¿ z kierunkiem dzia³ania uderzeniowej kompresji. 
Wykonano tak¿e rekonstrukcje mikrotomograficzne fragmentów chondrytów, które pozwoli³y na
okreœlenie kszta³tu i orientacji ziaren metalicznych tworz¹cych wiêŸbê magnetyczn¹. Uzyskane wyniki
wskazuj¹, ¿e zarówno magnetyczn¹ foliacjê jak i wiêŸbê z silnie wyra¿on¹ lineacj¹ magnetyczn¹, tworz¹ 
w przewadze wyd³u¿one ziarna kamacytu. Ziarna te wykazuj¹ siln¹ uprzywilejowan¹ orientacjê swojej
krótszej osi, tworz¹c foliacjê magnetyczn¹. Ziarna te pokazuj¹ te¿ d¹¿noœæ do uprzywilejowanej orien-
tacji swojej d³u¿szej osi, decyduj¹c¹ o obecnoœci lineacja magnetycznej. Ponadto, obecnoœæ wiêŸby
magnetycznej zwi¹zana jest z anizotropowym rozmieszczeniem ziarn FeNi o niskim stopniu anizotropii.

Dr Agata Krzesiñska

Enklawy o strukturach magmowych - produkty dyferencjacji na chondrytowych cia³ach
macierzystych, cz. 1.

Chondryty reprezentuj¹ najbardziej pierwotn¹ materiê Uk³adu S³onecznego. W swojej historii nie
doœwiadczy³y procesów topienia, a zapisuj¹ jedynie postêpuj¹c¹ rekrystalizacjê zagregowanej materii
nebularnej i jej metamorficzne równowa¿enie. Mimo tego, w ska³ach chondrytowych znajdowane s¹ cm
wielkoœci fragmenty skalne o haplochondrytowym sk³adzie i, zazwyczaj, strukturach magmowych.
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W projekcie podjêto badanie enklaw o strukturach magmowych obecnych w dostêpnych chondrytach L:
Ghubara, NWA-869 i H: Pu³tusk, Tamdakh i Juancheng. Wykonano analizy sk³adu minera³ów w
mikroobszarze oraz obserwacjê drobnych faz tkwi¹cych w przestrzeniach interstycjalnych. We wszyst-
kich chondrytach enklawy s¹ doœæ powszechnym produktem. Maj¹ struktury porfirowe lub grubo-
krystaliczne. Zbudowane s¹ z oliwinu, piroksenu i plagioklazu, lub wy³¹cznie piroksenu i plagioklazu.
Zawsze jednak maj¹ charakter maficzny, w ¿adnej z badanych enklaw nie zaobserwowano minera³ów
takich jak skaleñ potasowy czy kwarc. W porównaniu z chondrytow¹ ska³¹ macierzyst¹, enklawy s¹
pozbawione lub znacz¹co zubo¿one w metale rodzime i siarczki. Granice enklaw ze ska³¹ otaczaj¹c¹ s¹
zatarte a sk³ad minera³ów zrównowa¿ony, sugeruj¹c metamorficzne przeobra¿enie ska³y chondrytowej
wraz z tkwi¹cymi w niej enklawami. Enklawy towarzysz¹ zazwyczaj tym czêœciom ska³ chondry-
towych, które zapisuj¹ umiarkowany-silny wp³yw wydarzenia impaktowego. Prawdopodobnie obiekty
te powstawa³y na chondrytowych cia³ach macierzystych w procesie lokalnego odmieszania ¿elazoniklu
od frakcji krzemianowej ze stopu impaktowego i dalszej nieznacznej dyferencjacji. Obecnoœæ enklaw
œwiadcz¹cych o istnieniu procesów dyferencjacji ma szczególne znaczenie dla historii i ewolucji cia³
chondrytowych – powszechnie uwa¿anych za takie, które uniknê³y procesów silniejszych przeobra¿eñ
metamorficznych.

Dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, mgr in¿. Mateusz Kufrasa, mgr in¿. £ukasz S³onka, Agata Stypa

Jakoœciowa i iloœciowa analiza tektoniki solnej na Ni¿u Polskim

Celem prowadzonych badañ jest opracowanie iloœciowych (zbilansowanych) modeli ewolucji
wybranych struktur solnych na Ni¿u, uwzglêdniaj¹cych dynamikê cechsztyñskich ewaporatów, ich
budowê wewnêtrzn¹, tektonikê pod³o¿a pod-cechsztyñskiego, tektonikê pokrywy mezozoicznej oraz
wzajemny wp³yw przemieszczaj¹cych siê mas solnych i mezozoicznych systemów osadowych. Anali-
zowane bêd¹ wa zasadnicze etapy ewolucji struktur solnych, zwi¹zane z etapem subsydencji bruzdy
œródpolskiej oraz jej inwersji.

Efektem zrealizowanych badañ bêdzie znacznie lepsze zrozumienie mezozoicznej ewolucji basenu 
osadowego bruzdy œródpolskiej, ³¹cznie z opracowaniem modeli iloœciowych ³¹cz¹cych procesy tekto-
niczne i depozycyjne. Realizowane badania maj¹ równie¿ du¿y potencja³ praktyczny, poniewa¿ struk-
tury solne s¹ rozwa¿ane jak potecjalne sk³adowiska odpadów promieniotwórczych i szkodliwych nato-
miast deponowane w nieckach miêdzywysadowych ska³y ilaste mog¹ mieæ znaczenie w kontekœcie
poszukiwañ wêglowodorów niekonwencjonalnych.

Zgodnie z planem pierwszy rok realizacji projektu poœwiêcony by³ na zdobycie danych sejsmicz-
nych – pozyskano regionalne pro file sejsmiczne przecinaj¹ce ca³y Ni¿ Polski opracowane przez Geofi-
zykê Toruñ dla PGNiG, du¿e zdjêcie sejsmiczne 2D i 3D z N Polski od firmy CalEnergy oraz dane
sejsmiczne z rejonu wysadu solnego “Damas³awek” od Pañstwowej Agencji Atomistyki. W finaln¹ fazê
realizacji wesz³a równie¿ sprawa zawarcia przez ING PAN strategicznego porozumienia z Geofizyk¹
Toruñ w sprawie szerokiej wspó³pracy, co umo¿liwi dostêp do du¿ej iloœci danych z Ni¿u.

Dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, mgr Karwan Mustafa (doktorant)

Ocena potencja³u gazowego wybranych ska³ ³upkowych obszaru Gór Œwiêtokrzyskich

Badania mezostrukturalne dotycz¹ce ska³ dolnego paleozoiku z obszaru SE Polski skupione by³y w 
rejonie œwiêtokrzyskim jako jedynym obszarze, gdzie wystêpuj¹ one w naturalnych ods³oniêciach.
Badania oparte o rdzenie wiertnicze by³y prowadzone na znacznie mniejsza skale i tylko czêœciowo
zosta³y opublikowane. Celem planowanych badañ jest przeprowadzenie szczegó³owych analiz mezo-
strukturalnych rdzeni wiertniczych ska³ paleozoicznych z wybranych otworów z obszaru basenu lubels-
kiego i podniesienia radomsko-kraœnickiego. Opisy rdzeni bêd¹ porównane z wynikami analiz struktu-
ralnych ska³ palezoicznych z obszaru œwiêtokrzyskiego. Wyniki badañ prowadzonych w otworach s¹
niezbêdne do poprawnej kalibracji strukturalnej danych sejsmicznych pomierzonych w rejonach chara-
kteryzuj¹cych siê intensywn¹ tektonik¹ w obrêbie dolnego paleozoiku.

Wyniki analiz strukturalnych rdzeni wiertniczych wykorzystane bêda jako materia³ kalibruj¹cy dla
interpretacji tektonicznej danych sejsmicznych, oraz do opracowania modeli ewolucji pól naprê¿eñ i
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oceny naturalnych systemów szczelinowatoœci istotnych dla eksploatacji wêglowodorów niekonwen-
cjonalnych.

Ca³oœæ prac badawczych prowadzona bêdzie w Im pe rial Col lege w Londynie, w ramach doktoratu
realizowanego przez Karwana Mustafê pod kierunkiem prof. Marka Sephtona (geochemia) i P. Krzywca 
(regionalna budowa i ewolucja geologiczna). W maju 2013 r. pobrane zosta³y w terenie pierwsze próby
ska³ dolnego paleozoiku do badañ geochemicznych, które s¹ obecnie w trakcie realizacji, dalszy plan
dzia³añ zale¿eæ bêdzie od uzyskanych wyników

Dr hab. Monika A. Kusiak

Geochronologia kompleksu Napier (Antarktyda) w œwietle badañ cyrkonów, cz. 3 – zakoñczenie

Tegoroczne badania koncentrowa³y siê na pytaniu, czy otrzymane metod¹ U-Pb na cyrkonach
wieki Hadeik (> 4 Ga) odzwierciedlaj¹ rzeczywisty wiek ska³ kompleksu Napier we Wschodniej Antar-
ktyce. Pierwsze analizy w mikro-obszarze przy u¿yciu mikrosondy jonowej wskazywa³y na mobilizacjê
Pb, która prawdopodobnie mia³a miejsce podczas wydarzenia ul tra-wysokich temperatur (ok. 2.5 Ga).
Dalsze analizy w nano-obszarze, przy u¿yciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego wskaza³y na
koncentracje Pb w postaci nano-sfer wielkosci od 3-35 nm. Nie jest jeszcze poznany mech a nism two-
rzenia siê takiej nano-sfery, jednak¿e odkrycie to ma ogromne znaczenie dla badañ geochronologicz-
nych najstarszych ska³ ziemskich, a tak¿e tych ska³, które zosta³y poddane warunkom ul tra-wysokich
temperatur.

Prof. dr hab. Marek Lewandowski, dr Ryszard Or³owski

Separacja minera³ów magnetycznych z wykorzystaniem magnesów neodymowych, cz. 1

Celem projektu by³o opracowanie podstawy technicznych i technologicznych separacji minera³ów
magnetycznych z wykorzystaniem magnesów neodymowych o ró¿nej sile koercji. Prace prowadzono na 
ska³ach osadowych facji piaskowcowej. Piaskowiec facji old-red rozdrobniono do frakcji <0,3 mm,
któr¹ przeniesiono do zawiesiny wodnej. Cz¹stki minera³ów magnetycznie czynnych by³y ekstraho-
wane przy pomocy magnesów neodymowych, umieszczonych w zdejmowalnych os³onach latekso-
wych. Po przygotowaniu preparatów, wydobyte fazy mineralne analizowane by³y metod¹ SEM. Ziden-
tyfikowano fragmenty ziaren hematytu, magnetytu, chromitów (?), sferul ¿elaznych z domieszk¹ Mn.
Efektem projektu jest opracowana technika ekstrakcji minera³ów magnetycznych, która bêdzie rozwi-
jana przy okazji kolejnych zadañ badawczych, wykorzystuj¹cych analizê i interpretacjê faz magnetycz-
nych do badañ paleomagnetycznych, sedymentologicznych i (paleo)œrodowiskowych.

Dr hab. Stanis³aw Mazur, mgr Mateusz Miko³ajczak

Analiza struktury pod³o¿a prowincji ³upków gazonoœnych centralnej Polski przy u¿yciu danych pól
potencjalnych, cz. 3/4

Projekt powsta³ w odpowiedzi na rosn¹ce zainteresowanie gazem ³upkowym ze strony przemys³u
naftowego. Celem projektu jest dostarczenie polskim agencjom rz¹dowym jak i firmom naftowym
danych pomocnych przy ocenie potencja³u gazonoœnego centralnej Polski. G³ównym celem projektu
jest rozpoznanie struktury i g³êbokoœci pod³o¿a ³upków gazonoœnych i identyfikacja potencjalnych
systemów dyslokacji przy zastosowaniu danych pól potencjalnych. Dane te maja wa¿ne znaczenie dla
oszacowania potencja³u gazonoœnego dolnopaleozoicznych formacji ³upkowych w rejonie krawêdzi
platformy wschodnioeuropejskiej i strefy Teisseyre’a–Tornquista. Poniewa¿ gaz ³upkowy w tej czêœci
Polski ma swe Ÿród³o w g³êboko po³o¿onych ska³ach sylurskich, dlatego informacje na temat morfologii, 
struktury i g³êbokoœci ich pod³o¿a maj¹ kluczowe znaczenie dla przysz³ych poszukiwañ wêglowo-
dorów. Wyniki projektu bêd¹ mia³y istotne znaczenie naukowe dostarczaj¹c nowych informacji na temat 
ewolucji tektonicznej oraz architektury i g³êbokoœci pod³o¿a w strefie Teisseyre’a–Tornquista i przyle-
g³ej czêœci platformy wschodnioeuropejskiej. Jednoczeœnie realizacja projektu przyczyni siê do stwo-
rzenia bazy danych o strukturze g³êbokiego pod³o¿a centralnej Polski, która bêdzie mog³a byæ wykorzy-
stana jako punkt wyjœcia dla bardziej szczegó³owych badañ o charakterze aplikacyjnym. Do wymier-
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nych efektów projektu bêdzie nale¿a³a rozprawa doktorska przygotowana przez studenta bior¹cego
udzia³ w badaniach. Tym sposobem zostanie wyszkolony fachowy geofizyk, specjalista od pól poten-
cjalnych, które go umiejêtnoœci bêd¹ mog³y byæ póŸniej wykorzystane przez polskie instytucje naukowe
lub firmy przemys³owe.

Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska, mgr Agnieszka Arabas

Analiza zmiennoœci sk³adu izotopowego wêgla i tlenu w rostrach belemnitów i ska³ach wêglanowych
z prze³omu jury œrodkowej i górnej Basenu Morondava (SW Madagaskar)

Prowadzone badania maj¹ na celu rekonstrukcjê warunków œrodowiska morskiego Basenu Mo ron-
davy, jako fragmentu po³udniowej czêœci Oceanu Tetydy (SW Madagaskar) na prze³omie jury œrodko-
wej i górnej (najwy¿szy kelowej–oksford). Podstawow¹ metod¹ badawcz¹ jest analiza sk³adu izotopo-
wego wêgla i tlenu kalcytowych rostrów belemnitów oraz ska³ wêglanowych. Ros tra belemnitów ze-
brane do badañ izotopowych pochodz¹ z profilów Dangovato i Mahaboboka. Próbki skalne zebrano w
profilu Dangovato, który po³o¿ony jest w w¹wozie rzeki okresowej o tej samej nazwie. W¹wóz Dan-
govato biegnie prostopadle do wychodni utworów jurajskich monoklinalnie zapadaj¹cych ku zacho-
dowi. Sukcesjê rozpoczynaj¹ czarne mu³owce formacji margli Duvalia z kilkoma wyraŸnymi hory-
zontami konkrecji syderytowych i konkrecjami wapiennymi. W najni¿szym poziomie konkrecji wystê-
puje bogata fauna amonitowa, wœród której wystêpuj¹ liczne okazy z rodzaju Subgrossouvria sp. oraz
Dolikephalites sp., wskazuj¹ce na kelowejski wiek tych utworów. W wy¿szej czêœci profilu wystêpuj¹
pokruszone muszle cienkoskorupowych ma³¿y. Stopniowo mu³owce przechodz¹ w drobno i œrednio-
ziarniste piaskowce oksfordu. Ska³y te charakteryzuj¹ siê warstwowaniem skoœnym i zmarszczkowym.
W obrêbie piaskowców wystêpuj¹ konkrecje krzemionkowe (do 1 m œrednicy). Strop piaskowców to
tzw. powierzchnia twardego dna z licznymi dr¹¿eniami ska³otoczy. Na niej zalega pakiet naprzemian-
legle wystêpuj¹cych wapieni, wapieni marglistych i i³owców. W wapieniach czêsto wystêpuj¹ ooidy
¿elaziste. Wœród amonitów liczne s¹ okazy z rodzajów Perisphinctes sp., Euaspidoceras sp., Properi-
sphinctes sp., Epimayaites sp. oraz Mayaites sp., co wskazuje na dolny–œrodkowy? oksford. Zgroma-
dzone okazy belemnitów z profilu Dangovato reprezentuj¹ rodzaje: Belemnopsis sp. i Discoelites sp.
Profil Mahaboboka to utwory górnego oksfordu–dolnego kimerydu. Na dole profilu le¿¹ warstwy
czerwonego piaskowca skoœnie warstwowanego. Strop piaskowca wyznacza powierzchnia erozyjna. Na 
niej zalegaj¹ szare mu³owce, które przechodz¹ w bia³e piaskowce – laminowane u do³u, warstwowane
przek¹tnie w czêœci œrodkowej i masywne w najwy¿szej. Na ich zerodowanej powierzchni zalega
warstwa bioklastycznego piaskowca. Powy¿ej osadzi³y siê kolejno pakiet mu³owców z oolitami ¿ela-
zistymi i wapienie prze³awicone mu³owcami. Zgromadzone okazy belemnitów z profilu Mahaboboka
reprezentuj¹ rodzaje: Duvalia sp., Hibolithes sp. i Belemnopsis sp. W 2014 roku pobrano próbki ska³
wêglanowych oraz zlecono wykonanie p³ytek cienkich z rostrów belemnitów. Otrzymane p³ytki cienkie
zostan¹ wykorzystane do badañ katodoluminescencyjnych, które pos³u¿¹ do wstêpnej selekcji dobrze
zachowanych rostrów. Na 2015 rok zaplanowano dalsze analizy stanu zachowania skamienia³oœci -
analizy sk³adu chemicznego metod¹ ICP OES, oraz analizê sk³adu izotopowego dobrze zachowanych
ska³ wêglanowych i belemnitów. Analiza zmian sk³adu izotopowego tlenu i wêgla w rostrach belem-
nitów i ska³ach wêglanowych umo¿liwi okreœlenie zmian temperatury wody w Basenie Morondavy oraz
produktywnoœci oceanu œwiatowego na prze³omie jury œrodkowej i górnej. Na podstawie otrzymanych
danych mo¿na bêdzie wnioskowaæ m.in. o paleogeografii regionu (transgondwañska droga morska) i
cyrkulacji pr¹dów morskich w tej czêœci oceanu Tetydy.

Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska, mgr Agata Jaskó³ka

Rekonstrukcja zmian œrodowiska jeziornego w interglacjale eemskim i wczesnym Vistulianie na
podstawie danych geochemicznych i biologicznych – cz. 1

W 2014 roku analizowane by³y osady z profilu Ustków (centralna Polska). W ramach realizacji
proponowanego zadania badawczego wykonano oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych wêgla i
azotu (d13C i d15N) dla 8-metrowej d³ugoœci rdzenia bezwêglanowych osadów organicznych, a tak¿e
wyznaczono zawartoœci wêgla, azotu i siarki (TOC, TN, TS) oraz wyliczono stosunku C/Natomic.
Przeanalizowano 72 próbki osadów z g³êbokoœci 90–890 cm. Niestety nie badano osadów z g³êbokoœci
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590-690 cm, z powodu braku materia³u. Na podstawie badañ palinologicznych mo¿na stwierdziæ, ¿e
analizowane osady by³y akumulowane od pocz¹tku interglacja³u eemskiego do sta dia³u Rederstall
zlodowacenia Wis³y (MIS 5e-5b). W sp¹gu badanego profilu wystêpowa³y mu³ki organiczne przecho-
dz¹ce w twarde ³upki bitumiczne mu³ki (g³êbokoœæ 725–895 cm). Wy¿ej profil sk³ada³ siê z torfów o
ró¿nym stopniu roz³o¿enia przewarstwionych mu³kami organicznymi (g³êbokoœæ 85–725 cm). Dla
osadów organicznych z badanego profilu zmierzone wartoœci d13C wahaj¹ siê od –32,4 do –15,9‰, a
wartoœci d15N – do –2,1 do 4,3‰. Stosunek C/N zmienia siê od 16 do 46 (w jednej próbce nawet 84)
linepodkreœlaj¹c ró¿nice w pochodzeniu materii organicznej. Osady eemskie akumulowane do op ti mum
klimatycznego, faza grabowa (do g³. 740 cm), charakteryzuj¹ siê wzrastaj¹c¹ zawartoœci¹ materii orga-
nicznej. Wartoœæ TOC dochodzi do 50%, a TN do 3%. Stosunek C/N jest doœæ sta³y i wynosi oko³o19,
œwiadcz¹c udziale w materii organicznej zarówno fitoplanktonu i roœlin l¹dowych. Wysokie wartoœci
d13C i d15N sugeruj¹ œrodowisko eutroficzne. Osady akumulowane u schy³ku interglacja³u eemskiego
(faza sosnowa, do g³. 535 cm) odznaczaj¹ siê nadal wysok¹ zawartoœci¹ materii organicznej. Wartoœæ
TOC wynosi powy¿ej 45%, a TN 2–2,5%. Stosunek C/N waha siê w granicach 20–28. Wartoœci d13C
spadaj¹ do ok. –28‰, a wartoœci d15N s¹ stale wysokie, powy¿ej 2‰. Wraz z pocz¹tkiem Vistulianu, w
stadiale Herning nastêpuje raptowna zmiana parametrów materii organicznej i litologii osadów (g³.
540–460 cm). Wzrasta udzia³ materia³u mineralnego i tworz¹ siê czarnobrunatne i³y z domieszk¹ torfów. 
W tych osadach raptownie spadaj¹ zawartoœci wêgla organicznego do 7% i azotu do 0,3%. Wartoœci
d13C wzrastaj¹ o 1‰ do –27‰ i s¹ stale. Wartoœci d15N oscyluj¹ wokó³ 3‰. C/N nieznacznie spada do
19. Uzyskane wartoœci wskazuj¹ na raptown¹ zmianê warunków œrodowiska jeziornego poprzez zaha-
mowanie produkcji/dostawy materii organicznej. Zmiana ta jest wywo³ana postêpuj¹cym och³odzeniem
klimatu powoduj¹cym spadek bioprodukcji w jeziorze oraz rozrzedzenie pokrywy roœlinnej na l¹dzie.
Krótkotrwa³a poprawa warunków klimatycznych obserwowana w interstadiale BrÝrup odzwierciedli³a
siê we wzroœcie zawartoœci wêgla organicznego do ok. 50% i azotu do 2,3%. Wartoœæ TOC wynosi
powy¿ej 45%, a TN 2–2,5%. Stosunek C/N waha siê w granicach 22–46, sugeruj¹c dostawê teryge-
nicznej materii organicznej. Wartoœci d13C wzrastaj¹ do ok. –25,7‰, a wartoœci d15N pocz¹tkowo
malej¹ do –0,3 a nastêpnie rosn¹ do 2‰. W stadiale Rederstall nastêpuje ponowny spadek zawartoœci
materii organicznej spowodowany postêpuj¹cym och³odzeniem. Na podstawie analizy palinologicznej
oraz zmiennoœci litologicznej osadów stwierdzono, ¿e jezioro funkcjonowa³o na tym obszarze w okresie
od schy³ku zlodowacenia Warty (Saalian) a¿ do op ti mum interglacja³u eemskiego (do po³owy E5) oraz
we wczesnym Vistulianie (EV): w stadiale Herning (MIS 5d) i na pocz¹tku interstadia³u BrÝrup (MIS
5c) oraz w stadiale Rederstall (MIS 5b). Pomiêdzy tymi okresami jezioro zamienia³o siê w bagno i/lub
torfowisko. W ramach wspó³pracy, dr Monika Niska (Uniwersytet Pomorski w S³upsku) rozpoczê³a
analizê szcz¹tków Cladocera.

Dr Milena Obremska

Rekonstrukcja rozwoju torfowisk mszystych wybranych paleozbiorników w pó³nocnej Polsce –
stanowisko Mukrza, cz. 3

Celem badañ jest przeœledzenie powstawania torfowiska mszystego z uwzglêdnieniem uwarunko-
wañ lokalnych na tle regionalnych zmian klimatycznych. Torfowisko Mukrza (Bory Tucholskie) by³o
wstêpnie rozpoznane (geologicznie, ekspertyzy palinologiczne). Osady obejmuj¹ zapis sukcesji roœlin-
nej od póŸnego glacja³u do wspó³czesnoœci. W ramach prac badawczych przewidziano wykorzystanie
kilku analiz: palinologicznej, makroszcz¹tków roœlinnych, wioœlarek, zapisu izotopowego oraz ozna-
czenia wieku metod¹ radiometryczn¹ AMS. Na podstawie wyników analiz badañ zostanie odtworzony
paleoekologiczny zapis zmian w zbiorniku zachodz¹cych w warunkach naturalnych oraz pod wp³ywem
antropopresji. Pozwoli to poszerzyæ wiedzê na temat rozwoju torfowisk Polski pó³nocnej. W ramach
realizacji tematu badawczego w 2014 roku zakoñczona zosta³a analiza palinologiczna osadów rdzenia w
czêœci obejmuj¹cej póŸny glacja³ i pocz¹tek holocenu. Wykonano datowania radiowêglowe metod¹
AMS 4 próbek osadów (Mu6- 962 7460±30 BPMu6-1021 7990±50 BP, Mu6-1388-89 12140±60 BP,
Mu6-1425-26 10500±50). Ze wzglêdu na niezgodnoœæ z zapisem palinologicznym wyników datowañ z
g³êbokoœci 1388 oraz 1425 cm, za podstawê wyznaczenia granic chronostratygraficznych przyjêto
wyniki analizy py³kowej, które wyraŸne obrazuj¹ zmiany w szacie roœlinnej pomiêdzy cieplejszym
okresem allerÝdu i ch³odniejszym – m³odszego dryasu. Wykonano analizê Cladocera 100 cm sp¹gowej
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warstwy osadów profilu. Wykaza³a ona, w inicjalnym sta dium rozwoju zbiornika w okresie allerÝdu,
pocz¹tkowo siedlisko by³o niesprzyjaj¹ce dla wioœlarek (zanotowano obecnoœæ jedynie dwóch ga-
tunków odpornych na niekorzystne warunki œrodowiska, uwa¿anych za pionierskie Acroperus harpae i
Chydorus sphaericus). Nastêpnie warunki uleg³y poprawie, o czym œwiadczy wzrost liczby gatunków do 
11. W okresie m³odszego dryas wody poziom wody w zbiorniku oraz trofia by³y niskie, a liczba
gatunków wioœlarek spad³a do 4. Od g³êbokoœci 1300 cm nastêpuje wyraŸny wzrost frekwencji i bio-
ró¿norodnoœci Cladocera. Zanotowano obecnoœæ szcz¹tków 10 gatunków wioœlarek. Prawdopodobnie
nast¹pi³ wzrost poziomu wody lub/i podwy¿szenie ¿yznoœci zbiornika. Pojawi³y siê gatunki pelagiczne
Bosmina longirostris i Bosmina E. coregoni. Wzrost udzia³u gatunków ¿yj¹cych wœród roœlin m.in.:
Sidacrystallina, Eurycercus lamellatus wskazuje na rozwój makrofitów w strefie litoralnej. Uzyskane
wyniki analizy wioœlarek i makrosz¹tków roœlinnych pozwol¹ na rekonstrukcjê zmian siedliskowych w
zbiorniku.

Dr Milena Obremska, mgr Joanna Stañczak

Rekonstrukcja póŸnoglacjalnych zmian szaty roœlinnej na podstawie wysokorozdzielczej analizy
palinologicznej osadów wybranych stanowisk œrodkowej Polski cz.1

Celem projektu bêdzie odtworzenie sukcesji roœlinnej w okresie póŸnoglacjanym oraz na prze³o-
mie póŸny glacja³/holocen w oparciu o wysokorozdzielcz¹ analizê palinologiczn¹ ze szczególnym
uwzglêdnieniem sta dia³u allerÝd/bÝlling Wytypowane do badañ stanowiska (torfowiska: Jerzmanowo-
Kaniewo woj. kujawsko-pomorskie, R¹bieñ woj. ³ódzkie, Bêczkowice woj. ³ódzkie) po³o¿one s¹ w re-
jonie œrodkowej Polski w uk³adzie po³udnikowym wzglêdem siebie. Posiadaj¹ rozpoznanie geologiczne
oraz wstêpne rozpoznanie palinologiczne, które dokumentuj¹ obecnoœæ osadów póŸnoglacjalnych siê-
gaj¹cych sta dia³u allerÝd/bÝlling. Obecny stan badañ palinologicznych wykonywanych w niskiej roz-
dzielczoœci prób utrudnia lub uniemo¿liwia rekonstrukcje krótkookresowych zmian klimatycznych.
Projekt dostarczy nowych i pierwszych wysokorozdzielczych danych palinologicznych z obszaru œrod-
kowej Polski dotycz¹cych póŸnego glacja³u. Pozwoli na okreœlenie ewentualnych cech charakterystycz-
nych zapisu py³kowego dla okresu starszego dryasu w badanym regionie. W ramach zadania badaw-
czego 2014 r. przygotowano laboratoryjnie próbki osadów profilu Bêczkowice (30 próbek) i R¹bieñ (60
próbek) oraz wykonano analizê palinologiczn¹. Wyniki analizy py³kowej rdzenia Bêczkowice wskazuj¹ 
na póŸno glacjalne pochodzenie osadów obejmuj¹cych warstwê sp¹gowych 120 cm rdzenia. Sta dium
inicjalne zbiornika przypada³o najprawdopodobniej na sta dia³ allerÝd/bÝlling. Sk³ad spektrów py³ko-
wych wskazuje na obecnoœæ w osadach domieszki materia³u redeponowanego i utrudnia jednoznaczn¹
interpretacjê dotycz¹c¹ okresu akumulacji. Analiza py³kowa rdzenia z torfowiska R¹bieñ wykaza³a, ¿e
obejmuje on pe³n¹ sekwencjê osadów póŸnoglacjalnych zawieraj¹c¹ zapis od okresu starszego dryasu.
Zmiennoœæ przebiegu krzywych roœlinnoœci drzewiastej i krzewiastej (g³ównie Pinus, Betula, Juniperus, 
Hippophae rhamnoides) w stosunku do zielnej (Poaceae, Ar te mi sia, Helianthemum, Selaginella selagi-
noides, Rumex sp.) pozwali³a na wydzielenie poszczególnych okresów póŸnego glacja³u. Uzyskane
rezultaty zostan¹ zestawione z modelem wiek/g³êbokoœæ uzyskanym na podstawie datowañ ra dio-
wêglowych.

Dr Agnieszka Pisarzowska

Geochemia poziomu goniatytowego i horyzontów styliolinowych (górny dewon) w Górach
Œwiêtokrzyskich, cz. 2

Celem niniejszego projektu by³o zbadanie warunków panuj¹cych podczas depozycji warstw szy-
d³óweckich i kostom³ockich w interwale obejmuj¹cym dolny-œrodkowy fran w basenie kostom³ockim
(Góry Œwiêtokrzyskie). W roku 2014, w oparciu o analizy geochemiczne pirytu (tj. zawartoœæ pier-
wiastków œladowych, stopieñ pirytyzacji – DOP, sk³ad izotopowy siarki) oraz ca³ych ska³ (zawartoœæ
pierwiastków g³ównych i œladowych oraz ca³kowitego wêgla organicznego – TOC, sk³ad izotopowy
wêgla) przeœledzono zmiany warunków redoks i produktywnoœci oraz tempo sedymentacji we wczes-
nym i œrodkowym franie w basenie kostom³ockim. Badania geochemiczne oraz analiza wielkoœci piry-
tów framboidalnych wykaza³y, ¿e warstwy szyd³óweckie poni¿ej poziomu z licznymi, spirytyzowanymi 
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goniatytami, ³odzikami oraz œlimakami i ma³¿ami (poziom goniatytowy) powstawa³y w warunkach o
doœæ dobrym natlenieniu w strefie dennej zbiornika (warunki oksyczne), przy wzrastaj¹ce pierwotnej
produktywnoœci wód powierzchniowych. Zwiêkszona pierwotna produktywnoœæ doprowadzi³a do de-
pozycji osadów wzbogaconych w materiê organiczn¹, przede wszystkim w obrêbie poziomu goniatyto-
wego. Poziom ten, powstawa³ w warunkach dysoksycznych przerywanych krótko- lub d³ugotrwa³ymi
epizodami wzrostu niedotlenienia (anoksja) w kolumnie wody. Niskie tempo sedymentacji umo¿liwi³o
ci¹g³¹ i praktycznie nieograniczon¹ dostawê siarczanów podczas bakteryjnej redukcji siarki siarcza-
nowej do siarczków (BSR), co doprowadzi³o do silnego zubo¿enia siarki pirytowej w izotop 34S w tym
interwale. Natomiast, powy¿ej i poni¿ej poziomu goniatytowego, wy¿sze wartoœci d34S sugeruj¹ zam-
kniêty sys tem w odniesieniu do koncentracji siarczanów oraz wy¿sze tempo sedymentacji. Mimo
du¿ego nagromadzenia spirytyzowanych drobnych skamienia³oœci w obrêbie poziomu goniatytowego,
analizy zawartoœci pierwiastków œladowych ca³ych ska³ wykaza³y brak anomalnych warunków œrodo-
wiskowych podczas depozycji tego poziomu. Tak wiêc interwa³ ten œwiadczy raczej o unikatowych wa-
runkach tafonomicznych ni¿ o niezwyk³ym rozkwicie fauny pelagicznej w sprzyjaj¹cych warunkach.
Poziom styliolinowy charakteryzuje obecnoœæ wy³¹cznie organizmów planktonicznych, nie przekracza- 
j¹ce kilku mikronów wielkoœci framboidy pirytowe oraz pozytywne odchylenie d13Ccarb i stosunku
Cu/Zr co wskazuje na warunki anoksyczne w kolumnie wody oraz podwy¿szon¹ pierwotn¹ produktyw-
noœci we wczesnej zonie punctata (œrodkowy fran).

Dr Adam Porowski, mgr Agata Majewska

Optymalizacja procesu równowa¿enia izotopów tlenu w systemie CO2-H2O w integracji
z automatycznym systemem GAS BENCH do oznaczania sk³adu izotopowego wód, cz. 2

Badania eksperymentalne z potencja³em rejestracji wzoru u¿ytkowego i komercjalizacji. Celem
prowadzonych badañ eksperymentalnych jest usprawnienie automatycznego systemu GAS Bench II do
równowa¿enia izotopów tlenu metod¹ CO2-H2O. Usprawnienie ca³ego systemu ma polegaæ na zastoso-
waniu innych i dodatkowych rozwi¹zañ technicznych pozwalaj¹cych na oko³o 5-krotne skrócenie czasu
równowa¿enia izotopów tlenu pomiêdzy CO2 i H2O: z 20h obecnie do 4h, z jednoczesnym polepszeniem 
precyzji oznaczeñ, powtarzalnoœci i zwiêkszeniem zakresu mineralizacji wód do jakich sys tem mo¿e
byæ rutynowo stosowany. Zadanie by³o planowane na 3 miesi¹ce w 2014 r. Ze wzglêdu na awariê
systemu GAS Bench II w Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodowiska ING PAN trwa-
j¹c¹ ca³y rok, nie uda³o siê wykonaæ zaplanowanych oznaczeñ eksperymentalnych. Prowadzono jedynie
prace techniczne nad wykonaniem specjalnego stela¿a na specjalne szklane naczynia do równowa¿enia
CO2-H2O. Dokonano równie¿ testowania inkubatora i systemu mieszade³ indukcyjnych. Zadanie zos-
ta³o przesuniête na rok 2015.

Dr Adam Porowski

Pochodzenie i warunki formowania siê u¿ytecznych zasobów wód mineralnych uzdrowiska Stara
Russa, Leningradzki Basen Artezyjski, cz. 4 – zakoñczenie

W roku sprawozdawczym 2014 wykonano ostatnie oznaczenia izotopowe (S i O) w kilku zaleg³ych 
próbkach wód z rejonu Starej Russy. Nie otrzymano prób wód do oznaczeñ zawartoœci trytu. Zadanie
zosta³o zakoñczone. Artyku³ znajduje siê w ostatecznej korekcie u kolegów rosyjskich przed wys³aniem
do publikacji. Badania stosunków izotopowych tlenu (18O/16O) i wodoru (2H/1H) w wodach uzdrowiska
Staraya Russa pokaza³y, ¿e pochodzenie wszystkich wód mineralnych ujmowanych w uzdrowisku jest
meteoryczne – czyli zwi¹zane z wodami infiltracyjnymi. Jednorazowe oznaczenia zawartoœci trytu (3H)
w wodach mineralnych poziomu górnodewoñskiego i œrodokowodewoñskiego wykaza³y bezsprzecz-
nie, ¿e mamy doczynienia z wodami wspó³czesnego cyklu hydrologicznego: wykluczono plejstoceñskie 
pochodzenie wód. Wody poziomu górnodewoñskiego formuj¹ siê przy znacznym udziale wód infiltra-
cyjnych zwi¹zanych z zimnymi warunkami klimatycznymi - roztopy œniegu i/lub marz³oci zalegaj¹cej
d³ugi okres czasu, na co wskazuje wzbogacenie tych wód w lekkie izotopy tlenu i wodoru. Oznaczenia
sk³adu izotopowego rozpuszczonych w wodzie siarczanów (18O/16O i 34S/32S) pokaza³y, ¿e g³ównym
Ÿród³em SO4

2- w tych wodach s¹ procesy rozpuszczania ewaporatów – gipsów/anhydrytów dewoñskich. 
Procesy oddzia³ywania woda–ska³a oraz procesy mieszania siê wód zmineralizowanych i zwyk³ych
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odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê w formowaniu siê sk³adu chemicznego wód w górnodewoñskim poziomie
wodonoœnym.

Dr Elwira Sienkiewicz, dr Micha³ G¹siorowski

Wspó³czesne zmiany œrodowiska wodnego zapisane w osadach Czarnego Stawu Polskiego w Tatrach
w oparciu o wyniki analiz paleobiologicznych, geochemicznych i izotopowych, cz. 1

Czarny Staw Polski (CSP) jest jeziorem polodowcowym po³o¿onym w po³udniowej czêœci Doliny
Piêciu Stawów w Tatrach na wysokoœci 1722 m n.p.m. W roku 2012 zosta³ pobrany rdzeñ osadów z tego
jeziora przy u¿yciu próbnika grawitacyjnego. W profilu osadów o d³ugoœci 43 cm stwierdzono drobno-
ziarniste osady jeziorne o zmiennej zawartoœci materii organicznej, przewarstwione cienkimi wk³ad-
kami piasków (g³. 43–40 cm, 33, 24, oraz 14–9 cm). Osady te zosta³y poddane analizom paleobiolo-
gicznym (analiza okrzemkowa i szcz¹tków Cladocera) oraz badaniom geochemicznym i izotopowym.
W czasie ostatnich 200 lat rozwój flory okrzemkowej przebiega³ relatywnie stabilnie a¿ do po³owy lat
50. XX wieku. Od tego okresu do czasów wspó³czesnych zaznacza siê wyraŸny wzrost frekwencji
gatunków zamieszkuj¹cych strefê otwartej wody bogatej w sk³adniki pokarmowe (Fragilaria capucina i 
F. nanana). Pomimo rozwoju taksonów sugeruj¹cych wzrost poziomu troficznego w jeziorze, rekon-
strukcja ca³kowitego fosforu na podstawie okrzemek (DI-TP) wykaza³a, ¿e trofia zbiornika waha³a siê
pomiêdzy ultraoligotrofi¹ i oligotrofi¹ do roku 2006, a nastêpnie wzros³a do nieznacznej mezotrofii.
Zwiêkszony udzia³ okrzemek plaktonicznych jest tak¿e wynikiem XX-wiecznego ocieplenia klima-
tycznego, które podobnymi zmianami w rozwoju flory okrzemkowej zaznacza siê w wielu arktycznych
jeziorach po³o¿onych na wysokich szerokoœciach geograficznych. Odczyn wody zmienia³ siê w niewiel- 
kim zakresie i wynosi³ od 6,6 do 6.8. Wœród fauny Cladocera wyró¿niono szcz¹tki 10 taksonów nale-
¿¹cych do 3 rodzin. Na podstawie zmian frekwencji szcz¹tków wydzielono 3 fazy rozwoju fauny
Cladocera. Sk³ad gatunkowy wioœlarek z CSP jest charakterystyczny dla ultraoligotroficznych, g³êbo-
kich i zimnych jezior alpejskich. Znacz¹cy udzia³ du¿ych form planktonicznych œwiadczy o braku presji
ze strony drapie¿nych ryb. Wyniki badañ izotopowych (d13C i d15N) oraz zawartoœæ ca³kowitego wêgla
organicznego (TOC) i stosunek C/N wskazuj¹, ¿e Ÿród³em materii organicznej w jeziorze s¹ organizmy
wodne z niewielk¹ domieszk¹ materii allochtonicznej dostarczanej ze zlewni jeziora. Generalnie, pro-
duktywnoœæ jeziora jest raczej niewielka (TOC= 8,0–13,7 %) a zmiany w zapisach izotopowych wêgla i
azotu nie wskazuj¹ jednoznacznego trendu i ich amplituda wynosi odpowiednio ok. 1,5 promila i ok. 3
promili w czasie ostatnich 200 lat.

Prof. Ewa S³aby, mgr Katarzyna Lisowiec, mgr Izabela Moszumañska

Dystrybucja i ewolucja sk³adników lotnych w hybrydalnych systemach plutonicznych, cz. 2

Cel realizacji zadania: Projekt jest kontynuacja rozpoczêtego w roku ubieg³ym zadania. Jego celem
by³o okreœlenie zawartoœci chloru, fluoru i wody w stopach hybrydalnych powstaj¹cych na etapach
wczesnej i póŸniejszej ewolucji Ziemi. Stopy hybrydalne powstaj¹ ze zmieszania (w ró¿nych propor-
cjach) stopów p³aszczowych i skorupowych. Mog¹ wiêc daæ informacje o zawartoœciach sk³adników
lotnych z obu Ÿróde³, jak i informacjê o zachowaniu tych sk³adników podczas interakcji stopów. Sk³ad
sk³adników lotnych w stopach mo¿e zmieniaæ siê i zmienia siê w czasie geologicznym na skutek inten-
sywnej wymiany pomiêdzy g³êbinowymi (p³aszcz) i p³ytkimi (skorupa, atmosfera, hydrosfera) rezerwu- 
arami. Do badañ wybrane zosta³y plutony: archaiczny i waryscyjski. Wykonane zosta³y oznaczenia
EPmA, Ramana i IR minera³ów, w których strukturach s¹ substancje lotne; podobnie oznaczenia wyko-
nano na skaleniach nale¿¹cych do NAM (nom i nally an hy drous min er als). Podczas badañ zauwa¿ono, ¿e
minera³y maj¹ budowê domenow¹, która zaciera pierwotne tekstury wzrostowe minera³ów. Wizuali-
zacja przestrzennego rozk³adu pierwiastków œladowych oraz tekstury transformacji minera³ów wy-
kazuj¹ oznaki silnej interakcji z roztworami pomagmowymi. Relacja ich sk³adu do Ÿróde³ i ewolucji
stopów nie jest ca³kowicie jasna. Nie s¹ to niew¹tpliwie roztwory pochodz¹ce z jednego Ÿród³a jak i
bêd¹ce prostym nastêpstwem ewolucji stopów i oddzielenia siê od nich w koñcowym etapie tej ewolucji. 
Celem niniejszego projektu by³o ustalenie ich sk³adu oraz rozseparowanie sygnatur geochemicznych
trzech lub czterech nak³adaj¹cych siê œrodowisk: magm i roztworów p³aszczowych jak i magm i roztwo-
rów skorupowych.
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Planowane efekty naukowe i praktyczne: Efektem naukowym jest rekonstrukcja œrodowisk, w któ-
rych powsta³y magmy jak i prognozowanie ich dynamiki interakcji na podstawie okreœlonej zawartoœci i
ró¿norodnoœci sk³adników lotnych. Zostanie ona przeprowadzona na minera³ach wykazuj¹cych budowê 
domenow¹ wskazuj¹c¹ na wieloetapowoœæ procesu ich tworzenia i transformacji – apatytu z plutonów
hercyñskich i póŸno-archaicznych. Tekstury wzrostu i tekstury z transformacji powi¹zane zosta³y z
zmiennoœci¹ sk³adu substancji lotnych jak i roztworów oraz dystrybucj¹ – redystrybucj¹ pierwiastków
œladowych. Ca³oœæ rekonstrukcji pokaza³a pe³en obraz ewolucji systemu magmowego (generowanie
stopów p³aszczowych i skorupowych, ich interakcjê, póŸniejsze odzia³ywanie roztworów równie¿ mie-
szanego p³aszczowo-skorupowego pochodzenia) pozostaj¹cego w d³ugotrwa³ym kontakcie ze Ÿród³ami
jego zasilania. Dwie publikacje (opublikowana w AGP i z³o¿ona do recenzji w Lithos) s¹ efektem badañ
projektu. Trzecia jest na etapie przygotowania publikacji. Wyniki projektu by³y prezentowane na jednej
konferencji.

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

Rekonstrukcja rozwoju jezior tropikalnych (Meksyk) na podstawie sukcesji subfosylnej fauny
Cladocera, cz. 2

W roku 2014 kontynuowano badania szcz¹tków fauny Cladocera zdeponowanych w osadach
zbiorników tropikalnych na obszarze Meksyku. Opracowanie subfosylnych Cladocera jako sk³adnika
jezior tropikalnych, uzupe³ni³o dane nt. taksonomii wioœlarek. Pozwoli³o rozpoznaæ tak¿e lokalne i re-
gionalne zmiany klimatyczne, jakie zachodzi³y w holocenie w regionie tropikalnym. W br. w ramach
zadania statutowego zakoñczono badania holoceñskich osadów. Otrzymane wyniki analizy szcz¹tków
Cladocera opracowano i porównano w wynikami innych analiz (wykonanych w ramach nieformalnej
wspó³pracy). W osadach stwierdzono szcz¹tki Cladocera nale¿¹cych do 3 rodzin: Bosminidae, Daphnii-
dae i Chydoridae. Na podstawie sk³adu gatunkowego i zmian frekwencji osobników Cladocera doko-
nano rekonstrukcji stanu trofii wody, wp³ywu czynnika klimatycznego oraz antropogenicznego. W nie-
których jeziorach zanotowano w okresie ostatnich 500 lat wzrost trofii wód, co jest dobrze korelowane z
okresem wzrostu aktywnoœci gospodarczej cz³owieka (jeziora: Tacambaro, Zirhauen,Sol). Stwierdzono
równie¿ odzwierciedlenie w sk³adzie gatunkowym Cladocera globalnych zmian klimatycznych, m.in.
zapis wp³ywu Ma³ej Epoki Lodowej. Wyniki w czêœciach przygotowywane s¹ do druku. Do druku
oddano artyku³ W artykule wykorzystano wyniki badañ nie tylko uzyskane w ramach zadania statuto-
wego “TROPIC”, ale równie¿ grantu NCN “MEKSYK”. W br równie¿ opracowano próbki wody
pobrane w 2013 roku z jezior meksykañskich (cenotes, Yucatan, Mex ico). Zbadane cenotes, pod k¹tem
zawartoœci zooplanktonu, wykaza³y zró¿nicowanie sk³adu gatunkowego. Sk³ad gatunkowy w próbkach
wody oœmiu cenotes – o ró¿nej morfometrii i typie zbiornika, generalnie wskazuje na nisk¹ trofiê wód
wszystkich jezior, czyli na ich oligotroficzny charakter. Przezroczystoœæ jak i zabarwienie wody zale¿ne
by³o g³ównie od dostêpu swiat³a. Jaskiniowe zbiorniki “odkryte” w zale¿noœci od g³êbokoœci i wielkoœci
“odkrytej powierzchni” charakteryzowa³y siê ró¿nym stopniem rozwoju planktonu, zw³aszcza fitoplan-
ktonu. Sk³ad gatunkowy zooplanktonu by³ doœæ ubogi, a gatunki Cladocera, które stanowi³y g³ówne
zainteresowanie autorek, by³y bardzo s³abo reprezentowane, g³ównie wystepowa³y formy litoralne.
W dniu poboru próbek wody fauna g³êbokowodna prezentowana by³a jedynie przez gatunek Cerio-
daph nia i tylko w najg³êbszym cenote Ik-Kil. Przyczyny takiego stanu mog¹ byæ ró¿ne, albo bardzo
niska zawartoœæ zwi¹zków pokarmowych, czyli ultraoligotroficzne warunki, lub doœæ du¿a presja dra-
pie¿ców. Mo¿liwe, ¿e wiêksze osobniki gatunków planktonicznych by³y intensywnie wy¿erane przez
ryby. Prawdopodobnie na frekwencjê zooplanktonu w pobranych próbkach, równie¿ mia³a istotne zna-
czenie strefowa migracja fauny. Fauna Cladocera czêsto w czasie dnia przebywa w g³êbszych, ciemniej-
szych partiach jeziora (s¹ mniej widziane przez drapie¿ców), zaœ w nocy migruje do warstwy powierz-
chniowej, cieplejszej i zasobniejszej w pokarm. W cenotes Samula i X-keken, w których g³ównie
wystêpowa³y osobniki Copepoda i niezbyt liczne gatunki fitoplanktonu, wy¿eranie Cladocera mog³o
nastêpowaæ przez obecne osobniki Copepoda. W zbiornikach otwartych, zarówno g³êbszych jak i p³yt-
szych, dominowa³y zielenice, wskazuj¹c na nieco wiêksz¹ zawartoœæ nutrientów. Cenotes pomimo
du¿ego zainteresowania turystycznego, jako doskona³e obiekty do p³ywania i nurkowania, ci¹gle s¹
zbiornikami oligotroficznymi. Uroda i czystoœæ wód cenotes pozwala je zaliczyæ do grona fenomenów
natury. Wyniki zosta³y z³o¿one do druku w postaci artyku³u.
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Prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr Mariusz Paszkowski, dr hab. Arkadiusz Derkowski,
dr Marek Szczerba, mgr Micha³ Banaœ, dr Tadeusz Kawiak

Metodyka badañ historii termicznej basenów w oparciu o wieki trakowe i wieki K-Ar oraz pomiary
rentgenograficzne illitu-smektytu, cz. 6

1) Dokoñczono interpretacjê wyników i redakcjê publikacji, poœwiêconej ska³om kajpru górnoœl¹s- 
kiego, zawieraj¹cym liczne koœci dinozaurów i innych krêgowców. Udokumentowano przeobra¿enie
ska³ kajpru przez mezozoiczne wydarzenie termiczne, oszacowano wiek i temperaturê tego wydarzenia,
zrekonstruowano pierwotny sk³ad mineralny tych ska³ i mechanizmy kontroluj¹ce jego zró¿nicowanie
oraz przeprowadzono korelacjê badanych profili w oparciu o wskaŸniki geochemiczne. 2) Wykonano
badania (modelowanie) i redakcjê publikacji poœwiêconej lokalizacji w strukturze illitu atomów 40Ar
powstaj¹cych w wyniku spontanicznego rozpadu radioaktywnego izotopu potasu 40K. Stwierdzono, ¿e
energia jak¹ uzyskuje atom argonu 40Ar powsta³y w wyniku rozpadu 40K jest tak du¿a, ¿e mo¿e powodo-
waæ ucieczkê czêœci atomów argonu ze struktury illitu, co ma du¿e znaczenie dla interpretacji wyników
datowania K-Ar. 3) Wykonano redakcjê pracy (czêœæ doktoratu E. Zeelmaekersa) poœwiêconej precy-
zyjnej identyfikacji jakoœciowego i iloœciowego sk³adu mineralnego tzw. Boom Clay (Belgia). Praca
dokumentuje wszechstronne, szczegó³owe badania mineralogiczne trzeciorzêdowej formacji morskich
i³owców, odgrywaj¹cych wa¿n¹ rolê w przemyœle belgijskim (w tym planowane sk³adowisko odpadów
radioaktywnych). 4) Wykonano badania uzupe³niaj¹ce i wstêpn¹ redakcjê publikacji poœwiêconej
historii termicznej pasma Velebitu w Chorwacji. Wykazano, ze ska³y górnego karbonu, permu i triasu
podleg³y na tym obszarze anchimetamorficznym przeobra¿eniom termicznym, wywo³anym przez po-
grzebanie tektoniczne. Wykazano, ¿e cztery niezale¿ne techniki prowadz¹ do zbie¿nych konkluzji co do
wieku i maksymalnych temperatur tych przeobra¿eñ . Udokumentowano przeobra¿enie struktury hema-
tytu, prowadz¹ce do resetowania jego w³asnoœci amagnetycznych, co ma zasadnicze znaczenie dla
interpretacji danych paleomagnetycznych. 5) Rozpoczêto prace nad symulacj¹ dyfraktogramów rentge-
nowskich illitu-smektytu w oparciu o alternatywny w stosunku do obowi¹zuj¹cego mechanizm genero-
wania interstratyfikacji. Pro gram komputerowy do wykonywania takich symulacji zosta³ napisany i jest
w fazie testowania.

Dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr Przemys³aw Gedl

Biostratygrafia i paleogeografia eocenu i oligocenu SE Polski i NW Ukrainy w oparciu o cysty
dinoflagellata

W 2014 r. kontynuowano badania z roku poprzedniego. W roku sprawozdawczym wykonano
badania terenowe prowadzone na obszarze Wy¿yny Lubelskiej, zw³aszcza jej pó³nocnych obrze¿eniach, 
Roztocza oraz na Ukrainie. Pozyskano materia³ zarówno z ods³oniêæ powierzchniowych, jak i z p³ytkich
otworów wiertniczych. Materia³ uzupe³niono równie¿ rdzeniami z g³êbokich odwiertów po³o¿onych na
terenie zapadliska przedkarpackiego oraz Karpat. Materia³ w liczbie 90 prób poddano maceracji palino-
logicznej. W 2014 r. przeprowadzono kilkanaœcie tysiêcy analiz taksonomicznych na materiale z paleo-
genu pó³nocnego obrze¿enia Wy¿yny Lubelskiej, zapadliska przedkarpackiego oraz pó³nocnego obrze-
¿enia Kijowa. W ich wyniku po raz pierwszy zidentyfikowano morsk¹ sukcesjê póŸnego eocenu na
terenie dzisiejszego zapadliska przedkarpackiego czym znacznie zwiêkszono dotychczas znany zasiêg
morza eoceñskiego w po³udniowo-wschodniej Polsce. Wydaje siê, ¿e zalew póŸnoeoceñski obj¹³ rów-
nie¿ po³udniowo-wschodnie obszary tzw. wa³u metakarpackiego, z tym, ¿e podobnie jak w przypadku
transgresji bartoñskiej, dzisiejszy obszar Wy¿yny Lubelskiej nie zosta³ zalany. Precyzyjne odtworzenie
zakresu transgresji priaboñskiej jest znacznie utrudnione z uwagi na brak zachowanych osadów tego
wieku (usuniête przez erozjê postoligoceñsk¹). Prowadzone badania równowiekowej formacji z Sie-
mienia, wystêpuj¹cej na pó³nocnym sk³onie Wy¿yny Lubelskiej, sugeruj¹ du¿e zró¿nicowanie œrodo-
wiskowe tego obszaru w póŸnym eocenie, w tym prawdopodobne zazêbianie siê facji morskich z l¹do-
wymi. Obecnoœæ tych ostatnich popiera³aby tezê o l¹dowym charakterze przewa¿aj¹cej czêœci obszaru
wspó³czesnej Wy¿yny Lubelskiej w póŸnym eocenie.

Opisano utwory kontynentalne (w tym pok³ady wêgla) przykrywaj¹ce morskie osady póŸnego
eocenu w zapadlisku przedkarpackim bêd¹ce zapewne odpowiednikiem tzw. formacji z Czudca znanej z
okolic Rzeszowa (materia³ z tej znanej wy³¹cznie z g³êbokich wierceñ jednostki litostratygraficznej bêdzie
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przedmiotem badañ w kolejnym roku realizacji zadania). Brak precyzyjnego datowania tych utworów nie
pozwoli³ na zaliczenie ich ani do sukcesji eoceñskiej ani do oligoceñskiej czy te¿ mioceñskiej.

Dr hab. Jaros³aw Tyszka, mgr Wies³awa Radmacher, dr Agnieszka Ciurej

Zespo³y mikroskamienia³oœci jako wskaŸniki paleoœrodowisk morskich jury i kredy strefy
tetydzko-atlantyckie, cz. 3

Badania skupi³y siê na górnokredowych zespo³ach cyst bruzdnic (Dinoflagellata) pó³nocnego
proto-Atlantyku, zidentyfikowane w osadach mu³owców i piaskowców Morza Barentsa oraz Morza
Norweskiego. Pierwsze oraz ostatnie pojawienia ich gatunków pozwoli³y na opracowanie regionalnej
zonacji biostratygraficznej, która znacznie u³atwi³a efektywn¹ korelacjê odwiertów. W badanych osa-
dach udokumentowaliœmy wystêpowanie interwa³ów albu-cenomanu, turonu-koniaku oraz górnego
kampanu-dolnego mastrychtu, przykrytych nadleg³ymi osadami paleogenu. Na tej podstawie mo¿liwa
by³a rekonstrukcja zmian paleoœrodowiska strefy subarktycznej w rejonie przesmyku morskiego po-
miêdzy stref¹ atlantydzko-tedydzk¹. Od póŸnego albu do wczesnego koniaku w obu basenach panowa³y
warunki otwartego morza o stabilnym zasoleniu i umiarkowanych temperaturach. PóŸniejszy koniak do
wczesnego kampanu to interwa³ o maksymalnych temperaturach, przy sp³yceniu basenów sedymenta-
cyjnych. Przejœcie z wczesnego do œrodkowego kampanu, to zmiana trendu paleoklimatycznego w kie-
runkach och³odzenia, które kulminowa³o w mastrychcie. Kampan i mastrycht to epoki, w których do-
chodzi³o do wahañ zasolenia w górnej strefie kolumny wody. Charakterystyczne zespo³y dinocyst oraz
zupe³ny zanik otwornic planktonicznych wskazuj¹ na okresowe wytworzenie siê warstwy wody o obni-
¿onym zasoleniu. Kontynuowano równie¿ badania zespo³ów otwornic jurajskich w Karpatach wew-
nêtrznych. Analizowano zespo³y toarku i bajosu, które s¹ wskaŸnikami zmian paleoœrodowiskowych
powi¹zanych z ryftingiem i pog³êbieniem basenów.

Dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr in¿. Pawe³ Topa

Metodyka i narzêdzia analizy iloœciowej morfoprzestrzeni teoretycznej otwornic

Zadanie ma na celu opracowanie metodyki pomiarów i ewaluacji rezultatów pochodz¹cych z sy-
mulacji morfologii otwornic z u¿yciem modelu opartego o “ruchomy uk³ad odniesienia”. Aby zbli¿yæ
model komputerowy szkieletu otwornic do rzeczywistoœci reprezentowanej przez procesy morfogene-
tyczne, odpowiadaj¹ce za tworzenie siê skorupki, rozszerzono zakres metodyczny badañ o ekspery-
menty “in vivo”. W roku 2014 wykonano takie pierwsze rekonesansowe eksperymenty dokumentuj¹ce
kolejnoœæ biomineralizacji podczas dobudowywania komory w skorupkach otwornic, nale¿¹cych do
nowej gromady Globothalamea (Pawlowski, Holzmann, Tyszka, 2013). Badania wykonano przy wspó³- 
pracy z naukowcami z Instytutu Alfreda Wegenera w Bremerhaven. Rezultaty tych prac wskazuj¹, ¿e
mineralizacja nowej komory otwornic poprzedza tworzenie siê wtórnej laminy kalcytowej, pokrywaj¹-
cej starsze, ju¿ istniej¹ce komory. Pierwotna mineralizacja komory odbywa siê po obu stronach matrycy
organicznej, determinuj¹cej kszta³t komory. Jednak warstwa (lamina) zewnêtrzna jest znacznie grubsza
od laminy wewnêtrznej, co mo¿e wi¹zaæ siê z dostêpnoœci¹ jonów Ca. Wydaje siê, ¿e mineralizacja mo¿e 
odbywaæ siê wy³¹cznie w tych obszarach, w których istnieje bezpoœredni dostêp do wody morskiej,
zapewniaj¹cej sta³¹, nielimitowan¹ dostawê jonów wapnia. Wymiana wody morskiej, a zatem jonów Ca
wewn¹trz komory jest ograniczona w odró¿nieniu od warstwy zewnêtrznej. To mo¿e wp³ywaæ na woln¹
mineralizacjê wewn¹trz komory. Obserwacje tworzenia komory wskazuj¹ równie¿ na czas tworzenia siê 
ujœcia tej komory, które pojawia siê ju¿ na etapie poprzedzaj¹cym pierwotn¹ biomineralizacjê komory.
Tak wczesne powstanie ujœcia zapewnia lepsz¹ wymianê wody, a zatem dostawê jonów niezbêdnych do
biomineralizacji szkieletu. Powy¿sze wyniki prac i eksperymentów wymuszaj¹ wprowadzenie istotnych 
zmian w pierwotnej koncepcji modelu morfogenezy skorupki otwornicy. Koniecznym staje siê rozsze-
rzenie listy parametrów modelu - kwesti¹ dyskusji pozostaje funkcja w algorytmie oraz liczba nowych
parametrów. Wprowadzenia istotnych zmian wymaga równie¿ sam algorytm, którego wyj¹tkowa kla-
rownoœæ i prostota powinna byæ zachowana. Intensywne prace dotycz¹ równie¿ sposobu reprezentacji
danych opisuj¹cych kszta³t skorupki oraz ich wizualizacji – dotychczasowa relatywnie prosta reprezen-
tacja w postaci bry³ geometrycznych musi byæ zast¹piona przez dok³adne odzwierciedlenia kszta³tu
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komór i lamin. Wyniki pozwol¹ na stworzenie innowacyjnego narzêdzia do symulacji i obliczania skali
sekwestracji wêgla przy udziale otwornic, co pozwoli na rozwi¹zanie problemów badawczych na styku
nauk paleobiologicznych i paleoceanograficznych.

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz, mgr Maksymilian Twyrdy

Tektonika strefy granicznej pasma Zabøehu i pasma Starého Mìsta w Sudetach, cz. 3

Ska³y pasma Starého Mìsta (PSM) i ska³y pasma Zabøehu (PZ) rozdziela dziœ Ÿle ods³oniêty uskok
Bušina, biegn¹cy WNW–ESE. Oba skrzyd³a uskoku ró¿ni¹ siê do pewnego stopnia litologi¹: skrzyd³o
pó³nocne (PSM) tworz¹ g³ównie ³upki ³yszczykowe i E-MORB amfibolity, skrzyd³o po³udniowe (PZ) –
metaszarog³azy, kwaœne metawulkanity i tylko podrzêdnie E-MORB amfibolity. Wspólne obu skrzyd-
³om s¹ syn/póŸnotektoniczne granodioryty i to nal ity wieku 340–335 Ma, co sugerowa³oby tektoniczne
zestawienie obu jednostek przed intruzjami granitoidów. Mimo takich zbie¿noœci historia tektoniczna
ska³ obu pasm i kierunki strukturalne s¹ zasadniczo odmienne. Ponadto uskok Bušina czynny by³ w póŸ-
nej kredzie i we wczesnym trzeciorzêdzie jako uskok pocz¹tkowo normalny, a póŸniej odwrócony,
kruchy lub pó³kruchy. Z obserwacji terenowych wynika, ¿e jego aktywnoœæ w re¿imie normalnym mu-
sia³a mieæ tak¿e miejsce wczeœniej, w warunkach facji amfibolitowej i zieleñcowej, a wiêc w orogenezie
waryscyjskiej. Pierwotna szerokoœæ wychodni strefy mylonitycznej zosta³a jednak zredukowana w wy-
niku uskokowania trzeciorzêdowego. Mylonityzacja w re¿imie normalnym zgodna jest z zapisem epi-
zodu normalnego, duktylnego œcinania we wczesnym karbonie, stwierdzonym wczeœniej w SW i W
obrze¿u kopu³y orlicko-œnie¿nickiej (O-Œ), co pozwala wi¹zaæ za³o¿enie uskoku Bušina z tym w³aœnie
epizodem ewolucji orogenu waryscyjskiego w Sudetach, kiedy to ska³y pasma Zabøehu by³y przypusz-
czalnie czêœciowo nasuniête na ska³y kopu³y O-Œ. Mo¿liwoœæ taka mieœci siê w waryscyjskiej historii
tektonicznej PZ, które w zanotowa³o dwukrotnie epizody fa³dowania i nasuwania/œcinania – najpierw z
wergencj¹ pó³nocn¹, potem po³udniow¹. Drugi epizod by³ równoczesny z wynoszeniem j¹dra kopu³y
O-Œ i zakoñczy³ siê w re¿imie normalnym. W strefie uskoku Bušina dalsza deformacja zachodzi³a w wa-
runkach lewoskrêtnego œcinania przesuw¬czego, zarejestrowanego tak¿e przez to nal ity i granodioryty,
szczególnie wzd³u¿ granic znajduj¹cych siê w nich enklaw. Obecnoœæ wœród tych enklaw mylonitycz-
nych gnejsów wskazuje, ¿e procesy migmatyzacji i mylonityzacji mia³y miejsce przed intruzjami grani-
toidów. Spostrze¿enie to jest zgodne z sugesti¹, ¿e PSM i PZ znalaz³y siê we wzajemnym kontakcie
jeszcze przed tymi intruzjami. Granitoidy w PSM wyznaczaj¹ szew tektoniczny pozosta³y po zam-
kniêciu oceanu Rei, st¹d tektoniczne zestawienie PZ i PSM oraz póŸnoorogeniczny magmatyzm nale¿y
zapewne ³¹czyæ z tym wydarzeniem.
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PROJEKTY BADAWCZE ZAKOÑCZONE W 2014 ROKU, REALIZOWANE
W INSTYTUCIE

Historia rozwoju jezior dystroficznych w Wigierskim Parku Narodowym na podstawie analizy
subfosylnych Cladocera (wioœlarek) i wybranych analiz paleolimnologicznych
MNiSW:N N306 228039
Kierownik projektu: dr Edyta Zawisza
Pracownicy: Krystyna Szeroczyñska, Milena Obremska, Izabela Zawiska, Micha³ S³owiñski, Monika
Lutyñska
Typ projektu: w³asny badawczy
Data rozpoczêcia: 15.09.2010, data zakoñczenia: 14.09.2014

W wyniku realizacji projektu badawczego rozpoznana zosta³a fauna Cladocera charakterystyczna
dla zbiorników dystroficznych po³o¿onych w Wigierskim Parku Narodowym (WPN). Przebadano naj-
m³odsze osady reprezentatywnych, ró¿nych pod wzglêdem stopnia dystrofii, zbiorników dystroficznych 
wykazuj¹c zmiany ekologiczne, które zasz³y w obrêbie zbiorników i ich otoczeniu w okresie ostatnich
200 lat (Publikacja 1). Przeprowadzone w wyniku realizacji projektu badania pozwoli³y równie¿ szcze-
gó³owo okreœliæ sk³ad gatunkowy wioœlarek a tak¿e stwierdziæ czy zale¿ny jest on od stopnia dystrofii
zbiorników. Dziêki przeprowadzonym badaniom multidyscyplinarnych mo¿liwa jest rekonstrukcja his-
torii rozwoju jezior dystroficznych w WPN na przyk³adzie osadów z jeziora Suchara IV. Osady te zos-
ta³y wydatowane metodami C-14 oraz poddane wieloczynnikowym analizom paleolimnologicznym
(Cladocera, palinologicznej, makroszcz¹tków, diatomologicznej, chemicznej odsadów). Dziêki zasto-
sowaniu wielu metod badawczych mo¿liwe by³o przeœledzenie zmian zachodz¹cych w œrodowisku
jeziornym i jego otoczeniu od póŸnego glacja³u do czasów wspó³czesnych. Uzyskane dane wskazuj¹, i¿
sedymentacja jeziorna rozpoczê³a siê w okresie PóŸnego Glacja³u i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiej-
szego. Jezioro Suchar IV w PóŸnym Glacjale i we wczesnym holocenie by³ zbiornikiem harmonijnym,
którego trofia kszta³towa³a siê poziomie oligo/mezotrofii. Pod koniec okresu atlantyckiego w zbiorniku i 
jego otoczeniu dosz³o do istotnych zmian œrodowiskowych, które zapocz¹tkowa³y obecnie wystêpuj¹c¹
w jeziorze dystrofiê.

Publikacje: Zawisza E., Zawiska I., Cor rea-Metrio A. Cladocera com mu nity com po si tion as a func -
tion of physico-chem i cal and mor pho log i cal pa ram e ters of dystrophic lakes in NE Po land. Bo real En vi -
ron men tal Re search. Zawisza E., Zawiska I., Obremska M., S³owiñski M., Lutyñska M. Czy jeziora
dystroficzne zawsze by³y dystroficzne – na przyk³adzie Suchara IV w Wigierskim Parku Narodowym.
Prezentacja wyników na XXI Konferencji Stratygrafia Plejstocenu Polski 1-5.09.2014 Augustów,
Abstrakty:94-95.

Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych póŸnego wistulianu i holocenu, na podstawie
wysokiej rozdzielczoœci analiz sk³adu izotopów trwa³ych i pierwiastków œladowych w naciekach
jaskiniowych w przekroju N-S przez po³udniow¹ Polskê i S³owacjê
MNiSW:N N306 602340
Kierownik projektu: dr hab. Hercman Hel ena
Pracownicy: dr G¹siorowski Micha³, dr Pawlak Jacek
Typ projektu: badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 13.05.2011, data zakoñczenia: 12.05.2014

W celu rekonstrukcji warunków paleoklimatycznych w okresie holocenu wzd³u¿ przekroju N–S
przez po³udniow¹ Polskê i S³owacjê wykonano szczegó³owe badania izotopowe (zmiennoœæ sk³adu
izotopowego O, C i datowanie metod¹ uranowo-torow¹) nacieków z wybranych stanowisk. Badaniami
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objête zosta³y jaskinie z rejonów przedpola Tatr (Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska: jaskinie NiedŸ-
wiedzia Górna i G³êboka), Tatr (jaskinie: Szczelina Chocho³owska i Javorinka), Ni¿nich Tatr (jaskinie:
Mieru i Slobody) oraz S³owackiego Krasu (jaskinie: Na Keèovských Lúkach i Domica). Z ka¿dego z
tych regionów do badañ wybrane zosta³o od 2 do 5 stalagmitów, których wiek pokrywa min i mum
znaczny odcinek holocenu. Porównuj¹c zapisy

d18O z badanych nacieków mo¿na zauwa¿yæ kilka ciekawych prawid³owoœci. M³odszy dryas (YD)
zarejestrowa³ siê jedynie w naciekach z Ni¿nich Tatr. W krzywej uzyskanej dla stalagmitu PD2 widaæ w
pocz¹tkowym okresie jego krystalizacji wyraŸne przesuniêcie ku ciê¿szym wartoœciom d18O. Koreluje
siê ono z zapisem YD w naciekach z jaskini Soreq gdzie tak¿e zapisuje siê on jako wyraŸne przesuniêcie
ku ciê¿szym wartoœciom. Kolejne globalne zdarzenie klimatyczne zwi¹zane z uwolnieniem wód z
topniej¹cych lodowców do Atlantyku (tzw. epizod 8.2 ka) wyraŸnie zaznacza siê w stalagmicie SC2
(Tatry). W naciekach z Ni¿nich Tatr epizod 8.2 zapisuje siê zdecydowanie s³abiej. Kolejnym zdarzeniem 
maj¹cym globalny charakter jest tzw. zdarzenie 4.2 ka. Wydaje siê, ¿e zaznacza siê ono zarówno w
naciekach tatrzañskich jak i w Ni¿nich Tatrach. Porównuj¹c zapisy d18O uzyskane z nacieków tatrzañ-
skich i z Ni¿nich Tatr widoczne jest wyraŸne zró¿nicowanie œredniego sk³adu izotopowego w starszym
holocenie, a od oko³o 4 tys. lat temu sk³ad izotopowy jest podobny w obu regionach. Po usuniêciu
efektów lokalnych z zapisów zmiennoœci tlenu ró¿nice te s¹ dalej widoczne. Sugeruje to i¿ przyczyna
tych ró¿nic ma charakter globalny. Stwierdzanego zró¿nicowania pomiêdzy Tatrami i Ni¿nimi Tatrami
nie mo¿na t³umaczyæ gradientem W-E gdy¿ wszystkie badane jaskinie po³o¿one s¹ na podobnej d³ugoœci 
geograficznej. W badanych naciekach wystêpuj¹ tak¿e ró¿nice jeœli chodzi o reakcjê na znane zdarzenia
paleoklimatyczne. W naciekach z Tatr widoczny jest zapis zdarzenia 8.2 ka zaznaczony w stalagmicie
SC2. W naciekach z terenu Ni¿nich Tatr epizod ten zaznacza siê zdecydowanie s³abiej. Mo¿e to suge-
rowaæ, ¿e w okresie starszego holocenu wp³ywy atlantyckie by³y zdecydowanie silniejsze w Tatrach ni¿
w Ni¿nich Tatrach. Sk³ad izotopowy wêgla kalcytu naciekowego zale¿y od szeregu czynników kszta³tu-
j¹cych sk³ad izotopowy wód krasowych. Z³o¿onoœæ procesów kszta³tuj¹cych sk³ad izotopowy wód
utrudnia rekonstrukcjê jednego, konkretnego parametru. Na wykresach zmian sk³adu izotopowego
wêgla w funkcji czasu wyraŸnie widaæ ró¿nice w wartoœciach d13C dla poszczególnych nacieków. Co
ciekawe, najwiêksze ró¿nice wystêpuj¹ w wypadku nacieków pochodz¹cych z tego samego systemu
jaskiniowego (nacieki PD2 – Jaskinia Slobody i JMr14 – Jaskinia Mieru). Najbardziej prawdopodob-
nym wyt³umaczeniem jest tutaj ró¿nica w drogach kr¹¿enia wód zasilaj¹cych oba stalagmity. Rozpatru-
j¹c zmiennoœæ sk³adu izotopowego wêgla w czasie, dla wszystkich badanych nacieków mo¿emy wyró¿-
niæ podobne trendy przebiegu krzywych. W odcinkach profili odpowiadaj¹cych póŸnemu glacja³owi
widaæ wyraŸny spadek wartoœci d13C, najsilniejszy dla nacieku z Jaskini Mieru. Spadek ten jest odzwier- 
ciedleniem rozwoju pokrywy glebowej i szaty roœlinnej na powierzchni terenu. Proces ten jest najmniej
wyraŸny dla nacieków tatrzañskich (SC2 i JAV). Najni¿sze wartoœci d13C wystêpuj¹ w naciekach
systemu Jaskiñ Demianowskich i mog¹ byæ korelowane z intensywniejszym rozwojem roœlinnoœci w
trakcie holoceñskiego op ti mum klimatycznego (Atlantyk, 8000-6000 lat BP). Po tym okresie nastêpuje
nieznaczne pogorszenie warunków rozwoju roœlinnoœci co znalaz³o odzwierciedlenie w wy¿szych war-
toœciach d13C.

Prezentacja wyników: Uzyskane wyniki prezentowane by³y na konferencjach miêdzynarodowych
w Wiedniu (Eu ro pean Geosciences Unin Gen eral As sem bly 2012), Pary¿u (21 In ter na tional Ra dio car -
bon Con fer ence, Pary¿, Francja, 09-13.07.2012), Bir ming ham (Cli mate Changes - the Karst Re cords VI) 
i Brnie (16 In ter na tional Con gress of Spe le ol ogy).

Znaczenie stopnia zachowania struktury i sk³adu chemicznego koœci dla ich datowania i badañ
kopalnego DNA
MNiSW: N N307 638140
Kierownik projektu: dr Micha³ G¹siorowski
Data rozpoczêcia: 18.05.2011, data zakoñczenia: 17.05.2014

W ramach realizacji projektu starano siê okreœliæ jak stopieñ zachowania koœci kopalnych krêgow-
ców (ograniczono siê do plejstoceñskich ssaków) wp³ywa na mo¿liwoœæ wykonywania na ich podstawie
oznaczeñ wieku i uzyskiwania danych dotycz¹cych kopalnego DNA. Czynniki wp³ywaj¹ce na stopieñ
zachowania materia³u kostnego podzielono na trzy grupy: 1) wynikaj¹ce z wyjœciowej jakoœci materia³u, 
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przez co rozumiano typ materia³u wykorzystywanego do analiz, 2) zmiany postdepozycyjne, zacho-
dz¹ce w materiale kostnym od momentu obumarcia organizmu do momentu ekskawacji, oraz 3) zmiany
zachodz¹ce w wydobytym materiale w czasie jego przechowywania (i ew. konserwacji) do momentu
wykonywania analiz. Ka¿da z grup czynników mo¿e mieæ decyduj¹ce znaczenie nie tylko dla zacho-
wania struktury koœci, ale i dla wiarygodnoœci uzyskiwanych wyników i opracowywanych na ich pod-
stawie rekonstrukcji.

Typ materia³u wykorzystywanego do analiz jest bardzo zró¿nicowany. Generalnie mo¿na go po-
dzieliæ na materia³ kostny oraz zêby. Koœci s¹ obiektami najczêœciej znajdowanym w osadach na
stanowiskach jaskiniowych. Z tego wzglêdu, stosunkowo liczne s¹ próby ich datowania i wykorzystania
jako Ÿród³o informacji paleoœrodowiskowych. Niestety jest to materia³ podatny na zmiany struktury i
sk³adu chemicznego. Z punktu widzenia kryteriów stawianych w niniejszym projekcie, materia³em
najmniej przydatnym do badañ okaza³y siê koœci p³askie: ³opatki, fragmenty czaszek i ¿ebra, a najlep-
szym trzony koœci d³ugich koñczyn: udowa, piszczelowa, ramieniowa, ³okciowa oraz paliczki i koœci
œródstopia. Dla przyk³adu, w zbiorze próbek pochodz¹cych z jaskini Emine-Bair-Khosar, spoœród oko³o
50% próbek przydatnych do badañ izotopowych (tzn. zawieraj¹cych niezdegradowany kolagen) jedynie 
jedna pochodzi³a z ¿ebra jelenia szlachetnego a pozosta³e z koœci koñczyn i zêbów. Drugim typem
szcz¹tków szkieletu znajdowanych doœæ powszechnie w osadach s¹ w³aœnie zêby. Od dawna jest to
materia³ ceniony w badaniach dotycz¹cych rekonstrukcji paleoœrodowiskowych opartych na analizach
izotopowych. Nowatorskim podejœciem zastosowanym w niniejszym projekcie by³o wykorzystanie
zêbów drobnych gryzoni. Jest to materia³ wystêpuj¹cy doœæ powszechnie na stanowiskach jaskiniowych
choæ jego separacja bywa uci¹¿liwa. Okaza³o siê, ¿e zêby gryzoni mog¹ byæ wykorzystane nie tylko do
analizy izotopów trwa³ych wêgla i azotu, ale i do datowania metod¹ uranowo-torow¹.

Decyduj¹cy wp³yw na jakoœæ materia³u kostnego wykorzystywanego do badañ ma jego postedpo-
zycyjna historia. Zdecydowana wiêkszoœæ koœci poddawana jest transportowi (czasami wielokrotnemu), 
dzia³aniu czynników mikrobiologicznych, wody, temperatury itd. Du¿a liczba czynników oddzia³uj¹-
cych na koœci sprawia, ¿e ka¿de stanowisko jaskiniowe jest pod tym wzglêdem wyj¹tkowe. Przebada-
liœmy materia³ pochodz¹cy z 8 stanowisk po³o¿onych w 4 regionach geograficznych. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e dla poszczególnych typów analiz (rozpatrywano datowanie metod¹ uranowo-torow¹, analizê izoto-
pów trwa³ych i analizê antycznego DNA) najlepszy materia³ pochodzi³ z ró¿nych stanowisk, co wynika
z ró¿nej metodyki separacji odpowiednich frakcji koœci. Wydaje siê, ¿e decyduj¹ce znaczenie dla jakoœci 
materia³u ma morfologia jaskinia a dok³adniej wielkoœæ otworu i po³o¿enie profili badawczych wzglê-
dem niego. W stanowiskach pó³otwartych (np. Jaskinia Biœnik) wystêpowa³ najwiêkszy odsetek koœci ze 
zdegradowanymi ³añcuchami kolagenowymi, co utrudnia³o wykonywanie datowania metod¹ U-Th.
Decydowa³o o tym przemarzanie osadów w okresie zimowym oraz ich czêœciowe przesuszanie latem.
W Jaskini Magurskiej, w profilach po³o¿onych w strefie przyotworowej zaobserwowano nawet w
paŸdzierniku 2012 r. wystêpowanie cienkiej warstewki lodu wystêpuj¹cej na koœciach i przemarzanie
górnej warstwy osadów. Wp³ynê³o to znacz¹co na zachowanie aDNA – by³ to materia³ z którego uzys-
kano najmniej kopii ³añcuchów par zasad do analizy. Z kolei najlepiej zachowane koœci, zarówno do
datowania jak i analizy aDNA, pochodzi³y z profili z Jaskini NiedŸwiedziej, która do czasu odkrycia nie
posiada³a znanych, naturalnych otworów wejœciowych a i teraz, po udostêpnieniu czêœci korytarzy dla
ruchu turystycznego, panuj¹ w niej stosunkowo stabilne warunki termiczne i wodne.

Trzecia grupa czynników wp³ywaj¹cych na jakoœæ materia³u jest jego sposób przechowywania po
wydobyciu z osadów jaskiniowych. Dla przyk³adu, w materiale pochodz¹cym z jaskini Emine-Bair-
Khosar na Krymie zaskakuj¹cy by³ relatywnie niski odsetek próbek koœci z dobrze zachowanym kola-
genem – tylko oko³o 50% próbek zawiera³o niezdegradowany kolagen, w porównaniu z ponad 80%
próbek z dobrze zachowanym kolagenem z wiêkszoœci stanowisk jaskiniowych. Pro file badawcze s¹
po³o¿one stosunkowo daleko od otworu wejœciowego i nie przemarzaj¹ podczas zimy. Wydaje siê, ¿e
g³ównym powodem degradacji kolagenu by³y warunki przechowywania próbek od momentu wydobycia z 
profilu do momentu ich opróbowania. Koœci by³y przechowywane w pobli¿u otworu jaskini w nieogrze-
wanym pomieszczeniu, gdzie w czasie zimy ulega³y przemra¿aniu a w okresie lata, temperatura wynosi³a
ponad 15°C. Analiza porównawcza próbek „œwie¿ych” koœci pobranych w trakcie realizacji projektu z 6
ró¿nych stanowisk i z odpowiadaj¹cych im próbek archiwalnych z materia³u odkrytego w latach 70. i 80.
XX wieku nie wykaza³a znacz¹cego wp³ywu d³ugoœci przechowywania w warunkach muzealnych na
przydatnoœæ koœci do analizy antycznego DNA.
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Nale¿y dodaæ, ¿e sposób konserwacji koœci mo¿e dyskredytowaæ ich przydatnoœæ do niektórych
analiz. Wiele koœci by³o konserwowanych klejem wytwarzanym na bazie koœci wo³owych, co uniemo-
¿liwia wyseparowanie aDNA pochodz¹cego np. od osobników rodzaju Bos. Z kolei, wspó³czeœnie
stosowane kleje syntetyczne maj¹ wyraŸnie ró¿ny sygna³ izotopów trwa³ych. Nawet ich niewielka
domieszka w próbce mo¿e powodowaæ zafa³szowanie wartoœci d13C i d15N.

Prezentacja wyników w trzech publikacjach: G¹siorowski M., Hercman H., Ridush B., Stefaniak K. 
(2014), En vi ron ment and cli mate of the Cri mean Moun tains dur ing the Late Pleis to cene in ferred from
sta ble iso tope anal y sis of red deer (Cervus elaphus) bones from the Emine-Bair-Khosar Cave. Qua ter -
nary In ter na tional 326: 243-249.

G¹siorowski M., Hercman H., Socha P. (2014), Iso to pic anal y sis (C, N) and spe cies com po si tion of
ro dent as sem blage as a tool for re con struc tion of cli mate and en vi ron ment evo lu tion dur ing Late Qua ter -
nary: A case study from Bisnik Cave (Czestochowa Up land, Po land). Qua ter nary In ter na tional 339:
139-147.

Hercman H., (2014), U-se ries dat ing of col la gen e A step to ward di rect U-se ries dat ing of fos sil
bone? Qua ter nary In ter na tional 339-340: 4-10.

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
Pracownicy: dr in¿. Bartosz Budzyñ, dr Dan iel E. Harlov, dr Jaros³aw Majka
Typ projektu: badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 19.12.2011, data zakoñczenia: 18.12.2014

Celem projektu by³o wyznaczenie relatywnych stabilnoœci monacytu, fluorapatytu i allanitu oraz
ksenotymu, fluorapatytu-(Y) i (Y,HREE)-epidotu, w warunkach eksperymentalnych w systemach o wy- 
sokiej zawartoœci Ca i Ca-Na oraz w warunkach 2–10 kbar i 450–750°C. Realizacja projektu w 2014
roku koncentrowa³a siê g³ównie na redagowaniu dwóch artyku³ów oraz zakoñczeniu serii analiz che-
micznych w mikroobszarze (mikrosonda elektronowa) produktów eksperymentów przeprowadzonych
na pocz¹tku realizacji projektu w 2012 r. (1) Pierwsza czêœæ obejmowa³a produkty 40 eksperymentów
nad stabilnoœci¹ monacytu w warunkach 450–750°C i 2–10 kbar. Materia³y wyjœciowe to monacyt (Bur -
net County, Texas, U.S.A.), albit (lub lab ra dor), K-skaleñ, muskowit, biotyt, SiO2 (synt.), CaF2 oraz
fluidy 2M Ca(OH)2 lub Na2Si2O5 + H2O. Eksperymenty z 2M Ca(OH)2 dokumentuj¹ przeobra¿enia
monacytu i wzrost REE-fluorapatytu lub fluorbritholitu oraz allanitu lub REE-epidotu w ca³ym zakresie
P-T, 450–750°C i 2–10 kbar. Wysoka zawartoœæ CaO w systemie przesuwa granicê stabilnoœci allanitu
wzglêdem monacytu w kierunku wysokich temperatur. Drugi zestaw eksperymentów z Na2Si2O5 + H2O
charakteryzowa³ siê zarówno wysok¹ zawartoœci¹ Ca (CaF2) jak i Na (albit, fluid) przy stosunku
CaO/Na2O = 1.0. Przeobra¿enia monacytu oraz wzrost REE-fluorapatutu i fluorbritholitu zachodz¹ w
ca³ym zakresie P-T. Jednak pomimo wysokiej zawartoœci Ca, wysoka zawartoœæ Na powstrzymuje
wzrost allanitu i REE-epidotu. Ponadto przeobra¿enia w warunkach 450–550°C i 2–10 kbar prowadz¹
do remobilizacji pierwiastków (m.in. Th, U, Pb, REE) w strukturze monacytu wskutek procesu roz-
puszczania–wytr¹cania. Zmiany w systemie Th-U-Pb monacytu maj¹ istotny wp³yw na zachowanie
zarejestrowanych wieków wczeœniejszych procesów geologicznych. (2) Druga czêœæ obejmowa³a pro-
dukty 40 eksperymentów nad stabilnoœci¹ ksenotymu w warunkach 450–750°C i 2–10 kbar. Materia³y
wyjœciowe to ksenotym (North-west Fron tier Prov ince, Pa ki stan), albit (lub lab ra dor), K-skaleñ, granat,
muskowit, biotyt, SiO2 (synt.), CaF2 oraz fluidy 2M Ca(OH)2 lub Na2Si2O5 + H2O. Produkty wszystkich 
eksperymentów w ca³ym zakresie P-T dokumentuj¹ przeobra¿enia ksenotymu oraz wzrost britholitu-
(Y) lub (Y,HREE)-fluorapatytu, zarówno w systemie o wysokiej aktywnoœci Ca (eksperymenty z
Ca(OH)2), jak i Ca-Na (eksperymenty z Na2Si2O5 + H2O). (Y,HREE)-epidot powsta³ w eksperymentach 
z 2M Ca(OH)2 w warunkach 8–10 kbar oraz 650°C. Wyniki eksperymentów s¹ czêœciowo zgodne z
wczeœniejsz¹ prac¹ Janots et al. (2008), dokumentuj¹c¹ zale¿noœæ stabilnoœci epidotu wzbogaconego w
Y+HREE od warunków temperatur, wysokiej zawartoœci CaO w metapelitach oraz wysokim stosunku
CaO/Na2O w ca³ej skale. Rezultaty eksperymentów wskazuj¹ ponadto na znacz¹cy wp³yw ciœnienia na
relatywn¹ stabilnoœæ ksenotymu i (Y+REE)-epidotu. (3) Wykonano ponadto analizy chemiczne przy
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u¿yciu mikrosondy elektronowej produktów 16 eksperymentów, które w materia³ach wyjœciowych
zawiera³y zarówno monacyt, jak i allanit. Eksperymenty przeprowadzono w warunkach 450°C, 4 kbar;
550°C, 4 kbar; 650°C, 2 kbar; oraz 750°C, 4 kbar. Materia³y wyjœciowe: monacyt, allanit, albit (lub lab -
ra dor), K-skaleñ, muskowit, biotyt, SiO2 (synt.), CaF2 oraz fluidy 2M Ca(OH)2 lub Na2Si2O5 + H2O.
Przeprowadzone zosta³y dwie równoleg³e serie eksperymentów dla dwóch monacytów: 1) monacyt z
Cleve land County, North Caro line, U.S.A., o zawartoœci 8.1±0.7 wt.% ThO2; oraz 2) monacyt z Bur net
County, Texas, U.S.A. o zawartoœci 11.8±2.0 wt.% ThO2. Eksperymenty z 2M Ca(OH)2 dokumentuj¹
przeobra¿enia monacytu i wzrost wtórnego britholitu i REE-epidotu, wskazuj¹c na stabilnoœæ allanitu w
systemie o wysokiej zawartoœci Ca. W eksperymentach z Na2Si2O5 + H2O monacyt i allanit ulegaj¹
przeobra¿eniom, wraz z krystalizacj¹ wtórnego britholitu. Nie stwierdzono natomiast przeobra¿eñ pro-
wadz¹cych do remobilizacji Th, U i Pb w monacycie, które wystêpuj¹ w eksperymentach bez allanitu
wœród minera³ów wyjœciowych.

Prezentacja wyników: Budzyñ B., Harlov D.E., Majka J., Kozub G.A. (2014) Ex per i men tal con -
straints on the monazite-fluorapatite-al la nite and xeno time-(Y,HREE)-rich fluorapatite-(Y,HREE)-rich
epidote phase re la tions as a func tion of pres sure, tem per a ture, and Ca vs. Na ac tiv ity in the fluid. Geo -
phys i cal Re search Ab stracts, 16, EGU2014-8583

PROJEKTY BADAWCZE W TOKU, REALIZOWANE W INSTYTUCIE

Rekonstrukcja rozwoju wybranych zbiorników jeziornych w holocenie na podstawie danych
izotopowych i paleobiologicznych
MNiSW:N N306 061740
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska
Pracownicy: Miros³aw-Grabowska J., Obremska M., Zawisza E., Jaskó³ka A.
Typ projektu: badawczy
Data rozpoczêcia: 13.05.2011, data zakoñczenia: 12.03.2015

Realizowany projekt badawczy ma na celu rekonstrukcjê rozwoju dwóch zbiorników jeziornych, od
momentu ich powstania w póŸnym glacjale przez ca³y holocen, na tle zmieniaj¹cego siê klimatu. W 2014 r.
dokoñczono opracowanie rekonstrukcji ewolucji paleojeziora Romoty uzupe³niaj¹c o dodatkowe wyniki
analizy sk³adu pierwiastkowego i datowania metod¹ C14. Przemiany klimatyczne zachodz¹ce w póŸnym
glacjale i holocenie rejestrowane w obrazie py³kowym przejawia³y siê w zmianach temperatury
powietrza i iloœci opadów, co wp³ywa³o na termikê wody i g³êbokoœæ jeziora. Zachodz¹ce w jeziorze
zmiany œrodowiskowe wp³ynê³y na rozwój ¿ycia biologicznego, w tym sk³ad gatunkowy fauny oraz
kompozycjê izotopow¹ wytr¹canych osadów wêglanowych. Paleojezioro Romoty (Pojezierze E³ckie)
zlokalizowane jest w obrêbie zaroœniêtego zbiornika po³o¿onego miêdzy jeziorami: Okr¹g³e (na pó³-
nocy) i Rudnik (na po³udniu), tworz¹cego jeden sys tem jeziorny. W sk³ad tego systemu wchodz¹ jeziora: 
Nieciecze, G³êbokie, B³otniste, Okr¹g³e, Rudnik, Stackie i Rajgrodzkie. Jeziora powsta³y w obrêbie
du¿ej rynny glacjalnej o orientacji N–S i d³ugoœci ok. 8–9 km. Na podstawie wyników analiz: palinolo-
gicznej, subfosylnych Cladocera, chemicznej oraz izotopów trwa³ych tlenu i wêgla odtworzono warunki 
œrodowiskowe jeziora (batymetria, temperatura i trofia wody), a tak¿e rozwój roœlinnoœci, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem roœlinnoœci wodnej i szuwarowej oraz ewolucjê zooplanktonu. Na podstawie
analizy palinologicznej stwierdzono, ¿e akumulacja osadów biogenicznych rozpoczê³a siê w póŸnym
glacjale (AllerÝd i m³odszy dryas) i trwa³a w holocenie w sposób ci¹g³y od okresu preborealnego do
pocz¹tku subatlatyckiego. W badanych osadach stwierdzono obecnoœæ 27 gatunków Cladocera nale¿¹-
cych do 5 rodzin: Bosminidae, Daphniidae, Leptodoridae, Chydoridae i Sididae. Przez wiêkszoœæ okresu 
trwania paleojeziora dominowa³y gatunki litoralne (> 60%). Na podstawie zmiennoœci sk³adu gatunko-
wego i frekwencji osobników wydzielono szeœæ faz rozwoju fauny Cladocera w zbiorniku. Pocz¹tkowo
by³ to zbiornik oligotroficzny, a potem mezotroficzny. W miarê ocieplania siê klimatu i poprawy
warunków edaficznych nastêpowa³ rozwój planktonu. Przez ca³y okres istnienia by³ to zbiornik o nie-
wielkiej g³êbokoœci. Dla osadów zawieraj¹cych autigeniczny wêglan wapnia, wykonano oznaczenia
wartoœci d18O (od –8,8 do –5,6‰) i wartoœci d13C (od –4,8 do + 0,7‰). Tak du¿a rozpiêtoœæ danych
izotopowych odzwierciedla zmienne warunki panuj¹ce w zbiorniku jeziornym w czasie sedymentacji
badanych osadów (ró¿ny poziom wody, wielkoœæ bioprodukcji). Najwiêksze ró¿nice zaobserwowano w
osadach dennych i by³y one spowodowane zmieniaj¹cymi siê warunkami hydrologicznymi w okresie
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przejœciowym pomiêdzy póŸnym glacja³em a holocenem. Wykonane oznaczenia sk³adu pierwiast-
kowego (metoda AAS) dla 55 próbek z g³. 270–810 cm, pozwoli³y na okreœlenie zawartoœci pier-
wiastków takich, jak: Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Al, Sr i P w gytiach jeziornych. Oznaczone zawartoœci
pierwiastków oraz wyliczone wskaŸniki pozwoli³y na wyró¿nienie okresów zwiêkszonej dostawy mate-
ria³u terygenicznego (K, Na, Al)., okreœlenie rodzaju denudacji (Ca:Mg), trofii (fosfor) oraz warunków
red-ox (Fe:Mn). Badane jezioro powsta³o u schy³ku zlodowacenia Wis³y. Na podstawie otrzymanych 10
dat radiowêglowych stwierdzono, ¿e akumulacja osadów w badanym zbiorniku jeziornym trwa³a nie-
przerwanie od ponad 13 tys. lat (> 12 921 lat kalib. BP).

Prezentacja wyników: referat na konferencji: XXI Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”
Augustów 1-5.09.2014. Miros³aw-Grabowska J., Obremska M., Zawisza E., Jaskó³ka A. “Zmiany
œrodowiska jeziornego w póŸnym glacjale i holocenie na przyk³adzie stanowiska Romoty (Pojezierze
E³ckie)”

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
Pracownicy: Rob ert Anczkiewicz, Irena Jerzykowska
Typ projektu: OPUS, badawczy
Data rozpoczêcia: 27.12.2011, data zakoñczenia: 26.02.2015

Cieszynitowa asocjacja skalna (TAR) jest “formacj¹ typow¹” z punktu widzenia ich petrografii.
Geneza TAR jest zazwyczaj wi¹zana z wczesno-kredowym riftingiem, którego rezultatem by³o umiej-
scowienie ska³ lamprofirowych (cieszynitów) w wielu odmianach petrograficznych od ultramaficznych
po leukokratyczne. W celu okreœlenia zmian zachodz¹cych w czasie tworzenia siê magmy TAR przepro- 
wadziliœmy analizê sk³adu izotoopwego Sr, Nd i Hf oraz analizê pierwiastków g³ównych i œladowych.
Ponadto wdro¿ono nowe techniki datowañ (w skali laboratorium) i.e. datowanie U-Pb tytanitów oraz
Lu-Hf apatytów. Analizy izotopowe przeprowadzone na “ca³ych ska³ach” (whole rocks) wskazuj¹ na
zubo¿one Ÿród³o magmy (ep si lon Nd miêdzy 5.0 i 5.7 a ep si lon Hf miêdzy 7.9 i 10.2) prawodpodobnie
typu HIMU z minimaln¹ kontaminacj¹ skorupow¹. Hipoteza ta jest zgodna z analiz¹ pierwiastków
œadowych (e.g. Zr/Nb (2.0-4.2), K/Nb <179). Sk³ad izotopowy Sr jest mocno zró¿nicowany w analizo-
wanych ska³ach, co jest interpretowane jako efekt zmian wtórnych. Ponadto, w wyniku badañ zmienione 
i udoskonalone zosta³y procedury chemicznego przygotowywania fosforanów do analiz Lu-Hf. Dato-
wania wybranych ska³ bêd¹ finalizowane na pocz¹tku roku 2015.

Prezentacja wyników: na konferencji PTMiN 2014 oraz Goldschmidt 2014.

Poziomy wapieni pelagicznych jako zapis krótkotrwa³ych zdarzeñ intensywnej sekwestracji
wêgla organicznego i nieorganicznego
NCN: 2011/01/D/ST10/04617
Kierownik projektu: dr Agnieszka Ciurej
Pracownicy: G³ówni wykonawcy dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. nadzw., dr hab. Grzegorz Haczewski,
prof. nadzw.
Typ projektu: OPUS, badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 28.12.2011, data zakoñczenia: 27.02.2015

Celem projektu jest zbadanie zaburzeñ w obiegu wêgla pomiêdzy oceanem, atmosfer¹ i litosfer¹
zapisanych w postaci kilku rozleg³ych poziomów wapieni kokolitowych w obrêbie oligoceñskich serii
ska³ macierzystych dla wêglowodorów w Karpatach. W 2014 roku w ramach grantu zakoñczono zapla-
nowane prace terenowe. Przeprowadzono uzupe³niaj¹ce badania w polskiej czêœci Karpat zewnêtrznych
w najbardziej zewnêtrznej jednostce geologicznej - jednostce skolskiej. Pobrano próbki obejmuj¹ce
wapienie kokolitowe oraz inne okazy wykazuj¹ce pewne pokrewieñstwo z wapieniami. Przeprowa-
dzono równie¿ badania porównawcze profili z jurajsk¹ cienko laminowan¹ kred¹ kokolitow¹ w Kime-
ridge/Dorset w Wielkiej Brytanii. Pobrano g³ównie kredê kokolitow¹ oraz czarne i³owce i ³upki, zawie-
raj¹ce pojedyncze laminy kredy kokolitowej. Z próbek wykonano polerowane zg³ady oraz p³ytki cienkie 
do analiz w mikroskopie polaryzacyjnym i w elektronowym mikroskopie skaningowym. W 2014 roku
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zakoñczono kolejne etapy zaplanowanych analiz laboratoryjnych, obejmuj¹cych badanie: sk³adu izoto-
pów trwa³ych i wêgla; elementarnej zawartoœci wêgla wêglanowego i organicznego (TOC), wêgla
nieorganicznego i siarki; sk³adu izotopów wêgla organicznego i azotu; biomarkerów, nanoplanktonu
oraz rozmiarów framboidów pirytu. Wyniki s¹ na etapie interpretacji. W materiale wêglanowym 6
próbek z trzech poziomów wapieni kokolitowych wykonano badania sk³adu izotopów trwa³ych strontu.
Analizy te nie by³y zaplanowane w projekcie, a wykonano je dla wsparcia analiz izotopów trwa³ych
wêgla i tlenu. Krótki opis uzyskanych wyników z wybranych analiz Rozpoznano budowê wapieni
(tekstura i struktura, stan zachowania sk³adników, struktur sedymentacyjnych, deformacyjnych) i wy-
dzielenia cech diagnostycznych umo¿liwiaj¹cych szczegó³ow¹ identyfikacje czterech poziomów wa-
pieni. Rozszerzono iloœæ poziomów wapieni kokolitowych o regionalnym wyst¹pieniu z trzech do
czterech. Wstêpne wyniki wskazuj¹, ¿e w trzech wapieniach dominuje bardzo dobrze zachowany mate-
ria³ kokolitowy, reprezentowany przez masow¹ iloœæ doskonale zachowanych kokosfer, ze znikomymi
œladami zmian diagenetycznych. Uda³o siê stwierdziæ ci¹g³oœæ lamin w wapieniu jasielskim pomiêdzy
wk³adkami ze stanowisk z polskiej czêœci i z rumuñskiej czêœci Karpat, co rozci¹ga najdalsz¹ korelacjê
lamin w kopalnych morskich laminatach i u³atwia identyfikacjê innych stanowisk wapieni w tej czêœci
Karpat. Wartoœci izotopów wêgla w materii organicznej w wapieniach odzwierciedla mieszane Ÿród³o
materii organicznej morskiej i l¹dowej. Wartoœci izotopów azotu s¹ ró¿ne pomiêdzy wapieniami z
poszczególnych poziomów i mog¹ odzwierciedlaæ sygna³y ró¿nego pochodzenia, co jest na etapie inter-
pretacji. Wartoœci izotopów trwa³ych tlenu s¹ zbli¿one we wszystkich poziomach wapieni, s¹ one niskie
i wykraczaj¹ poza zakres dla typowych wêglanów osadowych. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zubo¿enie w
18O by³o najprawdopodobniej wynikiem wys³odzenia zbiornika. Wartoœci izotopów trwa³ych wêgla
ró¿ni¹ siê nieznacznie pomiêdzy poszczególnymi poziomami wapieni. Na etapie wstêpnej oceny zosta³o 
przyjête, ¿e mo¿e to wynikaæ z wiêkszej dostawy zarówno wody, co zosta³o zapisane w l¿ejszym sk³a-
dzie izotopów tlenu, jak i materia³u detrytycznego i organicznego z l¹du. Analizy sk³adu izotopów
trwa³ych siarki (d34S ) pirytu framboidalnego pokaza³y, ¿e wartoœci s¹ bardzo niskie i wahaj¹ siê od –44
do –19 prml. Przypuszcza siê, ¿e piryt framboidalny ma genezê mikrobialn¹ i pomiary jego wielkoœci
mog¹ byæ przeprowadzone w celu okreœlenia stanu natlenienia wody w zbiorniku. Wstêpna ocena wiel-
koœci framboidów wskazuje, ze s¹ one niemal identyczne we wszystkich próbkach. Œrednica fram-
boidów nigdy nie przekracza 9µm, a œrednie wielkoœci wahaj¹ siê pomiêdzy 3 a 5 µm. Framboidy s¹ wiêc 
bardzo drobne i mniej wiêcej równe. Sugeruje to, ¿e w wodzie morskiej basenu karpackiego panowa³y
warunki anoksyczne podczas sedymentacji wapieni kokolitowych.

Prezentacja wyników: Otrzymane cz¹stkowe wyniki zosta³y zaprezentowane na konferencjach
naukowych i opublikowane w materia³ach pokonferenycjnych: Ciurej, A and Haczewski, G. 2014.
Diagenetic over print on the pri mary re cord in varved coccolith lime stones, Lower Oligocene, Outer
Carpathians. 19th In ter na tional Sedimentological Con gress from 18 to22 au gust 2014 in Geneva, Swit -
zer land p. 153; Bojanowski, M., Ciurej, A and Haczewski, G. 2014. Sta ble C and O iso to pic com po si tion
of Oligocene lam i nated coccolith lime stones from the Outer Carpathians as paleoceanographic re cord.
XX Con gress of the Carpathian Bal kan Geo log i cal As so ci a tion Tirana, Al ba nia, 24-26 Sep tem ber 2014.
Publikacja zdjêcia kokosfer z wapieni kokolitowych uzyskane przez A. Ciurej w ramach w konkursu
miêdzynarodowego stowarzyszenia mikropaleontologicznego The Micropalaeontological So ci ety
(TMS) TMS. http://www.tmsoc.org/photo-com pe ti tion-and-cal en dar-2015/

Opracowanie mapy strukturalnej podloza prowincji lupków gazonosnych centralnej Polski
w oparciu o dane grawimetryczne i magnetyczne
NCN:2011/01/B/ST10/04713
Kierownik projektu: dr hab. Stanis³aw Mazur
Pracownicy: Stanis³aw Mazur, Mateusz Miko³ajczak
Typ projektu: OPUS, badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 15/12/2011, data zakoñczenia: 14/08/2015

Dane grawimetryczne i magnetyczne dla obszaru dla Centralnej Polski zosta³y wczytane do bazy
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
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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 podlo¿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 profle magnetyczne wzd³u¿ linii sejsmicznych PolandSPAN obli-
czono glebokoœæ 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 g³ebokosci 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.

Prezentacja wyników: Miko³ajczak, M., Mazur, S., and Krzywiec, P., 2014. Geo phys i cal con -
straints on the struc ture of the east ern mar gin of the East Eu ro pean Craton. Geo log i cal So ci ety of Amer -
ica Ab stracts with Pro grams. Vol. 46, No. 6, p. 309.

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
Pracownicy: dr £ukasz Kruszewski, mgr Izabela Moszumanska, dr Micha³ Œmigielski, dr Andrzej
Domonik (WG UW), dr Pawe³ Rydelek (WG UW), mgr Tomasz Œmigielski, mgr Katarzyna Majzner
(WCh UJ), dr Rich ard Wirth (GFZ)
Typ projektu: OPUS, grant badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 13.12.2011, data zakoñczenia: 12.07.2015

Rozpoczête zosta³y intensywne badania nad megakryszta³ami dla odtworzenia zmian w rozk³adzie
pierwiastków œladowych, który to rozk³ad jest modyfikowany przez procesy wtórne. Pierwotny rozk³ad
jak i rozpoznanie zmian prowadzone by³o z u¿yciem danych LA ICP MS, oraz ich dalszym przetwa-
rzaniem. Uzupe³niano je danymi CL i Ramana. W zakresie przetwarzania danych u¿yto metod wizuali-
zacji danych w przestrzeni dwu- i trójwymiarowej, analizê gradientu stê¿eñ pierwiastków odniesion¹ do
pojedynczych punktów w wybranych przekrojach minera³ów. Przeprowadzono analizê wiarygodnoœci
uzyskanych wyników. Drugim kierunkiem badañ by³o rozpoznanie sk³adu meteorytu marsjañskiego
NWA 2975 w zakresie odtworzenia pierwotnych procesów dyferencjacji stopów jak i procesów wtór-
nych prowadz¹cych do krystalizacji nowych faz. Idea badañ jest podobna a mianowicie rozpoznanie
pierwotnego rozk³adu pierwiastków œladowych jak i modyfikacji tego rozk³adu. U¿yte metody akwi-
zycji danych to FE EMPA, CL, FIB TEM. Przygotowane zosta³y dwie publikacja: wykorzystuj¹ce dane
pozyskane i przetworzone dla megakryszta³u oraz dotycz¹ca badañ materii marsjañskiej.

Prezentacja wyników: wyniki prezentowane by³y na 21st Meet ing of the In ter na tional Min er al og i -
cal As so ci a tion, Sandton - Gauteng, South Af rica, 1-5.09.2014, trzy referaty, oraz na jeden referat na
Work shop on Volatiles in the Mar tian In te rior, Hous ton, USA, 3–4.11.2014; trzy publikacje: dwa
artyku³y w czasopismach z IF, rozdzia³ w monografii Springer.

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
Pracownicy: dr. Bartosz Budzyñ, dr Wojciech Stawikowski
Typ projektu: OPUS, grant badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 30.08.2012, data zakoñczenia: 29.02.2015

Cel badania: Rekonstrukcja wczesno- oraz póŸno-paleozoicznych wydarzeñ tektono-termalnych
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zwi¹zanych odpowiednio z formowaniem siê pery-Gondwañskich terranów oraz ich waryscyjsk¹ ko-
lizj¹ w Sudetach. Cel ten jest realizowany poprzez wielop³aszczyznowe badania wybranych ska³ kopu³y
orlicko-snie¿nickiej. Opis realizowanych prac: W 2014 roku dokoñczono badania geochemiczne oraz
strukturalne w rejonie Masywu Snie¿nika a tak¿e przeprowadzono dalsz¹ czêœæ badañ mikrosondowych
(dla kilkunastu próbek ska³), w tym “chemicznych” datowañ ziaren monacytu. W bie¿¹cym roku, wiele
wysi³ku poœwiecono na opracowanie zebranego materia³u w formie publikacji (dwie z nich w 2014 roku
opublikowano w zagranicznych czasopismach indeksowanych). Uzyskane wyniki: Obserwacje tere-
nowe oraz badania strukturalne przyczyni³y siê do rozpoznania charakteru kontaktów pomiêdzy ró¿-
nymi wydzieleniami litologicznymi. Kontakty pomiêdzy ró¿nymi typami ska³ metaosadowych (kwar-
cyty, kwarcyty grafitowe, ³upki ³yszczykowe, paragnejsy) w wielu miejscach zachowa³y, nie do koñca
zatarte przez póŸniejsze deformacjê i metamorfizm, cechy odziedziczone z osadowego protolitu. Gra-
nica pomiêdzy ska³ami metaosadowymi a gnejsami zaznacza siê zmniejszeniem wielkoœci blastów oraz
zanikiem biotytu w gnejsach znajduj¹cych siê przy kontakcie. Nie stwierdzono intensywnego transportu 
tektonicznego wzd³u¿ tej granicy, jak równie¿ ewentualnych œladów przed-waryscyjskiego metamor-
fizmu kontaktowego w ska³ach metaosadowych. Interpretacjê analiz geochemicznych, która przyczyni
siê do lepszego zrozumienia charakteru tej granicy (intruzyjnej lub tektonicznej) zaplanowano na po-
cz¹tek roku 2015. Wykazywane wczeœniej trzy grupy wiekowe uzyskane przy datowaniach monacytu za 
pomoc¹ mikrosondy elektronowej zosta³y zinterpretowane nastêpuj¹co: 1) wieki monacytów ok. 490
mln lat oznaczone tylko w ska³ach zawieraj¹cych skaleñ potasowy odzwierciedlaj¹ wiek protolitu
kwarcytów i ortognejsów, 2) wieki 370–360 mln lat korelowane s¹ z progresywnym metamorfizmem
zwi¹zanym z g³ównym etapem waryscyjskiej kolizji kontynentalnej, 3) wieki 340–330 mln lat mog¹
odzwierciedlaæ czas powszechnego œcinania w koñcowym etapie orogenezy waryscyjskiej.

Publikacja wyników: Wyniki opublikowano w 2014 roku w dwóch czasopismach indeksowanych.
Wyniki badañ zosta³y równie¿ zaprezentowane w bie¿¹cym roku na dwóch miêdzynarodowych konfe-
rencji naukowych: EGU we Wiedniu oraz Cen tral Eu ro pean Tec tonic Group w L¹dku-Zdroju.

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
Pracownicy: dr hab. Hubert Wierzbowski (PIG PIB), dr Jan Schlogl (Uniwersytet Komeñskiego,
Bratys³awa, S³owacja)
Typ projektu: badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 21.08.2012, data zakoñczenia: 20.02.2015

Celem projektu jest charakterystyka zmian jakie zachodzi³y w œrodowisku pieniñskiego basenu
ska³kowego we wczesnej jurze. Podstawow¹ metod¹ badañ jest analiza sk³adu izotopowego tlenu i wê-
gla skamienia³oœci i ska³ wêglanowych, która umo¿liwia obliczenie wahania paleotemperatury wody
morskiej oraz obserwacjê zmian produktywnoœci oceanu. Analizê izotopow¹ przeprowadzono na dobrze 
zachowanych rostrach belemnitów oraz próbkach ska³ wêglanowych. Stan zachowania rostrów belem-
nitów oceniono na postawie analizy katodoluminescencyjnej oraz sk³adu chemicznego metod¹ ICP
OES. Materia³ do badañ – próbki ska³ wêglanowych i ros tra belemnitów, zebrano z ods³oniêæ jury dolnej
na S³owacji i Ukrainie. Najstarsze próbki skalne oraz ros tra belemnitów poddane analizie izotopowej
pochodz¹ z osadów dolnego synemuru–górnego pliensbachu, z kamienio³omu w Priborzhavskoe na
Ukrainie. W ods³oniêciu Èervena Skala w miejscowoœci Podbiel na S³owacji opróbowano ska³y dolnego 
pliensbachu–górnego? toarku. W starym kamienio³omie w Benatinie na S³owacji zebrano ros tra belem-
nitów i próbki ska³ wêglanowych z osadów górnego pliensbachu–górnego aalenu. £¹cznie, w 2014 roku, 
oddano do analizy izotopowej 656 próbek (w tym 146 ros tra belemnitów i 510 próbek skalnych).
Dotychczas nie otrzymano jeszcze kompletu danych izotopowych. Wœród belemnitów zebranych w
ods³oniêciach w Benatinie rozpoznano nastêpuj¹ce rodzaje: Passaloteuthis sp., Acrocoelites sp., Hiboli-
thes sp., Pseudohasitites sp. W kamienio³omie w Priborzhavskoe zebrano belemnity z rodzajów: Passa-
loteuthis sp., Orthobelus sp., Mesoteuthis sp., Pseudohasitites sp., Gastrobelus sp., Parapassaloteuthis
sp., Nannobelus sp. Dziêki wspó³pracy z dr Alexeiem Ippolitovem z Instytutu Geologicznego Rosyjskiej 
Akademii Nauk mo¿liwe by³o oznaczenie gatunku wielu zebranych belemnitów z kamienio³omu w
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Priborzhavskoe. Na podstawie zebranej fauny amonitowej dr Jan Schlögl z Uniwersytetu Komeñskiego
w Bratys³awie opracowa³ stratygrafiê ods³oniêæ. Wyniki wstêpne analizy sk³adu izotopowego tlenu
rostrów belemnitów wskazuj¹ na wzrost temperatury wody morskiej w pieniñskim basenie ska³kowym o 
oko³o 3°C we wczesnym pliensbachu a nastêpnie jej stopniowy spadek o oko³o 5°C w póŸnym pliens-
bachu. W okresie œrodkowy toark–póŸny aalen temperatura wody morskiej w pieniñskim basenie ska³-
kowym spad³a o oko³o 6°C. Opisane wahania temperatury wody morskiej w zbiorniku pieniñskiego
basenu ska³kowego odpowiadaj¹ globalnym trendom zmian temperatury oceanu œwiatowego we wczes-
nej jurze. Wstêpne wyniki przeprowadzonej dotychczas analizy sk³adu izotopowego wêgla prób skal-
nych i rostrów belemnitów wskazuj¹ na stopniowy spadek wartoœci d13C w górnym synemurze. W dol-
nym i œrodkowym pliensbachu wartoœci d13C stopniowo rosn¹. Maksymalne wartoœci d13C odnotowano
w zonie Margaritatus. Nastêpnie wartoœci d13C ponownie malej¹. W okresie wczesny toark–póŸny aalen
odnotowano generalny spadek wartoœci d13C.

Prezentacja wyników: na konferencji 9th In ter na tional Con gress on the Ju ras sic Sys tem, Jaipur,
India, oraz na konferencji Jurassica XI, Spa³a, 2014

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
Pracownicy: prof. ING PAN Rob ert Anczkiewicz, mgr Marcin B³aszczyk, mgr Katarzyna Lisowiec,
mgr Anna Zagórska,
Typ projektu: badawczy, w³asny
Data rozpoczêcia: 30.08.2012, data zakoñczenia: 29.08.2015

Celem niniejszego projektu jest rekonstrukcja warunków paleoredoks i procesów maj¹cych miej-
sce w morskich systemach kopalnych w trakcie sedymentacji normalnej i zdarzeniowej w górnym de-
wonie i na granicy dewon–karbon. W bie¿¹cym roku przeprowadzono prace terenowe na obszarze Alp
Karnickich, w których opróbowano do badañ geochemicznych i mineralogicznych cztery pro file utwo-
rów dewonu i najni¿szego karbonu. W 150 próbkach z Gór Œwiêtokrzyskich i Reñskich Gór £upkowych
oznaczono ca³kowit¹ zawartoœæ wêgla organicznego (TOC), siarki (TS), azotu (TN) oraz sk³ad izoto-
powy wêgla organicznego i azotu. Wykonano czêœæ prac kameralnych polegaj¹cych na przygotowaniu
próbek do analiz geochemicznych (wykonanie preparatów proszkowych oraz separacja siarki piryto-
wej). Po raz pierwszy udokumentowano zmiany sk³adu izotopowego molibdenu w osadach g³êboko-
wodnych facji basenowych obejmuj¹cych zdarzenia Annulata i Hangenberg zapisane w unikatowym w
skali œwiatowej kamienio³omie Kowala (Góry Œwiêtokrzyskie). Dodatkowo przeœledzono wp³yw paleo- 
wietrzenia na zapis stosunków d98Mo w ³upkach dolnokarboñskich.

Prezentacja wyników: A) Konferencja GSA 2014 w Van cou ver: dwa postery; B) Publikacja: Sed i -
men tary Ge ol ogy 308, 18-31.

Stratygrafia .izotopowa paleolitycznych warstw kulturowych jaskiñ Nietoperzowej i Ciemnej
NCN:2012/05/B/HS3/03751 
Kierownik projektu: dr Magdalena Krajcarz
Pracownicy: dr Magdalena Krajcarz, dr Maciej T. Krajcarz, prof. dr hab. Teresa Madeyska, prof. dr hab.
Boles³aw Ginter, dr hab. Piotr Wojtal
Typ projektu: OPUS, badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 23.01.2013, data zakoñczenia: 22.01.2016

Celem grantu jest ustalenie wzglêdnej i bezwzglêdnej stratygrafii osadów jaskiniowych dwóch
wa¿nych stanowisk archeologicznych paleolitu. W roku 2014 uzyskano wyniki analiz izotopowych C i
O ze szkliwa zêbów niedŸwiedzia jaskiniowego, reprezentuj¹ce pro file osadów czwartorzêdowych
Jaskini Nietoperzowej i Jaskini Ciemnej, dla wszystkich próbek planowanych w projekcie. Widoczne
jest du¿e zró¿nicowanie wartoœci pomiêdzy poszczególnymi próbkami, natomiast nie zaznaczaj¹ce siê
pomiêdzy warstwami, mimo znacz¹cych ró¿nic w paleoklimacie sedymentacji poszczególnych warstw,
rekonstruowanego w literaturze. Ponadto uzyskano 30 dat radiowêglowych dla warstw 1–8 Jaskini
Nietoperzowej oraz 10 dat dla warstw 1–7 Jaskini Ciemnej. Dla Jaskini Nietoperzowej uzyskano daty z
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zakresu 12480 BP – >45000 BP, jednak przy uwzglêdnieniu kolejnoœci warstw daty nie uk³adaj¹ siê w
porz¹dku chronologicznym. Wyniki datowañ radiowêglowych szcz¹tków z Jaskini Ciemnej pozwoli³y
na ustalenie wieku poziomów kulturowych z warstw 2–7 na 35100 – >46000 BP, jednak podobnie jak w
przypadku Jaskini Nietoperzowej daty te nie s¹ zgodne z kolejnoœci¹ warstw. Wyniki analiz chemicz-
nych (metod¹ ICP-MS) koœci, analogicznie do wyników datowañ radiowêglowych, pokaza³y niejedno-
rodnoœæ diagenetyczn¹ zespo³ów koœci w poszczególnych warstwach. Obie metody wskazuj¹ na znaczny
stopieñ przemieszania koœci pomiêdzy warstwami osadów obu badanych jaskiñ. Kolejnym etapem badañ
bêdzie uzyskanie krzywych izotopowych. W tym calu nale¿y ustaliæ pierwotn¹ przynale¿noœæ wszystkich
badanych szcz¹tków do warstw, w tym do warstw kulturowych.

Prezentacja wyników: 20th An nual Meet ing of the Europen As so ci a tion of Ar chae ol o gists, Stam-
bu³, Turcja, poster: Krajcarz M.T., Krajcarz M., Wojtal P; 10th Con fer ence of the Gesellschaft für
Archäozoologie und Prähistorische Anthropologie E.V. (GAPA), Toruñ, referat: Krajcarz M., Krajcarz
M.T., Wojtal P., Bocherens H.; 11th SKAM Lithic Work shop. Miskolc, Hun gary, poster: Krajcarz M.,
Krajcarz M.T., Ginter B., Madeyska T., Wojtal P.; 48. Sympozjum Speleologiczne, Kletno, poster:
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudo³ M., Wojtal P., Bocherens H.

Struktura interkalowanego glikolu etylenowego w minera³ach ilastych – modelowanie
komputerowe
NCN:2012/05/B/ST10/01948
Kierownik projektu: dr in¿. Marek Szczerba
Pracownicy: prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr Tadeusz Kawiak, dr hab. Micha³ Skiba
Typ projektu: OPUS, badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 08.02.2013, data zakoñczenia: 07.02.2016

W 2014 roku dokoñczono zakup klastra obliczeniowego, który zosta³ przeniesiony z roku 2013.
W ramach prac w równoleg³ym projekcie dotycz¹cym symulacji struktury wody na smektytach zauwa-
¿ono, ¿e parametry CLAYFF opisuj¹ce oddzia³ywania wewn¹trz minera³ów ilastych oraz pomiêdzy
tymi minera³ami a wod¹ daj¹ wyniki, w których wi¹zania wodorowe pomiêdzy wod¹ a atomami tlenu
powierzchni s¹ zbyt krótkie. Struktura glikolu etylenowego na smektytach zawiera równie¿ znacz¹c¹
iloœæ wody. W zwi¹zku z tym rozszerzono pocz¹tkowo za³o¿ony zestaw parametrów do modelowania.
Przyjêto nastêpuj¹ce pola si³owe dla glikolu: GAFF, CGENFF, OPLSaa i CVFF, dla smektytu: CLAYFF,
INTERFACEFF oraz CLAYFFmod, ze zmienionymi parametrami dla atomów tlenu powierzchni. Ponad-
to w zwi¹zku z zaobserwowan¹ eksperymentalnie niewielk¹ ró¿nic¹ w strukturze wody na montmoilloni-
tach i beidelitach rozszerzono równie¿ badania o kolejny bediellit. W przypadku pól si³owych CLAYFF i
INTERFACEFF zaobserwowana znacz¹c¹ ró¿nicê w po³o¿eniu jonów w przestrzeniach miêdzypakieto-
wych pomiêdzy tymi dwoma smektytami. Ró¿nice te s¹ znacznie mniejsze dla CLAYFFmod co dodat-
kowo potwierdza, ¿e obecnie szeroko akceptowane parametry CLAYFF wymagaj¹ istotnej korekty.

Prezentacja wyników: konferencja MECC 2014; referat – Szczerba M., Kalinichev A., Com par i son 
of dif fer ent or ganic force fields in or der to cou ple mo lec u lar sim u la tions with X-ray dif frac tion data.

Historia rozwoju wysokogórskich tropikalnych jezior (krater Nevado de Toluca, Meksyk)
w œwietle analizy szcz¹tków Cladocera oraz innych metod paleolimnologicznych
NCN: 2012/05/B/ST10/00469
Kierownik projektu: prof. dr hab. KrystynaSzeroczyñska
Pracownicy: E. Zawisza, J. Stañczak, E. Kowalczyk
Typ projektu: OPUS, badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 15.01.2013, data zakoñczenia: 14.01.2016

Celem badawczym projektu jest rekonstrukcja rozwoju jezior tropikalnych, po³o¿onych na du¿ych
wysokoœciach na podstawie subfosylnej fauny Cladocera oraz wyników innych analiz paleolimnolo-
gicznych. Zastosowano wiele metod badawczych (analizy: subfosylnych Cladocera, palinologiczna,
okrzemek, sk³adu chemicznego osadu i wody, datowania osadów metod¹ - C-14 i PB-210. W 2014 roku
opracowano pierwsze wyniki analiz paleolimnologicznych dotycz¹cych jeziora de Sol i jeziora Luna.
Pomimo tego, i¿ jeziora ulokowane s¹ w tym samym kraterze i znajduj¹ siê pod wp³ywem tych samych
warunków klimatycznych, to rozwój ich przebiega³ ró¿nie. Wykonana w br. analiza subfosylnej fauny
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wioœlarek w osadach zdeponowanych w okresie ostatniego tysi¹clecia wykaza³a zmiany trofii wód.
Wzrost trofii koreluje siê z okresami zwiêkszonej aktywnoœci cz³owieka. Zmiany sk³adu gatunkowego i
frekwencji osobników Cladocera wskaza³y nie tylko na zmiany stanu jeziora zwi¹zane z antropopresj¹,
ale przede wszystkim z klimatem. Bardzo wyraŸnie, na bazie fauny i flory, zosta³y zapisane efekty
wp³ywu klimatu Ma³ej Epoki Lodowej. Rekonstrukcja tych zmian, zapisanych w osadach jezior tropi-
kalnych, ma istotne znaczenie dla dyskusji o globalnych zmianach klimatycznych. Zatem podjêcie
badañ w osadach Lago del Sol i Lago de la Luna umo¿liwia nie tylko poznanie regionalnych i lokalnych
zmian klimatycznych, ale daje mozliwoœæ szerszej rekonstrukcji zmian klimatycznych jakie zachodzi³y
w regionie tropikalnym od czasów deglacjacji do dziœ.

Prezentacja wyników: Prezentacja posteru i komunikatu na konferencji “2nd In ter na tional Con fer -
ence – Wa ter re sources and wetlands” Oddano do druku artyku³ w czasopiœmie z LF.

Zmiany zakwaszenia i trofii jezior powsta³ych w wyrobiskach górniczych na £uku Mu¿akowa
w czasie ostatnich 100 lat na podstawie badañ fito- i zooplanktonu.
NCN: 2012/07/B/ST10/04204
Kierownik projektu: dr Elwira Sienkiewicz
Pracownicy: dr Elwira Sienkiewicz, dr Micha³ G¹siorowski
Typ projektu: OPUS, badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 21.06.2013, data zakoñczenia: 20.06.2016

Do wrzeœnia 2014 pobrano 67 próbek wody i osadów powierzchniowych z jezior antropogenicz-
nych powsta³ych wskutek zakoñczenia eksploatacji wêgla brunatnego na £uku Mu¿akowa. Obecnie
pomiary chemizmu wód s¹ kontynuowane w Instytucie Ochrony Œrodowiska, natomiast sk³ad che-
miczny osadów czêœciowo jest równie¿ oznaczany w ING PAN. Badania paleobiologiczne (okrzemki +
szcz¹tki Cladocera) zosta³y wykonane z kilkunastu jezior, zarówno charakteryzuj¹cych siê ekstremalnie
niskim pH (< 3,0), jak równie¿ z jezior o neutralnym odczynie wody. Wstêpne wyniki analizy diatomo-
logicznej wykaza³y, ¿e jeziora bardzo zakwaszone cechuj¹ siê nisk¹ bioró¿norodnoœci¹. W jeziorach o
niskim pH zidentyfikowano od 3 do 9 gatunków okrzemek, a dominuj¹cym taksonem by³a Eunotia
exigua lub E. paludosa. Gatunki te s¹ charakterystyczne dla ekstremalnie kwaœnych wód o niskiej za-
wartoœci nutrientów. W zbiornikach o pH < 3 nie stwierdzono obecnoœci fauny Cladocera. Jeziora o neu-
tralnym odczynie wody charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ bioró¿norodnoœci¹ fito- i zooplanktonu. Dominuj¹-
cymi gatunkami s¹ taksony planktoniczne, wœród okrzemek np. Discostella pseudostelligera, a wœród
wioœlarek Bosmina longirostris, które maj¹ wy¿sze wymagania troficzne w porównaniu do gatunków
zasiedlaj¹cych zbiorniki o kwaœnym odczynie wody.

Wp³yw cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat wy¿szych pó³nocnych szerokoœci
paleogeograficznych od póŸnej kredy do miocenu. Badania numerycznego modelu systemu
Ziemi
NCN:2012/07/N/ST10/03419
Kierownik projektu: mgr Igor Niezgodzki
Pracownicy: mgr Igor Niezgodzki, dr hab. Jaros³aw Tyszka
Typ projektu: projekt badawczy PRELUDIUM
Data rozpoczêcia: 18.07.2013, data zakoñczenia: 17.07.2016

Zasadniczym celem projektu jest zbadanie wp³ywu po³¹czeñ morskich pomiêdzy basenami ocea-
nicznymi wy¿szych, pó³nocnych szerokoœci paleogeograficznych na strukturê i dynamikê kolumny
wody w okresie od póŸnej kredy do miocenu. Badania pozwol¹ na okreœlenie wp³ywu powy¿szych
zjawisk zachodz¹cych na styku geosfery, hydrosfery i biosfery na paleoklimat. Projekt integruje metody
geologiczne, informatyczne i fizyczne, których trzonem s¹ nowoczesne metody modelowania nume-
rycznego. W trakcie bie¿¹cego roku w okresie od stycznia do kwietnia przebywa³em w Instytucie
Alfreda Wegenera w Bremerhaven, gdzie razem z partnerami naukowymi z AWI symulowaliœmy klimat 
póŸnej kredy (mastrycht) przy wysokim stê¿eniu CO2 (1120 ppm = 4 × wiêkszy ni¿ przed industrialny).
Dodatkowo przeprowadziliœmy symulacjê póŸnej kredy z niskim (przed industrialnym) poziomem CO2

oraz ponownie z wysokim poziomem CO2 ze zmienion¹ batymetri¹. Otrzymane rezultaty stanowi¹
podstawê artyku³u, którego opublikowanie jest planowane na pocz¹tek przysz³ego roku. Powy¿sze 3
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symulacje póŸnej kredy s¹ równie¿ podstaw¹ do badania czu³oœci klimatu na stê¿enie dwutlenku wêgla
w atmosferze oraz na batymetriê. W grudniu podczas ponownej, trzy tygodniowej wizyty w Bre mer- ha -
ven zosta³y uruchomione modele póŸnego Oligocenu. Symulacje te na chwilê obecn¹ trwaj¹, a pierwsze
wyniki spodziewane s¹ na pocz¹tku nastêpnego roku. Spodziewane rezultaty rozszerz¹ nasz¹ wiedzê na
temat geosystemu, na styku geosfery, hydrosfery, biosfery i atmosfery, w warunkach pozbawionych
wp³ywu cz³owieka. Badania s¹ nastawione na okreœlenie mechanizmów odpowiedzialnych za globalne
zmiany klimatu. Ich z³o¿onoœæ nie podlega obserwacjom empirycznym dostêpnym w skali stulecia.
konieczne jest tu spojrzenie z dalszej perspektywy czasowej, weryfikowanej zapisem kopalnym. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e strefy wy¿szych szerokoœci geograficznych pe³ni¹ kluczow¹ rolê w kontroli
klimatu globalnego. S¹ one swoistym barometrem zmian globalnych oraz ich “katalizatorem”. Z tego
powodu proponowane badania skupiaj¹ siê na strefie sub/polarnej w celu okreœlenia czu³oœci globalnego 
systemu klimatu ziemskiego na zmiany w tym obszarze. Zrozumienie mechanizmów sprzê¿eñ zwrot-
nych, roli cyrkulacji termohalinowej, relacji hydrosferycznego do atmosferycznego transferu ciep³a
bêdzie mia³o istotne znaczenie w obiektywnej ocenie zjawisk zachodz¹cych wspó³czeœnie.

Prezentacja wyników: planowane s¹ publikacje w czasopismach z IF oraz przygotowanie zasadni-
czej czêœci rozprawy doktorskiej.

Pó³nocna czapa lodowa Marsa: wietrzenie krzemianów i powstawanie siarczanów –
modelowanie numeryczne, badania analogowe i eksperymentalne.
NCN:2013/08/S/ST10/00586
Kierownik projektu: dr Anna £osiak
Typ projektu: badawczy w³asny – Fuga
Data rozpoczêcia: 1.10.2013, data zakoñczenia: 30.09.2016

Celem badañ jest wyjaœnienie mechanizmu powstania du¿ych pok³adów gipsu w obrêbie pola
wydmowego na obszarze Olym pia Planum otaczaj¹cego marsjañsk¹ pó³nocn¹ czapê lodow¹. Je¿eli
badania przeprowadzone w trakcie wnioskowanego sta¿u podoktorskiego potwierdz¹ otrzymane ju¿
wyniki badañ wstêpnych, konieczne bêdzie przedefiniowanie modelu procesów geologicznych zacho-
dz¹cych obecnie na powierzchni Marsa. Dodatkowo bêdzie to oznacza³o, ¿e polarne rejony Czerwonej
Planety, dziêki stosunkowo du¿ej skumulowanej iloœci dostêpnej wody w stanie ciek³ym, mog¹ byæ ob-
szarami najbardziej sprzyjaj¹cymi rozwojowi ¿ycia. To odkrycie mia³oby du¿e znaczenie dla plano-
wania przysz³ych misji na Marsa oraz rozwoju astrobiologii.

Weryfikacja przydatnoœci agregatów sadzy do datowania metod¹ radiowêglow¹ i badañ sk³adu
izotopowego wêgla
NCN:2013/09/B/ST10/00040
Kierownik projektu: dr hab. Hel ena Hercman
Pracownicy: dr Pawe³ Zawidzki, mgr Agata Majewska
Typ projektu: OPUS, w³asny projekt badawczy
Data rozpoczêcia: 28.03.2014, data zakoñczenia: 27.09.2016

Zbudowano prototyp komory spalañ. W komorze mo¿liwe jest spalanie próbek w kontrolowanych
warunkach. W komorze mo¿liwy jest ci¹g³y pomiar temperatury w 2 punktach np. p³omieniu i p³ytce do
zbierania sadzy. Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia butli z powietrzem o znanym sk³adzie izotopowym
wêgla w CO2. Sk³ad izotopowy wêgla w CO2 po spalaniu monitorowany bêdzie w sposób ci¹g³y przy
u¿yciu analizatora izotopowego Picarro. Umo¿liwi to weryfikacji hipotez o wymianie izotopowej
sadza–powietrze w trakcie spalania lub adsorbcji wêgla z powietrza. Zgromadzono próbki drewna do
przeprowadzenia eksperymentów. Rozpoczêto wstêpne spalania kontrolne w celu przetestowania pracy
komory, okreœlenia najlepszych warunków spalania oraz minimalnej wielkoœci próby drewna niezbêd-
nej do uzyskania wystarczaj¹cej do analiz iloœci sadzy.

Prezentacja wyników: Wyniki wstêpne oraz za³o¿enia projektu, prototyp komory spalañ oraz pla-
nowane eksperymenty przedstawione zosta³y na konferencji Goldschmidt 2014 w Sac ra mento (USA).
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Rekonstrukcja parametrów œrodowiska ediakaru w oparciu o ska³y z kratonu
wschodnio-europejskiego wolne od przeobra¿eñ diagenetycznych
NCN:2013/10/A/ST10/00050
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Pracownicy: dr M. Paszkowski, dr hab. A. Derkowski, dr A. Pisarzowska, dr A. Kêdzior, dr A. Anczkie-
wicz, prof. M. Lewandowski, dr M. Szczerba i szereg osób spoza ING PAN
Typ projektu: badawczy MAE STRO
Data rozpoczêcia: 09.06.2014, data zakoñczenia: 08.06.2018

W 2014 zorganizowano tygodniowy wyjazd na Podole (Œrodoñ, Paszkowski, Kêdzior i Dan iel
Drygant ze Lwowa) poœwiêcony opisowi sedymentologicznemu i pobraniu prób ediakaru z ods³oniêæ,
tygodniowy wyjazd do rdzeniowni w Szurpi³ach, Iwicznej i Ho³ownie (Œrodoñ, Paszkowski, Kêdzior)
poœwiêcony opisowi sedymentologicznemu i pobraniu prób ediakaru z materia³y rdzeniowego oraz
wizytê dr Andrei’a Kovkhuto z Belarussian State Geo log i cal Cen ter w celu nawi¹zania wspó³pracy i
uzyskania dostêpu do rdzeni ediakaru na Bia³orusi. Og³oszono konkurs i przyjêto na stypendia dwoje
doktorantów Magdalenê Goryl i Artura Kuligiewicza oraz uzgodniono zatrudnienie od czerwca 2014 na
stypendium postdoktorskim Sirle Liivamägi z Tartu. Wykonano wstêpne badania rentgenograficzne
pobranych prób celem wytypowania materia³u do badañ specjalistycznych.

Zmiennoœæ stosunków izotopowych we wczesno-archaicznych apatytach jako Ÿród³o informacji
o pochodzeniu wody / substancji lotnych na Ziemi 
NCN:2013/11/B/ST10/04753
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa S³aby
Pracownicy: Herve Mar tin, Rich ard Wirth, Mi chael Wiedenbeck, Jens Goetze, £ukasz Birski, Alicja
Giera, Izabela Moszumañska, Ewa Deput, Anna Zrórska
Typ projektu: w³asny, OPUS
Data rozpoczêcia: 16.07.2014, data zakoñczenia: 15.07.2017

Celem projektu jest ustalenie pochodzenia substancji lotnych w ska³ach wczesnego Archaiku przy
pomocy badañ apatytu. Celem projektu jest równie¿ okreœlenie ewolucji tych substancji w czasie. Dla
tego celu planowane s¹ badania kryszta³ów z formacji Isua oraz podobnych, ale m³odszych formacji
Barberton, Pilbara (obie archaiczne) oraz proterozoicznej Zaonega. Hipoteza badawcza zak³ada, bior¹c
pod uwagê dotychczasowe wyniki, ¿e mamy do czynienia z wieloma Ÿród³ami o skomplikowanym
schemacie ewolucji. Badania zostan¹ wykonane w oparciu o wspó³pracê miêdzynarodow¹. Zespó³
badawczy, powo³any do realizacji projektu, ma wiele uznanych wyników badañ z zakresu wczesnej
ewolucji Ziemi, w³¹czaj¹c w nie badania nad wymian¹ substancji lotnych (e.g. prof. H.Mar tin, dr
A.Lepland). Drugi obszar wspó³pracy obejmie pozyskiwania danych metodami, jakie planuje siê wyko-
rzystaæ, HR SIMS, HR TEM, CL (e.g. dr M.Wiedenbeck, dr R.Wirth, prof. J. Götze). Projekt realizo-
wany bêdzie równie¿ w ramach COST “Or i gin and evo lu tion of life on Earth and in the Uni verse”.

Zró¿nicowanie sk³adu chemicznego gazów po¿arowych i pochodnych kondensatów
organicznych i zespo³ów mineralnych dla zrozumienia procesów mobilizacji, transportu
i koncentracji zwi¹zków i pierwiastków na ha³dach górnictwa wêglowego Górnego Œl¹ska
Kierownik projektu: dr £ukasz Kruszewski
NCN: 2013/11/B/St10/04960
Typ projektu: OPUS
Data rozpoczêcia: 13.08.2014, data zakoñczenia: 12.12.2016

Zasadniczym celem prowadzonych badañ jest okreœlenie sk³adu chemicznego gazów po¿arowych
oraz pochodnych im substancji sta³ych i ciek³ych, wystêpuj¹cych na p³on¹cych ha³dach górnictwa
wêglowego Górnego Œl¹ska. Maja one pos³u¿yæ:

- zobrazowaniu zró¿nicowania chemizmu w/w materii w zale¿noœci od zlokalizowania na bada-
nych obiektach, g³êbokoœci próbkowania, zmian temperatury i waunków atmosferycznych,

- porównania chemizmu w/w substancji pochodz¹cych z ró¿nych ha³d,
- wskazania zale¿noœci miêdzy wymienionymi typami stanów skupienia metarii,
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- wskazania kierunków migracji pierwiastków,
- wytypowaniu akumulacji mineralnych o potencjalnym znaczniu przemys³owym (koncentracja

pierwiastków strategicznych).
Rozpoczêto procedurê przetargow¹ w celu zakupu specjalistycznej aparatury

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

Kierownik projektu: dr hab. Dan iel MÀge
Pracownicy: dr Joanna Gurgurewicz, mgr Olga Kromuszczyñska, prof. dr hab. Andrzej ¯elazniewicz,
mgr Krysztof Dêbniak, mgr Timur Borikov, mgr Magdalena Makowska, mgr Marta Skiœcim, Dr Marta
Kubiak, Dr Luigi Castaldo
Typ projektu: TEAM
Data rozpoczêcia: 1.09.2011, data zakoñczenia: 30.06.2015

Projekt obejmuje szeœæ zadañ badawczych. Dotycz¹ one procesów geologicznych zachodz¹cych
zarówno na Ziemi, jak i na Marsie, w tym osuwiskowych, grawitacyjnej deformacji zboczy, polodow-
cowych i peryglacjalnych, jak równie¿ przeobra¿eñ (wietrzenia) materia³u bazaltowego. Stosowane
techniki obejmuj¹ obserwacje geologiczne na Ziemi, modelowanie metod¹ elementów skoñczonych,
nanofizykê eksperymentaln¹, teledetekcjê w zakresie widzialnym i podczerwieni (bliskiej i termalnej),
geomorfologiê, geomorfometriê i przetwarzanie orbitalnych danych radarowych. Po³¹czenie tych tech-
nik pozwoli³o na stwierdzenie obecnoœci pozosta³oœci pokrywy lodowcowej w rejonie marsjañskiego
równika, na obszarze Valles Marineris. Cofanie siê lodowca spowodowa³o intensywne deformacje
topograficzne grzbietów, które s¹ szczegó³owo badane i porównywane z podobnymi strukturami w Ta-
trach. W innym z zadañ badawczych wykazaliœmy, ¿e przeobra¿eñ materia³u buduj¹cego marsjañsk¹
litosferê nie mo¿na poprawnie zinterpretowaæ jedynie w oparciu o orbitalne dane spektrometryczne.
W celu ustalenia jakie instrumenty by³yby pomocne, prowadzimy analizê materia³u bazaltowego przeo-
bra¿onego w skrajnie ró¿nych warunkach klimatycznych przy u¿yciu mikroskopu si³ atomowych (AFM),
w celu okreœlenia ró¿nic mikrostrukturalnych.Prezentacja wyników: Opublikowano 5 artyku³ów (w tym 3
w czasopismach z listy filadelfijskiej). Wyniki prezentowane by³y na 9 miêdzynarodowych konferencjach
(³¹cznie 30 prezentacji): AGU Fall Meet ing 2014, San Fran cisco, Cal i for nia; Eu ro pean Plan e tary Sci ence
Con gress 2014, Cascais, Por tu gal; 3rd work shop on penetrometry in the so lar sys tem, Seggau Cas tle, Aus -
tria; 8th In ter na tional Con fer ence on Mars, Pas a dena, Cal i for nia; MPSE 2014, Mars - con nect ing Plan e tary 
Sci en tists in Eu rope, War saw, Poland; Or i gins 2014, The In ter na tional Astrobiology So ci ety and Bio-as
tronomy Joint In ter na tional Con fer ence, Nara, Ja pan; 45th Lu nar and Plan e tary Sci ence Con fer ence,
Hous ton, Texas; 2nd Mar tian Cryosphere Work shop, Wroc³aw, Po land; Work shop on the Hab it abil ity
of Icy Worlds, Pas a dena, Cal i for nia.

PROJEKTY BADAWCZE WEWNÊTRZNE ING – DLA M£ODYCH NAUKOWCÓW
III konkurs – okres realizacji: 1.07.2013 – 30.06.2014

Stratygrafia izotopowa holoceñskich osadów jaskiniowych Schroniska w Smoleniu III na
podstawie badañ muszli miêczaków l¹dowych
Kierownik projektu: dr Magdalena Krajcarz
Pracownicy: dr Magdalena Krajcarz, dr Maciej T. Krajcarz, dr Marcin Szymanek
Typ projektu: grant wewnêtrzy ING PAN dla m³odych naukowców
Data rozpoczêcia: 01.07.2013, data zakoñczenia: 30.06.2014

W roku 2014 uzyskano wyniki analiz stosunków izotopowych C i O oraz wyniki datowañ ra dio-
wêglowych dla wszystkich próbek zaplanowanych w projekcie. W oparciu o uzyskane datowania
radiowêglowe muszli œlimaków ustalono chronostratygrafiê warstw Schroniska w Smoleniu III: war-
stwy 4, 5a, 5, 3a, 4, 5a – atlantyk, warstwy 5, 6 – preborea³, warstwa 8 – bolling/allerÝd. Warstwy
m³odsze (1, 1a, 2), dla których nie uzyskano dat radiowêglowych, mo¿na na tej podstawie przypisaæ do
górnego holocenu (subborea³u-subatlantyku). Uzyskane wartoœci stosunków izotopowych wêgla i tlenu
pokaza³y szczególnie wyraŸnie ró¿nice pomiêdzy plejstocenem a holocenem. Zw³aszcza w przypadku
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gatunku Dis cus ruderatus stosunki izotopowe wêgla dla warstwy 8 wykazuj¹ wyraŸne odchylenie w
stronê wartoœci zwi¹zanych z otwartymi œrodowiskami. Ró¿nice w stosunkach izotopowych wêgla i
tlenu w obrêbie warstw holoceñskich s¹ niewielkie i niewyraŸne. Wyj¹tek stanowi warstwa 2, która
ró¿ni siê od warstw starszych, jednak dla tej warstwy uzyskano wyniki z tylko jednej próbki. Dla
najstarszych przebadanych warstw (8, 6 i 5) stosunki izotopowe zapisuj¹ stosunkowo ch³odne warunki
klimatyczne. Wyniki dla obu analizowanych gatunków œlimaków wskazuj¹, ¿e op ti mum klimatyczne
przypada na warstwy 5a i 4. Stosunki izotopowe uzyskane dla muszli Isognomostoma isognomostoma
wskaza³y, ¿e równie¿ warstwy 5 i 2 reprezentuj¹ op ti mum, ale wyniki uzyskane dla Dis cus ruderatus nie
potwierdzaj¹ tego. Warstwa 1a zapisuje ju¿ wyraŸnie ch³odniejsze warunki. Wartoœci stosunków izoto-
powych tlenu dobrze koreluj¹ siê z datowaniami radiowêglowymi. Op ti mum zaznaczaj¹ce siê w pod-
wy¿szonych wartoœciach d18O w warstwach 4–5a nale¿y na ich podstawie wi¹zaæ z okresem atlantyckim 
holocenu.

Powstanie agregatów chromitowo-plagioklazowych – udzia³ topienia impaktowego
i akrecyjnych przeobra¿eñ termalnych.
Kierownik projektu: dr Agata Krzesiñska

Projekt mia³ na celu okreœlenie genezy agregatów chromitowo-plagioklazowych wystêpuj¹cych w
chondrytach zwyczajnych. Zanalizowano 41 p³ytek cienkich wykonanych z chondrytów grupy H oraz
11 p³ytek cienkich z chondrytów L. W p³ytkach cienkich identyfikowano i analizowano agregaty chro-
mitowo-plagioklazowe (CPA) osadzone w macierzystej skale chondrytowej. Agregaty (CPA) zbudo-
wane s¹ z chromitu osadzonego interstycjalnie w skaleniu. Na kontakcie z krzemianowym otoczeniem
chondrytowym, agregatom towarzyszy merrillit. Agregaty wystêpuj¹ zarówno w chondrytach L i H, ale
ró¿ni¹ siê tu miêdzy sob¹ struktur¹ oraz powszechnoœci¹ wystêpowania. Drobne agregaty (<50 µm)
napotykane s¹ w chondrytach grupy L i H. S¹ one typowymi produktami topienia impaktowego plagio-
klazu i jego oddzia³ywania na otaczaj¹cy chromit. Agregaty CPA wiêksze ni¿ 200 µm s¹ bardzo pow-
szechne wy³¹cznie w chondrytach H. Zbudowane s¹ z minera³ów o sk³adzie i strukturze wykluczaj¹cej
gwa³towne przech³odzenie, typowe dla procesu impaktowego. Skaleñ interstycjlany dla chromitu ma
stukturê antypertytu, powsta³ego prawdopodobnie wskutek odmieszania siê skaleni Na-Ca i K w tem-
peraturze poni¿ej 700°C. Zarówno albit jak i skaleñ potasowy maj¹ strukturê krystaliczn¹ wymagaj¹c¹
czêœciowego uporz¹dkowania podczas ch³odzenia (jak wykazuj¹ spektra ramanowskie). Merrillit
zawiera znacz¹c¹ iloœæ Na2O, co wskazuje, ¿e powstaæ musia³ jako minera³ wysokotemperaturowy.
Obecnie ma on jednak strukturê krystaliczn¹ niskotemperaturowego whitlockitu (okreœlona ramanow-
sko), któr¹ uzyska³ wskutek transformacji podczas ch³odzenia. W zgodzie z powolnym-umiarkowanym
procesem ch³odzenia jest tak¿e pokrój ziaren chromitu w agregatach. Agregaty CPA w chondrytach H s¹ 
najprawdopodobniej produktem powsta³ym wskutek na³o¿enia siê procesu impaktowego i wewnêtrz-
nego metamorfizmu, który to umo¿liwi³ przed³u¿enie dzia³ania podwy¿szonych temperatur. Ska³y
chondrytowe musia³y, tu¿ po wydarzeniu impaktowym, byæ pogrzebane na dostatecznej g³êbokoœci w
kraterze impaktowym. Uzyskane wyniki sugeruj¹, ¿e agregaty chromitowo-plagioklazowe, wystêpu-
j¹ce w chondrytach zwyczajnych ró¿nych grup, mog¹ ró¿niæ siê genetycznie. Wyniki pomagaj¹ udoku-
mentowaæ wczesne wydarzenie impaktowe na ciele macierzystym chondrytów H, którego dzia³anie
podejrzewa siê na podstawie datowañ wieku retencji gazów niektórych chondrytów.

Dehydratacja smektytów – badania za pomoc¹ spektroskopii FTIR, termograwimetrii
i oznaczania stosunków izotopów stabilnych
Kierownik projektu: mgr Artur Kuligiewicz

Projekt obejmowa³ badania nad dehydratacj¹ minera³ów ilastych z grupy smektytu, ze szczegól-
nym naciskiem na okreœlenie iloœci i struktury tzw. wody rezydualnej, czyli wody molekularnej pozosta-
j¹cej w strukturze minera³u po suszeniu w temperaturze przekraczaj¹cej 100°C.

 Projekt obejmowa³ badania przy wykorzystaniu technik spektrometrii w podczerwieni, termogra-
wimetrii oraz analizy stosunków izotopów stabilnych wodoru (2H/1H) w próbkach referencyjnych.
W ramach projektu odby³ siê jeden wyjazd badawczy do In sti tute of The o ret i cal and Physicical Chem is try,
Ateny, Grecja. Wykonano równie¿ 118 analiz termograwimetrycznych smektytów oraz skonstruowano
termostatowan¹ prasê do tygli, s³u¿¹c¹ do wstêpnej preparatyki próbek przed analizami izotopowymi.
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Wykonane w ramach projektu prace da³y rezultat w postaci przygotowania i z³o¿enia publikacji w
miêdzynarodowym czasopiœmie. Skonstruowana w ramach projektu termostatowana prasa do tygli
bêdzie wykorzystywana w dalszych badaniach i ma znacz¹cy potencja³ staæ siê czêœci¹ rutynowej proce-
dury preparatyki próbek ilastych przed oznaczeniami d18O i dD. Uzyskane w trakcie realizacji wyniki bêd¹ 
stanowi³y podstawê do przygotowania dalszych publikacji w miêdzynarodowych czasopismach.

Charakterystyka geochemiczna œrodowiska sedymentacji preglacjalnej sukcesji osadowej
rejonu Red Hill, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia
Kierownik projektu: dr Anna Mozer

Projekt dotyczy³ analizy geochemicznej wulkaniczno-osadowego profilu Red Hill na Wyspie
Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych. Sukcesja skalna ods³aniaj¹ca siê na Wyspie
Króla Jerzego ma kluczowe znaczenie w rozpoznaniu ewolucji œrodowisk sedymentacyjnych oraz
zmian warunków klimatycznych, które doprowadzi³y do powstania antarktycznej pokrywy lodowej.
Stanowisko Red Hill reprezentuje zapis facjalny i zawiera skamienia³oœci sugeruj¹ce powinowactwo z
innymi znanymi stanowiskami w rejonie Pó³wyspu Fildes oraz w otoczeniu Zatoki Admiralicji i Zatoki
Króla Jerzego. Wszystkie te stanowiska reprezentuj¹ sukcesje wieku eoceñskiego, utworzone na ³uku
wulkanicznym Szetlandów Po³udniowych bezpoœrednio przed glacjacj¹ Pó³wyspu Antarktycznego w
oligocenie. Propozycja zadania statutowego na rok 2014, w którym autorka tego projektu bierze udzia³,
dotyczy oznaczenia wieku i pozycji geotektonicznej sukcesji Red Hill oraz przedstawienia jej cha-
rakterystyki facjalnej. Planowane w tym projekcie badania geochemiczne stanowi¹ uzupe³nienie i roz-
szerzenie tamtych badañ, ukierunkowane na interpretacje paleoœrodowiskowe i paleoklimatyczne.

W pierwszym etapie badañ wybrano i przygotowano próbki skalne ska³ magmowych i osadowych
do analiz geochemicznych (analizy metodami ICP-ES i ICP-MS) i petrograficznych (p³ytki cienkie,
analizy rentgenowskie). Celem projektu by³o pozyskanie danych o zawartoœci i rozk³adzie pierwiastków 
g³ównych, œladowych i ziem rzadkich w sekwencjach osadów œrodowisk s³odkowodnych oraz w pro-
filach wietrzeniowych rozwiniêtych na powierzchniach potoków lawowych. Poniewa¿ materia³ osa-
dowy zawiera du¿e iloœci domieszek pochodzenia wulkanicznego wybrano i przygotowano serie
próbek, na których przeprowadzono analizy rentgenowskie w celu okreœlenia dok³adnego sk³adu mi-
neralnego i uzupe³nienia danych pochodz¹cych z obserwacji p³ytek cienkich. Drugi etap obejmowa³
szczegó³owe badania petrograficzne oraz opracowanie wyników analiz geochemicznych.

Ponadto wybrano piêæ próbek skalnych ska³ magmowych na których przeprowadzono badania
geochronologiczne, które pozwoli³y okreœliæ pozycjê stratygraficzn¹ badanego stanowiska. Zosta³y one
wykonane przy wspó³pracy z Wêgierskim Instytutem Fizyki Nuklearnej WAN (ATOMKI) w Debre-
cenie. Spodziewane wyniki dostarczy³y nowych, szczegó³owych informacji o ewolucji tej czêœci Antarktyki
Zachodniej oraz pozwoli³y uœciœliæ pozycjê stratygraficzn¹ sukcesji skalnej na Red Hill. Wyniki wstêpnych
datowañ radiometrycznych ska³ magmowych wskazuj¹ na wczesny i œrodkowy eocen (53– 40 Ma).

Datowanie granicy kampanu i mastrychtu w ods³oniêciu Zumaia na podstawie zapisu
palinologicznego
Kierownik projektu: mgr Wies³awa Radmacher

Celem projektu by³o datowanie biostratygraficzne osadów z pogranicza kampanu i mastrychtu w
klasycznym ods³oniêciu Zumaia, w kraju Basków (pó³nocna Hiszpania). Badania oparto na zapisie pa-
linologicznym, skupiaj¹c siê przede wszystkim na cystach bruzdnic (Dinoflagellata). Po rozpoczêciu
projektu zosta³y pobrane próby w terenie oraz przygotowane preparaty palinologiczne. Nastêpnie do-
konano analizy mikroskamienia³oœci, w celu ustalenia problematycznej tam granicy kampan/mastrycht.
Cysty bruzdnic okaza³y siê bardzo dobrze zachowane, co pozwoli³o na ich identyfikacjê oraz okreœlenie
stratygraficznego nastêpstwa wydarzeñ. Ostatnie pojawienie siê gatunku Corradinisphaeridium horri-
dum oraz pierwsze powszechne wystêpowanie Alterbidinium acutulum koreluje siê z bio-wydarzeniami
definiuj¹cymi granicê kampan/mastrycht w Tercis les Bains w po³udniowej Francji (130 km na pó³noc
od badanego obszaru). Bazuj¹c równie¿ na innych pierwszych i ostatnich pojawieniach badanych cyst,
granica kampan/mastrycht zosta³a wyznaczona oko³o 46 metrów poni¿ej granicy oszacowanej wczeœ-
niej na podstawie badañ otwornicowych. Podsumowuj¹c, cysty bruzdnic okaza³y siê wa¿nym „narzê-
dziem” biostratygraficznym, uzupe³niaj¹cym wczeœniejsze, niejednoznaczne wyniki badañ opartych na
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otwornicach i magnetostratygrafii. Wyniki badañ zosta³y opublikowane w czasopiœmie z listy filadelfij-
skiej (Radmacher i in., 2014 - Cre ta ceous Re search, tom 51: 309-320).

Próba rekonstrukcji warunków paleoœrodowiska na podstawie analizy makroszcz¹tków osadów 
Jeziora Godle
Kierownik projektu: mgr Joanna Stañczak
Typ projektu: grant wewnêtrzny dla m³odych pracowników naukowych (MPN)
Data rozpoczêcia: 01.07.2013, data zakoñczenia: 30.06.2014

Powy¿szy projekt zak³ada³ przeprowadzenie pilota¿owych badañ osadów biogenicznych Jeziora
Godle z Pojezierza E³ckiego pod k¹tem identyfikacji roœlinnych i zwierzêcych szcz¹tków makroskopo-
wych, jak równie¿ datowania tych osadów. W roku sprawozdawczym 2014, realizuj¹c projekt, wziêto
udzia³ w tygodniowym szkoleniu z analizy szcz¹tków makroskopowych przeprowadzonych przez dr
Renatê Rybkê Stachowicz, pracownika Instytutu Botaniki im. W Szafera PAN w Krakowie. Podczas
szkolenia korzystano z najbogatszych materia³ów porównawczych zgromadzonych w Polsce, co w
ogromnym stopniu pomog³o w dok³adniejszej identyfikacji znalezisk. W ramach realizowanego pro-
jektu wykonano zaplanowane datowanie osadów (4 próbki) metod¹ radiowêglow¹ AMS w Poznañskim
Laboratorium Radiowêglowym. Otrzymane daty pozwalaj¹ wskazaæ jako pocz¹tek sedymentacji osa-
dów Jeziora Godle okres m³odszego dryasu, natomiast pocz¹tki rozwoju torfowiska na obszarze jeziora
na prze³om okresów atlantyckiego i subborea³u. Analiza szcz¹tków makroskopowych pozwoli³a na
wyznaczenie etapów sukcesji roœlinnej jeziora w granicach analizowanej zmiany typu sedymentacji
osadów. Mo¿na tam zaobserwowaæ zmniejszenie udzia³u roœlin wodnych i roœlin o liœciach p³ywaj¹cych
(Najas ma rina, Nymphea alba i in.) na rzecz roœlin l¹dowych, drzew i krzewów ( Betula, Pinus silvestris,
Andromeda polifolia, Polygonum hydropiper, Vaccinium myrtillus). Zmiany widoczne s¹ tak¿e w popu-
lacji zwierz¹t, których szcz¹tki makroskopowe zosta³y znalezione i oznaczone. Mo¿na zaobserwowaæ
zmniejszenie liczby gatunków zwierz¹t ¿yj¹cych w otwartych zbiornikach wodnych (ephippium
Cladocera, Plumatella i in.) na rzecz zwierz¹t ¿yj¹cych w torfowiskach (np. Oribatidae).

Prezentacja wyników: Wstêpne wyniki z omawianego grantu zosta³y zaprezentowane w formie
plakatu na V Sesji Paleolimnologicznej Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, 27-28.03.2014 r.

Zastosowanie metod FIB SEM i wysokociœnieniowej adsorpcji metanu do przeœledzenie
procesów zamiany porowatoœci ³upków gazonoœnych w trakcie diagenezy oraz zbadania ich
potencja³u retencji metanu
Kierownik projektu: mgr Tomasz Topór

Porowatoœæ stanowi jedn¹ z najbardziej fundamentalnych cech petrofizycznych dla ska³ zbiorniko-
wych przy ocenie tzw. „sweet spots” czyli obszarów najwiêkszym potencjale dla wystêpowania wêglo-
wodorów. W przypadku niekonwencjonalnych z³ów wêglowodorów takich jak gaz ³upkowy (shale gas), 
w których ska³y macierzyste s¹ jednoczeœnie rezerwuarami, pomiar porowatoœci jest znacznie utrud-
niony ze wzglêdu na bardzo skomplikowany sys tem porów oraz ekstremalnie nisk¹ przepuszczalnoœæ.
Poznanie tego skomplikowanego sytemu jest kluczem do prawid³owej oceny zasobów z³o¿a. Jedn¹ z
metod s³u¿¹cych do wizualnego opisu struktury porów w ³upkach jest skaningowa mikroskopia elektro-
nowa z trawieniem jonowym (FIB SEM). Aktualne studia prowadzone na FIB SEM pokazuj¹, ¿e w ³up-
kach zdecydowanie wiêkszoœæ porów o œrednicy kilku do kilkunastu nm jest zwi¹zana z materi¹
organiczn¹ i minera³ami ilastymi. Scharakteryzowanie i podzielenie tych dwóch frakcji porowatoœci w
³upkach mo¿e okazaæ siê kluczowe przy modelowaniu procesów adsorpcji i desorpcji gazu podczas pro-
dukcji, jak równie¿ mo¿e dostarczyæ wa¿nych informacji na temat udzia³ gazu zaadsorbowanego i wol-
nego przy ocenie zasobów.

Zastosowanie metody adsorpcji CO2 wraz z analiz¹ zdjêæ z FIB SEM pozwoli³o potwierdziæ
hipotezê odnoœnie wzrostu porowatoœci dla próbek z basenu ba³tyckiego na g³êbokoœci ok. 4400 m.
Próbki te charakteryzowa³y siê wysok¹ zawartoœci¹ porowatoœci w materii organicznej, która prawdo-
podobnie powsta³a w wyniku maturacji materii organicznej wraz z pog³êbiaj¹cym siê stopniem diage-
nezy. Za hipotez¹ t¹ mo¿e przemawiaæ pozytywna korelacja pomiêdzy mikroporowatoœci¹ pomierzon¹
przy u¿yciu CO2 a materi¹ organiczn¹ (TOC-To tal Or ganic Car bon) oraz wyniki zdjêæ uzyskanych
podczas analizy FIB SEM, na których widoczna jest porowata, „g¹bczasta” struktura materii orga-
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nicznej. Ten typ porowatoœci w materii organicznej jest bezpoœrednio odpowiedzialny za procesy sorpcji 
i retencji metanu w ³upkach.

IV konkurs - okres realizacji: 1.07.2014-30.06.2015 (w toku)

Mgr Agata Majewska
Próba rekonstrukcji warunków sedymentacyjnych oraz przemiany diagenetycznych eifelsko–¿yweckich
dolomitów z obszaru Gór Œwiêtokrzyskich

Mgr Izabela Moszumañska
Badania homogenicznoœci sk³adu apatytów i zawartoœci pierwiastków lotnych (H i Cl) oraz ich
stosunków izotopowych w karbonatycie z Phalaborwa Carbonatite Com plex (RPA)

Mgr in¿. Mateusz Kufrasa
Opracowanie modelu strukturalnego i kinematycznego strefy uskokowej Kocka (basen lubelski) z
wykorzystaniem wyników interpretacji danych sejsmicznych oraz technik bilansowania przekrojów
geologicznych

Mgr £ukasz S³onka
Zastosowanie zaawansowanych technik interpretacji sejsmostratygraficznej dla utworów klastycznych
dolnego paleozoiku basenu ba³tyckiego oraz utworów wêglanowych górnej jury niecki nidziañskiej

UDZIA£ W PROJEKTACH BADAWCZYCH PROWADZONYCH POZA INSTYTUTEM

Stosunki izotopowe o³owiu jako wskaŸnik antropogenizacii œrodowiska naturalnego
NCN :2012/-7/N/ST10/03260
Kierownik projektu: Tomasz Biñczycki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, Wydzia³ Przyrod-
niczo-Technologiczny
Wykonawca w ING PAN: Rob ert Anczkiewicz
Typ projektu: NCN badawczy “Preludium”
Data rozpoczêcia: 2012, data zakoñczenia: 2015-02-28

Pomiar sk³adu izotopowego Pb w ró¿nych poziomach glebowych w celu identyfikacji Ÿróde³
zanieczyszczeñ.

Rob ert Anczkiewicz - opiekun naukowy

Rekonstrukcja paleoklimatyczna ostatnich 15 tysiêcy lat w œwietle analiz rocznie laminowanych 
osadów Jeziora Czechowskiego (Bory Tucholskie)
NCN:2011/01/B/ST10/07367
Kierownik projektu: dr hab. B³aszkiewicz Miros³aw, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-
wania im. S. Leszczyckiego PAN
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska
Typ projektu: badawczy
Data rozpoczêcia: 2011-12-08, data zakoñczenia: 2015-06-07

G³ównym celem projektu jest rekonstrukcja zmian paleoklimatycznych w œwietle analiz “multi-
proxy” o wysokiej rozdzielczoœci. Obiektem badañ s¹ osady z otoczenia i dna jeziora Czechowskiego.
Interesuj¹ce jest identyfikacja zmian, jakie zachodzi³y w samym jeziorze oraz w jego otoczeniu, a które
by³y determinowane przez globalne zmiany klimatyczne. W ramach realizacji grantu w 2014 roku
wykonano oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla dla 105 próbek osadów wêglanowych 
z profilu JC12-Oko. Analizie izotopowej poddano 65 próbek z g³êbokoœci 730–966 cm. Próbki pobrane
by³y co 2 lub co 4 cm z silnie wêglanowej gytii jeziornej akumulowanej na dnie jeziora Czechowskie, w
zaroœnietej obecnie NW czêœci jeziora. Zmierzone wartoœci d18O wahaj¹ siê od –11,4 do –6,6‰, a
wartoœci d13C – w granicach –3,3 do +1,7‰. Uzyskane wyniki oznaczeñ izotopowych pozwoli³y na
wydzielenie kilku horyzontów izotopowych dla badanego profilu. Otrzymane dane porównano z wy-
nikami wczeœniej analizowanych osadów z profili Cz2, Cz3, i Cz80. Uszczegó³owienie interpretacji
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danych izotopowych bêdzie mo¿liwe po zestawieniu danych izotopowych, palinologicznych i rezulta-
tów analizy Cladocera.

Prezentacja wyników: publikacja - Kordowski J., B³aszkiewicz M., Kramkowski M., S³owiñski
M., Tyszkowski S., Brauer A., Bryka³a D., Gierszewski P., Lamparski P., Lutyñska M., Miros³aw-
Grabowska J., Noryœkiewicz A.M., Obremska M., Ott F., Wulf S., Zawiska I. “Charakterystyka œro-
dowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia” Landform Anal y sis, Vol. 25: 55-75

Wieloskalowy model wzrostu nowotworu jako kluczowy el e ment systemu do planowania
optymalnej terapii antynowotworowej
NCN: 2013/10/M/ST6/00531
Kierownik projektu: prof. dr hab. Witold Dzwinel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wykonawca w ING PAN: dr Pawe³ Topa
Typ projektu: HAR MO NIA
Data rozpoczêcia: 2014-04-24, data zakoñczenia: 2017-04-24

Celem naukowym projektu, jest opracowanie wieloskalowego modelu wzrostu nowotworu obej-
muj¹cego skale przestrzenne od mikrotkanki (~0,1mm) do tkanki (~10 cm). Wymaga to integracji
dwóch unikalnych modeli numerycznych reprezentuj¹ce ró¿ne skale przestrzenno-czasowe: bazuj¹cy
na metodzie z³o¿onego automatu (Com plex Au tom ata CxA) dyskretny model mikrotkanki oraz model
ci¹g³y wykorzystuj¹cy adaptacyjn¹ metodê falkowej kolokacji (ang. adap tive wave let col lo ca tion -
AWC) reprezentuj¹cy makroskopow¹ dynamikê nowotworu. Zaproponowane zostan¹ równie¿ nowe
schematy adaptacji danych w celu dopasowania modelu do konkretnego typu nowotworu. Umo¿liwi to
symulacje wzrostu guza o rozmiarze kilku centymetrów w warunkach jego ró¿nicowania siê w skali
mikrotkanki. Jako dowód poprawnoœci koncepcji badany bêdzie wp³yw zró¿nicowania guza na dyna-
mikê jego wzrostu w kontekœcie najnowszych badañ zwi¹zanych z tym problemem, oraz proces rozwoju
guza z komórek, które podlega³y procesowi metastazy.

Popularyzacja wyników: Planowane s¹ publikacje konferencyjne oraz w czasopismach o tematyce
onkologicznej oraz informatycznej. W roku 2014 przedstawiono wyniki prac w czasie konferencji ACRI
2014 i opublikowano w postaci recenzowanego artyku³u w materia³ach pokonferencyjnych (seria LNCS).

Wp³yw zmian klimatu na rozwój populacji Cladium mariscus (k³oæ wiechowata) w Europie
Œrodkowo-Wschodniej w ostatnich 2000 lat
NCN:2013/09/B/ST10/01589
Kierownik projektu: dr Mariusz Ga³ka, UAM Poznañ
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska
Typ projektu: w³asny
Data rozpoczêcia: 2013-11-01, data zakoñczenia: 2017-03-01

Zasadniczym celem planowanych badañ jest okreœlenie wp³ywu zmiany klimatu na rozwój po-
pulacji Cladium mariscus w Œrodkowo-Wschodniej Europie podczas ostatnich 2000 lat. W trakcie
badañ chcemy okreœliæ czy wystêpowanie ciep³ych ich³odnych okresów w ci¹gu 2000 lat istotnie
wp³ywa³o na rozwój i wystêpowanie Cladium mariscus na krañcu wschodniej granicy wystêpowania.
Kolejnym celem badañ jest rekonstrukcja œrodowiska wystêpowania Cladium mariscus, tj. typu pod³o¿a
(rodzaju osadów), poziomu wody, pH oraz odtworzenie kopalnej roœlinnoœci rosn¹cej obok C. mariscus
i w bezpoœrednim otoczeniu miejsca jej wystêpowania.

Przebieg i geneza anomalii przewodnictwa elektrycznego w skorupie obszaru Polski oraz ich
znaczenie dla lepszego zrozumienia wg³êbnej budowy geologicznej
NCN: 2011/01/B/ST10/07046
Kierownik projektu: dr hab. Waldemar JóŸwiak, Instytut Geofizyki PAN
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Marek Lewandowski
Typ projektu: badawczy w³asny

Celem proponowanego projektu jest okreœlenie po³o¿enia i zbadanie genezy wielkich, dobrze prze- 
wodz¹cych kompleksów skalnych w skorupie na obszarze Polski, za pomoc¹ sondowañ elektromagne-
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tycznych (EM). Uzyskane przez nas ostatnio rezultaty dowodz¹, ¿e po³o¿enie tych struktur w skorupie
zadziwiaj¹co dobrze koreluje siê z po³o¿eniem frontów deformacji kaledoñskiej, waryscyjskiej i alpej-
skiej. Œwiadczy to, ¿e dobrze przewodz¹ce kompleksy skalne s¹ najprawdopodobniej efektem subsy-
dencji materia³u osadowego w zapadliskach przedgórskich. Nie mniej istotnym celem jest opracowanie i 
gruntowne przetestowanie nowej metodologii interpretacji sondowañ EM. Metody EM wykorzystuj¹
naturalne wariacje pola magnetycznego Ziemi i opieraj¹ siê na zjawisku indukcji elektromagnetycznej.
Umo¿liwiaj¹ konstruowanie modeli rozk³adu przewodnictwa elektrycznego, który to parametr z du¿¹
dok³adnoœci¹ wyró¿nia struktury geologiczne o odmiennych cechach petrofizycznych.

Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Cz I. Pomezania, Pogezania i Warmia
MNiSW: 0114/FNiTP/H11/80/2011
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzis³aw Kobyliñski, Uniwersytet im. Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego, Instytut Archeologii
Wykonawca w ING PAN: dr Maciej Bojanowski
Typ projektu: badawczy
Data rozpoczêcia: 2012-11-23, data zakoñczenia: 2016-11-22

Zadaniem w projekcie jest okreœlenie warunków technologicznych wypa³u ceramiki z wczesnego
œredniowiecza na podstawie badañ petrograficznych.

Wieloaspektowa analiza paleoekologiczna jako klucz do rozwi¹zania problemu
wczesnoholoceñskiej ekspansji wi¹zu (Ulmus) w po³udniowej Polsce i zachodniej Ukrainie
NCN:2012/07/B/ST10/04345
Kierownik projektu: Piotr Ko³aczek, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Wykonawca w ING PAN: dr Micha³ G¹siorowski
Typ projektu: badawczy
Data rozpoczêcia: 2013-03-01, data zakoñczenia: 2016-03-01

Do tej pory przebadano sk³ad gatunkowy fosylnego zespo³u wioœlarek w 17 próbkach osadów po-
chodz¹cych z g³êbokoœci 340–180 cm (analiza co 10 cm). W ca³ym profilu oznaczono szcz¹tki 19
taksonów nale¿¹cych do 4 rodzin (1 do Sididae, 1 do Daphniidae, 1 do Bosminidae i 16 do Chydoridae).
Zmiany sk³adu gatunkowego pozwoli³y na wydzielenie trzech faz rozwoju zespo³u Cladocera. Faza I
(340–275 cm, YD) Charakterystyczn¹ cech¹ fazy jest wystêpowanie planktonicznej Bosmina longiro-
stris. Poœród gatunków litoralnych dominuj¹ taksony zwi¹zane z roœlinnoœci¹ zanurzon¹ (Camptocercus 
rectirostris, Graptoleberis testudinaria, Acroperus harpae). Faza II (275–205 cm, PB) Ca³kowity zanik
form planktonicznych. W litoralu ekspansja Alonella nana a spadek udzia³u A. harpae, C. rectirostris i
przede wszystkim Chydorus sphaericus. W pocz¹tkowym okresie nastêpuje spadek ró¿norodnoœci
gatunkowej i iloœci szcz¹tków, ale w drugiej czêœci tej fazy nastêpuje odbudowa zespo³u Cladocera. Faza 
III (205–180 cm, PB) Zanik wielu taksonów a rozwój form wskazuj¹cych na obni¿enie pH wód zbior-
nika i jego intensywne zarastanie (Alonella excisa, Chydorus sphaericus i Chydorus sphaericus var.
caelatus). WyraŸnie spada ca³kowita koncentracja szcz¹tków wioœlarek. Interpretacja W m³odszym
dryasie zbiornik mia³ charakter niewielkiego jeziora z dobrze rozwiniêt¹ stref¹ otwartej wody (obecnoœæ
planktonu) i roœlinnoœci¹ makrofitow¹. W litoralu dominuj¹ taksony zwi¹zane z roœlinnoœci¹ zanurzon¹
a doœæ istotny udzia³ Graptoleberis testudinaria wskazuje na wystêpowanie w tym czasie zbiorowisk z
Chara. W pocz¹tkowym okresie wystêpuj¹ taksony mog¹ce wskazywaæ na okresowy dop³yw wód rzecz-
nych do jeziora. W fazie drugiej dochodzi do wyraŸnej zmiany charakteru zbiornika. Nastêpuje jego
szybkie zarastanie przez roœlinnoœæ o liœciach p³ywaj¹cych. Dowodzi tego zanik planktonu i rozwój innego
zespo³u wioœlarek bentonicznych. Ostatnia faza to dalsze zarastanie jeziora i jego stopniowa zmiana w
torfowisko. Pojawiaj¹ siê gatunki wyraŸnie wskazuj¹ce na obni¿enie pH wód zbiornika (Alonella excisa).

Fotoaktywne nanomateria³y hybrydowe otrzymane na bazie minera³ów o budowie warstwowej
NCN: 2014
Kierownik projektu: dr in¿. Jakub Matusik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w
Krakowie; Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska
Wykonawca w ING PAN: dr in¿. Marek Szczerba
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Typ projektu: Grant NCN Opus
Data rozpoczêcia: 2014-12-01, data zakoñczenia: 2017-12-31

Celem projektu jest chemiczna modyfikacja wybranych minera³ów warstwowych poprzez wpro-
wadzenie fotoaktywnych cz¹steczek a nastêpnie przebadanie w³aœciwoœci tych kompozytów m.in. z
wykorzystaniem modelowania molekularnego.

Proweniencja perykratonicznych ³upków syluru na platformie wschodnioeuropejskiej –
w poszukiwaniu zaginionego Ÿród³a materia³u klastycznego basenu przedgórskiego
NCN: OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szczepan J. Porêbski, WGGiOŒ AGH
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Rob ert Anczkiewicz, dr Artur Kêdzior, dr hab. Stanis³aw Mazur,
dr Mariusz Paszkowski
Typ projektu: badawczy
Data rozpoczêcia: 2013-03-07, data zakoñczenia: 2016-03-06

Celem projektu jest ustalenie œrodowiska tektonicznego w jakim dosz³o do depozycji sylurskich
sukcesji mu³owcowych na krawêdzi platformy wschodnioeuropejskiej. Zamierzamy wyjaœniæ czy basen 
sylurski powsta³ w rezultacie znacznej subsydencji pasywnego obrze¿enia paleokontynentu Baltiki czy
raczej w efekcie ugiêcia krawêdzi tego kontynentu pod ciê¿arem orogenu kaledoñskiego. Jeœli druga z
wymienionych hipotez jest prawdziwa, to niewiadom¹ pozostaje wspó³czesne po³o¿enie orogenu obci¹-
¿aj¹cego w sylurze krawêdŸ Baltiki i kwestia ta bêdzie przedmiotem naszych badañ. Zamierzamy
przetestowaæ hipotezê robocz¹, zgodnie z któr¹ orogen rozwiniêty pierwotnie wzd³u¿ krawêdzi Baltiki
zosta³ nastêpnie przemieszczony o setki kilometrów ku NW na prze³omie syluru i dewonu na skutek
prawoskrêtnych ruchów przesuwczych wzd³u¿ systemu uskokowego Kraków–Ham burg–Dobrud¿a,
którego segmentami s¹ uskoki Odry i Kraków–Lubliniec. Na skutek tego przemieszczenia autochto-
niczny basen przedgórski kaledonidów, spoczywaj¹cy na sk³onie platformy wschodnioeuropejskiej i
przed³u¿aj¹cy siê na obszar terranów ma³opolskiego i ³ysogórskiego wystêpuje obecnie naprzeciwko
terranu brnovistulicum, który nie nale¿y do strefy perykaledoñskiej.

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
Typ projektu: badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 2011-12-13, data zakoñczenia: 2014-12-12

Przegl¹d literatury i opracowanie dwóch rozdzia³ów artyku³u przegl¹dowego dotycz¹cego historii
wody na Marsie. Pierwszy rozdzia³ dotyczy dowodów na obecnoœæ wody wynikaj¹cych z obserwacji
geomorfologicznych, drugi – dowodów wynikaj¹cych z analiz mineralogicznych, m.in. najstarszych
basenów impaktowych na Marsie.

Osadnictwo paleolityczne doliny Wod¹cej i doliny Udorki (Wy¿yna Czêstochowska) na tle
uwarunkowañ paleoœrodowiskowych
NCN:2011/01/N/HS3/01299
Kierownik projektu: dr Magdalena Sudo³, Wydzia³ Nauk Historycznych, Uniwersytet Miko³aja Kopernika
Wykonawca w ING PAN: dr Maciej T. Krajcarz, dr Magdalena Krajcarz
Typ projektu: NCN, PRELUDIUM
Data rozpoczêcia: 2011-12-01, data zakoñczenia: 2014-11-30

W 2014 r. zakoñczono realizacjê projektu. W efekcie uda³o siê przebadaæ wykopaliskowo szeœæ
stanowisk jaskiniowych: Schronisko w Smoleniu III, Schronisko w Górze Smoleñ II, Schronisko nad
Jaskini¹ Zegar, Schronisko w Udorzu II, Schronisko w Dolinie Udorki I i Jaskinia Perspektywiczna,
które poddano kompleksowym badaniom archeologiczno-antropologiczno-paleontologiczno-geolo-
gicznym. Przeprowadzono tak¿e ekstensywne badania prospekcyjne terenu SE czêœci Wy¿yny Ryczow- 
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skiej. Wyniki pozwalaj¹ na ugruntowanie wiedzy o osadnictwie w górnym i schy³kowym paleolicie oraz 
mezolicie na badanym obszarze. Osadnictwo w wymienionych okresach nie by³o jedynie epizodyczne,
jak wczeœniej uwa¿ano, ale mia³o charakter stosunkowo intensywny i wi¹za³o siê przede wszystkim z
pozyskiwaniem i obróbk¹ bardzo dobrych jakoœciowo surowców krzemiennych. Od strony geologicznej 
najwa¿niejsze s¹ wyniki badañ Schroniska w Smoleniu III. Odkryto i zadokumentowano tam wyj¹t-
kowy jak na polskie warunki profil holoceñskich osadów jaskiniowych. Profil jest wielowarstwowy,
poszczególne czêœci sekwencji odpowiadaj¹ póŸnemu glacja³owi (warstwy 7, 8), fazom preborealnej i
borealnej (w. 5, 5a, 6), atlantyckiej (w. 4), subborealnej (w. 2) i subatlantyckiej (w. 1, 1a). Profil ten
mo¿na traktowaæ jako reperowy, a w przysz³oœci byæ mo¿e nawet holotypowy, profil jednostki litostra-
tygraficznej obejmuj¹cej holoceñskie osady jaskiniowe. Równie wa¿ne jest stanowisko Jaskinia Pers-
pektywiczna. Jaskiniê tê odkryto dla nauki w wyniki realizacji projektu – wczeœniej znane by³y jedynie
okoliczne nawisy skalne, nosz¹ce nazwê Schroniska Perspektywicznego. W jaskini rozpoczêto badania
skomplikowanego uk³adu osadów holoceñskich i póŸnoplejstoceñskich, zawieraj¹cych bogate poziomy
kulturowe i koœci zwiêrzêce. Jest to zbyt wa¿ne i du¿e stanowisko do ca³oœciowego przebadania jak na
mo¿liwoœci 3-letniego projektu “Preludium”. Badania z pewnoœci¹ wymagaj¹ kontynuacji w przysz³oœci 
na szeroko zakrojon¹ skalê.

Prezentacja wyników: dwa artyku³y w Anthropologie. In ter na tional Jour nal of the Sci ence of Man i 
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 23: 53-68.

eVOLUTUS: symulator wieloskalowych procesów ewolucyjnych testowanych na otwornicach
NCN:2013/09/B/ST10/01734
Kierownik projektu: dr in¿. Pawe³ Topa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wykonawca w ING PAN: Jaros³aw Tyszka, Pawe³ Topa
Typ projektu: OPUS
Data rozpoczêcia: 2014-03-04, data zakoñczenia: 2017-03-04

Proponujemy now¹ metodê badawcz¹, która znajdzie zastosowanie w naukach o Ziemi, w szcze-
gólnoœci w dziedzinach paleontologii, paleoekologii, paleoceanografii oraz morfologii teoretycznej.
Naszym g³ównym celem jest skonstruowanie nowego algorytmicznego œrodowiska do testowania i sy-
mulacji zasad ewolucji oraz ich z³o¿onych konsekwencji dla organizmów w okreœlonych dynamicznych
warunkach siedliskowych, zmiennych w czasie geologicznym i przestrzeni. Organizmem modelowym
bêd¹ otwornice – jednokomórkowe organizmy eukariotyczne, które bardzo licznie zasiedlaj¹ morskie
strefy pelagiczne i bentoniczne oraz prezentuj¹ wyj¹tkowo kompletny zapis kopalny, pochodz¹cy z
ca³ego fanerozoiku.

Jaskinia Ciemna w Ojcowie. Zespo³y kulturowe i chronostratygrafia
MNiSW:N N109 185240
Kierownik projektu: prof. dr hab. Pawe³ Valde-Nowak, Wydzia³ Historyczny, Uniwersytet Jagielloñski
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Maciej T. Krajcarz
Typ projektu: badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 13.06.2011, data zakoñczenia: 12.06.2014

Realizacjê projektu zakoñczono w bie¿¹cym roku 2014. Wiêkszoœæ prac geologicznych przepro-
wadzono w roku 2012, pozosta³¹ czêœæ w roku 2013. W bie¿¹cym roku prowadzone by³y jedynie badania
archeologiczne, konsultowane z geologami z ING PAN. Projekt pozwoli³ na rozpoznanie sekwencji
warstw kulturowych w komorze Jaskini Ciemnej. Jednoznaczne powi¹zanie warstw z komory z warst-
wami znanymi z obszaru przedjaskiniowego, opisywanymi niejednokrotnie w literaturze, okaza³o siê
trudne. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z odmiennym wykszta³ceniem litologicznym – osady na zew-
n¹trz to przede wszystkim lessy, osady w komorze – gruz i gliny jaskiniowe. Poziomy z zewn¹trz uda³o siê
mimo to skorelowaæ z poziomami z komory dziêki datowaniom radiowêglowym. W komorze wystêpuje
szereg poziomów kulturowych znacznie starszych od poziomów z zewnêtrznej czêœci. Od strony geolo-
gicznej najwa¿niejszym osi¹gniêciem jest opisanie profilu osadów jaskiniowych zapisuj¹cych wyj¹tkowo
d³ugi czas. Profil ten mo¿na porównaæ jedynie z dwoma innymi jaskiniami w Polsce – jaskini¹ Biœnik i
Nietoperzow¹. Przyk³ad Jaskini Ciemnej pokazuje, ¿e sytuacja z Biœnika i J. Nietoperzowej nie jest
wyj¹tkowa, a osady z okresów MIS 5 i MIS 6 zachowuj¹ siê w niektórych Polskich jaskiniach.
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Marmora Asiatica. Ku archeopetrologii w Polsce
NCN:2012/07/E/HS3/03971
Kierownik projektu: dr Dagmara Wielgosz-Rondolino, Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Historyczny
Wykonawca w ING PAN: dr Maciej Bojanowski
Typ projektu: badawczy
Data rozpoczêcia: 2013-08-28, data zakoñczenia: 2018-08-27

Zadaniem jest przeprowadzenie badañ petrologicznych i geochemicznych (m.in. sk³ad izotopowy
C, O, Nd, Sr) marmurów z Azji Mniejszej, które wykorzystywane by³y w budownictwie i sztuce
staro¿ytnej Grecji i Rzymu. Celem badañ jest stworzenie bazy danych w³aœciwoœci archeometrycznych
tych marmurów i nastêpnie okreœlenie przydatnoœci ró¿nych narzêdzi do okreœlania pochodzenia mar-
murów z zabytków.

Krajobraz wczesnoœredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego
w Poganowie stanowisko IV
NCN: 2011/01/B/HS3/04167
Kierownik projektu: mgr Mariusz Wyczó³kowski, Muzeum im. Wojciecha Kêtrzyñskiego
Wykonawca w ING PAN: dr Elwira Sienkiewicz
Typ projektu: badawczy w³asny
Data rozpoczêcia: 2011-12-01, data zakoñczenia: 2014-12-01

W roku 2014 zakoñczono analizê diatomologiczn¹ profilu osadów jeziornych ze stanowiska SD2.
£¹cznie zbadano 70 próbek osadów, w których oznaczono 141 gatunków okrzemek nale¿¹cych do 34
rodzajów. Na g³êbokoœciach 5,14–6,94 i 8,64–8,74 m nie stwierdzono ¿adnych okryw okrzemek. Praw-
dopodobnie brak okryw okrzemek by³ zwi¹zany ze zbyt wysok¹ koncentracj¹ wêglanu wapnia w zbior-
niku, który spowodowa³ rozpuszczenie ich krzemionkowych pancerzyków. Pocz¹tkowa faza istnienia
jeziora charakteryzowa³a siê dominacj¹ gatunków bentosowych i litoralnych z rodzaju Fragilaria. Ma³e
formy Fragilaria czêsto s¹ pionierami w zbiornikach o zimnych wodach ubogich w substancje od¿ywcze
powstaj¹cych na prze³omie póŸnego glacja³u i holocenu. O stopniowej poprawie warunków edaficznych 
i wy¿szych temperaturach œwiadczy ekspansywny rozwój taksonów planktonicznych ¿yj¹cych w strefie
otwartej wody zasobnej w nutrienty, np. Cyclotella spp. i Stephanodiscus spp. Kolejna faza rozwoju
zbiornika zwi¹zana jest z ponown¹ dominacj¹ gatunków bentosowych, co œwiadczy o obni¿eniu po-
ziomu wody w jeziorze, a rozwój taksonów alkalibiontycznych (np. Navicula scutelloides) o wzroœcie
¿yznoœci tego zbiornika.

Sedymentologiczno-tektoniczna ewolucja basenu Orawsko-Nowotarskiego i jej relacja
do neogeñskiej ewolucji Karpat wewnêtrznych
NCN:2011/01/B/ST10/07591
Kierownik projektu: dr hab. Anna Wysocka, Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Geologii
Wykonawca w ING PAN: dr Maciej Bojanowski, dr Urszula Czarniecka
Typ projektu: badawczy
Data rozpoczêcia: 2011-11-15, data zakoñczenia: 2014-12-14

Celem projektu by³o wykorzystanie zapisu sedymentologicznego w basenie orawsko-nowotarskim 
oraz struktur tektonicznych powsta³ych w trakcie jego rozwoju do odtworzenia przebiegu neogeñskich
procesów geologicznych, jakie zachodzi³y w jego s¹siedztwie, co pozwoli³o spojrzeæ na nowo na neo-
geñsk¹ ewolucjê tego regionu. Wykonana zosta³a szczegó³owa analiza budowy geologicznej basenu z
wykorzystaniem szerokiego spektrum nowoczesnych metod badawczych takich jak analiza œrodowisk
sedymentacyjnych, analiza cech petrograficznych i geochemicznych osadów, okreœlenie wieku bez-
wzglêdnego i wzglêdnego osadów, analiza strukturalna i analiza w³aœciwoœci geomechanicznych ska³,
badania termochronologiczne, p³ytkie badania geofizyczne. Efektem wykonanych badañ jest szczegó-
³owa charakterystyka historii rozwoju i wype³nienia basenu, która dostarcza wa¿nych informacji o
neogeñskiej ewolucji obszarów s¹siednich (Tatry, Podhale, PPS, S czêœæ p³aszczowiny magurskiej).
G³ównym zadaniem wykonawcy z ING PAN by³o okreœlenie pochodzenia materia³u detrytycznego
basenu orawsko-nowotarskiego. Osady grubodetrytyczne analizowane by³y za pomoc¹ klasycznych
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metod petrologicznych, m.in. analiza frakcji ciê¿kiej. Jednak, g³ównych typem osadów basenu s¹ py-
³owce i i³owce, które zosta³y badane metodami izotopowymi (sk³ad izotopów Nd i Sr). Wykona³em
tak¿e badania petrograficzne piroklastyków. Ponadto, przeprowadzono interpretacjê œrodowiska diage-
nezy osadów za pomoc¹ badañ izotopowych i petrograficznych utworów wczesnodiagenetycznych
wystêpuj¹cych w osadach basenu.

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)
MNiSW:691/N/Ukraina/2010/)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria £anczont, UMCS
Wykonawca w ING PAN: T.Madeyska, M.T. Krajcarz, M. Krajcarz
Typ projektu: miêdzynarodowy niewspó³finansowany
Data rozpoczêcia: 2010-05-20, data zakoñczenia: 2015-05-19

Zakoñczono badania terenowe i analityczne, przygotowano do druku 4 artyku³y do czasopism
indeksowanych, opracowano po recenzjach 2 artyku³y, rozpoczêto graficzne zestawienia wyników
ca³ego projektu i pisanie tekstu monografii. Zespó³ z ING opracowuje wyniki analiz geochemicznych,
paleopedologicznych oraz czêœæ faunistycznych.

Prezentacja wyników: Cz¹stkowe opracowania prezentowano na miêdzynarodowych konferen-
cjach we Wroc³awiu, Toruniu i Lwowie

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
Typ projektu: miêdzynarodowy niewspó³finansowany
Data rozpoczêcia: 2010-12-01, data zakoñczenia: 2015-11-30

Wykonano analizy chondrytu wêglistego Mighei za pomoc¹ skaningowego mikroskopu elektrono- 
wego, bez pokrycia p³ytki cienkiej wêglem. Analizowano zarówno materia³ w obrêbie chondruli, jak i
matriks otaczaj¹cego chon drule. Interpretacja i porównanie z wynikami uzyskanymi za pomoc¹ spektro- 
metru Ramana w toku.

Popularyzacja wyników: Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki 2014 - pokaz CHOMIK-a w ramach imprezy
“W stronê Marsa i dalej: spotkanie z komet¹”, 19-20.09.2014

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) anal y sis
FNP Nr Pomost Powrotny BIS/2012-5/1
Kierownik projektu: dr Niska Monika, Instytut Geografii i Studiów Reginalnych Pomorska Akademia
Pedagogiczna w S³upsku
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska
Typ projektu: grany powrotny
Data rozpoczêcia: 2012-08-01, data zakoñczenia: 2015-07-31

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
projekt daje mo¿liwoœæ okreœlenia krótkotrwa³ych zmian klimatycznych, jakie niew¹tpliwie mia³y
miejsce w tym interglacjale, a szczególnie w jego koñcowej czêœci. Wyniki analizy szcz¹tków Cladocera 
zachowanych w osadach jeziornych umo¿liwiaj¹ przedstawienie rekonstrukcji rozwoju jezior a poœ-
rednio 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
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zmiany klimatyczne. Analiza sk³adu gatunkowego Cladocera i oznaczeñ izotopów trwa³ych pozwoli od- 
tworzyæ zmiany paleoklimatyczne i warunki sedymentacji w zbiornikach w czasie ich istnienia (Hof-
mann 2000, Nitychoruk 2000) w okresie wolnym od wp³ywu dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka.
W 2014 roku wykonano analizê izotopow¹ dla osadów z profilu Kub³owo (centralna Polska). Ozna-
czono zawartoœæ TOC i TN oraz obliczono stosunek C/N dla 97 prób osadów organicznych z g³êbokoœci
500–1050 cm. Rezultaty analizy materii organicznej umo¿liwi³y rekonstrukcjê zmieniaj¹cych siê wa-
runków œrodowiska oraz genezy materii organicznej. Zawartoœæ wêgla organicznego (TOC) zmienia³a
siê od 1 do 40% i by³a œciœle zwi¹zana z warunkami klimatycznymi. W czasie interglacja³u eemskiego
zawartoœæ TOC systematycznie wzrasta³a. Najni¿sze wartoœci zanotowano w czasie najzimniejszych
okresów w czasie sta dia³ów Herning, Rederstall i Schalkholz zlodowacenia Wis³y. Stosunek C/N ra tio
waha³ siê od 13 do 34. Najwy¿sze wartoœci wystêpowa³y w czasie interstadia³u Brörup zlodowacenia
Wis³y. Wartoœci d13C zmienia³y siê w granicach –27,9 do –12,9‰, a wartoœci d15N oscylowa³y miêdzy
–1,6 i +5,3‰.

Prezentacja wyników: Przygotowanie abstraktu posteru na konferencjê INQUA 2015, Nagoya,
Japonia

Tar get ing Shale Gas with Ad vanced Min er al ogy and Geo chem is try (SGMG)
Kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Derkowski
Koordynator: Chev ron ETC, Hous ton, TX, USA
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.

W 2014 r. zakupiono aparaturê do pomiaru adsorpcji gazów w warunkach wysokociœnieniowych i
wdro¿ono proces pomiarowy.

Prezentacja wyników: dwie publikacje w Amer i can Min er al o gist i En ergy and Fu els.

Wykorzystanie zawansowanych badañ sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwañ
i charakteryzacji z³ó¿ wêglowodorów niekonwencjonalnych zwi¹zanych ze ska³ami ³upkowymi
na przyk³adzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce
NCBiR: BG1/JURASHALE/13
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Krzywiec
Pracownicy: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec prof. nadz. ING PAN, mgr in¿. £ukasz S³onka, mgr in¿. Monika
Plech, mgr in¿. Mateusz Kufrasa, dr hab. Stanis³aw Mazur prof nadzw. ING PAN, mgr inz. Mateusz
Miko³ajczak, Agata Stypa
Typ projektu: w ramach programu NCBiR: Wsparcia rozwoju technologii zwi¹zanych z pozyskiwaniem
gazu ³upkowego Blue Gas – Polski Gaz £upkowy.
Data rozpoczêcia: 01/07/2013, data zakoñczenia: 31/03/2015

Celem prowadzonych badañ jest opracowanie iloœciowych (zbilansowanych) modeli ewolucji
diapiru K³odawy, uwzglêdniaj¹cych dynamikê cechsztyñskich ewaporatów, ich budowê wewnêtrzn¹,
tektonikê pod³o¿a pod-cechsztyñskiego, tektonikê pokrywy mezozoicznej oraz wzajemny wp³yw prze-
mieszczaj¹cych siê mas solnych i mezozoicznych systemów osadowych. Analizowane bêd¹ dwa zasad-
nicze etapy ewolucji struktur solnych, zwi¹zane z etapem subsydencji bruzdy œródpolskiej oraz jej
inwersji.

W 2014 r. prace badawcze dotyczy³y ró¿nych aspektów interpretacji danych sejsmicznych
Prezentacja wyników: referaty na konferencjach: (1). AAPG Eu ro pean Re gional Con fer ence & Ex -

hi bi tion, Bar ce lona, Hiszpania, 13-15.05.2014; (2). 76th EAGE Con fer ence & Ex hi bi tion, Am ster dam,
Holandia, 16-19.06.2014; (3). AAPG In ter na tional Con fer ence & Ex hi bi tion, Is tan bul, Tur key, 14-17.
09.2014; (4). GeoShale - Re cent Ad vances in Ge ol ogy of Fine-Grained Sed i ments, War saw, 24-26.09.
2014; (5). “Potencja³ badawczy ING PAN dla nauki i praktyki”, 4.12.2014; (6). dni otwarte ING PAN
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Pro ject: Re con struct ing the Tri as sic north ern Barents Shelf; ba sin infill pat terns con trolled by
gen tle sags and faults
Re search Coun cil of Nor way: pro ject num ber 234152
Kierownik projektu: prof. dr Alvar Braathen (Uniwersytet w Oslo, Institutt for Geofag);
Partnerzy: UiO, Ed i son Oil, Lundin, Norsar, Tullow, Parma, Statoil, RWE Dea, Unis, NGU, NPD, PAN
Koordynator ze strony ING PAN: prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
Pracownicy: Urszula Czarniecka, Krzysztof P. Krajewski, Marek Lewandowski
Typ projektu: badwaczy, miêdzynarodowy
Data rozpoczêcia: 10.04.2014, data zakoñczenia: 30.06.2017
Opis patrz: Wspólpraca Miêdzynarodowa
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V. KONSORCJA NAUKOWE

1. Konsorcjum “Centrum Badañ Ziemi i Planet (GeoPlanet)”
Umowa zawarta w dniu 30.03.2009 r. pomiêdzy:
– Instytutem Geofizyki PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Centrum Badañ Kosmicznych PAN
– Instytutem Oceanologii PAN
– Centrum Astronomicznym im. Miko³aja Kopernika PAN (wst¹pi³o 2012)

Celem powo³ania Konsorcjum jest konsolidacja i wzmocnienie potencja³u badawczego, naukowego
oraz zadañ badawczych w zakresie ich dzia³añ statutowych w obszarze planetologii, geofizyki, oceano-
logii 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 Sur vey,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
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. W roku 2013 odby³o siê spotkanie Earth Sci ence Board
w Erice (W³ochy), poœwiêcone promocji GeoResorces, szczególnie w publikacjach Komisji Europejskiej.

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)

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. W chwili obecnej
konsorcjum nie jest aktywne ze wzglêdów organizacyjnych i braku wspólnych projektów badawczych.

3. Konsorcjum Naukowe: “Laboratorium Badañ Rdzeni Osadów”
Umowa zawarta 27.04.2010 r. pomiêdzy:
 – Uniwersytetem Gdañskim
– Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich
– Instytutem Oceanologii PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
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Celem Konsorcjum jest wspólne wykorzystanie najnowoczeœniejszej aparatury umo¿liwiaj¹cej
nieinwazyjne badania rdzeni osadów oraz zapewnienie dostêpu do niej polskiemu œrodowisku badaczy
dzia³aj¹cych w obszarze rekonstrukcji zmian œrodowiska przyrodniczego w oparciu o osady jeziorne,
torfowe i morskie.

4. Konsorcjum „Centrum Badañ nad Faun¹ Plejstocenu Europy (CBFPE)”
Umowa zawarta 17.12.2010 r. pomiêdzy
– Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN
– Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Uniwersytetem Wroc³awskim
– Uniwersytetem Warszawskim

Celem utworzenia konsorcjum jest stworzenie w Polsce znacz¹cego oœrodka edukacji i badañ nad
faun¹ plejstocenu poprzez:

1) Realizowanie projektów naukowo-badawczych o du¿ym znaczeniu dla zrozumienia procesów
zachodz¹cych w œrodowisku w wyniku zmian klimatycznych, ewolucji i przyczyn wymierania poszcze-
gólnych gatunków zwierz¹t, ustalenia mo¿liwoœci restytucji gatunków wymar³ych i zagro¿onych.

2) Stworzenie i rozwój infrastruktury badawczej w postaci powi¹zanych ze sob¹ laboratoriów
œrodowiskowych odpowiedzialnych za badania i edukacjê w czterech obszarach:

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

– Nowoczesne metody izotopowe s³u¿¹ce do datowania zachowanych w jaskiniach szcz¹tków
zwierz¹t z okresu plejstocenu oraz badañ paleoœrodowiska.

– Badania szcz¹tków zwierz¹t w oparciu o klasyczne metody paleontologiczne. Rekonstrukcja
warunków paleoœrodowiskowych na podstawie badañ geomorfologicznych i geologii osadów z okresu
plejstocenu.

– Rozwój i integracja placówek naukowych wchodz¹cych w sk³ad instytucji bêd¹cych cz³onkami
konsorcjum umo¿liwi wspólne podejmowanie du¿ych projektów badawczo-edukacyjnych oraz skuteczn¹
wspó³pracê z najsilniejszymi oœrodkami zagranicznymi zajmuj¹cymi siê podobn¹ problematyk¹.

5. Konsorcjum „Lubocino”
Umowa zawarta 04.02.2011 r. pomiêdzy:
– Instytutem Nafty i Gazu
– Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ im. St. Staszica
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Pañstwowym Instytutem Geologiczny-Pañstwowym Instytutem Badawczym
– Uniwersytetem Warszawskim

Celem Konsorcjum jest wspólne przygotowanie i z³o¿enie wspólnej oferty w postêpowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego pt.: Kompleksowa analiza materia³u rdzeniowego z odwiertu Lubo-
cino-1 pod kontem prospekcji gazu ³upkowego z ujednolicon¹ dokumentacj¹ koñcow¹” zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz – w przypadku przyznania Kontraktu w postêpowaniu
– wspólnej jego realizacji na zasadach okreœlonych w niniejszej umowie.

6. Konsorcjum Naukowe „Cz³owiek – Œrodowisko”
Umowa zawarta w dniu 6 grudnia 2012 r. pomiêdzy:
– Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN,
– Instytutem Ochrony Przyrody PAN,
– Uniwersytetem Jagielloñskim

Celem Konsorcjum jest koordynacja dzia³añ empirycznych i teoretycznych w wa¿nych dla Stron
Konsorcjum obszarach nauki, kszta³cenia kadry w zakresie podstawowych problemów nauk biolo-
gicznych i nauk o Ziemi oraz wszelkich obszarów interdyscyplinarnych na styku tych dziedzin. Szcze-
gólnym przedmiotem tych badañ s¹ zagadnienia dotycz¹ce ochrony ró¿norodnoœci biologicznej, roz-
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woju zrównowa¿onego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju w dobie globalnych zmian œrodo-
wiskowych i spo³eczno gospodarczych.

7. Konsorcjum „Narodowe Muzeum Przyrodnicze – Konsorcjum Kraków”
Umowa zawarta w dniu 23.01.2013 r. pomiêdzy:
– Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN
– Instytutem Botaniki im. W. Szafera PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN

Celem powo³ania Konsorcjum jest wspólne dzia³anie stron na rzecz reaktywowania dzia³alnoœci
dokumentacyjnej i wystawienniczej Narodowego Muzeum Przyrodniczego (powo³anego rozporz¹dze-
niem Ministra Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego w dniu 24 wrzeœnia 1919 roku), przy
zapewnieniu odpowiednich do tego warunków lokalowych i finansowych.

8. Konsorcjum „Wi sent”
Umowa zawarta 6 12.2012 r. pomiêdzy:
– Wi sent Oil & Gas Sp. z o.o.
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Uniwersytetem Jagielloñskim

Celem Konsorcjum jest wspólny wniosek na I konkurs do NCBiR na projekt p.t. „Technologia
wykrywania i oceny dolno paleozoicznych ³upków roponoœnych i gazonoœnych we wschodniej czêœci
Basenu Ba³tyckiego”, w ramach programu krajowego: Blue Gas – Polski Gaz £upkowy. Wsparcie
rozwoju technologii zwi¹zanych z pozyskiwaniem gazu ³upkowego (nie zaakceptowany do realizacji)

9. Konsorcjum „Strzelecki PAN” :
Umowa zawarta w dniu 04.06. 2013 r. pomiêdzy:
– Strzelecki Energia PAN Sp. z o.o.
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Instytutem Geofizyki PAN

Celem Konsorcjum jest wspólny wniosek na I konkurs do NCBiR na projekt p.t. „Wykorzystanie
zaawansowanych badañ sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwañ i charakteryzacji z³ó¿ wêglowo- 
dorów niekonwencjonalnych zwi¹zanych ze ska³ami ³upkowymi na przyk³adzie rozeznania utworów
triasu i jury w centralnej Polsce (akronim : JURASHALE)”, w ramach programu krajowego: Blue Gas –
Polski Gaz £upkowy. Wsparcie rozwoju technologii zwi¹zanych z pozyskiwaniem gazu ³upkowego
(zaakceptowany do realizacji).

10. Konsorcjum “Polskie Konsorcjum Polarne”
Umowa zawarta w dniu 23.07.2012 r. pomiêdzy:
– Uniwersytetem Œl¹skim
– Uniwersytetem Jagielloñskim
– Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
– Uniwersytetem Marii Sk³odowskiej - Cu rie
– Uniwersytetem Gdañskim
– Uniwersytetem Jana Kochanowskiego
– Uniwersytetem Miko³aja Kopernika
– Uniwersytetem Wroc³awskim
– Instytutem Geofizyki PAN
– Instytutem Oceanologii PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Akademia Morska w Gdyni

Celem Konsorcjum jest:
– partnerska wspó³praca w du¿ych programach i projektach miêdzynarodowych, jako zorganizo-

wany zespó³ oœrodków naukowych i jednostek gospodarczych maj¹cych wp³yw na ich kreowanie i
ustalanie priorytetów w gremiach krajowych i miêdzynarodowych;

– wspólne przygotowanie wniosków o finansowanie interdyscyplinarnych i wyspecjalizowanych
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projektów badawczych ze œrodków krajowych i miêdzynarodowych (NCN, NCBiR i inne) oraz zagra-
nicznych (np. EU Horyzont 2020);

– wspólne dzia³ania na rzecz du¿ej infrastruktury badawczej dla polskich badañ polarnych. Sta-
rania o w³aœciwe utrzymanie istniej¹cego potencja³u, rozwój i budowê nowej infrastruktury (stacje
polarne, statki, laboratoria stacjonarne i mobilne). Wspó³praca w efektywnym i pe³nym wykorzystaniu
tej infrastruktury wed³ug klarownych zasad partnerskich; 

– wspó³praca logistyczna krajowa i zagraniczna w przygotowaniu wypraw badawczych;
– wspó³praca w dzia³aniach dla implementacji wyników badañ polarnych w praktyce (gospo-

darczej, spo³ecznej, edukacyjnej i politycznej); wspó³udzia³ jednostek z sektora gospodarczego;
– wspólna organizacja konferencji naukowych o randze miêdzynarodowej oraz wspieranie publi-

kacji o fundamentalnym znaczeniu dla pozycji polskich badañ polarnych na œwiecie;
– wspó³praca w popularyzacji w spo³eczeñstwie istoty celów badañ obszarów polarnych oraz

uzyskiwanych wyników; 
– stymulowanie wszelkich innych wspólnych dzia³añ dla rozwoju polskich badañ obszarów po lar-

nych i praktycznego wykorzystania ich wyników.

11. Konsorcja naukowe zawarte w celu z³o¿enia wspólnego wniosku do NCN na konkurs:
„OPUS 8” /15.12.2014 r./
Umowa zawarta w dniu 12.12.2014 r. pomiêdzy:
– Instytutem Fizyki J¹drowej im. Henryka Niewodniczañskiego PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN

Wniosek badawczy p.t. „ Poszukiwanie œladów penetracji Ziemi przez barionow¹ ciemn¹ materiê
poprzez badanie anomalii, w tym izotopowych, w ska³ach w pobli¿u kominów kimberlitowych”

Umowa zawarta w dniu 12.11.2014 r. pomiêdzy:
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Instytutem Geofizyki PAN

Wniosek badawczy p.t. „ Struktura i ewolucja geologiczna kratonu wschodnioeuropejskiego i jego
pokrywy osadowej w pólnocno-wschodniej Polsce na podstawie kompleksowej interpretacji i modelo-
wañ danych geologicznych i geofizycznych”.

Umowa zawarta w dniu 12.12.2014 r. pomiêdzy:
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy 

Wniosek badawczy p.t. „Badania zawartoœci i rozk³adu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w
wodach mineralnych i termalnych Polski”
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VI. EKSPERTYZY I ZLECENIA

EKSPERTYZY

Ekspertyza dla: Akademia Góniczo-Hutnicza pt. Sk³ad izotopowy C i O sylurskich konkrecji wêgla-
nowych i ich interpretacja pod k¹tem pochodzenia wód porowych
Autor: dr Maciej Bojanowski

Przeprowadzono interpretacjê wyników wykonanych w Laboratorium Datowania Izotopowego i
Badañ Œrodowiska analiz sk³adu izotopów trwa³ych wêgla i tlenu konkrecji wêglanowych.

Ekspertyza dla: Chev ron USA, pt. Struc tural Anal y sis & Tec tonic His tory of the South ern Lublin Ba sin
Autorzy: dr hab. Krzywiec, P., dr G¹ga³a, L., dr hab. Mazur, S., dr Paszkowski, M., mgr Kufrasa, M., mgr
S³onka, £., mgr Plech, M.

Firma Chev ron i zespó³ badawczy pod kierownictwem dr Piotra Krzywca wspólnie opracowali
regionalny strukturalny i tektoniczny model dla po³udniowej czêœci basenu lubelskiego i jego otoczenia.
Celem prowadzonych prac by³y wspomo¿enie firmy Chev ron w jej pracach nad ocen¹ potencja³u
wystêpowania gazu ³upkowego na obszarze jej czterech koncesji: Kraœnik, Frampol, Zwierzyniec and
Grabowiec. Zakres projektu obejmowa³ integracjê i interpretacjê dostêpnych danych sejsmicznych,
grawimetrycznych, magnetycznych i otworowych w celu konstrukcji przekrojów strukturalnych, map
palinspastycznych, identyfikacji stref depozycji oraz g³ównych elementów budowy strukturalnej.

Ekspertyza dla: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej FNP pt. Ocena wniosków i nadzór ekspercki na
rankingiem wniosków w programie START
Autor: prof. dr hab. Marek Lewandowski

Wstepna selekcja wnioskow, ocena recenzji, formu³owanie oceny koñcowej, tworzenie rankingu.

Ekspertyza dla: KGHM PM S.A. pt. Badanie izotopowe wód z górotworu w kopalniach KGHM PM S.A.
Autor: dr Adam Porowski

Wykonano kolejn¹ ekspertyzê dla KGHM PM S.A. maj¹c¹ na celu wyjaœnienie pochodzenia wód
drena¿owych w kopalniach nale¿¹cych do KGHM. Wykonano szczegó³owe badania chemiczne i izoto-
powe zarówno wód drena¿owych jak i wód z poszczególnych warstw wodonoœnych (nadz³o¿owych i
oko³oz³o¿owych) udostêpnionych za pomoc¹ g³êbokich piezometrów powierzchniowych. Pobór wód z
piezometrów wykonano z zastosowaniem nowoczesnej techniki pasywnego próbnika HydraSleve – do-
tychczas nie stosowana w Polsce do takich aplikacji. Ponadto, pobór prób wody do badañ chemiczno-
izotopowych z piezometrów obserwacyjnych zosta³ wykonany równie¿ po raz pierwszy w dzia³alnoœci
KGHM. Stosowne publikacje s¹ w przygotowaniu. Pozwolenie na publikacje wyników w trakcie
realizacji.

Ekspertyza dla: Prezes PAN pt. Zespó³ ds. opracowania projektu za³o¿eñ zmian w ustawie o Polskiej
Akademii Nauk
Autorzy: prof. Brzeziñski, prof. Chmielewski, prof. Górecki, prof. Izdebski, prof. Ka¿mierkowski; prof.
Lewandowski, dr Osajda, prof. S³owiñski, prof. Szewczyk, prof. Œwitoñski, prof. Trojanowski, prof.
Wilkin

Prace Zespo³u zmierzaj¹ w kierunku dostosowania ustawy o PAN do zmieniaj¹cych siê przepisów
o szkolnictwie wy¿szym oraz do wprowadzenia zapisów, uwzglêdniaj¹cych doœwiadczenia z kilku lat
obowi¹zywania dotychczasowej ustawy o PAN.

ZLECENIA (powy¿ej 10 000 z³)

Zleceniodawca: Chev ron Polska En ergy Re sources Sp. Z o.o. Warszawa
Temat: Struc tural Anal y sis & Tec tonic His tory of the South ern Lublin Ba sin
Wykonawca: prof. Piotr Krzywiec i zespó³
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Kontrakt na kwotê netto 329 712 z³.

Zleceniodawca: GX Tech nol ogy Po land Sp. Z o.o. w Warszawie
Temat: us³ugi doradcze w zakresie poszukiwañ z³o¿owych
Wykonawca: prof. Piotr Krzywiec i zespó³
Zlecenie na kwotê netto 108 188,29 z³

Zleceniodawca: KGHM Polska MiedŸ S.A. w Lubinie
Temat: Badanie izotopowe wód z górotworu w kopalniach KGHM Polska MiedŸ S.A. – etap IV
Wykonawca: dr Adam Porowski
Zlecenie (zadanie 1 i zadanie 2) na kwotê netto 113 630 z³.

Zleceniodawca: Uniwersytet M. C.Sk³odowskiej w Lublinie
Temat: projekt badawczy Ekumena
Wykonawca: prof. Teresa Madeyska
Zlecenie na kwotê netto 97 924,17 z³.

Zleceniodawca: Wi sent Oil&Gas Sp. Z o.o. w Warszawie
Temat: Pomiar maksymalnej porowatoœci efektywnej dla wêglowodorów metod¹ imersji w cieczach
oraz analiza mineralogiczna ca³ej ska³y.
Wykonawca: Laboratorium Minera³ów Ilastych – dr hab. Arkadiusz Derkowski
Zlecenie na kwotê netto 52 070 z³.

Zleceniodawca: Instytut Fizyki J¹drowej im. Henryka Niewodniczañskiego PAN
Temat: Opracowanie metody pomiaru stê¿enia 237Np. i wykonanie 20 analiz stê¿eñ 237Np. w prepara-
tach frakcji zawieraj¹cej neptun.
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów.
Zlecenie na kwotê netto 32 520,33 z³

Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Temat: wykonanie oznaczeñ sk³adu izotopowego Sr i Nd z proszków skalnych 50 prób z Basenu
Lubelskiego Gór Œwiêtokrzyskich Rowu Oslo, wyselekcjonowanie z frakcji minera³ów ciê¿kich cyrko-
nów oraz opracowanie interpretacji izotopowej (etap I i II)
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów
Zlecenie etap I i II na kwotê netto 28 455,29 z³.

Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Temat: Datowanie U-Pb cyrkonów z 60 ska³ wulkanicznych i osadowych metod¹ ablacji laserowej
zespolonej ze spektrometrem masowym wraz z interpretacj¹ izotopow¹ uzyskanych wyników do
opracowania wstêpnych za³o¿eñ dla kaledoñskiej kolizji fragmentów litosfery ziemskiej (terranów) – I
etap.
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów – dr hab. Rob ert Anczkiewicz
Zlecenie za etap I na kwotê netto 26 000 z³

Zleceniodawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat: Oznaczenie sk³adu izotopowego O i C w 714 próbkach wêglanów
Wykonawca: Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodowiska
Zlecenie na kwotê netto 26 418 z³.

Zleceniodawca: Dur ham Uni ver sity, Wielka Brytania
Temat: wykonanie analiz CEC z hexamin¹
Wykonawca: Laboratorium Minera³ów Ilastych – dr hab. Arkadiusz Derkowski
Zlecenie na kwotê netto 21 520,20 z³.

Zleceniodawca: Uniwersytet Wroc³awski
Temat: oznaczenie sk³adu izotopowego N i C w kolagenie 50 próbek koœci ludzkich i oznaczenie sk³adu
izotopowego o w próbkach zêbów ludzkich.
Wykonawca: Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodowiska – koordynator mgr Magdalena 
Radzikowska.
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Zlecenie na kwotê netto 19 600 z³.

Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Temat: Okreœlenie pochodzenia wód porowych macierzystych dla cementów wêglanowych z sylurskich
³upków z wybranych otworów wiertnicznych basenu lubelskiego i ba³tyckiego za pomoc¹ sk³adu
izotopów trwa³ych wêgla i tlenu.
Wykonawca: Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodowiska- koordynator mgr Magdalena
Radzikowska.
Zamówienie na kwotê netto 12 195,12 z³.

Zleceniodawca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Temat: Datowanie izotopowe wêgla i tlenu z 250 próbek ska³
Wykonawca: Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodowiska
Zlecenie na kwotê netto 10 000 z³.
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VII. DZIA£ALNOŒÆ 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: 31.03.2015
Koordynatorzy 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 partnerskimi jednostkami badawczymi,
– 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 oraz Horyzont 2020.

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 roku 2014 by³y kontynuowane dalsze dzia³ania w zakresie projektu ATLAB.
W ramach pakietu zadaniowego WP1 dotycz¹cego zarz¹dzania projektem odby³y siê cztery spot-

kania Komitetu Steruj¹cego projektu ATLAB. W trakcie spotkañ mened¿er projektu oraz liderzy pa-
kietów przedstawiali postêpy realizacji projektu. Szczegó³owe sprawozdania ze spotkañ Komitetu Ste-
ruj¹cego przes³ano do Komisji Europejskiej. W dniu 9 wrzeœnia 2014 r. w Krakowie zorganizowano
równie¿ III spotkanie Miêdzynarodowej Rady Doradczej Projektu ATLAB. Projekt ATLAB otrzyma³
dn. 27.11.2014 certyfikat audytowy wydany przez Niezale¿nego audytora. Na podstawie przygotowa-
nego raportu cz¹stkowego wymaganego przez Komisjê Europejska, dotycz¹cego drugiego okresu
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trwania projektu (od 1.04.2013 do 30.09.2014) oraz certyfikatu audytowego, ING PAN uzyska³ dalsze
finansowanie do kontynuowania trzeciego okresu realizacji projektu.

W ramach pakietu zadañ WP2 – wzmocnienie potencja³u badawczego ATLAB, zatrudnienie
doœwiadczonych badaczy w zakresie nauk o Ziemi – w roku 2014 pracê zakoñczy³o czworo badaczy,
którzy byli zatrudnieni w celu realizacji zadañ ze œrodków ww. projektu. Byli to Vic tor Drits – obywatel
Federacji Rosyjskiej, zatrudniony 27.05.2013 r. w Oœrodku Badawczym ING PAN w Krakowie na okres 
12 miesiêcy na stanowisku profesora wizytuj¹cego, Anton Kuznetsov – obywatel Federacji Rosyjskiej
zatrudniony 01.05.2013 r. w Oœrodku Badawczym ING PAN w Krakowie na okres 12 miesiêcy na
stanowisku profesora wizytuj¹cego, Utpalendu Kuila – obywatel Indii, zatrudniony 01.08.2013 r. w
Oœrodku Badawczym ING PAN w Krakowie na okres 12 miesiêcy na stanowisku adiunkta, Monika
Klisch – zatrudniona 1.10.2012 w Oœrodku Badawczym ING PAN w Warszawie na okres 24 miesiêcy.

W roku 2014 w ramach pakietu zadaniowego WP3 – wyposa¿enie laboratoriów zosta³ zakupiony
sprzêt laboratoryjny za kwotê 46 016,21 z³. Tym samym zakoñczono instalacjê planowanego do zakupu
sprzêtu. Przeprowadzono testy nowej aparatury oraz wdro¿ono j¹ do rutynowej pracy. Dziêki zakupom
laboratoria uzyska³y nowe narzêdzia badawcze, co wybitnie zwiêkszy³o ich potencja³ analityczny.

Jednym z g³ównych dzia³añ projektu by³o wzmacnianie wspó³pracy koordynatora projektu z 12
organizacjami partnerskimi, bêd¹cymi wiod¹cymi jednostkami naukowymi w Europie. Celem wymiany 
by³o wspólne prowadzenie prac badawczych, trans fer wiedzy, wymiana doœwiadczeñ i podnoszenie
kompetencji badaczy. W ramach WP4 – wymiany naukowej z europejskimi organizacjami partnerskimi
– 27 pracowników Instytutu Nauk Geologicznych PAN z³o¿y³o w 2014 r. wizyty w oœrodkach partnerskich.

Dr hab. Arkadiusz Derkowski (TChL NHRF, Ath ens, Greece), Task 4.9, wizyta krótkoterminowa:
30.12.2013-23.01.2014, Dr hab. Arkadiusz Derkowski (TChL NHRF, Ath ens, Greece), Task 4.9, wizyta 
krótkoterminowa: 03.02-16.02.2014, Prof. dr hab. Ewa S³aby (GFZ, Potsdam, Ger many), Task 4.5,
wizyta krótkoterminowa: 25.01-23.02.2014.

Mgr Igor Niezgodzki (AWI, Bremerhaven, Ger many, Task 4.2, wizyta d³ugoterminowa: 30.09.
2013-25.04.2014, Dr hab. Hel ena Hercman (Uni ver sity of Bergen. Nor way) Task 4.4, wizyta d³ugoter-
minowa: 1.10.2013-30.04.2014, Dr Edyta Zawisza/Prof. Krystna Szeroczyñska (GFZ, Potsdam, Ger -
many), Task 4.5, wizyta œrednioterminowa: 08.12.2013-08.03.2014, Dr hab. Monika Kusiak (GFZ,
Potsdam, Ger many), Task 4.5, wizyta krótkoterminowa: 22.02-12.03.2014, Dr Agnieszka Ciurej (Utrcht 
Univ., The Niederlands), Task 4.12, wizyta d³ugoterminowa: 27.02-27.03.2014, Mgr Micha³ Banaœ
(Univ. of Gottingen,Ger many) , Task 4.10, wizyta œrednioterminowa: 10.02.-09.04.2014, Dr Magdalena 
Krajcarz (Uni ver sity of Tubingen), Task 4.11. wizyta krótkoterminowa: 07.04-09.05.2014, Dr hab. Hel -
ena Hercman (Uni ver sity of Bergen. Nor way) Task 4.4, wizyta krótkoterminowa: 4.05.-31.05.2014, Dr
hab. Rob ert Anczkiewicz (Uni ver sity of Lon don, UK), Task 4.7, wizyta krótkoterminowa: 7-13.05.
2014, Dr Aneta Anczkiewicz (Univ. of Gottingen,Ger many) , Task 4.10, wizyta œrednioterminowa:
09.06.-11.07.2014, Mgr. Nina Kowalik (Univ. of Lon don, UK) , Task 4.7, wizyta œrednioterminowa:
25.06.-23.09.2014.

Prof. dr hab. Ewa S³aby (GFZ, Potsdam, Ger many), Task 4.5, wizyta krótkoterminowa: 01.06-30.
06.2014, Mgr Izabela Moszumañska (GFZ, Potsdam, Ger many), Task 4.5, wizyta krótkoterminowa:
09.06-05.07.2014, Dr £ukasz Kruszewski/ Prof. Krystyna Szeroczyñska (GFZ, Potsdam, Ger many),
Task 4.5, wizyta krótkoterminowa: 22.06-05.07.2014./ 20-27.07.2014, Dr Edyta Zawisza/Prof. Krystna
Szeroczyñska ((Uni ver sity of Lon don, UK) , Task 4.7, wizyta œrednioterminowa: 26.06.-23.08.03.2014,
Dr hab. Rob ert Anczkiewicz (Uni ver sity of Lon don, UK) , Task 4.7, wizyta krótkoterminowa: 7-12.07.
2014, Mgr Izabela Moszumañska (GFZ, Potsdam, Ger many), Task 4.5, wizyta krótkoterminowa: 13-26.
07.2014, Dr hab. Jaros³aw Tyszka (Utrecht Univ., The Niederlands), Task 4.12, wizyta œredniotermi-
nowa: 18.06-14.07, and 7.08-16.09.2014, Dr Milena Obremska (Uni ver sity of Bergen. Nor way) Task
4.4, wizyta œrednioterminowa: 23.07.-29.09.2014, Dr Jacek Pawlak (Univ.of Nantes, France), Task 4.8,
wizyta krótkoterminowa: 15.08.-30.09.2014.

Prof. Krzysztof Krajewski (ATOMKI, Debrecen, Hun gary), Task 4.1, wizyta krótkoterminowa:
8.09-17.09.2014, Dr hab. Arkadiusz Derkowski (TChL NHRF, Ath ens, Greece), Task 4.9, wizyta
krótkoterminowa: 25.09.-09.10.2014, Dr hab. Monika Kusiak/Dr Agata Krzesiñska (GFZ, Potsdam,
Ger many), Task 4.5, wizyta krótkoterminowa: 08-23.12., 08-18.12., 2014, Dr Edyta Zawisza (Univ. of
Lon don), Task 4.7, wizyta krótkoterminowa: 27.11.-21.12.2014.
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W 2014 roku odby³y siê nastêpuj¹ce wizyty studyjne badaczy z organizacji partnerskich w Insty-
tucie Nauk Geologicznych PAN. 27 naukowców z instytucji partnerskich goœci³o w ING PAN:

Dr Istvan Dunkl (Univ. of Gottingen, Ger many), Task 4.10, wizyta krótkoterminowa: 16.03-29.03.
2014. Dr Wofgang Mul ler (Univ. of Lon don, UK) , Task 4.7, wizyta krótkoterminowa: 06.04-17.04.
2014. Dr Sebastian Rokitta (AWI, Bremerhaven, Ger many), Task 4.2, wizyta krótkoterminowa: 08.04-
14.04.2014. Prof. Dr Howard Spero (AWI, Bremerhaven, Ger many), Task 4.2, wizyta krótkotermi-
nowa: 3.05.-14.05.2014.

Dr Markus Raitzsch (AWI, Bremerhaven, Ger many), Task 4.2, wizyta krótkoterminowa: 10.05-18. 
05.2014. Prof. Dr Jelle Bijma (AWI, Bremerhaven, Ger many), Task 4.2, wizyta krótkoterminowa:
05.05-11.05.2014. Dr G.-J. Reichart (Utrcht Univ., The Niederlands), Task 4.12, wizyta krótkoter-
minowa: 04.05-11.05.2014. Dr Zoltan Pecskay (ATOMKI, Debrecen, Hun gary), Task 4.1, wizyta
œrednioterminowa:02.05-31.07.2014 Prof Dr Herve Bocherens (Uni ver sity of Tubingen), Task 4.11,
wizyta krótkoterminowa: 15-28.05.2014. M.Sc. Nadine Drader (GFZ, Potsdam, Ger many), Task 4.5,
wizyta krótkoterminowa: 16.-23.05.2014. Dr Mi chael Wiedenbeck (GFZ, Potsdam, Ger many), Task
4.5, wizyta krótkoterminowa: 25-31.05.2014.

Prof Dr Geritt Lohmann (AWI, Bremerhaven, Ger many, Task 4.2, wizyta krótkoterminowa:
10-14.05.2014. Dr Gregor Knorr (AWI, Bremerhaven, Ger many, Task 4.2, wizyta krótkoterminowa:
10-14.05.2014. M.Sc. vere Aksnes (Uni ver sity of Bergen. Nor way) Task 4.4, wizyta krótkoterminowa:
1.06-14.06.2014. Prof. Dr S.E. Lauritzen (Uni ver sity of Bergen. Nor way) Task 4.4, wizyta krótkotermi-
nowa:10.06.-20.06.2014. M.Sc. Christoph Wißing, (Uni ver sity of Tübingen) wizyta krótkoterminowa:
5-18.08.2014. Dr. Susanne Munzel, (Uni ver sity of Tübingen), wizyta krótkoterminowa: 5-18.08.2014.
Dr Rich ard Wirth (GFZ, Potsdam, Ger many), Task 4.5, wizyta krótkoterminowa: 2.-24.09.2014. Dr
Dan iel Harlov (GFZ, Potsdam, Ger many), Task 4.5, wizyta krótkoterminowa: 20-26.07.2014., and
21-24.09.2014 Dr Georgios Chryssikos (TChL NHRF, Ath ens, Greece), Task 4.9, wizyta krótkotermi-
nowa: 29.06.-19.07.2014. Dr Vassilis Gionis (TChL NHRF, Ath ens, Greece), Task 4.9, wizyta krótko-
terminowa:29.06-19.07.2014. Dr Olivier Bour geois (Univ.of Nantes, France), Task 4.8, wizyta krótko-
terminowa: 27.07.-10.08.2014. Dr Georgios Chryssikos (TChL NHRF, Ath ens, Greece), Task 4.9,
wizyta krótkoterminowa: 7.09.-10.09.2014.

Dr Andrey Kalinichev (SUBATECH, Nantes, France) wizyta krótkoterminowa: 3-9.09.2014.
Dr Wofgang Mul ler (Univ. of Lon don, UK) , Task 4.7, wizyta krótkoterminowa:14.09-24.09.2014. 

Dr Jiri Konopasek (Univ.of Bergen, Nor way), Task 4.4, wizyta krótkoterminowa: 27.09.-29.09.2014.
Dr Rich ard Wirth (GFZ, Potsdam, Ger many), Task 4.5, wizyta krótkoterminowa: 24.11 –05.12.2014.

W roku 2014 w ramach WP 5 zosta³y zorganizowane 4 warsztaty, konferencja oraz dzieñ otwarty
ING PAN.

Warsztaty pt.:”From el e ments to macroevolution: mod el ling tools and ap pli ca tions in
biogeosystem”, Instytut Nauk Geologicznych PAN OB Kraków, 9-11.04.2014,
Typ: warsztaty, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN, dr hab. J. Tyszka

Warsztaty pt.: “Bio-prox ies: in te gra tion of iso to pic and ecologic ap proaches”, Krakow,
6-7.05.2014
Typ: warsztaty naukowe, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN, dr hab. Jaros³aw Tyszka

Warsztat. pt.: Geo chron ol ogy and Paleoenvironmental In ter pre ta tion of Se lected Rock
Suc ces sions in West Antarctica, Warszawa, 28-29.05.2014,
Typ: Seminarium i warsztaty naukowe, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: Instytut Nauk Geologicznych PAN, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski

Warsztat pt.: Les sons from the past: in ter pret ing the paleorecord & mod el ling, Kraków, 11-13.
06.2014 First Work shop from the Se ries “In no va tions in mod el ling: from el e ments to global
changes”)
Typ: warsztaty, zasiêg: krajowa
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Organizator: ING PAN, dr hab. Tyszka Jaros³aw, Niezgodzki Igor

Konferencja: Potencja³ badawczy ING PAN dla nauki i praktyki, Warszawa. 4.12.2014 Task
5.9.
Typ: warsztaty, zasiêg: krajowa
Organizator: ING PAN – prof. Marek Lewandowski
Sesja ING PAN na zakoñczenie projektu ATLAB.

Dni otwarte ING PAN, ‘Sci ence for Stu dents” meet ings, Task 5.10.
Dni otwarte odbywa³y siê w trzech oœrodkach ING PAN – 5.12.2014 w Warszawie, 12.12.2014 w

Krakowie i 16.12.2014 we Wroc³awiu.
Projekt ATLAB ma na celu zwiêkszenie rozpoznawalnoœci Instytutu Nauk Geologicznych, zbudo-

wanie sieci naukowych kontaktów, a tak¿e poszerzenie wiedzy badaczy odnoœnie najnowszych osi¹g-
niêæ naukowych miêdzy innymi poprzez uczestnictwo badaczy ING PAN w miêdzynarodowych konfe-
rencjach. Grono naukowców z ING PAN mia³o okazje wzi¹æ udzia³ w konferencjach miêdzynarodo-
wych m.in. zorganizowanych w Europie i poza Europ¹.

W ramach pakietu zadañ WP6, dotycz¹cego wspó³pracy z przemys³em, zosta³a zorganizowana
przez dr Adama Porowskiego, prof. Marka Lewandowskiego w Warszawie w dniach 25-27.06.2014 III
konferencja pt. :”Sci ence for In dus try: Ne ces sity is the mother of in ven tion. Third net work ing
event ded i cated to the Pol ish ex pe ri ence in the field of shale gas ex plo ra tion”, która uzyska³a
patronat czterech instytucji, agencji rz¹dowych i organizacji: Instytutu Nauk Geologicznych PAN,
Stowarzyszenia TOP 500 In no va tors, Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego (PIG-PIB) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP). W ramach tego
zadania zosta³a wykonana II edycja broszury informacyjnej w jêzyku angielskim zatytu³owanej „Guide -
book on re search pos si bil i ties, equip ment avail abil ity and an a lyt i cal of fer to pro vide mod ern so lu tion in
geosystem ex plo ra tion”.

W ramach WP 7, aby promowaæ Instytut Nauk Geologicznych PAN i projekt ATLAB, na bie¿¹co
jest prowadzona i uzupe³niania strona internetowa projektu. Zakoñczono produkcjê serii filmów popu-
larnonaukowych oraz wyk³adów multimedialnych i promuj¹cych badania prowadzone w ING PAN, a
tak¿e nauk o Ziemi w ogólnoœci. W tym samym czasie, w ramach promocji ING PAN, przygotowano
scenariusze i brano udzia³ w produkcji dwóch filmów popularnonaukowych na temat otwornic oraz nauk 
o Ziemi. Ponadto w ramach tego pakietu: koordynowano przygotowania elementów interaktywnej
wystawy “Geomobile ex hi bi tion”, koordynowano i brano udzia³ w organizacji wszystkich wydarzeñ
promocyjnych w ramach pakietu zadañ WP7 projektu ATLAB, skupiaj¹cych siê na promocji nauk o
Ziemi oraz ING PAN, administrowano merytoryczne i techniczne kana³em filmowym ING PAN w
systemie YouTube: https://www.youtube.com/chan nel/UC-eH8ZJXxcOlu5etN-9Cosg

Projekt Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - TEAM

Koordynator: dr hab. Dan iel MÀge
Lista oficjalnych partnerów:
– Uni ver sity of Paris-Sud, Orsay, Francja
– Institut de phy sique du globe de Paris, Paris, Francja
– Uni ver sity of Montpellier, Francja
– AIM Lab o ra tory, Space Cam pus, Paris, Francja
– LPG Nantes, Uni ver sity of Nantes, Francja
– DLR, Berlin, Niemcy

Wspólpraca nieformalna:
– Ar kan sas Cen ter for Space and Plan e tary Sci ences, Uni ver sity of Arkansasi, Fayetteville, AR, USA
– IFFSTAR, Nantes, France
– P & R Geo log i cal Con sul tants, Scarborough, West ern Aus tra lia, Aus tra lia
– West ern Aus tra lia Ar gon Iso tope Fa cil ity, Cur tin Uni ver sity of Tech nol ogy, Perth, West ern Aus tra lia,
Aus tra lia
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– De part ment of Ge og ra phy, Trin ity Col lege, Dub lin, Ire land
– State Geo log i cal In sti tute of Dionýz Štúr, Banská Bystrica, Slovakia
– Per ma frost In sti tute, Yakutsk, Rus sia
– Lu nar and Plan e tary Lab o ra tory, Ar i zona State Uni ver sity, AZ, USA
– Open Uni ver sity, Cen tre for Earth, Plan e tary, Space and As tro nom i cal Re search, Mil ton Keynes, UK
– Jo seph Fou rier Uni ver sity, Plan e tol ogy and As tro phys ics In sti tute, Grenoble, France
– Istituto Nazionale di Astrofisica, Bo lo gna, It aly
– Ecole Normale Supérieure (rue d’Ulm), Paris, France
– Dawson Col lege, De part ment of Ge og ra phy, Mon treal, Can ada

Pro ject: ION Geo phys i cal (USA) - 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)
Koordynatorzy ze strony ING PAN: dr hab. Piotr Krzywiec, dr hab. Stanis³aw Mazur
Pracownicy: mgr Mateusz Miko³ajczak, prof. Marek Lewandowski, mgr in¿. £ukasz S³onka, mgr in¿.
Mateusz Kufrasa
Okres realizacji: lata 2011 - 2026

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

W 2014 r. prowadzona by³a interpretacja danych sejsmicznych skoncentrowana na interwale
z³o¿owym (ordowik–d. sylur)

Pro ject Re search Coun cil of Nor way: pro ject num ber 234152
“Re con struct ing the Tri as sic north ern Barents Shelf; ba sin infill pat terns con trolled by gen tle
sags and faults (TRIAS NORTH)”
Kierownik projektu: prof. dr Alvar Braathen (Uniwersytet w Oslo, Institutt for Geofag);
Partnerzy: UiO, Ed i son Oil, Lundin, Norsar, Tullow, Parma, Statoil, RWE Dea, Unis, NGU, NPD, PAN
Koordynator ze strony ING PAN: prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
Pracownicy: Urszula Czarniecka, Krzysztof P. Krajewski, Marek Lewandowski
Typ projektu: badwaczy, miêdzynarodowy
Data rozpoczêcia: 10.04.2014, data zakoñczenia: 30.06.2017

Subprojekt ING PAN: Re con struct ing depositional and diagenetic en vi ron ments of the Tri as sic
succesion in Svalbard with par tic u lar ref er ence to the Lower-Mid dle Tri as sic Sassendalem Group.

Projekt Trias North, finansowany przez korporacjê naukowo-przemys³ow¹ (patrz Partnerzy) w
latach 2014-2016, zmierza do lepszego zrozumienia depozycji osadów triasowych Svalbardu, g³ównie
pod k¹tem rozpoznania generacji, migracji i stref kumulacji wêglowodorów. Podprojekt ING PAN
koncentruje siê na analizach facjalnych, identyfikacji obszarów Ÿród³owych dla triasowych basenów
osadowych, analiz geochemicznych i mineralogicznych oraz pierwiastków znacznikowych dla potrzeb
chemo- i litostratygrafii, studiów nad procesami depozycji i diagenezy w kontekœcie dystrybucji wêglo-
wodorów, datowania cementacji oraz migracji wêglowodorów przez ska³y.

Osadowa sukcesja triasu na szelfie Morza Barentsa zawiera bogate zasoby wêglowodorów, rozpoz- 
nane szczegó³owo we fragmentach jego czêœci po³udniowej, ale wymagaj¹ce geologicznej eksploracji w 
rozleg³ej czêœci pó³nocnej. Wiele ostatnich odkryæ wyst¹pieñ wêglowodorów w regionie oraz postêpu-
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j¹ce rozpoznanie ods³aniaj¹cych siê spod lodu obszarów zapocz¹tkowa³o nowy okres eksploracji Morza
Barentsa, koncentruj¹cy siê na pó³nocnych basenach szelfowych. Podstawowym wyzwaniem s¹ tutaj
pierwsze transekty tych basenów oraz zestawienie na ich podstawie bazy danych geologicznych, która
stanowiæ bêdzie podstawê do zdefiniowania celów o charakterze ekonomicznym. Ten projekt, ukierun-
kowany na rekonstrukcjê geologiczn¹ triasowego szelfu Morza Barentsa, bêdzie zmierza³ do zdefinio-
wania celów eksploracyjnych poprzez: (i) rozpoznanie nowych, niezbadanych dotychczas basenów
sedymentacyjnych triasu w pó³nocnej czêœci szelfu, z zastosowaniem zintegrowanych metod badaw-
czych z zakresu sedymentologii, stratygrafii oraz analizy strukturalnej ich wype³nieñ osadowych, przez
zespó³ badaczy o uznanej miêdzynarodowej renomie; (ii) szczegó³owe badania wybranych basenów lub
ich czêœci prowadz¹ce do okreœlenia proweniencji materia³u klastycznego, dróg jego transportu oraz
obszarów depozycji; (iii) analizê tektoniczn¹ basenów prowadz¹c¹ do rozpoznania mechanizmów ich
powstania oraz zale¿noœci pomiêdzy lokalnymi depresjami i wniesieniami tektonicznymi obszaru szel-
fowego; oraz (iv) integracjê pozyskanych wyników i ich opracowanie w postaci spójnych rekonstrukcji
regionalnych powstania, historii rozwoju oraz oszacowania mo¿liwoœci wystêpowania wêglowodorów
w basenach pó³nocnych.

Zespó³ naukowców zgrupowanych w projekcie zamierza publikowaæ wyniki badañ poszczegól-
nych jego etapów w renomowanych czasopismach naukowych oraz prezentowaæ je na konferencjach
naukowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem spotkañ i sympozjów z udzia³em podmiotów gospodar-
czych zaanga¿owanych w poszukiwania i eksploatacjê z³ó¿ wêglowodorów w rejonach polarnych.
Pozyskana wiedza i doœwiadczenie prze³o¿¹ siê na nowe kursy i zajêcia akademickie na uczelniach i w
instytutach badawczych zaanga¿owanych w projekt, wliczaj¹c Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet w
Bergen, UNIS (Uni ver sity Cen tre in Svalbard), Uniwersytet w Parmie, Uniwersytet w Utrecht, Uniwer-
sytet w Nebrasca, oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN. Magistranci i doktoranci uczestnicz¹cy w
tych zajêciach pozyskaj¹ wiedzê bardzo przydatn¹ w przysz³ych, szczegó³owych aktywnoœciach eksplo- 
racyjnych kompanii naftowych na Morzu Barentsa. W ramach polskiej czêœci projektu, Dr Urszula
Czarniecka zosta³a zatrudniona na okres trzech lat z zadaniem przeprowadzenia analizy proweniencji i
charakteru depozycji facji klastycznych triasu na archipelagu Svalbard, jako wyst¹pienia modelowego
dla basenów klastycznych pó³nocnego Morza Barentsa. Szczegó³y pod adresem internetowym: https://
ser vice.projectplace.com.

Pro ject: Hy dro car bon seeps and geo chem i cal char ac teri sa tion of po ten tial source rocks in the
North ern Barents Sea (Wycieki wêglowodorów oraz charakterystyka geochemiczna
potencjalnych ska³ Ÿród³owych dla ropy naftowej w pó³nocnej czêœci Morza Barentsa)
Pro ject The Uni ver sity Cen tre in Svalbard; UNIS 6200/9730
UNIS 6200/9730
Kierownik projektu: prof. Riko Noormets, prof. Snorre Olaussen; The Uni ver sity Cen tre in Svalbard,
N-9171 Longyearbyen, Svalbard (Nor way)
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
Typ projektu: badawczy, miêdzynarodowy
Data rozpoczêcia: 2013-01-01, data zakoñczenia: 2015-12-01

Projekt ma na celu przedstawienie charakterystyki podmorskich wycieków wêglowodorów oraz
potencjalnych ska³ Ÿród³owych w rejonie archipelagu Svalbard. Oszacowanie genezy i czasu tworzenia
siê podmorskich wycieków wêglowodorów, ich zwi¹zku z budow¹ geologiczn¹ dna morskiego i struk-
turami tektonicznymi, glacjalnymi i postglacjalnymi formacjami osadowymi oraz rozmieszczeniem
wodzianów metanu i wiecznej zmarzliny ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia migracji i natu-
ralnej emisji gazów cieplarnianych, ich roli w geologicznej i glacjalnej ewolucji badanego rejonu jak
równie¿ w rozpoznaniu globalnych zmian klimatycznych. Poprzez zastosowanie badañ sedymentolo-
gicznych, geofizycznych i geochemicznych do ska³ Ÿród³owych, zmigrowanych bituminów oraz wycie-
ków wêglowodorów w warunkach podmorskich i powierzchniowych, projekt ten rzuci nowe œwiat³o na
rozmieszczenie, sk³ad, genezê i okresy aktywnoœci wycieków wêglowodorów i ich migracji w rejonie
archipelagu Svalbard. Celem pierwszego zadania badawczego (Work Pack age 1 – WP1) jest okreœlenie
dok³adnej chronologii zdarzeñ geologicznych zwi¹zanych z wyciekami i migracj¹ wêglowodorów oraz
ustalenie g³ównych czynników wp³ywaj¹cych na tê migracjê w obszarach zlodowaconych, z zastosowa- 
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niem studiów geochemicznych, mikropaleontologicznych i stratygraficznych. W szczególnoœci,
zostanie rozpoznana zale¿noœæ pomiêdzy charakterem i budow¹ pod³o¿a skalnego, wystêpowaniem
potencjalnych ska³ Ÿród³owych oraz historii glacjalnej definiuj¹cej ostateczne rozmieszczenie wycie-
ków wêglowodorów. Celem pierwszego zadania badawczego (Work Pack age 1 – WP1) jest okreœlenie
dok³adnej chronologii zdarzeñ geologicznych zwi¹zanych z wyciekami i migracj¹ wêglowodorów oraz
ustalenie g³ównych czynników wp³ywaj¹cych na tê migracjê w przybrze¿nych obszarach zlodowaco-
nych, z zastosowaniem studiów geochemicznych, mikropaleontologicznych i stratygraficznych.
W szczególnoœci, zostanie rozpoznana zale¿noœæ pomiêdzy charakterem i budow¹ pod³o¿a skalnego,
wystêpowaniem potencjalnych ska³ Ÿród³owych oraz historii glacjalnej definiuj¹cej ostateczne roz-
mieszczenie wycieków wêglowodorów. Spodziewane wyniki bêd¹ stanowiæ podstawê do modelowania
geologicznego przep³ywu bituminów w systemach skalnych rejonu. Celem drugiego zadania badaw-
czego (Work Pack age 2 – WP2) bêdzie wykonanie mapy rozmieszczenia facji organicznych i stopnia ich 
przemian ropnych (maturacji), ze szczególnym uwzglêdnieniem dwóch najbardziej perspektywicznych
formacji na Svalbardzie (formacje Botneheia i Agardhfjellet) oraz ich odpowiedników pod dnem Morza
Barentsa. Mapa bêdzie zawieraæ lokalizacje wszystkich rozpoznanych wyp³ywów wêglowodorów na
l¹dzie oraz w otaczaj¹cym œrodowisku morskim oraz przedstawiaæ systemy skalne zawieraj¹ce zmigro-
wane bituminy.

Pro ject SCAR (Sci en tific Com mit tee on Ant arc tic Re search)„Ant arc tic Cli mate Evo lu tion (ACE)”
Partnerzy: projekt realizowany przez wiele oœrodków naukowych z ca³ego œwiata pod egid¹ SCAR (Sci -
en tific Com mit tee on Ant arc tic Re search), powsta³y na bazie wczeœniejszego programu Ant arc tic Off -
shore Stra tig ra phy (ANTOSTRAT)
Wykonawcy w ING PAN: prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski, dr Anna Mozer
Data rozpoczêcia: 2007-01-01, data zakoñczenia: 2017-12-01

W roku 2014, w ramach projektu ACE Instytut Nauk Geologicznych PAN prowadzi³ zadania
badawcze dotycz¹ce rekonstrukcji œrodowisk osadowych i zmian paleoklimatycznych mioceñskiej for-
macji Cape Mel ville na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych. Badania kon-
centrowa³y siê na rekonstrukcji obrazu szaty roœlinnej w czasie wczesnomiceñskiego epizodu glacjal-
nego Mel ville (23-21 Ma). Badania prowadzono we wspó³pracy ze Stanowym Uniwersytetem w Luiz-
janie (Lou i si ana State Uni ver sity).

COST TD1308 Or i gins and evo lu tion of life on Earth and in the Uni verse
Partnerzy: 29 pañstw
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Ewa S³aby (MC mem ber)
Data rozpoczêcia: 2014-05-15, data zakoñczenia: 2018-05-14

Dzia³anie to dotyczy trzech podstawowych pytañ, które fascynuj¹ i intryguj¹ naukowców, jak i
ogó³ spo³eczeñstwa, pytania, które s¹ decyduj¹ce dla zrozumienia i okreœlenia naszego miejsca we
wszechœwiecie. Gdzie, kiedy i w jaki sposób powsta³o i ewoluowa³o ¿ycie na Ziemi? Jakie potrzebne s¹
warunki, w których ¿ycie mo¿e istnieæ? Czy istnieje ¿ycie we Wszechœwiecie gdzie indziej, a je¿eli tak,
to w jaki sposób mo¿e byæ wykryte i zidentyfikowane? Akcja jest wiêc równie¿ nakierowana na
poszukiwania inteligentnego ¿ycia pozaziemskiego. Teorie kreacjonistyczne s¹ poza sfer¹ zaintereso-
wañ projektu.

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
Data rozpoczêcia: 15.08.2011, data zakoñczenia: 30.08.2014

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
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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 detrytycz-
nych 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 Antarktyda,
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 najstarszych
cyrkonów (4.4 Ga) do najstarszej zachowanej skorupy ziemskiej (4.03 Ga).

W roku 2014 by³y przeprowadzone pilota¿owe badania terenowe na Labradorze, gdzie zosta³y
pobrane pierwsze próbki skalne, g³ównie formacji Saglek. Badania analityczne dotyczy³y analiz in-situ
izotopów Lu-Hf w cyrkonach pochodz¹cych ze ska³ Antarktyki Zachodniej.

IGCP-SIDA 599 “The Chang ing Early Earth”
Partnerzy: Jaana Halla
Koordynatorzy w ING PAN: prof. dr hab. Ewa S³aby, dr hab. Monika A. Kusiak
Data rozpoczêcia: 16.02.2011 , data zakoñczenia: 31.12.2014

Miêdzynarodowy Pro gram Nauk Geologicznych (IGCP) jest wspólnym programem UNESCO
(Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oœwiaty, Nauki i Kultury) i IUGS (Miêdzynarodowej
Unii Nauk Geologicznych). Dodatkowe fundusze by³y pozyskane przez Miêdzynarodow¹ Agencjê
szwedzkiej Wspó³pracy Rozwojowej (SIDA) za promowanie wspó³pracy z krajami afrykañskimi.
Monika A. Kusiak jest sekretarzem na kontynent Australijski programu, którego celem jest miêdzynaro-
dowa wspó³praca i wymiana wiedzy na temat procesów zachodz¹cych we wczesnej Ziemi.

Podtemat w projekcie: „Rola tektoniki p³yt w wymianie substancji lotnych p³aszcz-skorupa w
archaiku”

Wymianê substancji lotnych (flux) zidentyfikowaæ mo¿na na podstawie zawartoœci substancji
lotnych w nominalnie bezwodnych i uwodnionych minera³ach (CHONS, halogeny, gazy szlachetne).
Dwa œrodowiska mog¹ mieæ kluczowe znaczenie dla zrozumienia wymiany: pióropusze p³aszcza trans-
portuj¹ce substancje lotne i strefy subdukcji jako strefy intensywnej wymiany. Mokry p³aszcz mo¿e
generowaæ roztwory wodne i karbonatytowe (homogeniczne w wysokich temperaturach, niemieszalne
w ni¿szych) i byæ mo¿e procesy te znane by³y i w archaiku. W strefach subdukcji wy¿sze gradienty
geotermiczne spowodowaæ mog¹, ¿e roztwory s¹ uwalniane z p³yt jak i poprzez odgazowani magm.
Szczegó³owe badania dotycz¹ce roztworów (pióropusza p³aszcza i stref subdukcji) i zwi¹zanych z nimi
dróg przep³ywu w skorupie górnej nie s¹ zbyt liczne; wiêcej danych jest znanych dla œrodowiska dolnej
skorupy.

Pro ject ARC (Aus tra lian Cen tre for Ex cel lence)
“Cen tre of Ex cel lence for Core to Crust Fluid Sys tems (CCFS)”
“Sys tem fluidalny od j¹dra do skorupy ziemskiej”
http://ccfs.mq.edu.au/ResearchProjects/ResearchProjects.html
Partnerzy: Projekt miêdzynarodowy realizowany przez 5 instytucji naukowych
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Monika A. Kusiak 
Okres realizacji: 1.05.2011 - 31.12.2015 

Udzia³ dr hab. Moniki A. Kusiak w projekcie: Re¿im fluidalny i sk³ad wczesnej Ziemi.
Badania wczesnej Ziemi i jej bud¿et fluidalny koncentruj¹ siê na roli fluidów podczas dyferencjacji 

wczesnej Ziemi. Badania meteorytów pochodz¹cych z cia³ proto-planetarnych oraz najstarszych ska³ na
Ziemi mog¹ nam odpowiedzieæ, jak i kiedy Ziemia sta³a “mokra". Ziemia ewoluowa³a poprzez cykle
powstawania skorupy i jej nniszczenia, przerywane przez “punkty krytyczne”, gdy szybkie kaskady
powi¹zanych wydarzeñ produkowa³y dramatyczne zmiany w sk³adzie oceanów, poziomie tlenu w
atmosferze, tektonicznych zachowañ w skorupie i p³aszczu, a tak¿e dystrybucji mineralnych i energe-
tycznych. Realistyczna interpretacja tych danych daje nam nowe spojrzenie na wewnêtrzn¹ dynamikê
Ziemi i bêdzie mia³a konsekwencje praktyczne, m.in. do eksploracji zasobów.
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Pro ject: Re con struc tion of the en vi ron men tal changes and mon i tor ing - tools for plan ning the
sus tain able developemnt of the lkeecosystem
Partnerzy: The Nor we gian In sti tute for Na ture Re search (NINA)
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska
Data rozpoczêcia: 2014-03-01, data zakoñczenia: 2016-02-29

G³ównym celem projektu jest wymiana wiedzy miêdzy partnerami na temat mo¿liwoœci wykorzy-
stania wyników badañ nad histori¹ jezior i wyników monitoringu do planowania zrównowa¿onego
rozwoju ekosystemów na przyk³adzie wspólnych badañ jeziora Atna. Cel zostanie zrealizowany pod-
czas seminariów i spotkañ naukowych. Za³o¿enia projektu zosta³y oparte na doœwiadczeniach p³yn¹-
cych z wczeœniejszej wspó³pracy miêdzy instytucjami, w ramach której pobrano osady jeziora Atna
po³o¿onego w œrodkowej czêœci Norwegii. W trakcie trwania projektu zostan¹ wykonane analizy paleo-
limnoligiczne i przeœledzona zostanie historia rozwoju zbiornika w ostatnich 1000lat. Efektami bêd¹:
artyku³y opublikowane w miêdzynarodowych czasopismach naukowych, prezentacje o charakterze
edukacyjnym zamieszczone na stronie internetowej projektu. Kluczow¹ korzyœci¹ bêdzie wymiana
wiedzy i umocnienie wspó³pracy pomiêdzy instytucjami partnerskimi.

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: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Ernst Moritz Arndt Uni ver sity Greifswald ,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus BTU, Polska Akademia Nauk
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska
Data rozpoczêcia: 2011-12-01, data zakoñczenia: 2016-12-01

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 Evo lu tion Krajobrazowych
(ICLEA) ma zapewniæ bazy danych dla ci¹g³ego zachowania œrodowiska w oparciu o dog³êbne zrozu-
mienie procesów zachodz¹cych w istotnych skalach czasowych. Koncepcja ³¹czenia skal czasowych
zosta³a stworzony poprzez integracjê danych z monitorowania i analiz wielu proxy w celu komplekso-
wego zrozumienia procesów ewolucji krajobrazu i odró¿nienia procesów naturalnych od wynikaj¹cych
z oddzia³ywania cz³owieka. Nacisk zostanie po³o¿ony na naturalne archiwa analizowane w sezonowej
rozdzielczoœci czasowej, w celu umo¿liwienia bezpoœredniego po³¹czenia i kalibracjê danych wielu
proxy z danymi instrumentalnymi. Pó³nocnej niziny Europy Œrodkowej zostan¹ wykorzystane jako
naturalne 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 róznym czasie i skali przestrzennej. W
d³u¿szej perspektywie ta wiedza pomo¿e lepsze przewidywanie przysz³ych zmian œrodowiskowych i na
rozwój skutecznych strategii adaptacyjnych w œwiecie pod wp³ywem zmian klimatycznych.

W ramach wspó³pracy w ING PAN jest wykonywana analiza palinologiczna wysokiej rozdziel-
czoœci laminowanych osadów jeziornych.

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.
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr Pawe³ Topa
Data rozpoczêcia: 2011-01-01, data zakoñczenia: 2015-12-31

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-
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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.

UE pro gram „Horyzont 2020”
Ma³opolska Noc Naukowców 2014 i 2015 - dwuletni projekt
Koordynator: dyr. Joanna Domañska, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego;
Koordynatorzy ze strony ING PAN: prof. dr hab. Marek Lewandowski, dr hab. Jaros³aw Tyszka
(koordynacja merytoryczna)

ING PAN jest formalnym partnerem w projekcie “Ma³opolskiej Nocy Naukowców 2014-2015”
koordynowanym przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego. Projekt wspó³finanso-
wany jest ze œrodków Programu Ramowego Unii Europejskiej “Ho ri zon 2020” w ramach Akcji Ma rie
Sk³odowska-Cu rie. Ma³opolska Noc Naukowców w 2014 r, zorganizowana przez Instytut Nauk Geolo-
gicznych PAN w Oœrodku Badawczym w Krakowie odby³a siê 26 wrzeœnia 2014 r. pod has³em:
“Granice geologii – geologia bez granic”. Zorganizowano cykliczne, godzinne warsztaty i pokazy pt.
“Podró¿ przez skale czasu i przestrzeni”. Naszym celem by³o zaprezentowanie przekroju skal czasu i
przestrzeni jakimi siê zajmujemy w ramach nauk geologicznych, od skali molekularnej i nanosekund do
skali globalnej i setek milionów lat. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y prezentacje ró¿nych metod i skal
modelowania oraz eksperymenty tektoniczne, w specjalnie przygotowanym urz¹dzeniu do wykony-
wania prezentacji modelowania analogowych struktur tektonicznych. Zaprezentowaliœmy równie¿ uni-
kaln¹ kolekcjê otwornic - mikroorganizmów morskich, w postaci kopalnej, ¿ywej i wirtualnej (cyfro-
wej). Pokazano dwa filmy dotycz¹ce modelowania oraz hodowanych organizmów morskich. Na terenie
Muzeum Geologicznego zorganizowano prezentacjê multimedialna “Wielkie wymieranie – apokalipsa
czy œwiate³ko w tunelu?” po³¹czona z pokazem wymar³ych organizmów. Pokazy laboratoriów obejmo-
wa³y “Prezentacjê ablacji laserowej i spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzon¹ plazm¹” w Laborato-
rium Geochronologii i Geochemii Izotopów, prezentacjê metody badania budowy krystalicznej mine-
ra³ów przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego w Pracowni Dyfrakcji Rentgenowskiej oraz pokazu 
kolekcji geochronologicznej ska³ wulkanicznych oraz unikalnej dokumentacji zjawisk wulkanicznych
Islandii w Laboratorium Geochronologii. Goœcie zapoznali siê z najnowsz¹ aparatur¹ i metodyk¹ ba-
dawcz¹. Niezale¿nie, w ramach “Senackiej Strefy Filmowej” zaprezentowano “Kino z pasj¹ do geo-
logii”, a w nim premierowe projekcje (non stop) filmów o badaniach naukowych prowadzonych w
Instytucie Nauk Geologicznych PAN. Zaprezentowano film promocyjny ING PAN, “Jak powsta³y
Tatry i Podhale”, “Geologia nie z tej Ziemi czyli odkrywanie Marsa” oraz “Geofizyka: w poszukiwaniu
dawnych gór i kontynentów”.

WYKAZ TEMATÓW REALIZOWANYCH W 2014 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

AZERBAIJAN

2

Ap pli ca tion of the iso to pic meth ods to study
the geo chem is try of muds, wa ter, gases and
organics re leased from mud vol ca noes: im -
pli ca tion to ex plo ra tion and for ma tion of hy -
dro car bons and thermal waters

dr Dinara
Abbasova, dr
Adam Porowski

prof. G. I. Sadyhovich, dr A.
B. Khasayeva, In sti tute of Ge -
ol ogy of Azerbaijan Na tional
Acad emy of Sci ences

Od 2013
bezterm.
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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

prof. Karel Schulmann, 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

2012-2014

INDIE

6

Opracowanie nowej, wielonarzêdziowej
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

JAPONIA

7
Wspó³praca naukowa, badawcza i
edukacyjna

dr hab Rob ert
Anczkiewicz

Prof. Si mon Wallis, Dept.
Earth Sci. Nagoya Univ

Od 2013
bezterm.

NIEMCY

8
Sta ble iso tope anal y ses (C,N,O) of fossil
mam ma lian bones and teeth from cho sen
cave sites from Po land

dr Maciej
Krajcarz

Dr Herve Bocherens, Dept. of
Geosciences, Biogeology
Univ. of Tübingen

2013-2015

ROSJA

9

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

10
Holoceñska historia jezior odtworzona mna
bazie wyników plaeolimnologicznych

prof. Krystyna
Szeroczyñska

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

2014-2016

11

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

2014-2016

12
Struktury minera³ów ilastych oraz ich
przeobra¿enia w warunkach naturalnych i
laboratoryjnych

prof. Jan Œrodoñ
dr Mikhail Vlad. Gerasimov,
Instytut Badañ Kosmicznych,
Rosyjska Akademia Nauk

2014-2016

13

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
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RUMUNIA

14
Rekonstrukcja paleoœrodowiska na
podstawie badañ osadów jaskiniowych i
jeziornych Polski i Rumunii

dr Micha³
G¹siorowski

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

2013-2015

S£OWA CJA

15
Neotektonika wschodniego segmentu strefy
uskokowej Mür-Kotlina Orawska

prof. Antoni
Tokarski

dr Dušan Starek, Inst.
Geologiczny, S³owacka
Akademia Nauk

2013-2015

UKRAINA

16
Wspó³praca naukowa, badawcza
i edukacyjna

dr Artur Kêdzior
Donetsk Na tional Tech ni cal
Univ

2010-2015

17

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

18 Projekt badañ sejsmicznych PolandSPAN

dr hab. in¿. Piotr
Krzywiec, dr hab.
Stanis³aw Mazur,
prof. Marek
Lewandowski

Buffenmyer, V., ION GTX
Tech nol ogy

2011-2027

WÊGRY

19
Relacje pomiêdzy anizotropi¹ magnetyczn¹
a deformacj¹ tektoniczn¹ w Karpatach
zewnêtrznych

prof. Antoni
Tokarski

dr Emõ Márton, Instytut
Geofizyczny Wêgier

2014-2016

WIELKA BRYTANIA

20
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

21

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI TEMATÓW/UMÓW

ARGENTYNA
Dwustronny Let ter of In tent

Temat: Proyecto Paleontología y Paleoecología de los depósitos diamictíticos de la cuenca James
Ross (Badania paleontologiczne i paleoekologiczne diamiktytów basenu Jamesa Rossa)

Part ner: Dirección Nacional del Antártico, Instituto Antártico Argentino, Bue nos Ai res
Koordynatorzy: Dr Juan Manuel Lirio i prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski

Badania taksonomiczne zespo³ów otwornicowych, nannoskamienia³oœci wêglanowych praz pali-
nomorf (dinoflagellata, py³ki i spory), uzupe³nione o badania izotopowe tlenu i strontu w biogenicznych
wêglanach osadów diamiktytów kenozoiku Wyspy Króla Jerzego oraz Basenu Jamesa Rossa w Antar-
ktyce Zachodniej. Badania te maj¹ na celu odtworzenie warunków paleoœrodowiska oraz precyzyjne
okreœlenie wieku geologicznego okresów wzmo¿onej aktywnoœci antarktycznej pokrywy lodowej w
rejonie pó³nocnego Pó³wyspu Antarktycznego.
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CZECHY
Umowa miêdzy ING PAN a Czesk¹ S³u¿b¹ Geologiczn¹

Temat: 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

Part ner: Czech Geo log i cal Sur vey, Prague, Czech Re pub lic
Koordynatorzy: dr hab. St. Mazur, dr hab. R. Anczkiewicz & dr K. Schulman

Geochronogia granatów, realizacja podprojektu zapocz¹tkowana z koñcem 2014.

NIEMCY
Umowa o wspó³pracy miêdzy ING PAN i Dept. of Geosciences, Biogeology Univ. of Tübingen

Temat: Sta ble iso tope anal y ses (C,N,O) of fos sil mam ma lian bones and teeth from cho sen cave
sites from Po land

Part ner: Dept. of Geosciences, Biogeology Univ. of Tübingen.
Koordynatorzy: dr Maciej T. Krajcarz, prof. dr. Herve Bocherens

W wyniku dotychczasowej wspó³pracy zg³oszono do konkursu NCN “Bee tho ven” wspólny
polsko-niemiecki projekt p.t. . Palaeo lithic hu man re sponse to eco log i cal changes – iso to pic and
biomolecular track ing in Pol ish Jura ar chae o log i cal cave sites from 200,000 to 10,000 years ago.
W projekcie planowane jest skorelowanie danych archeologicznych dotycz¹cych adaptacji kul tur paleo- 
litycznych do œrodowiska, z danymi geochemicznymi wskazuj¹cymi na zmiany zachodz¹ce w plejsto-
ceñskim œrodowisku, przede wszystkim w dawnych ekosystemach. Obszar badañ stanowi¹ wybrane
jaskinie Jury Polskiej. Strona polska koordynuje pobór próbek, analizy molekularnych biomarkerów,
datowania radiowêglowe oraz prace archeologiczne. Strona niemiecka odpowiada za analizy izotopowe
kolagenu z koœci zwierzêcych. Projekt zosta³ zaplanowany na 3 lata. Projekt anga¿uje równie¿ pracow-
ników z innych polskich instytucji naukowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wroc³awski,
Uniwersytet Miko³aja Kopernika).

S£OWACJA
Porozumienie pomiedzy PAN i SAN na lata 2013-2015

Temat: Neotektonika wschodniego segmentu strefy uskokowej Mür-Kotlina Orawska

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

Celem projektu jest odtworzenie neotektonicznej aktywnoœci we wschodniej czêœci strefy usko-
kowej Mür-Kotlina Orawska. Badania terenowe s¹ skoncentrowane na wype³nieniu basenów oraz na
uskokach tworz¹cych studiowan¹ strefê uskokow¹. Badania te obejmuj¹ studia: (1) uskoków, (2) ciosu,
(3) wstêg deformacyjnych oraz (4) spêkanych klastów. Badania terenowe s¹ uzupe³niane przez analizy
laboratoryjne refleksyjnoœci witrynitu i analizy minera³ów ilastych oraz analizy mikroskopowe. Celem
wymienionych badañ jest konstrukcja modelu rozwoju tektonicznego studiowanego obiektu podczas
neogenu i czwartorzêdu.

UKRAINA
Dwustronny Let ter of In tent

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

Part ner: In sti tute of Ge ol ogy and Geo chem is try of Com bus ti ble Min er als, Na tional Acad emy of Sci -
ences of Ukraine, Lviv, Ukraine
Koordynatorzy: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, dr Igor Kurovets

W wyniku dotychczasowej wspó³pracy w grudniu 2014 r. zosta³ zaakceptowany przez obie Aka-
demie do realizacji temat: Paleozoiczna, mezozoiczna i mioceñska ewolucja obszarów przygranicznych
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SE Polski i zachodniej Ukrainy. Jego celem bêdzie integracja danych geologicznych i geofizycznych z
SE Polsk i W Ukrainy i opracowanie ujednoliconego modelu geologicznego

WÊGRY
Porozumienie pomiêdzy PAN i WAN na lata 2014-2016

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

Part ner: MTA-ELTE Geo log i cal, Geo phys i cal and Space Sci ence at Eotvos Lorand Uni ver sity
Koordynatorzy: prof. dr Antoni Tokarski; dr hab. Laszlo Fodor

Obiektem badañ s¹ studia anizotropii magnetycznej trzeciorzêdowych ska³ w polskim segmencie
Karpat zewnêtrznych uzupe³nione przez analizê strukturaln¹. Celami projektu s¹ naprzód rekonstrukcja
wczesnego (podatnego) rozwoju badanych ska³, a póŸniej rekonstrukcja kompletnego rozwoju struktu-
ralnego tych ska³. Projekt jest kontynuacj¹ polsko-wêgierskich badan tektonicznych prowadzonych od
roku 1996, których wynikiem s¹: 8 publikacji w czasopismach recenzowanych, jeden przewodnik
konferencyjny oraz 26 abstraktów konferencyjnych.

WÊGRY
ATLAB
Part ner: Instytutem Fizyki Atomowej WAN (ATOMKI)
Koordynatorzy: prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski, prof. Zoltán Pecskay

Task 4.1. Doskonalenie wspó³pracy naukowej pomiêdzy Instytutem Nauk Geologicznych PAN i
Instytutem Fizyki Atomowej WAN (ATOMKI) dotycz¹cej badañ w dziedzinie okreœlania wieku geolo-
gicznego ska³ metodami izotopów radioaktywnych i trwa³ych oraz kontynuacja wspólnych badañ w
miêdzynarodowych programach naukowych.

W roku 2014 wspó³praca obejmowa³a podsumowanie badañ prowadzonych w ramach projektu
oraz przygotowanie do druku wspólnych prac naukowych. Przedstawiono pierwszy spójny schemat
geochronologiczny wulkanogenicznej sukcesji skalnej kenozoiku Wyspy Króla Jerzego oparty na udos-
konalonych metodach potasowo-argonowej oraz izotopowej stratygrafii strontowej. Dokonano porów-
nañ pomiêdzy systemami wulkanicznymi kenozoiku rejonu pó³nocnego Pó³wyspu Antarktycznego oraz 
Karpat Zachodnich. W ramach wspó³pracy Zoltán Pecskay goœci³ w Instytucie Nauk Geologicznych
PAN w okresie 04-06.2014, a Krzysztof Krajewski w ATOMKI we wrzeœniu 2014. Wa¿nym osi¹gniê-
ciem by³o przygotowanie i przeprowadzenie miêdzynarodowego seminarium i warsztatów naukowych
poœwiêconych doskonaleniu metod geochronologicznych i ich zastosowaniu do wybranych sukcesji
skalnych (Task 5.1 Sci ence for So ci ety. Work shop 5.1.3.1.; “Geo chron ol ogy and Paleoenvironmental
In ter pre ta tion of Se lected Rock Suc ces sions in West Antarctica”, 28-29.05.2014 w Oœrodku Badaw-
czym Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie). Popularyzacja wyników: Task 5.1 Sci ence for 
So ci ety. Work shop 5.1.3.1.; “Geo chron ol ogy and Paleoenvironmental In ter pre ta tion of Se lected Rock
Suc ces sions in West Antarctica”, 28-29.05.2014 w Oœrodku Badawczym Instytutu Nauk Geologicznych 
PAN w Warszawie; http://www.ing.pan.pl/Atlab/5Atlab-events.htm.

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. in¿. Piotr Krzywiec, prof. Mark Sephton

Ca³oœæ prac badawczych prowadzona jest w Im pe rial Col lege w Londynie, w ramach doktoratu
realizowanego przez Karwana Mustafê pod kierunkiem prof. Marka Sephtona (geochemia) i P. Krzywca 
(regionalna budowa i ewolucja geologiczna). Po zakoñczeniu prac laboratoryjnych obecnie prowadzona 
jest przez K. Mustafê ich analiza, przygotowywane s¹ pierwsze publikacje
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WIELKA BRYTANIA
ATLAB

Temat: Zapis zmian sk³adu izotopowego Sr w szkliwie zêbów trzonowych ssaków

Part ner: Wolfgang Mul ler, Royal Hol lo way Uni ver sity of Lon don
Koordynatorzy: Anczkiewicz R i Mul ler W.

Przeprowadziliœmy analizy sk³adu izotopowego Sr z kilku stanowisk z po³udniowego Tyrolu/Alto
Adige reprezentuj¹cych czas od póŸnego neolitu to epoki póŸnego bronzu. Analiza sekwencyjnie wzras- 
taj¹cych zêbów trzonowych pojedynczego osobnika pozwoli³a nam na odtworzenie 2–3 lat ¿ycia osob-
nika. Regularnoœæ zmian wartoœci 87Sr/86Sr sugeruje sezonow¹ zmianê pobytu najprawdopodobniej
zwi¹zan¹ z okresowymi zmianami rejonów ¿erowania.

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, dr Eiichi Setoyama

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 dr hab. Michaelem A. Kaminskim oraz dr E. Setoyam¹.

ARGENTYNA

Temat: Zapis izotopowy pogranicza kredy i trzeciorzêdu w basenie Neuquén, prowincja Rio
Ne gro, Argentyna

Part ner: Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Bue nos Ai res oraz CONICET (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Bue nos Ai res, Argentyna
Koordynatorzy: Prof. dr Andrea Concheyro i prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski

Wspó³praca dotyczy badañ izotopowych pogranicza kredy i trzeciorzêdu (K/T bound ary) œrodko-
wej czêœci basenu Neuquén (prowincja Río Ne gro, Argentyna). Przeprowadzone badania maj¹ na celu
okreœlenie przebiegu krzywych izotopowych wêgla i tlenu w wybranych profilach z ci¹g³ym przejœciem
od kredy do trzeciorzêdu, kalibrowanych wiekowo wartoœciami stosunku izotopowego 87Sr/86Sr bioge-
nicznego wêglanu (izotopowa stratygrafia strontowa) oraz badaniami biostratygraficznymi (paleonto-
logia miêczaków oraz mikropaleontologia). Wyniki tych badañ s¹ obecnie przygotowywane do druku w
miêdzynarodowym czasopiœmie o wysokim rankingu.

AUS TRA LIA

Temat: Radiochronoloygy of Ce no zoic vol ca nism of the So ma lia Plate

Part ner: Cur tin Uni ver sity
Koordynatorzy: dr hab. Dan iel MÀge, dr Fred Jourdan

Ar/Ar Dat ing of vol ca nic rocks of the So ma lia Plate

Temat: Analogowe Badania Marsjañskie Part ner: Aus trian Space Fo rum

Koordynatorzy: dr Gernot Groemer, dr Anna £osiak

Dr A. £osiak pracuje jako kierownik zespo³u naukowego w Aus trian Space Fo rum - zajmuj¹cej siê
analogowymi badaniami marsjañskimi. Jest odpowiedzialna za wspó³kreowanie strategii naukowej ca³ej
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organizacji, wspó³tworzenie misji analogowej (w tym planowanej na przysz³y rok misji AMADEE-15), a
tak¿e za szkolenia naukowe wewn¹trz organizacji.

CHINY

Temat: Obserwacje mikrostrukturalne oraz geochronologia z³o¿a Shilu Group, Po³udniowe
Chiny

Part ner: Guangzhou Instiotute of Geo chem is try, ChAS
Koordynatorzy: Monika A. Kusiak, Deru Xu

W z³o¿u Shilu (po³udniowe Chiny, wyspa Hainan) maj¹cym olbrzymie zasoby rud ¿elaza typu BIF
(Banded Iron For ma tion) wystêpuje lokalnie, oprócz mineralizacji tlenkami Fe, bogata polimetaliczna
mineralizacja kruszcowa. Z³o¿e Shilu zlokalizowane jest w s³abo zmetamorfizowanych ska³ach wulka-
noklastycznych i wêglanowych zaliczanych do mezo- i neoproterozoiku. Przedmiotem badañ w mikro-
obszarze bêd¹ minera³y akcesoryczne (g³ownie monacyt - fosforan ziem rzadkich) pochodz¹ce z kopalni 
Beiyi oraz z jej okolic. Wyniki prac pozwol¹ udokumentowaæ minera³y, które wskazuj¹ na rozwój
procesów hydrotermalnych w szerokim zakresie temperatur.

Temat: Tarim Ba sin

Part ner: China Uni ver sity of Pe tro leum, Col lege of Geosciences
Koordynatorzy: Aneta Anczkiewicz i Caifu Xiang

Nieformalna wspó³praca w zakresie badañ metody AFT (fis sion tracks in ap a tite). Wykonano 150
apatytowych preparatów do analizy trakowej, które zosta³y wys³ane do naœwietlania do reaktora Or e gon
w USA. Koszty pokry³ State Key Lab o ra tory for Pe tro leum Re source and Pros pect ing, China Uni ver sity
of Pe tro leum, Beijing 102249, China. Próbki s¹ w trakcie obróbki analitycznej i interpretacyjnej.

HISZPANIA

Temat: Datowanie wysokiej rozdzielczoœci granatów

Part ner: An to nio Acosta Vigil
Koordynatorzy: R. Anczkiewicz/An to nio Acosta Vigil

Przygotowanie metodyczne do datowania wysokiej rozdzielczoœci granatów z obszarów polimeta-
morficznych.

INDIE

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

Part ner: INSA – In dian Na tional Sci ence Acad emy
Koordynatorzy: R. Anczkiewicz/D. Mukhopadyay

Wspó³praca w ramach tematu wewnêtrznego “Molasa”

Temat: Ewolucja teknotonometamorficzna wschodnich Himalajów, Sikkim Indie

Part ner: In dian Na tional In sti tute od Tech nol ogy
Koordynatorzy: R. Anczkiewicz/S. Chakraborty

Kontynuacja wspó³pracy prowadzonej wczeœniej w ramach grantu NCN. Finalizacja rezultatów
badañ oraz przygotowanie publikacji.

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, Ger many
Koordynatorzy: prof. Ewa S³aby, dr Hans Jurgen Forster
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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.

Temat: Badania skaleni z meteorytu Morasko (In ves ti ga tions on feld spar from Morasko
me te or ite)

Part ner: De part ment of Geo chem is try, GZG of Georg-Au gust-Uni ver sity, Getynga; WCh Uniwersytet
Jagielloñski, Kraków; GeoForschungs Zentrum, Poczdam; WNOZ Uniwersytet Œl¹ski, Sosnowiec;
Uniwersytet Poznañski, Poznañ; WG Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Koordynatorzy: prof. Ewa S³aby, dr Klaus Si mon, mgr Katarzyna Majzner, Dr Rich ard Wirth, Prof. Dr
Hab. £ukasz Karwowski, Prof. Dr Hab. Andrzej Muszyñski, Dr Andrzej Domonik

Skaleni alkaliczne w meteorycie s¹siaduj¹ z minera³ami typowymi dla krystalizacji stopów maficz- 
nych. Ich wykszta³cenie wskazuje na szybk¹ krystalizacje jak i odmieszania powstaj¹ce w warunkach
przech³odzenia stopów. Celem projektu jest odtworzenie œcie¿ki ich krystalizacji jak i transformacji.

Temat: Badanie struktur apatytu i merrilitu w meteorycie marsjañskim NWA2795
(In ves ti ga tions on struc ture of ap a tite and merrillite from mars me te or ite NWA 2795)

Part ner: GeoForschungs Zentrum, Potsdam, Ger many
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby, dr Rich ard Wirth

Badania obejmuj¹ rozpoznanie struktur fosforanów i ich transformacji. Badane fazy pochodz¹ z
meteorytu marsjañskiego NWA 2975. Na podstawie badan FIB HR TEM, FE EMPA, Ramanowskich
odtworzona zostanie geneza fosforanów. Dotychczasowe pogl¹dy na powstawanie apatytów i merrilli-
tów w meteorytach pokazywa³y œcie¿kê magmowej krystalizacji (fosforany jako fazy pierwotne) oraz
poprzez transformacjê faz pierwotnych w wyniku reakcji z roztworami. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e
istnieje trzecia œcie¿ka powstawania fosforanów.

Temat: Procesy krystalizacji skaleni w œrodowisku heterogenicznych magm (Pro cesses of
feld spar crys tal li za tion in an en vi ron ment of hetegeneous mag mas)

Part ner: GZG Georg-Au gust Uni ver sity, Goettingen, Ger many
Koordynatorzy: prof. dr hab. Ewa S³aby, dr Klaus Si mon

Badania LA ICP MS skaleni w trzech prostopad³ych przekrojach w celu odtworzenia procesu ich
krystalizacji w przestrzeni 3D s¹ celem tej wspó³pracy. Stopieñ chaosu œrodowiska magm hybrydalnych
jest w dalszym ci¹gu procesowania danych LA ICP MS okreœlany z u¿yciem wspó³czynnika Hursta.

Temat: Struktura glikolu etylenowego na smektytach

Part ner: Fed eral In sti tute for Geosciences and Nat u ral Re sources, Hannower, Ger many
Koordynatorzy: dr Szczerba M., Ufer K.

Wspó³praca ma na celu implementacjê ulepszonej struktury glikolu etylenowego interkalowanego
w smektytach w programie BGMN

NIEMCY, BRAZYLIA

Temat: Procesy krystalizacji minera³ów w œrodowisku heterogenicznym (Pro cesses of min eral
crys tal li za tion in het er o ge neous en vi ron ment)

Part ner: GeoForschungs Zentrum, Poczdam (Niemcy), Dept. for Earth and En vi ron men tal Sci ences -
Lud wig-Maximilias-Universität München, Monachium (Niemcy), Uni ver sity of Sao Paulo (Brazylia),
W.Goe the Universitaet, Frank furt (Niemcy)
Koordynatorzy: prof. Ewa S³aby, Dr Rich ard Wirth, Prof. Dr Cristina de Cam pos, Dr Os car Laurent, Dr
Hab. Hans-Juergen Foerster, Dr Di eter Rhede, Anja Schreiber

Projekt ma na celu odtworzenie sk³adu domen heterogenicznego œrodowiska krystalizacji z u¿y-
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ciem geochemii, w tym geochemii izotopów, oraz badania strukturalne. Krystalizacja w œrodowisku
heterogenicznym odzwierciedlona jest w mikro-domenach minera³ów. Pokazuj¹ one proces interakcji
domen œrodowiska krystalizacji polegaj¹cy na zró¿nicowanej kinetyce przemieszczania siê pierwiast-
ków pomiêdzy domenami. Dla prawid³owej interpretacji potrzebne s¹ zró¿nicowane narzêdzia pozyski-
wania danych jak i ich interpretacji (z u¿yciem matematyki nieliniowej).

NORWEGIA

Temat: Metamorfizm HP/LT Sudetów

Part ner: I. Konopasek, Uniwersytet w Bergen
Koordynatorzy: R. Anczkiewicz/I. Konopasek

Projekt w fazie przygtowañ, skoncentrowany jest na ustaleniu œcie¿ek PTt ska³ HP/LT w Sudetach i 
odtworzeniu sytuacji tektonicznej warunków metamorfizmu.

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

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 zes-
po³ów roœlinnych oraz ich preferencji. Ponadto analiza skamienia³oœci œladowych zwierz¹t krêgowych i
bezkrêgowców pozwoli na ocenê trójstronnej zale¿noœci pomiêdzy œrodowiskami depozycji, roœlin-
noœci¹ 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: Jaros³aw Tyszka

Wspó³praca ma na celu powi¹zanie wiedzy na temat morfogenezy szkieletów otwornic z filogenez¹ 
molekularn¹ wy¿szych jednostek systematycznych.

SZWECJA, ES TO NIA, NIEMCY, POLSKA, USA, BELGIA, SER BIA

Temat: Interdyscyplinarne badania krateru impaktowego Kaali w Estonii

Part ner: Stock holm Uni ver sity Astrobiology Cen tre
Koordynatorzy: dr Anna £osiak, Jakob Wilk, Mi chael Zanetti

Interdyscyplinarny projekt maj¹cy na celu badania krateru impaktowego Kaali w Estonii zosta³
zainicjowany w wyniku dyskusji w czasie szko³y letniej “Im pacts and their Role in the Evo lu tion of
Life” w 2013 roku. Jestem odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzeniem jednej z kluczowych
czêœci tego projektu dotycz¹cych datowania tego krateru. W dniach 24-31 sierpnia 2014 przeprowa-
dziliœmy badania terenowe, których wyniki zostan¹ opublikowane w kilku artyku³ach.

S£OWACJA

Temat: Badania eksperymentalne nad wspomagan¹ fluidami, niskotemperaturow¹ mobilizacj¹
Y+REE oraz aktynowców pomiêdzy fosforanami Y+REE a krzemianami

Part ner: Geo log i cal In sti tute of Dionyz Stur, Bratislava, Slo vak Re pub lic; Wydzia³ Geologii, Geofizyki
i Ochrony Œrodowiska, AGH, Kraków
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Koordynatorzy: dr in¿. Bartosz Budzyñ, dr Patrik Konecny, mgr in¿. Gabriela Kozub-Budzyñ

Wspó³praca dotyczy realizacji badañ eksperymentalnych maj¹cych na celu wyznaczenie stabilnoœci
monacytu w systemach o wysokiej zawartoœci Ca lub Ca-Na, w warunkach 250–350°C i 2–4 kbar.

USA

Temat: Pro cess ing and in ter pre ta tion of deep seis mic re flec tion data (Lublin Ba sin and
Ap pa la chians)

Part ner: Cor nell Uni ver sity, De part ment of Earth & At mo spheric Sci ences
Koordynatorzy: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, prof. Larry Brown

Wspó³praca dotycz¹ca przetwarzania i interpretacji g³êbokich danych sejsmiki refleksyjnej, zakoñ- 
czona przygotowaniem wspólnego wniosku grantowego do NCN

Temat: Pa leo zoic evo lu tion of the Lubin Ba sin and the Ap pa la chians

Part ner: Uni ver sity of Ten nes see, Earth and Plan e tary Sci ences
Koordynatorzy: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, prof. Rob ert D. Hatcher

Wspó³praca dotycz¹ca interpretacji danych sejsmiki refleksyjnej z obszarów tektoniki waryscyjs-
kiej, zakoñczona przygotowaniem wspólnego wniosku grantowego do NCN

Temat: Pro cess ing and in ter pre ta tion of deep seis mic re flec tion data (Lublin Ba sin and
Ap pa la chians)

Part ner: Uni ver sity of Oklahoma & Oklahoma Geo log i cal Sur vey
Koordynatorzy: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, prof. Randy Keller

Wspó³praca dotycz¹ca przetwarzania i interpretacji g³êbokich danych sejsmiki refleksyjnej, zakoñ- 
czona przygotowaniem wspólnego wniosku grantowego do NCN

Temat: Con trol of salt tec ton ics on depositional sys tems (U. Cre ta ceous, NW Po land)

Part ner: Uni ver sity of Texas at El Paso, Ro wan Con sult ing
Koordynatorzy: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, prof. Kath er ine A. Giles, Dr Mark Ro wan

Wspó³praca zosta³a omówiona w trakcie konferencji AAPG ICE w Stambule we wrzeœniu 2014 r.,
dotyczyæ bêdzie analizy wp³ywu aktywnych struktur solnych na otaczaj¹ce systemy depozycjyne,
realizowana bêdzie jako czêœæ prac prowadzonych przez konsorcjum badawcze dzia³aj¹ce w De part -
ment of Geo log i cal Sci ences, Uni ver sity of Texas at El Paso.

Temat: Pó³nocna czapa lodowa Marsa: wietrzenie krzemianów i powstawanie siarczanów -
modelowanie numeryczne, badania analogowe i eksperymentalne.

Part ner: pro fes sor Mi chael Velbel, Mich i gan State Uni ver sity; doktor Kevin Righter, NASA.
Koordynator: dr Anna £osiak

Wspó³praca dotycz¹ca projektu grantowego w³asnego koordynatora.

Temat: In ves ti ga tion of tholin mix reflectance in the NIR range

Part ner: Ar kan sas Cen ter of Space and Plan e tary Sci ences
Koordynatorzy: dr hab. Dan iel MÀge, dr Vin cent Chevrier

Przygotowanie do misji New Ho ri zons do Pasa Kuipera w 2015-2023. Identyfikacja materia³ów
powierzchni Plutona i Charona.

Temat: Samoorganizacja cytoszkieletu otwornic

Part ner: Wadsworth Cen ter, New York State De part ment of Health, Al bany
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. Sam uel S. Bow ser

Kontynuacja wspó³pracy w celu okreœlenia mechanizmów odpowiedzialnych za samoorganizacjê
cytoszkieletu otwornic. Badania zosta³y zainicjowane dziêki Fundacji Koœciuszkowskiej.
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WIELKA BRYTANIA

Temat: Strati graphic mod el ling of foredeep bas ins

Part ner: Uni ver sity of Ed in burgh, School of Geosciences
Koordynatorzy: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, prof. Hugh D. Sinclair

Wspó³praca dotycz¹ca modelowañ stratygraficznych basenów przedgórskich, zakoñczona przygo- 
towaniem wspólnego wniosku grantowego do NCN

CZ£ONKOSTWO Z WYBORU W MIÊDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH
NAUKOWYCH I RADACH REDAKCYJNYCH

dr hab. Rob ert Anczkiewicz

• J. Geo log i cal So ci ety, Lon don – sub ject ed i tor, rok wyboru: 2011

dr hab. in¿. Piotr Krzywiec

• Amer i can As so ci a tion of Pe tro leum Ge ol o gists, w tym cz³onek His tory of Pe tro leum Ge ol ogy Com -
mit tee – cz³onek, rok wyboru: 1991

• So ci ety of Ex plo ra tion Geo phys i cists – cz³onek, rok wyboru: 1991
• Pe tro leum His tory In sti tute – cz³onek, rok wyboru: 2012
• In ter na tional Com mis sion on the His tory of Geo log i cal Sci ences (INHIGEO) – cz³onek, rok wyboru:

2010

dr hab. Monika A. Kusiak

• The In ter na tional Geoscience Programme of the UNESCO and IUGS – IGCP-SIDA 599 “Early Earth
– Con ti nen tal Sec re tary, rok wyboru: 2014

• In ter na tional As so ci a tion of Gond wana Re search (IAGR) – Steer ing Com mit tee Mem ber, rok
wyboru: 2014

prof. dr hab. Marek Lewandowski

• ICDP – cz³onek zarz¹du
• RE search ing Fracking IN Eu rope (Re FINE); konsorcjum miêdzynarodowe (szeœæ krajów) – cz³onek

Sci ence Board, rok wyboru: 2013
• Pure and Ap plied Geo phys ics (Springer) – edytor tematyczny rok wyboru 2008
• Geologia Croatica – cz³onek Rady Redakcyjnej; rok wyboru 2008
• Geoplanet Se ries (Springer) – edytor tematyczny, rok wyboru 2011INCO – pro gram In ter na tional Co -

op er a tion UE w ramach Re search and In no va tion, ekspert MNiSW, cz³onek Komitetu Steruj¹cego,
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. Ewa S³aby

• Miêdzynarodowa Asocjacja Wulkanologii i Chemii Wnêtrza Ziemi (IAVCEI)
• narodowy korespondent – rok wyboru: 2010

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 C – 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
• Clay Min er als So ci ety – pres i dent elect, rok wyboru: 2013
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dr hab. Jaros³aw Tyszka

• Grzybowski Foun da tion (UK) – 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 hab. Andrzej ¯elaŸniewicz

• In ter na tional Con ti nen tal Sci en tific Drill ing Pro gram – cz³onek Ex ec u tive Com mit tee , rok wyboru:
2009

• GeoLines – cz³onek Rady Redakcyjnej, rok wyboru: 2002
• Zeitschrift für Geologische Wissenschften – cz³onek Rady Redakcyjnej, rok wyboru: 2002

MIÊDZYNARODOWA WYMIANA OSOBOWA

Lista wyjazdów

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz
Wielka Brytania, Egham, 7-13.05.2014; 7.-13.07.2014, Royal Hol lo way Uni ver sity of Lon don, rodzaj wyjazdu: organizacyjny, 

finansowanie: ATLAB

Dr Aneta Anczkiewicz
Niemcy, Gottingen, 9.06-11.07.2014, Uni ver sity of Gottingen, Sedimentology and En vi ron men tal Ge ol ogy Geosciences Cen -

ter, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: badawczo-naukowy, finansowanie: ATLAB

Dr hab. Arkadiusz Derkowski
Ateny, Grecja, 25.09-9.10.2014, Na tional Hel lenic Re search Foun da tion, rodzaj wyjazdu: badawczy, finansowanie: ATLAB

Dr in¿. Bartosz Budzyñ
S³owacja, Bratys³awa, 16-25.05.2014, Geo log i cal In sti tute of Dionyz Stur, De part ment of Elec tron Microanalysis, rodzaj

wyjazdu: badawczy, cel pobytu: Badania laboratoryjne - mikrosonda elektronowa, finansowanie: grant NCN 2011/01/D/
ST10/04588

Dr Luigi Castaldo
It aly, Napoli, 26–29.04.2014, CORISTA, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: SHARAD TEAM Dis cus sions, finansowanie: 

FNP

Dr Agnieszka Ciurej
Wielka Brytania, Kimeridge/Dorset, 15-21.07.2014, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: finansowanie: grant w³asny NCN
Niderlandy, Utrecht, 1-31.03.2014 , Utrecht Uni ver sity, De part ment of Earth Sci ences, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu:

organizacyjny, badawczy, szkoleniowy, konsultacja, finansowanie: ATLAB,

Dr Micha³ G¹siorowski
Rumunia, Bukareszt, 24-27.11.2014, Instytutu Speleologii Akademii Rumuñskiej, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu:

badawczy, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/RAN

Dr hab. Hel ena Hercman
Norwegia, Bergen, 1.02.2014-30.04.2014, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Bergen, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel

pobytu: Wspó³praca naukowa, finansowanie: ATLAB
Norwegia, Bergen, 4-31.05.2014, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Bergen, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu:

wymiana naukowa, finansowanie: ATLAB
Republika Czeska, Praga, 21-26.07.2014, Instytut Geologii, Czaska Akademia Nauk, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu:

wspó³praca naukowa, finansowanie: dzia³alnoœæ statutowa
Rumunia, Bukareszt, 24-27.11.2014, Emil Racovita In sti tute of Spe le ol ogy, rodzaj wyjazdu: badawczy, finansowanie:

wymiana bezdewizowa PAN/RAN

Dr Artur Kêdzior
Ukraina, Podole, 27.06-6.07. 2014, , rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: badania terenowe, finansowanie: grant Mae stro J.

Œrodonia
Szwecja (Gotlandia, Skania), Dania (Born holm), 9-13.08.2014, , rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: badania terenowe,

finansowanie: grant S.J. Porêbski (AGH)
Czechy, Morawski Beroun, 21-22.10.2014, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: badania terenowe, finansowanie: zlecenie

PGNiG
Rumunia, Banat, Bukareszt, 4-13.12.2014, Uniwersytet w Bukareszcie, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: badania

terenowe, konsultacje, finansowanie: Zadanie badawcze “Rumunia”, grant Mae stro J. Œrodoñ

Dr Magdalena Krajcarz
Niemcy, Tubingen, 07.04-09.05. 2014, Uniwersytet w Tybindze, rodzaj wyjazdu: szkoleniowy (work shop), finansowanie:

ATLAB,
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Dr Maciej T. Krajcarz
Niemcy, Tubingen, 28.04-09.05.2014, Universitat Tubingen, Fachbereich Geowissenschaften, rodzaj wyjazdu: szkoleniowy

(work shop), finansowanie: grant w³asny NCN

Prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
Svalbard, Norwegia, 1-23.08.2014, Uniwersytet w Oslo, Uni ver sity Cen tre in Svalbard (UNIS), rodzaj wyjazdu: badawczy, cel

pobytu: badania terenowe, finansowanie: Uniwersytet w Oslo, projekt badawczy RCN 234152
Wêgry, Debrecen, Tokaj, 8-17.09.2014, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: Podsumowanie wspólnych badañ prowadzo-

nych w ramach projektu oraz przygotowanie do druku prac naukowych, finansowanie: ATLAB
Antarktyka Zachodnia, Sey mour Is land, James Ross Is land, 1.12.2014-1.04.2015, Instituto Antártico Argentino (IAA), rodzaj

wyjazdu: badawczy, cel pobytu: Badania paleontologiczne i paleoekologiczne diamiktytów basenu Jamesa Rossa,
finansowanie: Instituto Antártico Argentino (IAA), (koszty ekspedycji); ING PAN (koszty podró¿y do i z Bue nos Ai res)

Dr Agata Krzesiñska
Niemcy, Poczdam, 10-18.12.2014, GFZ Helmholz-Zentrum Potsdam, rodzaj wyjazdu: badawczy, finansowanie: ATLAB

Dr hab. Monika A. Kusiak
Niemcy, Poczdam, 22.02-12.03.2014, GeoForschungsZentrum, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: Analizy TEM, finanso-

wanie: ATLAB
Kanada, Lab ra dor, 11-25.07.2014, Torngat Moun tains Re search Base Camp, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: prace

terenowe, finansowanie: FP7, PEO PLE-Ma rie Cu rie Fel low ship
Japonia, To kyo & Kurobe, 27.09-2.10.2014, Na tional In sti tute of Po lar Re search (NIPR), rodzaj wyjazdu: szkoleniowy (work -

shop), cel pobytu: wyg³oszenie referatu oraz omówienie wspó³pracy, finansowanie: badania statutowe ING PAN oraz
NIPRNiemcy, Poczdam, 7-23.12.2014, GeoForschungsZentrum (GFZ), rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: Analizy
na TEM, finansowanie: ATLAB

Mgr Magdalena Makowska
Francja, Montpellier, 6.01.14-28.02.2014, Geosciences Montpellier, Universite Montepllier 2, rodzaj wyjazdu: badawczy, ,

finansowanie: TEAM
Boul der, CO, USA, 26.10-1.11.2014, SwRI, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: New Ho ri zons Sci ence Team Meet ing,

finansowanie: CNES + FNP
USA, Fayetteville, Ar kan sas, 01-20.11.2014, Keck Lab o ra tory, Ar kan sas Cen tre for Space and Plan e tary Sci ences, rodzaj

wyjazdu: badawczy, cel pobytu: NIR reflectance of tholins in hy dro car bon ices and ice mix tures, finansowanie: CNES + FNP

Dr Milena Obremska
Poczdam, Niemcy, 8.01-22.01.2014, Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, rodzaj wyjazdu:

badawczy, cel pobytu: badawczo-organizacyjny, finansowanie: ICLEA
Norwegia, Bergen, 23.07-29.09.2014, De part ment of Bi ol ogy, UiB Bergen, Nor way, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu:

badawczo-szkoleniowy, finansowanie: ATLAB

Dr Jacek Pawlak
Francja, Nantes, 2013-10, 2014-05; 2014-08, 2014-09, SUBATECH, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: szkoleniowy,

finansowanie: ATLAB

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Niemcy, Poczdam, 12.01-7.02.2014, Geoforschungs Zentrum, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: wspó³praca bilateralna,

finansowanie: ATLAB, koszt w³asny
Es to nia, Tallin, 15-21.06.2014, Uniwersytet w Tallinie, rodzaj wyjazdu: szkoleniowy (work shop), cel pobytu: XIII subfossil

Cladocera work shop, prowadzenie szkolenia, prezentacja wyników badañ, finansowanie: zadanie badawcze
Niemcy, Poczdam, 20-27.07.2014, Geoforschungs Zentrum, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: porównanie wstêpnych

wyników analizy osadów jez. Tiefer See, finansowanie: ATLAB
Wielka Brytania, Londyn, 7-23.08.2014, Uniwersytet Londyñski, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: wymiana wiedzy nt.

acydifikacji zbiorników wodnych, finansowanie: ATLAB, koszt w³asny
Rumunia, Bukareszt, 14-19.09.2014, Rumuñska Akademia Nauk, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: podsumowanie

wyników dotycz¹cyc badañ jezior jaskiniowych, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/RAN

Prof. dr hab. Ewa S³aby
Niemcy, 26.01-23.02.2014, GeoForschungs Zentrum, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: Wymiana know-how; nawi¹za-

nie wspó³pracy z laboratoriami i grupami badawczymi; prowadzenie badañ; przygotowanie wspólnych publikacji,
finansowanie: ATLAB

Belgia, 14-18.05.2014, Biuro COST (ESF COST Of fice), rodzaj wyjazdu: organizacyjny, cel pobytu: posiedzenie MC com mit -
tee, finansowanie: fundusze COST

Niemcy, 1-30.06.2014, GeoForschungs Zentrum, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel pobytu: Wymiana know-how; nawi¹zanie
wspó³pracy z laboratoriami i grupami badawczymi; prowadzenie badañ; przygotowanie wspólnych publikacji, finanso-
wanie: ATLAB

Prof. dr hab. Antoni Tokarski
S³owacja, Dolny Kubin, 18-24.08.2014, Geo log i cal In sti tute Slo vak Acad emy of Sci ences, rodzaj wyjazdu: badawczy, cel

pobytu: Badania terenowe, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/SAN
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Dr hab. Jaros³aw Tyszka
Holandia, Utrecht, 6-10.09.2014, Uniwersytet w Utrechcie, rodzaj wyjazdu: organizacyjny, cel pobytu: organizacja badañ,

finansowanie: ATLAB

Dr Edyta Zawisza
Niemcy, Poczdam, 10.02 -08.03.2014, Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ), rodzaj

wyjazdu: badawczy, cel pobytu: badawczy, nawi¹zanie wspó³pracy, finansowanie: ATLAB
Londyn, Wielka Brytania, 29.06.-8.08.2014; 27.11-21.12.2014, Uni ver sity Col lege Lon don (UCL), rodzaj wyjazdu: badawczy, 

cel pobytu: badawczy, szkoleniowy, finansowanie: ATLAB

Lista przyjazdów

Sverre Aksnes
Norwegia, Bergen, 1.06-14.06.2014, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Bergen, badawczy, cel pobytu: wymiana naukowa,

finansowanie: ATLAB

Ana Banica i jej laboratorium (22 osoby)
Norwegia, Trondheim, 13-15.10.2014, Geo log i cal Syrvey of Nor way, organizacyjny, cel pobytu: nawi¹zanie kontaktów w

zakresie badañ minera³ów ilastych, finansowanie: strona norweska

Amel Barich
Greanada, Hiszpania, 01.04.2014-30.6.2014, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra - CSIC Avda. cel pobytu: ING PAN

OBK, szkoleniowy/badawczy, finansowanie: œrodki w³asne
01.09.2014-309.2014, ING PAN OBK, badawczy, cel pobytu: przygotowanie prób do analiz, wspó³praca nieformalna z An to -

nio Acosta Vagil, Uniwersystet Gre nada, finansowanie: œrodki wlasne

Dr Jon a than Besserer
USA, Santa Cruz, 11-13.05.2014, Uni ver sity of Cal i for nia at Santa Cruz, konferencja, cel pobytu: Sem i nar and sci en tific dis cus -

sion, finansowanie: FNP

Prof. dr Jelle Bijma
Polska, Kraków, 5.05.2014-8.05.2014, AWI - Instytut Alfreda Wegenera, Bremerhaven, RFN, organizacyjny, cel pobytu:

Rozwój wspó³pracy z ING PAN, udzia³ w warsztatach, finansowanie: ATLAB

Cristina de Cam pos
Niemcy, Monachium, 18-23.10.2014, Dept. for Earth and En vi ron men tal Sci ences - Lud wig-Maximilias-Universität München,

badawczy, cel pobytu: Konsultacje wyników badañ, finansowanie: NCN 2011/01/B/ST10/04541

Istvan Dunkl
Niemcy, Univ. of Gottingen, 16-28.03.2014, PAN ING, OB. Kraków, cel pobytu: badawczy, finansowanie: ATLAB

Georgios Chryssikos
Ateny, Grecja, 29.06-19.07.2014, Na tional Hel lenic Re search Foun da tion, badawczy, finansowanie: ATLAB
Ateny, Grecja, 7-10.09.2014, Na tional Hel lenic Re search Foun da tion, organizacyjny, cel pobytu: , finansowanie: ATLAB

Nadine Drager
Niemcy, Poczdam, 16-23.05.2014, Geoforschungs Zentrum, szkoleniowy (work shop), cel pobytu: wymiana wyników dotycz¹-

cych wspólnych badañ, szkolenie, finansowanie: ATLAB

Dr Thomas Ezard
Uni ver sity of Southampton, Wielka Brytania 8.04.2014-12.04.2014, szkoleniowy (work shop), cel pobytu: udzia³ w warsztatach 

projektu ATLAB w charakterze wyk³adowcy, finansowanie: ATLAB

Gabor Imre
Wêgry, Instytut Geofizyczny Wêgier, 6-13.08.2014, OB. Kraków, badawczy, cel pobytu: badania terenowe, finansowanie:

wymiana bezdewizowa PAN/WAN

Vassilis Gionis
Ateny, Grecja, 29.06-19.07.2014, Na tional Hel lenic Re search Foun da tion, badawczy, finansowanie: ATLAB

Dan iel Harlov
Poczdam, Niemcy, GeoForschungs Zentrum 20-26.7.2014, badawczy, finansowanie: ATLAB
Poczdam, Niemcy, GeoForschungs Zentrum 21-24.09.2014, badawczy, cel pobytu: Konsultacje dotycz¹ce badañ nad minera-

³ami akcesorycznymi, mechanizmami ich wzrostu i kszta³towania sk³adu w œrodowisku heterogenicznym., finansowanie:
ATLAB

Prof. dr Mi chael Joachimski
Niemcy, 5.05.2014-8.05.2014, GeoZentrum Nordbayern, Friedrich-Al ex an der Uni ver sity of Erlangen-Nürnberg, szkoleniowy

(work shop), cel pobytu: Udzia³ w warsztatach projektu ATLAB w charakterze wyk³adowcy, ATLAB
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Prof. dr Christoph Korte
Dania, Kopenhaga, 5-9.05.2014, Uniwersytet w Kopenhadze, Sekcja Geologii, szkoleniowy (work shop), cel pobytu: udzia³ w

warsztatach projektu ATLAB w charakterze wyk³adowcy, finansowanie: ATLAB

Jaap Kaandorp
Holandia, Am ster dam, 8-12.04.2014, Uniwersytet w Amsterdamie, szkoleniowy (work shop), cel pobytu: Udzia³ w warsztatach

projektu ATLAB w charakterze wyk³adowcy, finansowanie: ATLAB

Dr Gregor Knorr
RFN, 10-14.06.2014, Instytut Alfreda Wegnera, Bremerhaven, RFN, organizacyjny, cel pobytu: Wspó³praca naukowa oraz

udzia³ w warsztatach, finansowanie: ATLAB

Jiri Konopasek
Bergen, Norwegia, 24-27.09.2014, Uniwersytet w Bergen, organizacyjny, cel pobytu: przygotowanie projektu badawczego,

finansowanie: ATLAB

Csilla Lakatos
Wêgry, Debrecen, 1-28.04.2014, Uniwersytet w Debreczynie, szkoleniowy (work shop), cel pobytu: szkolenie, nauka analizy

Cladocera, finansowanie: koszt goœcia

Stain-Erik Lauritzen
Norwegia, Bergen, 10-20.06.2014, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Bergen, badawczy, cel pobytu: wymiana naukowa,

finansowanie: ATLAB

Aivo Lepland
Trondheim, Norwegia, 27-28.10.2014, NGU, badawczy, cel pobytu: Konsultacje w sprawie próbek do badañ w projekcie,

finansowanie: NCN 2013/11/B/ST10/04753

Prof. dr Gerrit Lohmann
Niemcy, Bremerhaven, 10-14.06.2014, AWI - Instytut Alfreda Wegenera, organizacyjny, cel pobytu: Wspó³praca naukowa

oraz udzia³ w warsztatach, finansowanie: ATLAB

Dr Paul Markwick
Wielka Brytania, 10-14.06.2014, Getech, Leeds, , szkoleniowy (work shop), cel pobytu: Udzia³ w warsztatach projektu ATLAB

w charakterze wyk³adowcy, finansowanie: ATLAB

Dr Marion Massé
Orsay, Francja, 7-13.02.2014, Institut d’astrophysique spatiale, organizacyjny, cel pobytu: Or gani sa tion of in ter na tional plan e -

tary cryosphere work shop in Wroc³aw, finansowanie: FNP/TEAM

Manuela Mi lan
W³ochy, Bolzano, 21.06-15.07.2014, IASMA Re search and In no va tion Cen tre, szkoleniowy (work shop), cel pobytu: szkolenie

i konsultacja , finansowanie: koszt goœcia

Dr Lennart de Nooijer
Holandia, Ytrecht, 6-8.05.2014, NIOZ szkoleniowy (work shop), cel pobytu: Udzia³ w warsztatach projektu ATLAB w

charakterze wyk³adowcy, finansowanie: ATLAB

Prof. dr Zoltan Pecskay
Wêgry, Instytut Badañ Nuklearnych WAN, 1.05-31.07.2014, badawczy, cel pobytu: Podsumowanie wspólnych badañ

prowadzonych w ramach projektu, przygotowanie miêdzynarodowego seminarium i warsztatów naukowych (Work shop
5.1.3.1.) oraz przygotowanie do druku prac naukowych, finansowanie: ATLAB

Lucija Pretner
S³owenia, Ljubljana, 1.01.2014-28.2.2014, Karierni Cen ter Univerze na Primorskem Koper, szkoleniowy (work shop), cel

pobytu: szkoleniowy, finansowanie: EU funds

Dr Markus Raitzsch
Niemcy,10-16.05.2014, AWI - Instytut Alfreda Wegenera, Bremerhaven, badawczy, cel pobytu: Wspó³praca naukowa,

finansowanie: ATLAB

Prof. Dr G.-J. Reichart
Holandia, 6-8.05.2014, Uniwersytet w Utrechcie, Wydzia³ Nauk o Ziemi, organizacyjny, cel pobytu: Nawi¹zanie wspó³pracy

oraz udzia³ warsztatach, finansowanie: ATLAB

Dr Sebastian Rokitta
Polska, Kraków, 8-14.04.2014, AWI - Instytut Alfreda Wegenera, Bremerhaven, RFN, organizacyjny, cel pobytu: Nawi¹zanie

wspó³pracy oraz udzia³ warsztatach, finansowanie: ATLAB

Jeremie Soldner
Czechy, 15-19.12.14, ING PAN OBK, badawczy, cel pobytu: przygotowanie prób do analiz, finansowanie: w³asne œrodki

goœcia
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Prof. dr Howard Spero
Niemcy, 3-10.05.2014, AWI - Instytut Alfreda Wegenera, Bremerhaven, oraz Uni ver sity of South ern Cal i for nia, Da vis, USA,

organizacyjny, cel pobytu: nawi¹zanie wspó³pracy oraz udzia³ warsztatach, finansowanie: ATLAB

Dusan Starek
Slowacja, 14-17.10, SAN, badawczy, cel pobytu: prace terenowe, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/SAN

Rich ard Wirth
Niemcy, Poczdam, 8-19.09.2014, GeoForschungsZentrum, organizacyjny, cel pobytu: organizacja warsztatów TEM, finanso-

wanie: ATLAB
Niemcy, Poczdam, 24.11-5.12.2014, GeoForschungsCentrum (GFZ), badawczy, cel pobytu: przygotowanie publikacji,

finansowanie: ATLAB

Yanyan Zhou
Pekin, Chiny, 18-31.08.2014, Chi nese Acad emy of Sci ences, organizacyjny, cel pobytu: Nawi¹zanie wspó³pracy z Chiñsk¹

Akademi¹ Nauk w Pekinie, finansowanie: Wymiana PAN-CAS

Deru Xu, Qiang Shan, Zhiling Wang
Chiny, Kanton, 27.11-1.12.2014, Guangzhou In sti tute of Geo chem is try, Chi nese Acad emy of Sci ences, badawczy, cel pobytu:

przygotowanie odpowiedzi na recenzje oraz zaplanowanie dalszych prac, finansowanie: Chiñska Akademia Nauk
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VIII. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAÑ

KONFERENCJE I WARSZTATY WSPÓ£ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT

The 2nd Mar tian Cryosphere Work shop, Wroc³aw, 10-12.02.2014
Typ: warsztaty, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN – TEAM: Marion Masse, Antoine Sejourne, Anna £osiak, Dan iel Mege

Konferencja Mar tian Cryosphere Work shop II umo¿liwi³a naukowcom z ca³ej Europy (Polska,
Francja, Anglia, Irlandia, Niemcy, Wêgry) dyskusjê nad najnowszymi badaniami dotycz¹cymi kriosfery 
Marsa i Ziemi. Naukowcy reprezentowali ró¿ne dyscypliny naukowe takie jak: geomorfologia, minera-
logia, klimatologia czy geofizyka. Po³¹czenie wyników badañ z ró¿nych dziedzin nauki pozwoli³o na
uzyskanie zintegrowanego obrazu procesów kszta³tuj¹cych œrodowisko Marsa, a w efekcie lepsze zrozu- 
mienie procesów zachodz¹cych w kriosferze marsjañskiej. W 2013 roku, w czasie pierwszej edycji
konferencji Mar tian Cryosphere Work shop rozpoczêto projekt dotycz¹cy utworzenia map pó³nocnych
równin na Marsie (Map ping the north ern plains of Mars: or i gins, evo lu tion and re sponse to cli mate
change), który w zesz³ym roku otrzyma³ finansowanie z In ter na tional Space Sci ence In sti tute w Bernie.
Konferencja by³a jedn¹ z nielicznych okazji aby niemal ca³y zespó³ projektowy siê spotka³ i w ci¹gu
kilku godzin przedyskutowa³ szczegó³y dotycz¹ce zasad kartowania. Dodatkowo w czasie Mar tian
Cryosphere Work shop II zapocz¹tkowano kilka nowych, mniejszych projektów badawczych.

Przeprowadzono jedynie publikacjê abstraktów w formie elektronicznej. Wyniki konferencji zostan¹
rozpowszechnione w postaci publikacji w czasopisamach naukowych z listy ministerialnej. Planowane s¹
co najmniej 3 artyku³y naukowe zwi¹zane z tworzeniem map pó³nocnych równin na Marsie.

SPE/EAGE Eu ro pean Un con ven tional Re sources Con fer ence & Ex hi bi tion, Vi enna, Aus tria,
25-27.02.2014
Typ: konferencja naukowa, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: So ci ety of Pe tro leum En gi neers, Eu ro pean As so ci a tion of Geoscientists & En gi neers
Wspó³organizatorzy z ING PAN: dr hab. Piotr Krzywiec, cz³onek Programme Com mit tee, wspó³organi-
zacja i wspó³prowadzenie 2 sesji: “Les sons Learnt in Eu rope” oraz “Un con ven tional Re sources-New
Fron tiers”

Referaty opublikowane - standardowe wydawnictwo Book of Ab stracts opublikowane przez SPE /
EAGE

From el e ments to macroevolution: mod el ling tools and ap pli ca tions in biogeosystem, Instytut
Nauk Geologicznych PAN OB Kraków, 9-11.04.2014
Typ: warsztaty, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN, dr hab. J. Tyszka
Wspó³organizatorzy z ING PAN: mgr Aleksandra Mizerska, prof. dr hab. Ewa S³aby (koordynacja WP5), 
dr in¿. Pawe³ Topa, dr hab. Jaros³aw Tyszka (koordynacja warsztatów)
Finansowanie: ATLAB

Warsztaty mia³y na celu rozwój interdyscyplinarnej wiedzy uczestników na temat metodyki mode-
lowania zjawisk, zachodz¹cych na styku przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej. Granica ta ma niezwykle
z³o¿ony charakter, ze wzglêdu na wspó³dzia³anie zjawisk rozgrywaj¹cych w ró¿nych skalach czaso-
wych i przestrzennych. Zastosowanie metod modelowania komputerowego u³atwia nam zrozumienie jej 
z³o¿onoœci. Warsztaty zapozna³y uczestników z procesami mikroewolucji i makroewolucji, opartymi na
modelowych przyk³adach, pochodz¹cych ze œrodowisk morskich, a tak¿e z najnowszymi trendami
modelowania zjawisk w nano-, mikro- i makroskali oraz z nowymi wyzwaniami w modelowaniu
embriogenezy, morfogenezy i ewolucji.
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Kana³ filmowy YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=ITS1aYKmiDE&list=UU-eH8ZJX
xcOlu5etN-9Cosg

12th Meet ing of the Cen tral Eu ro pean Tec tonic Stud ies Group, L¹dek Zdrój, Po land,
23–26.04.2014
Typ: konferencja, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN, prof. A. ¯elaŸniewicz
Wspó³organizatorzy: Pañstwowy Instytut Geologiczny, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Wroc³awskiego, Wydzia³ Geologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu

W konferencji bra³o udzia³ ponad 70 geologów, g³ównie z Czech, Polski, Wêgier i S³owacji.
Pierwszy dzieñ konferencji (wycieczka terenowa) poœwiêcony by³ zapoznaniu uczestników z geologi¹
kopu³y orlicko-œnie¿nikiej. Nastêpne dwa dni poœwiêcone by³y prezentacjom konferencyjnym (referaty
i postery). Ostatni dzieñ (wycieczka pokonferencyjna) mia³a na celu zapoznanie z geologi¹ ska³ osado-
wych Rowu Górnej Nysy.

Materia³y konferencyjne zosta³y opublikowane w tomie Geologia Sudetica 2014, vol 42.

Bio-prox ies: in te gra tion of iso to pic and ecologic ap proaches, Krakow, 6-7.05.2014
Typ: warsztaty naukowe, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN, dr hab. Jaros³aw Tyszka
Wspó³organizatorzy: Agnieszka Ciurej, Joanna Miros³aw-Grabowska, Aleksandra Mizerska, Agnieszka 
Pisarzowska, Ewa S³aby, Jaros³aw Tyszka
Finansowanie: ATLAB, WP5

Cel warsztatów: Rozwój wiedzy uczestników na temat cykli oraz zdarzeñ biogeochemicznych i
paleooceanograficznych w oparciu o zapis trwa³ych izotopów wêgla, tlenu, strontu i boru oraz pierwiast- 
ków œladowych w materiale wspó³czesnym i kopalnym. W trakcie warsztatów zostan¹ przedstawione
zagadnienia z podstaw geochemii, wp³ywu diagenezy na œrodowiskowe sygna³y izotopowe oraz zasto-
sowania wskaŸników geochemicznych do rekonstrukcji m.in. zmian klimatycznych, poziomu morza,
zakwaszenia oceanów, tempa wietrzenia oraz zdarzeñ biotycznych.

Geo chron ol ogy and Paleoenvironmental In ter pre ta tion of Se lected Rock Suc ces sions in West
Antarctica, Warszawa, 28-29.05.2014
Typ: Seminarium i warsztaty naukowe, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: Instytut Nauk Geologicznych PAN, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Wspó³organizatorzy: Instytut Fizyki Nuklearnej WAN (ATOMKI), Wydzia³ Geologii UW;
El¿bieta Gogacz, Krzysztof P. Krajewski, Zoltán Pécskay, Krystyna Szeroczyñska, Andrzej Tatur
Finansowanie: Projekt ATLAB, Task 5.1 Sci ence for So ci ety. Work shop 5.1.3.1.

Celem Seminarium i Warsztatów Naukowych pt. “Geo chron ol ogy nad paleoenviromental in ter pre -
ta tion of se lected rock suc ces sions in West Antarctica” by³a prezentacja i dyskusja metod geochronolo-
gicznych zastosowanych w okreœleniu wieku geologicznego oraz interpretacji paleoœrodowiskowej
kenozoicznych sukcesji skalnych Antarktyki Zachodniej, które zawieraj¹ zapis zmian klimatycznych
wiod¹cych do powstania i rozwoju antarktycznej pokrywy lodowej. Treœæ Seminarium i Warsztatów
koncentrowa³a siê na zapisie geologicznym ³uku wulkanicznego Szetlandów Po³udniowych (Wyspa
Króla Jerzego) oraz basenu za³ukowego Jamesa Rossa (Wyspa Sey mour). Dwudniowa sesja objê³a
czêœæ seminaryjn¹ z oœmioma prezentacjami ponad dwudziestu autorów z Polski i z zagranicy, czêœæ
warsztatow¹ z trzema panelami dyskusyjnymi, oraz prezentacjê posterow¹ z jedenastoma posterami.
Prezentacje, warsztaty i dyskusjê naukowe objê³y ró¿ne aspekty zmian paleoklimatycznych, wliczaj¹c
studia geochronologiczne kluczowych jednostek geologicznych, analizê wp³ywu aktywnoœci wulkanicznej
na rozwój lokalnych i regionalnych œrodowisk osadowych, oraz modelowanie procesów geologicznych.

Dystrybucja materia³ów wœród uczestników konferencji na noœnikach elektronicznych; http://
www.ing.pan.pl/Atlab/5Atlab-events.htm
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Sec ond Work shop on Mars - Con nect ing Plan e tary Sci en tists in Eu rope (MPSE 2014)
Warszawa, Polska, 3-5.06.2014
Typ: konferencja, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: Europejska Agencja Kosmiczna
Wspó³organizatorzy: ING PAN – TEAM, Centrum Badañ Kosmicznych PAN, Astri Polska

W ramach porannych sesji konferencji odby³o siê 10 zaproszonych referatów-wyk³adów, podczas
których uczestnicy mieli mo¿liwoœæ poszerzenia swojej wiedzy m.in. na temat badañ Marsa, Fobosa i
Ksiê¿yca. Sesje popo³udniowe mia³y na celu przedstawienie najnowszych wyników badañ, przede
wszystkim tych prowadzonych w Polsce, oraz umo¿liwienie dyskusji prowadz¹cej do powstania
nowych zespo³ów naukowych ³¹cz¹cych naukowców z Europy Wschodniej, Centralnej i Zachodniej.

“Programme and Ab stracts Book”, http://wroona.pl/MPSE2014/home.html

Les sons from the past: in ter pret ing the paleorecord & mod el ling, Kraków, 11-13. 06.2014
First Work shop from the Se ries “In no va tions in mod el ling: from el e ments to global changes”)
Typ: warsztaty, zasiêg: krajowa
Organizator: ING PAN, dr hab. Tyszka Jaros³aw, Niezgodzki Igor
Wspó³organizatorzy: prof. S³aby Ewa, mgr Mizerska Aleksandra
Finansowanie: projekt ATLAB

By³a to jedna z pierwszych ogólnokrajowych konferencji poœwiêconych modelowaniu paleokli-
matu. W konferencji wziê³o udzia³ oko³o 20 osób z ró¿nych Instytutów z ca³ej polski. Wyk³adowcami
by³o 3 naukowców z zagranicy i jeden z Polski. Przedstawiono zupe³nie nowe i ma³o znane w Polsce
podejœcie do badania paleoklimatu. Podczas konferencji nawi¹zano œciœlejsz¹ wspó³pracê z dr P. Mark-
wickiem (GETECH).

Warsztaty pog³êbi³y interdyscyplinarn¹ wiedzê uczestników na temat metodyki modelowania zja-
wisk klimatycznych oraz idei numerycznego modelowania klimatu. Modele klimatyczne nale¿¹ do
najbardziej z³o¿onych istniej¹cych modeli numerycznych. Zastosowanie metod modelowania kompute-
rowego u³atwia nam zrozumienie interakcji zachodz¹cych na styku kilku sfer ziemskich kszta³tuj¹cych
klimat. Uczestnicy zapoznali siê z podstawami budowania i weryfikowania modeli.

Sci ence for In dus try: Ne ces sity is the mother of in ven tion. Third net work ing event ded i cated to
the Pol ish ex pe ri ence in the field of shale gas ex plo ra tion, Warszawa, 25-27.06.2014
Typ: net work ing event Sci ence for In dus try + work shop, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN, dr A. Porowski
Finansowanie: projekt ATLAB

Opis efektów zamieszczony w De liv er able D.6.1.3 do projektu ATLAB. 3-dniowa konferencja z
udzia³em goœci zagranicznych (i.e. Turcja, Azerbejd¿an). Ostatni dzieñ: work shop z zakresu “Team
Build ing”. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele sektora naukowego, pañstwowego (i.e. organiza-
cje dysponuj¹ce funduszami na wsparcie B+R, jak: PARP, NCBiR, NCN) oraz sektora przemys³owego
w tym prywatne fundusze inwestycyjne. Celem konferencji by³o szeroko pojête wspieranie i rozwijanie
wspó³pracy nauki i przemys³u w obszarze innowacyjnych i przydatnych gospodarczo badañ zwi¹zanych 
z poszukiwaniem surowców energetycznych i zrównowa¿on¹, ekologiczn¹ eksploracj¹ geosystemu.
Dostêpne na dedykowanych stronach internetowych ING PAN.

21st Meet ing of the In ter na tional Min er al og i cal As so ci a tion, Sandton - Gauteng, South Af rica,
1-5.09.2014
Typ: konferencja, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: In ter na tional Min er al og i cal As so ci a tion
Wspó³organizatorzy z ING PAN: prof. Ewa S³aby,

Organizacja i prowadzenie sesji “Magma mix ing - from macro to mi cro scale”, jako g³ówny con ve -
nor; part ner con ve nor: dr Diego Perugini, Uni ver sity of Perugia, W³ochy.

IMA2014 Ab stracts Book
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AAPG In ter na tional Con fer ence & Ex hi bi tion, Is tan bul, Tur key, 14-17.09.2014
Typ: konferencja naukowa, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: Amer i can As so ci a tion of Pe tro leum Ge ol o gists
Wspó³organizatorzy z ING PAN: dr hab. Piotr Krzywiec, wspó³organizacja i wspó³prowadzenie sesji
“His tory of Pe tro leum Ge ol ogy”

Standardowe wydawnictwo Book of Ab stracts opublikowane przez AAPG

GeoShale - Re cent Ad vances in Ge ol ogy of Fine-Grained Sed i ments. Warszawa, 24-26.09. 2014
Typ: konferencja naukowa, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: Pañstwowy Instytut Geologiczny-PIB, Warszawa
Wspó³organizatorzy z ING PAN: dr hab. Piotr Krzywiec - wspó³organizacja i wspó³prowadzenie sesji
“Shale Bas ins: Geo phys ics & Tec ton ics”

Referaty - standardowe wydawnictwo Book of Ab stracts opublikowane przez PIG

48 Sympozjum Speleologiczne, Kletno, 16-19.10.2014
Typ: Cykliczna konferencja, zasiêg: krajowa
Organizator: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Wspó³organizatorzy: UWr., ING PAN, Ceska Speleologiczna Spolocnost, Sekcja Speleologiczna
“NiedŸwiedzie”, Rehak-Speleo, ING UJ, IOP PAN, Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu, Dolnoœl¹ski Zespó³ Parków Krajobrazowych, Sekcja Groto³azów Wroc³aw

Sympozjum odby³o siê w dniach 16-19.10.2014 r. w Kletnie. W trakcie sympozjum odby³y siê 3
sesje terenowe: w Jaskini Nied¿wiedziej, w dolinie Moravy (Czechy) i w rejonie Jaskini Radochowskiej
i kamienio³omu w Rogó¿ce. W sympozjum bra³o udzia³ ponad 100 uczestników. Odby³y siê 2 sesje
referatowe.

Wydano przewodnik do sesji terenowych i zbiór abstraktów: Stefaniak K., Ratajczak U., Wróblewski 
W. [red.], 2014. Materia³y 48 Sympozjum Speleologicznego, pp. 124. ISBN 978-83-933874-1-0

Potencja³ badawczy ING PAN dla nauki i praktyki, Warszawa. 4.12.2014
Typ: warsztaty, zasiêg: krajowa
Organizator: ING PAN – prof. Marek Lewandowski

Sesja ING PAN na zakoñczenie projektu ATLAB.
Celami konferencji by³a:
– prezentacja potencja³u naukowego ING PAN
– budowanie œrodowiskowej platformy dyskusyjnej dla tworzenia wspólnych projektów badawczych
– integracja œrodowiska naukowo-badawczego i przemys³owego z ró¿nych obszarów nauk o Ziemi i
eksploracji jej zasobów naturalnych.
W trakcie spotkania, pracownicy naukowi ING PAN przedstawili w przegl¹dowych prezentacjach
spektrum swojej dzia³alnoœci w instytucie, z myœl¹ o potencjalnej wspó³pracy z partnerami zewnêtrz-
nymi, szczególnie przy tworzeniu wspólnych projektów badawczych w dwóch sesjach: prospekcja z³ó¿,
ewolucja geosystemu.

Dni otwarte ING PAN, ‘Sci ence for Stu dents” meet ing, 5.12.2014
Organizator: Dni otwarte odbywa³y siê jednoczesnie w trzech oœrodkach ING PAN – w Warszawie,
Krakowie i Wroc³awiu.
Finansowanie: projekt ATLAB

Zaproszenie skierowana by³o szczególnie do uczelni i do studentów w celu pokazanie potencja³u
badawczego oraz analitycznego laboratoriów Instytutu, zainteresowania m³odych ludzi mo¿liwoœciami i 
problematyk¹ badawcz¹ realizowan¹ w Instytucie.
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UDZIA£ PRACOWNIKÓW W KONFERENCJACH

KONFERENCJE KRAJOWE

Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzêdu PAU Warunki naturalne i zapis zmian
œrodowiska przyrodniczego w osadach torfowiska R¹bieñ (na tle innych torfowisk regionu
³ódzkiego), 2014–02-21
Referat:

Obremska M. – Analiza palinologiczna profilu R-2 z torfowiska R¹bieñ

Badania archeologiczne dawnej Pomezanii w latach 2012–2013, Zalewo, 2014-03-17
Referat :

Bojanowski M. – Wyniki analizy mineralogicznej ceramiki zabytkowej z grodzisk dawnej Pomezanii

V Sesja Paleolimnologiczna Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Lublin, 2014-03-27
Poster:

Stañczak J. – Próba rekonstrukcji warunków paleoœrodowiska na podstawie analizy makroszcz¹tków
osadów Jeziora Godle – wstêpne wyniki

LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bia³a Podlaska,
29-31.05.2014 r. – Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXI wieku
Referat:

Gedl P – Cysty Dinoflagellata morskiego eocenu Roztocza – biostratygrafia i paleoœrodowisko

XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski “Dynamika l¹dolodów plejstoceñskich na
obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej”, Augustów, 1-5.09.2014,
Miros³aw-Grabowska J. – prowadzenie sesji
Referaty:

Miros³aw-Grabowska J., Obremska M., Zawisza E. – Zmiany œrodowiska jeziornego w póŸnym
glacjale i holocenie na przyk³adzie stanowiska Romoty (Pojezierze E³ckie)
Zawisza E. – Czy jeziora dystroficzne zawsze by³y dystroficzne – na przyk³adzie Suchara IV w
Wigierskim Parku Narodowym.

48 Sympozjum Speleologiczne, Kletno, 16-19.10.2014
Hercman – prowadzenie sesji referatowej i 2 sesji terenowych,
G¹siorowski M. – wspó³organizator, prowadzenie sesji terenowej

Referaty:
G¹siorowski M., Hercman H., Gradziñski M., Stankovic J. – Pierwsze datowania uranowo-torowe
nacieków z Jaskini Krasnohorskiej (Po³udniowa S³owacja)
Kiciñska D., Hercman H. – Pierwsze datowania nacieków jaskiniowych metod¹ uranowo-torow¹ w
Górach Proklatije (Czarnogóra)
Pawlak J., Hercman H. – Zapis sk³adu izotopowego 18O i 13C dla nacieku z jaskini Ollova Chuka

Poster:
Matouskova S., Hercman H., G¹siorowski M., Rohovec J. – Zastosowanie spektrometrii masowej do
datowania nacieków jaskiniowych metod¹ uranowo-torow¹

Cyfrowa szko³a – innowacyjne rozwi¹zania dla edukacji w projekcie Eduscience –Regionalny
Oœrodek Kszta³cenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach, 20.10.2014
Referat:

Olejniczak P. – Lekka nauka o ciê¿kich ska³ach

Technologie informacyjno-komunikacyjne w kszta³ceniu geograficznym. Koncepcje
e-podrêcznika z geografii, Uniwersytet Œl¹ski Wydzia³ Nauk o Ziemi, Sosnowiec, 28.11.2014
Referat:
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Olejniczak P. - Prezentacja platformy edukacyjnej EDUSCIENCE

Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, 2014-12-01
Referaty:

Krajcarz M., Krajcarz M.T., Sudo³ M., Bocherens H. – Badania kopalnych ekosystemów towarzysz¹-
cych osadnictwu paleolitycznemu na stanowisku Jaskinia Perspektywiczna (Wy¿yna Czêstochow-
ska) w oparciu o analizy izotopowe szcz¹tków zwierzêcych.
Kot M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymczak K. – Wstêpne wyniki badañ na stanowisku Katta Sai
na zachodnim przedgórzu Tien Szanu, Uzbekistan.

Potencja³ badawczy ING PAN dla nauki i praktyki. ING PAN, Warszawa, 4.12.2014
Referaty:

Anczkiewicz R. – Geochemia izotopów i pierwiastków œladowych – aplikacje geologiczne i œrodo-
wiskowe.
Budzyñ B. – Eksperymentalne rekonstrukcje przeobra¿eñ minera³ów zachodz¹cych w naturalnych
warunkach geologicznych.
Derkowski A. – Od nanometrycznych struktur minera³ów i w³aœciwoœci ich powierzchni do w³aœci-
woœci petrofizycznych ³upków gazonoœnych.
Gurgurewicz J., MÀge D. – Rola danych teledetekcyjnych i analogów ziemskich w interpretacji
marsjañskich procesów geologicznych.
Herman H., G¹siorowski M., Pawlak J. – Ciep³o – zimno, czyli jak szukamy informacji paleoklima-
tycznych.
Kusiak M. – Datowanie izotopowe najstarszych ska³ Ziemi – przyk³ady z Antarktydy.
Miros³aw-Grabowska J. – Rekonstrukcja zmian œrodowiska jeziornego – potencja³ badawczy dla
nauki i spo³eczeñstwa.
Krzywiec P. – Geofizyka w geologii – od badañ basenów osadowych po analizy z³o¿owe.
Lewandowski M., S³aby E. – Potencja³ badawczy ING PAN nie tylko w liczbach.
Porowski A. – Hydrogeologia izotopowa: badania naukowe i przemys³owa u¿ytecznoœæ dla rozwoju
gospodarczego.
Œrodoñ J. – Minera³y ilaste w poszukiwaniach z³ó¿.
Tyszka J. – Otwornice: metodyka i wyzwania badawcze w prospekcji geologicznej.
¯elaŸniewicz A. – Tektoniczne ramy procesów geologicznych.

Dzieñ otwarty ING PAN, Warszawa, Kraków, Wroc³aw, 5.12. 2014
Oœrodek Badawczy w Warszawie;
Referaty:

Hercman H. – Zaproszenie do jaskiñ.
Krajcarz M. – Geochemia izotopów w paleontologii plejstocenu.
Krzywiec P. – Geofizyka w geologii.
Kusiak A.M. – Czy cyrkony s¹ wieczne?
Lewandowski M. – U¿ytecznoœæ internetu w edukacji geologicznej.
Miros³aw-Grabowska J. – Jeziora nie tylko dla ¿eglarzy.
Mozer A. – Badania ewolucji klimatu kenozoiku Antarktyki Zachodniej.
Radzikowska M., Bojanowski M. – Wizyta w Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodo-
wiska
Szeroczyñska K. – Historia zapisana w osadach jeziornych.

Oœrodek Badawczy we Wroc³awiu
Referaty:

Jastrzêbski M. – Rekonstrukcja procesów tektonometamorficznych na przyk³adzie ska³ Masywu
Œnie¿nika.
£osiak A. – Co siê dzieje gdy asteroida uderza w Ziemiê?
Makowska M., Dêbniak K., Kromuszczyñska O., Borikov T. – Struktury i procesy na Marsie – czyli
co wynika z modelowania i mapowania powierzchni Czerwonej Planety.
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Rauch M. – Jak powsta³y góry Karpaty, czyli fa³dowanie Beskidów i Bieszczad – prezentacja Labora-
torium Modelowania Tektonicznego
¯elaŸniewicz A., Twyrdy M., Jastrzêbski M. – Warsztat geologa: tektonika i metamorfizm od skali
makro do skali mikro.
¯elaŸniewicz A. – Czynniki wp³ywaj¹ce na zmiany klimatu na Ziemi.

KONFERENCJE MIÊDZYNARODOWE ZORGANIZOWANE W KRAJU

Sec ond Mars Cryosphere Work shop 2014, TEAM, ING PAN, Wroc³aw, 10-12.02.2014
Referaty:

Castaldo L.– SHARAD data map ping over Mar tian Sur face for Ice de tec tion.
MÀge D., Gurgurewicz J., Grygorczuk J. – Ex plor ing the cold sur face of Mars and low-grav ity so lar
sys tem bod ies with the high land ter rain hop per.
£osiak A. – Con tem po rary sul fate for ma tion at the Mar tian North ern Po lar Cap.

Poster:
Dêbniak K., MÀge D., Gurgurewicz J. - Landfrom map ping in Valles Marineris

From el e ments to macroevolution: mod el ling tools and ap pli ca tions in biogeosystem, Instytut
Nauk Geologicznych PAN, OB Kraków, 9-11.04.2014
Referaty:

Topa P. – DPD (Dissipative Par ti cle Dy nam ics) meth od ol ogy ap plied to mod el ling foraminiferal
cytoskeleton
Topa P., Tyszka J. – Mod el ling of foraminiferal morphogenesis: stateoftheart
Tyszka J., et al. – eVOLUTUS A new ap proach to multiscale mod el ling tested on Foraminifera
Szczerba M. – Meth od ol ogy and ap pli ca tions of mo lec u lar mod el ling in nat u ral sci ences.

12th Meet ing of the Cen tral Eu ro pean Tec tonic Group, L¹dek Zdrój, Po land, 23–26.04.2014
Referaty:

Jastrzêbski M. – Late Cam brian protolith age of the M³ynowiec–Stronie Group and the Devono-Car -
bon if er ous polyphase meta mor phic evo lu tion of the Orlica–Œnie¿nik Dome (NE Bo he mian Mas sif)
Krzywiec P. – referat zaproszony : Struc ture and Phanerozoic evo lu tion of the SW edge of the East Eu -
ro pean Craton in Po land – new in sight from high-ef fort seis mic re flec tion data (pro ject PolandSPAN)
¯elaŸniewicz A. – Rocks de formed in the constrictional re gime: L>S to L tectonites in the Orlica–
Œnie¿nik Dome, the Sudetes, Po land

Postery:
Kufrasa, M., G¹g¹³a, £., Krzywiec, P. – Two-wave length fold ing in the Lublin Ba sin (Cen tral Po land) 
in di cates a depth- and li thol ogy-de pend ent role of the layer-par al lel-short en ing
Rauch M. – Tec tonic de for ma tion of Mio cene rocks in the fron tal part of Pol ish Outer Carpathian fore -
land fold-and-thrust belt (Tarnów–Rzeszów re gion)
Rauch M. – przewodnik pokonferencyjnej wycieczki terenowej
Jastrzêbski M – Prowadzenie dwóch punktów wycieczki konferencyjnej: 1. Light “Goszów” quart-
zites from the east ern limb of the Orlica–Œnie¿nik Dome (Stara Morawa vil lage) i 2. Migmatized
M³ynowiec paragneisses from Zawada Mt. (near Boles³awów vil lage)

Bio-prox ies: in te gra tion of iso to pic and ecologic ap proaches, ING PAN, Kraków, 6-7.05.2014
Bojanowski M. – prowadzenie sesji
Referaty:

Anczkiewicz R. – Wet, dry, liq uid, solid: Com par i son of pre ci sion and ac cu racy of iso to pic ra tio mea -
sure ments by MC ICPMS with var i ous sam ple in tro duc tion sys tems.,
Bojanowski M. – Iso to pic tech niques for earth and en vi ron men tal sci ences at ING PAN, War saw

Geo chron ol ogy and Paleoenvironmental In ter pre ta tion of Se lected Rock Suc ces sions in West
Antarctica, Instytut Nauk Geologicznych PAN, ATLAB, Warszawa, 28-29.05.2014
Krajewski K.– wspó³organizator, prowadzenie sesji
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S³aby E. – prowadzenie sesji
Referaty:

Krajewski K., Andrzej Tatur, Zoltán Pécskay, Ferenc Molnár, Anna Mozer, Grzegorz Zieliñski,
Benkó Zsolt – Tran si tion from green house (Eocene) to ice house (Oligocene–Mio cene) con di tions on
King George Is land: An over view.
Mozer A. – Ce no zoic preglacial re cord on King George Is land: New in side from the Cytadela out crop
Tatur A., Rodolfo del Valle , Krajewski K., Zieliñski G.– Pre-ice sheet cool ing in the La Meseta For -
ma tion (Eocene), Sey mour Is land.
Tatur A., Barczuk A., Krajewski K., Pécskay Z. – Re con struct ing sed i men tary en vi ron ments dur ing
preglacial (Lions Cove For ma tion, Eocene) and gla cial (Polonez Cove For ma tion, Oligocene) times
on King George Is land: New in side from the Moon Val ley and Godwin Cliff out crops.
Pécskay Z., Krajewski K., Tatur A. , Ferenc Molnár, Mozer A., Zsolt Benkó – Geo chron ol ogy of Ter -
tiary magmatism of King George Is land: A re view.
Molnár F., Pécskay Z., Krajewski K., Tatur A., Benkó Zsolt.– The im por tance of pe trog ra phy and
rock geo chem is try in in ter pre ta tion of K-Ar data of vol ca nic rocks.
Worobiec E., Krajewski K., Tatur A., Zieliñski G. – Late Oligocene warm ing and flora on King
George Is land: New in side from the De struc tion Bay For ma tion.

Postery:
Krajewski et al.:
1. King George Is land and Sey mour Is land, West Antarctica: Lo ca tion of Sec tions
2. King George Is land, West Antarctica: Strati graphic scheme of the Warszawa–Kraków–Mel ville
Block
3. Geo chron ol ogy of the Ezcurra In let Group (Ezcurra In let and Point Thomas) King George Is land,
West Antarctica
4. Geo chron ol ogy of the Point Hennequin Group (Mount Wawel) King George Is land, West
Antarctica
5. Geo chron ol ogy of the Baranowski Gla cier Group (Red Hill) King George Is land, West Antarctica
6. Geo chron ol ogy of the Cho pin Ridge Group- I (King George Bay) King George Is land, West
Antarctica
7. Geo chron ol ogy of the Cho pin Ridge Group- II (Low Head - King George Bay) King George Is land,
West Antarctica
8. Geo chron ol ogy of the Moby Dick Group (Sherratt Bay - De struc tion Bay) King George Is land,
West Antarctica

Sec ond Work shop on Mars – Con nect ing Plan e tary Sci en tists in Eu rope (MPSE 2014),
Warszawa, Polska, 3-5.06.2014
Gurgurewicz J. – wspó³organizator, prowadzenie sesji
Referaty:

Castaldo L., MÀge D., Orosei R., Al ber ti G., Gurgurewicz J. – SHARAD data map ping for sur face ice
de tec tion;
Dêbniak K., MÀge D., Massé M. – De tailed CTX-based geomorphologic map ping in West ern Valles
Marineris, Mars
Gurgurewicz J., MÀge D., CarrÀre V., Gaudin A., Kostylew J., Morizet Y., Skiœcim M. – Al ter ation on
Mars: study of near-in fra red spec tra of ter res trial bas alts al tered in con trasted cli mate con di tions.
Kromuszczyñska O. – Ornak (Tatra Mts.) as a ter res trial an a logue for Deep-seated Grav i ta tional
Spread ing (sackung).
Losiak A., Woronko B., Craddock R. – Mar tian Beach Sands – the char ac ter is tics of the ol iv ine weath -
er ing in beach en vi ron ment
Losiak A., Czechowski L. – Ice melt ing by ra di antly heated dust grains on the Mar tian North ern Pole.
Makowska M. – Me chan i cal mod el ling of deep-seated grav i ta tional spread ing in Valles Marineris,
Mars
MÀge D., Bour geois O., Gourronc M., Gueydan F., Kromuszczyñska O., Makowska M., Pochat S.,
Dêbniak K., Gurgurewicz J. – Or i gin of the ob served de for ma tion in Valles Marineris: an equa to rial
fos sil ised gla cier sys tem and no re gional tec ton ics
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Krzesiñska A. – Dy nam i cal evo lu tion of H chondrite par ent as ter oid – re cord in the Pu³tusk me te or ite.
Skiœcim M., Gurgurewicz J., MÀge D. – Al ter ation fea tures in bas alts iden ti fied by atomic force mi -
cros copy and im pli ca tions for Mars;
Wiœniewski £., Grygorczuk J., MÀge D., Gurgurewicz J., Kuciñski T., Barciñski T., Rickman H.,
Nicolau-Kukliñska A. – Tech no log i cal fea tures and con cept of plan e tary high land ter rain hop per

Postery:
Castaldo L., MÀge D., Orosei R., Al ber ti G., Gurgurewicz J. – SHARAD data map ping for sur face
com po si tion de tec tion.
Kubiak M., MÀge D., Gurgurewicz J., Ci¹¿ela J., Dêbniak K. – Ther mal data pro cess ing for high-res o -
lu tion map ping of Valles Marineris, Mars
Losiak A. Go³êbiowska I., Orgel C., Moser L., Mac Ar thur J., Boyd A., Hettrich S., Jones N., Groemer
G. – Re mote Sci ence Sup port Team dur ing MARS2013: test ing a map based sys tem of data pro cess -
ing and utiliczation for the fu ture long-du ra tion plan e tary mis sions.
MÀge D., Gurgurewicz J., Grygorczuk J., Wiœniewski £., Rickman H., Banaszkiewicz M., Kuciñski
T., Skocki K. – Ex plo ra tion of Mars and Phobos with Galago, the High land Ter rain Hop per;

XXXV Sympozjum Polarne: Di ver sity and state of po lar eco sys tems, Wroc³aw, 5-7.06.2014
Referat:

Mozer A. Paleoecology of pregalcial sequencess of King George Is land,West Antarctica
Postery:

Mozer A., Krajewski K.P., Pécskay Z. – Eocene age of the Baranowski Gla cier Group on King George 
Is land, South Shet land Is lands: New data from the Red Hill sec tion
Mozer A., Krajewski K.P., Pécskay Z. – Ge ol ogy and pre lim i nary dat ing of Red Hill ex po sure of King 
George Is land (SSI), West Antarctica.

Com ets and the LHB, Gdynia, Polska, 23-26.06.2014,
MÀge D. – (referat zaproszony) The Mar tian cryosphere and its geo logic evo lu tion.

VIII Pol ish Me te or ite So ci ety Con fer ence, Wroc³aw, 27-29.06.2014
Krzesiñska A. – wspó³organizator, prowadzenie sesji
Referat:

Krzesiñska A. – Meta mor phism and de for ma tion of the Pu³tusk H chondrite – Im pli ca tions for par ent
body evo lu tion.

Poster:
Krzesiñska A. – High strain-rate de for ma tion of the Pu³tusk me te or ite

31st IAS Meet ing of Sedimentology, Krakow , 22-25.06.2015
Kêdzior A. – cz³onek komitetu organizacyjnego

Sci ence for In dus try: Ne ces sity is the mother of in ven tion. Third net work ing event ded i cated to
the Pol ish ex pe ri ence in the field of shale gas ex plo ra tion., ING PAN, ATLAB, Warszawa,
25-27.06.2014
Porowski A. – organizator
Referaty:

Klisch M., Porowski A., – Meth ane in ground wa ter – is it as so ci ated with shale gas?
Krzywiec P., Mazur, S., Buffenmyer, V., Malinowski, M., Lewandowski, M., S³onka, £. – New model 
of struc ture and evo lu tion of the Lower Pa leo zoic Bal tic Ba sin in N Po land based on re gional seis mic
data (pro ject PolandSPAN)
Miros³aw-Grabowska J. – Fundusze RegPot w ING PAN: projekt ATLAB – podsumowanie i nowe
mozliwoœci po 3 latach realizacji,

The 2014 IEEE/WIC/ACM In ter na tional Con fer ence on WEB In tel li gence (WIC 2014);
Warszawa, Polska, 11-14.08.2014
Referaty:
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Krzywiec P. – In tel li gent Risk Man age ment Sys tem for Ex plo ra tion of Hy dro car bons and other Min -
eral Re sources (RIMIR)
S³aby E. – Min eral / rock re sources – on-line da ta bases

Eu ro pean Rover Chal lenge, Cz³owiek w Kosmosie, Chêciny, 5-7.09.2014
Referat:

£osiak A. – Re mote Sci ence Sup port Team Dur ing MARS2013

Kukla LOESSFEST’14 - 7th Loess Sem i nar, In ter na tional Con fer ence on Loess Re search,
Wroc³aw, Polska, 8-9.09.2014
Referat:

Krajcarz M.T., Madeyska T., Mroczek P., Sudo³ M., Cyrek K., Szymanek M., Krajcarz M. – Loess
and loess-like sed i ments in caves of Kraków–Czêstochowa Up land (Po land)

Poster:
Kot M., Krajcarz M.T., Mroczek P., Pavlenok K., Radzhabov A., Sneider S., Szymanek M.,
Szymczak K. – Mid dle Palaeo lithic loess site Katta Sai (Uzbekistan)

GeoShale 2014: Re cent Ad vances in Ge ol ogy of Fine-Grained Sed i ments, War saw, Po land,
24-26.09.2014,
Œrodoñ J. – komitet naukowy
Referaty:

Krzywiec P. – Lower Pa leo zoic shales of the SW edge of the East Eu ro pean Craton in SE Po land and
W Ukraine, their struc ture and tec tonic evo lu tion – re gional com par i son
Krzywiec, P., Malinowski, M., Mazur, S., Buffenmyer, V., Lewandowski, M., S³onka, £., Kufrasa,
M., – Struc ture and evo lu tion of the Lower Pa leo zoic ba sin de vel oped above the East Eu ro pean
Craton in Po land: new in sight from re gional high-ef fort seis mic re flec tion data
Krzywiec, P., Malinowski, M., Maio, F., Rosowski, T., Muliñska, M., Plech, M., Kufrasa, M., S³onka, 
£., Cyz, M., Gorszczyk, A. – Salt tec ton ics within the cen tral Mid-Pol ish Trough and its con trol on un -
con ven tional pe tro leum sys tem
Œrodoñ J. (referat zaproszony) – Illite+smectite as com po nents of shales

10th Con fer ence of the Gesellschaft Für Archäozoologie Und Prähistorische Anthropologie E.V. 
(GAPA) His tory of Hu mans and An i mals. Old Topic – New Data, Meth ods, and In ter pre ta tions, 
Toruñ, Polska, 28.09-01.10.2014
Referat:

Krajcarz M., Krajcarz M.T., Wojtal P., Bocherens H. – Iso to pic sig na tures (d13C, d15N, d18O) of Late
Pleis to cene cave bear from Po land – ev i dence for eco log i cal sta bil ity of the spe cies across Eu rope.

Poster:
Krajcarz M., Makowiecki D., Krajcarz M.T., Mas³owska A., Baca M., Panagiotopoulou H., Stankovic 
A., Bednarczyk J., Grêzak A., Sudo³ M. – On the trail of the old est cat in Po land. An in sight from
morphometry, an cient DNA and ra dio car bon dat ing.

12th Geo chron ol ogi cal Con fer ence „Dat ing of Min er als and Rocks XII” , UMCS, Lublin,
16-17.10.2014

Burchart J. – referat proszony – Iso tope geo chron ol ogy: mod els vs. re al ity

Jurassica XI, Spa³a, 9-11.10.2014
Referaty:

Arabas A., Wierzbowski A. – Car bon and ox y gen iso tope re cords of the Mid dle – Late Ju ras sic bulk
car bon ates and bel em nite ros tra from the Pieniny Klippen Belt (Carpathians)
Schlogl J., Ch. Meister, A. Ippolitov, A. Tomasovych, M. Golej, S. Jozsa, A. Arabas – New up dates on 
the ammonite biostratigraphy of the Lower Ju ras sic in the Priborzhavskoe Quarry
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XXI Meet ing of the Pe trol ogy Group of the Min er al og i cal So ci ety of Po land, Boguszyn,
16-19.10.2014
Referaty:

Anczkiewicz R., Sumit Chakraborty, Somnath Dasgupta, Dilip Mukhopadhyay, Ko³tonik K.– Tim ing 
and du ra tion of re gional meta mor phism in the in verted Barrovian se quence of the Sikkim Himalaya,
NE In dia.
Kowalik N., Wolfgang Müller, Anczkiewicz R., Wojtal P., Wilczyñski J.– Re con struc tion of sea sonal 
mam moth mo bil ity from spa tially-re solved trace el e ments and Sr iso to pic re cords in mo lar enamel
Jerzykowska I., Anczkiewicz R.– Ex ten sion re lated al ka line magmatism in the Outer West ern Carpa-
thians – man tle source and magma dif fer en ti a tion.
Sala D., Marta Smêdra, Anczkiewicz R., Mietelski J. – Iso to pic com po si tion mea sure ments of nat u ral
and iso to pi cally en riched ma te ri als by MC-ICP-MS
Anczkiewicz A., Sumit Chakraborty, Somnath Dasgupta, Dilip Mukhopadhyay, Anczkiewicz R. –
Cool ing his tory of the Lesser Himalaya, Sikkim, In dia.

ICLEA WP4: Lakes Meet ing, Stara Kiszewa, 27-28.11.2014
Referat:

Obremska M. – Veg e ta tion changes, de vel op ment and de cline of Wielbark Cul ture set tle ments close
to Lake Czechowskie

Meet the Space, Kraków, 27-28.11.2014,
Poster:

Kromuszczyñska O. – Geo met ric com par i son of deep-seated grav i ta tional spread ing fea tures on Mars
(Coprates Chasma,Valles Marineris) and Earth (Ornak, Tatra Moun tains)

KONFERENCJE ZAGRANICZNE

9th In ter na tional Con gress on the Ju ras sic Sys tem, Jaipur, Indie, 6-9.01.2014
Referat:

Arabas A., Schlogl J., Wierzbowski A. – Car bon and ox y gen iso tope re cord of the Ju ras sic bulk car -
bon ates and cal car e ous fos sils from the Pieniny Klippen Belt (Carpathians)

Poster:
Werner T., Vlahovic,I. Sidorczuk, M. Lewandowski M. Syn- and post-tec tonic paleomagnetism of Ju -
ras sic sed i ments from Velebit Mts (Karst Dinarides, Croatia).

ICLEA WP4 work ing meet ing: Short pre sen ta tion of the re sults of the anal y sis done for Lake
Czechowskie and Trzechowskie paleolake, Potsdam, Ger many, 13.01.2014
Referat:

Obremska M. – Pre sen ta tion of the re sults of the pol len anal y sis done for the youn gest part of the lake
Czechowskie sed i ment

FORAMS 2014, Con cep tion, Chile, 19-24.01.2014
Referaty:

Tyszka J., Bijma J., Bow ser S.S., Glas M., Höher N., Kaczmarek K., Langer G., Raitzsch M., Topa P.,
Travis J., – Morphogenetic bridge be tween mol e cules and mor phol ogy.
Tyszka J., (Referat zaproszony) – eForams. Work shop on Elec tronic Foraminiferal At lases and Da ta -
bases.

Poster:
Setoyama E., Kaminski M.A., Tyszka J., – Palaeoenvironmental im pli ca tions of Up per Cre ta ceous–
Paleogene foraminifera from the Lab ra dor Mar gin.
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22nd Euromicro In ter na tional Con fer ence on Par al lel, Dis trib uted, and Net work-based
Pro cess ing, Tu rin, It aly, 12-14.02.2014
Referat:

Topa P. – Cel lu lar au tom ata model tuned for ef fi cient com pu ta tion on GPU with global mem ory cache

SPE/EAGE Eu ro pean Un con ven tional Re sources Con fer ence & Ex hi bi tion, Vi enna, Aus tria,
25.02.2014
Krzywiec P. (uczestnik, cz³onek Programme Com mit tee, wspó³organizacja i wspó³przewodniczenie 2
sesji)
Referat:

Krzywiec P. – Lower Pa leo zoic Bas ins De vel oped Above the East Eu ro pean Craton in Po land: New
In sight From Re gional High-Ef fort Seis mic Re flec tion Data

Melt ing Pot, Sztokholm, Szwecja, 13-14.03.2014,
Kusiak M., (referat zaproszony) – Pseudo-Hadean ages due to an cient ra dio genic Pb mo bi li sa tion – a
SIMS im ag ing study.

3 rd An nual ICLEA Work shop, Greifswald, Ger many, 25-28.03.2014
Referaty:

Obremska M.– Late Gla cial and Early Ho lo cene veg e ta tion de vel op ment re corded in Lake Cze-
chowskie sed i ments –?? pre lim i nary re sults.
Obremska M – The hu man ac tiv ity dur ing the last two mil len nia in Tuchola Pinewoods (north ern Po -
land)

Geo log i cal So ci ety of Amer ica, Penrose Con fer ence “Link ages and Feed backs in Orogenic
Pro cesses-A Con fer ence Hon or ing the Ca reer of Rob ert D. Hatcher”, Asheville, North
Carolina, USA, 30.03 - 4.04.2014
Referat:

Krzywiec, P., Lewandowski, M., Kufrasa, M. – Struc ture and Pa leo zoic evo lu tion of the Variscan
fore land in SE Po land (Lublin Ba sin and sur round ing ar eas) – new data, new con cepts, new ques tions.

AAPG An nual Con fer ence & Ex hi bi tion, Hous ton, USA, 6-9.04.2014
Referat:

Krzywiec P. – Cal edo nian fore land ba sin in N Po land – new model of its struc ture and evo lu tion re -
vealed by re cent re gional seis mic data

4th Cen tral Eu ro pean Min er al og i cal Con fer ence, Skalský Dvùr, 23-26.04.2014,
Referat:

Kruszewski £., Ciesielczuk J., Misz-Kennan M. – Min er al ogy of some metacarbonate rocks from
burned coal-min ing dump in Przygórze (Lower Silesian Coal Ba sin) and its anal ogy to “ol ive” rocks
from the Hatrurim For ma tion.

Eu ro pean Geosciences Un ion Gen eral As sem bly 2014, Wiedeñ, Aus tria, 27.04-2.05.2014,
Referaty:

Kusiak M. – An cient Pb and Ti mo bi li sa tion re vealed by Scan ning Ion Im ag ing.
£osiak A.– In creased de liv ery of con den sa tion nu clei dur ing the Late Heavy Bom bard ment to the ter -
res trial and Mar tian at mo spheres. Postery:
Budzyñ B., Harlov D.E., Majka J., Kozub G.A. – Ex per i men tal con straints on the monazite-fluorapa-
tite-al la nite and xeno time-(Y,HREE)-rich fluorapatite-(Y,HREE)-rich epidote phase re la tions as a
func tion of pres sure, tem per a ture, and Ca vs. Na ac tiv ity in the fluid.
Budzyñ B., Jastrzêbski M., Stawikowski W. – Late De vo nian–Early Car bon if er ous polyphase meta -
mor phic evo lu tion of the Orlica–Œnie¿nik Dome (NE Bo he mian Mas sif, Po land): ev i dence from
Th-U-to tal Pb monazite dat ing.
Obremska M. – 2000 years of hu man ac tiv ity in Tuchola Pinewoods (north ern Po land)
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Tectonomechanics Meet ing 2014, Zu rich, Szwajcaria, 5-6.05.2014
Referat;

Makowska M. – Nu mer i cal mod el ling of deep-seated grav i ta tional spread ing in Coprates Chasma,
Valles Marienris, Mars

77th An nual Meet ing of the Meteoritical So ci ety, Ca sa blanca, Maroko, 7-12.09.2014
Krzesiñska A. – przewodniczenie sesji
Referat:

Krzesiñska A, Gattacceca J., Friedrich J.M., Rochette P. – Petrofabric of Zag and Pu³tusk me te or ites:
im pli ca tions for im pact con di tions on the H chondrite par ent body

Poster:
Krzesiñska A., Fritz J. – Early evo lu tion of the H chondrite par ent body: re cord in chro mite-plagio-
clase as sem blages

VIth In ter na tional Con fer ence on Mam moths and their Rel a tives, Grevena and Siatista,
West ern Mac e do nia, Grecja, 5-12.05.2014
Poster:

Kowalik N., Wolfgang Müller, Anczkiewicz R., Wojtal P., Wilczyñski J.– An eval u a tion of di rect sea -
sonal mam moth mo bil ity re con struc tion from spa tially-re solved Sr iso to pic and trace el e ments ra tios
in mo lar enamel

AAPG Eu ro pean Re gional Con fer ence & Ex hi bi tion, Bar ce lona, Hiszpania, 13-15.05.2014
Referat:

Krzywiec P. Malinowski M.; Maio F., Rosowski T., Muliñska M., Plech M., Kufrasa M., S³onka £.,
Cyz M. & Gorszczyk A., – Salt tec ton ics within the cen tral Mid-Pol ish Trough and its con trol on un -
con ven tional pe tro leum sys tem referat: New model of struc ture and evo lu tion of the Lower Pa leo zoic
Bal tic Ba sin in N Po land based on re gional seis mic data

51st An nual Meet ing of the Clay Min er als So ci ety in Texas, USA, 17-21.05.2014
Referaty:

Hercman, H., Pawlak, J., Kalinichev G., A., – Struc ture and dy namic of UO2 Sorp tion on kaolinite
sur faces: an at tempt to im prove un der stand ing of the 230Th/234U dat ing accurancy us ing com pu ta -
tional Mo lec u lar Mod el ing Tech niques
Kuligiewicz A., Szczerba M., Derkowski A., Vassilis Gionis, and Georgios Chryssikos – A for got ten
band-in fra red sig na ture of the interlayer wa ter in smectites
Szczerba M., Derkowski A., Kalinichev A., Œrodoñ J. – Mo lec u lar mod el ing of the ef fect of 40Ar re -
coil in illite par ti cles on the K-Ar iso tope dat ing of their host rocks

“Goldschmidt2014", Sac ra mento (USA), 9-13.06.2014
Postery:

Hercman H., Gradziñski M., Alonso R.N., G¹siorowski M., Jach R., Pawlak J., – Atipically heavy iso -
tope com po si tion of Car bon and Ox y gen in calcareus sinters from the Cor dil lera Orientale, An des, Ar -
gen tina.
Hercman H., Pawlyta M. – Ra dio car bon dat ing of soot ag gre gates – speleothems black lay ers ex am ple

13th In ter na tional Subfossil Cladocera Work shop, Tallin, Es to nia, 15-21.06.2014
Referaty:

Seroczyñska K. – Eubosmina as a still am big u ous ge nus
Zawisza E. – Cladocera fauna com po si tion from two trop i cal lakes Tacambaro and Zirahuen, Cen tral
Mex ico

EPOS Meet ing, Lizbona, Portugalia, 23-24.06.2014
Lewandowski M. – (referat na zaproszenie): Shale gas in Po land: from biogenic silt to gas fe ver.
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Work shop on “MORPHOMETRICS 10", Texel, Holandia, 22.06.2014
Referat:

Tyszka J. – Growth and form

TMS joint Foraminifera and Nannofossil Spring Meet ing 2014, Texel, Holandia, 23-25.06.2014
Poster:

Tyszka J., Komosiñski M., Topa P., Rokitta S. – Cross ing scales in mod el ling of foraminifera.

Eu ro pean Work shop on La ser Ab la tion, Egham, Eng land, 8-11.07.2014
Anczkiewicz R.– prowadzenie sesji
Postery:

Anczkiewicz R. –1. U-Pb and Hf iso to pic sys tem at ics of zir cons with high ex cess un sup ported
207Pb

Kowalik N., Wolfgang Müller, Rob ert Anczkiewicz, Piotr Wojtal, Jaros³aw Wilczyñski – Sea sonal
mam moth mo bil ity re con struc tion from spa tially-re solved Sr iso to pic re cords in mo lar enamel.

8th In ter na tional Con fer ence on Mars, Pas a dena, USA, 14-18.07.2014
Postery:

Borykov T., Mangeney A., MÀge D., Rich ard P., Gurgurewicz J. – Dis crete el e ment mod el ling of
land slide dy nam ics; the in flu ence of fric tion and as pect ra tio. Castaldo L., MÀge D., Orosei R., Al ber ti
G., Gurgurewicz J. – Ice de tec tion over Mar tian sur face us ing SHARAD data.
Gurgurewicz J., MÀge D., CarrÀre V., Skiœcim M. – Can in for ma tion on the Mar tian al ter ation con di -
tions be in ferred from near-in fra red spec tra?
Kubiak M., MÀge D., Gurgurewicz J., Ci¹¿ela J., Dêbniak K. – High-res o lu tion ap par ent ther mal in er -
tia map ping of Valles Marineris (Mars).
MÀge D., Gurgurewicz J., Grygorczuk J., Wiœniewski £., Rickman H. – Ex plor ing Mar tian moun tains
with Galago, the high land ter rain hop per.
Skiœcim M., Gurgurewicz J., MÀge D. – Atomic force mi cros copy as a tool to iden tify al ter ation fea -
tures in bas alts ex posed to con trasted cli mate con di tions and im pli ca tions for Mars.

Alpbach Sum mer School: “The geo phys ics of the ter res trial plan ets”, Alpbach (Aus tria),
15-24.07.2014,

£osiak A. – uczestnik warsztatów projektowania misji kosmicznych,

Wa ter, waste, and en ergy man age ment, Porto, Portugalia, 16-18.07.2014
Poster:

Porowski, A., Kruszewski, £. Lewandowski, M. – De vel op ment of geo chem i cal stud ies of wa ters and
wastes with com mer cial po ten tial: the ING PAN ex pe ri ence.

40th COSPAR Sci en tific As sem bly, Moskwa, Rosja, 2-10.08.2014
Poster:

Gurgurewicz J., MÀge D., Grygorczuk J., Rickman H., Wiœniewski, £. – The High land Ter rain Hop -
per: a new lo co mo tion sys tem for ex plo ra tion of Mars and other low-grav ity plan e tary bod ies

The re con struc tion of eco log i cal ref er ence con di tions in lakes and pre dic tion of cli mate change
ef fects – the case of the lakes Atnsjøen and Øvre Jerpetjern in SE Nor way, 1st Pro ject Meet ing,
Atna, Nor way, 11-13.08.2014
Referat:

Obremska M. – Plant cover evo lu tion in the Lake Atnsjoen re gion wwith the out look on the Cen tral
Nor way re gion on the ba sis of pol len anal y sis re sults

19th In ter na tional Sedimentological Con gress, Geneva, Swit zer land, 18-22.08.2014
Referat:

Bojanowski M. – Methanogenesis-driven for ma tion of sid er ite con cre tions and a fresh-wa ter lime -
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stone in duced by swamp de vel op ment in the Neo gene Orava–Nowy Targ ba sin.
Poster:

Ciurej A., Haczewski, G. – Diagenetic over print on the pri mary re cord in varved coccolith lime stones, 
Lower Oligocene, Outer Carpathians.

21st Meet ing of the In ter na tional Min er al og i cal As so ci a tion, Sandton - Gauteng, South Af rica,
1-5.09.2014,
S³aby E. – organizator i konwenor sesji
Referaty:

Moszumañska I., Ewa S³aby, Rich ard Wirth, £ukasz Karwowski, Andrzej Muszyñski, Klaus Si mon,
Katarzyna Majzner – New data on trace el e ment com po si tion of feld spars from the Morasko me te or ite.
S³aby E. – TEM and chem i cal-com po si tion study of phos phates from NWA 2975 shergottite: equi lib -
rium or se quen tial crys tal li za tion?
S³aby E. – Cathodoluminescence re sponse from feld spars to mul ti stage crys tal li za tion-recrystalliza-
tion pro cesses in com pos ite plutons.
S³aby – co-autor referatu: Raman spec tra of co ex ist ing graph ite and feld spar crys tals from the Mo-
rasko me te or ite.

MinWat 2014 – In ter na tional Multidisciplinary Con fer ence on Min eral Wa ters Gen e sis,
Ex ploi ta tion, Pro tec tion and Val o ri za tion. Carlovy Vary, Czech Re pub lic, 8 – 14.09.2014

Porowski A. – pe³nienie obowi¹zków sekretarza CMTW IAH.

Eu ro pean Plan e tary Sci ence Con gress, Cascais, Portugalia, 7-12.09.2014
Referat:

Makowska M. – Me chan i cal ap proach on Deep-seated Grav i ta tional Spread ing in Coprates Chasma,
Valles Marineris, Mars

Postery:
Dêbniak K. MÀge D., Massé M. – Geomorphologic stud ies on west ern Valles Marineris, Mars – land -
forms and pro cesses
Kromuszczyñska O. – Geo met ric com par i son of deep-seated grav i ta tional spread ing fea tures on Mars
(Coprates Chasma,Valles Marineris) and Earth (Ornak, Tatra Moun tains)

20th An nual Meet ing of the Eu ro pean As so ci a tion of Ar chae ol o gists, Stambu³, Turcja,
10-14.09.2014
Poster:

Krajcarz M.T., Krajcarz M., Wojtal P. – Geo chem i cal method for test ing ho mo ge ne ity of bone as sem -
blages at multi-lay ered sites: in sight from bone-bear ing caves in Po land

2nd In ter na tional Con fer ence “Wa ter re sources and wetlands”, Tulcea, Ro ma nia,10-14.09.2014
Poster:

Szeroczyñska K., Zawisza E. – Late Ho lo cene Cladocera re cord from the sed i ments of two high-al ti -
tude trop i cal lakes (crater Nevado de Toluca, Cen tral Mex ico)

AAPG In ter na tional Con fer ence & Ex hi bi tion, Is tan bul, Tur key, 14-17.09.2014
Krzywiec P. – wspó³organizacja i wspó³przewodniczenie sesji
Referaty:

Krzywiec P., M. Malinowski, P. Lis, V. Buffenmyer, M. Lewandowski – Tectono-sed i men tary Evo -
lu tion of the Lower Pa leo zoic Ba sin De vel oped Above the East Eu ro pean Craton in Po land and Its
Bear ing on the Un con ven tional Pe tro leum Sys tem – New In sight From Re gional High-ef fort Seis mic
Re flec tion Data
Krzywiec, P., Malinowski, M., Maio, F., Rosowski, T., Muliñska, M., Plech, M., S³onka, £., Kufrasa,
M., Cyz, M., Gorszczyk, A., – Salt Tec ton ics and Me so zoic Pe tro leum Sys tem of the Cen tral Mid-Pol -
ish Trough
Tari G., Krzywiec P., Poprawa I., Popadyuk, C. Krezsek – In ter pre ta tion of the Si lu rian Ba sin of Cen -

VIII. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAÑ

103



tral and East ern Eu rope as a Pro-Fore land Flex ural Ba sin: Im pli ca tions for Shale Gas Ex plo ra tion
Ro wan M., Krzywiec P. – The Szamotu³y salt diapir and Mid-Pol ish Trough: de coup ling dur ing Tri as -
sic-Ju ras sic rift ing and Al pine in ver sion

7th Mid-Eu ro pean Clay Con fer ence, Dresden, Ger many, 16-19.10.2014
Œrodoñ J. – organizacja sesji
Referaty:

Derkowski A., J. Œrodoñ, D. McCarty: Cat ion ex change ca pac ity and wa ter con tent of opal in sed i -
men tary bas ins: ex am ple from the Monterey For ma tion, Cal i for nia
Œrodoñ J. – referat zaproszony: Illite+smectite as com po nents of shales
Œrodoñ J., Szulc J., Anczkiewicz A., Jewu³a K., Banaœ M., Marynowski L. – Weath er ing, sed i men -
tary, and diagenetic con trols of min eral and geo chem i cal char ac ter is tics of the ver te brate-bear ing
Silesian Keuper
Szczerba M., Kalinichev A., – Com par i son of dif fer ent or ganic force fields in or der to cou ple mo lec u -
lar sim u la tions with X-ray dif frac tion data

XX Con gress of The Carpathian Bal kan Geo log i cal As so ci a tion, Tirana, 24-26.09.2014
Referat:

Bojanowski, M., Ciurej, A and Haczewski, G. – Sta ble C and O iso to pic com po si tion of Oligocene
lam i nated coccolith lime stones from the Outer Carpathians as paleoceanographic re cord.

7th In ter na tional SHRIMP Work shop, Tachikawa & Kurobe, Japonia; 27.09-2.10.2014
 Kusiak M. – referat zaproszony: The mo bi li sa tion of ra dio genic Pb in zir con dur ing UHT meta mor -
phism".

10th Sym po sium on Cladocera, Lednice, Czech Re pub lic, 28.09.-3.10.2014
Poster:

Szeroczyñska K. – Subfossil Bosmina size struc ture – the paleolimnology in di ca tor

8th Shal low lakes Con fer ence, Antalya, Kayseri, Turcja, 12-20.10.2014
Poster:

Szeroczyñska K., Zawisza E. – Cenotes - shal low and deep lakes of the Yucatan Pen in sula (Mex ico)

Eu ro pean Astrobiology Con fer ence 2014; EANA; Edibourgh, UK; 12-17.10.2014
Poster:

S³aby E. – Phos phates from NWA 2975 shergottite – in sights into the evo lu tion of volatiles in Mar tian
magma and their con tri bu tion to abiotic sys tems

2014 GSA An nual Meet ing, Van cou ver, Kanada, 19-22.10.2014
Postery:

Marynowski L., Pisarzowska A., Rakociñski M., Œrodoñ J. – In flu ence of palaeoweathering on the
trace metal con cen tra tions and sta ble iso tope val ues
Miko³ajczak M. – Geo phys i cal con straints on the struc ture of the east ern mar gin of the East Eu ro pean
Craton
Pisarzowska A., Berner Z., Racki G. – In dex of syngenetic py rite – a new proxy for es ti mate re dox
con di tions of depositional sys tems;

11th SKAM Lithic Work shop. The mul ti fac eted biface Bifacial tech nol ogy in Pre his tory,
Miskolc, Wêgry, 20-22.10.2014
Postery:

Kot M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Lazarev S., Pavlenok K., Radzhabov A., Sneider S., Szymczak
K. – Pref er en tial tech nol ogy in Mid dle Palaeo lithic of Cen tral Asia. Trib ute from Katta Sai site in
West ern Tian Shan Piedmont.
Krajcarz M., Krajcarz M.T., Ginter B., Madeyska T., Wojtal P. – Age of Jerzmanowician cul tural lay -
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ers from Nietoperzowa Cave in Jerzmanowice (Po land) on the ba sis of ra dio car bon dat ing of an i mal
bones

Work shop on Volatiles in the Mar tian In te rior, Hous ton, USA, 3 – 4.11.2014
Referat:

S³aby E., M. Koch-Mueller, R. Wirth, H.-J. Foerster, A. Schreiber, U. Schade, D. Rhede, K. Lisowiec
– In sights into evo lu tion of volatiles in Mar tian magma based on a re con struc tion of NWA phos phate
crys tal li za tion pro cess – a com bined TEM, syn chro tron FTIR- and Raman- spec tro scopic study.

9th ESSEWECA Con fer ence, Smolenice, S³owacja, 5-7.11.2014
Referat:

Œwierczewska A, Tokarski A., Paul Z., Banaœ M. – Ap pli ca bil ity of K-Ar dat ing of ben ton ite diage-
nesis in turbidite se quences: Case study from the West ern Outer Carpathians (Po land)

Post Alpbach 2014, Graz (Aus tria), 30.11-5.12.2014,
£osiak A. – uczestnik warsztatów – kontynuacja warsztatów Alpbach sum mer school

Hayabusa 2014: Sec ond Sym po sium of So lar Sys tem Ma te ri als, JAXA, Kanagawa, Japonia,
4–5.12.2014
Referat:

Krzesiñska A. – Inhomogeneity of the Pultusk H Chondrite Regolith Brec cia as a Re cord of Dy namic
Evo lu tion of Par ent Body.

AGU Fall Meet ing, San Fran cisco, Cal i for nia, USA, 15-19.12.2014
Postery:

Castaldo L.– Bur ied CO2 Ice traces in South Po lar Lay ered De pos its of Mars de tected by ra dar sounder
Kubiak – New method for high-res o lu tion ap par ent ther mal in er tia map ping of Mars and ap pli ca tion
to Valles Marineris
Kubiak – wspó³autorstwo posteru: Man tle-crust dif fer en ti a tion of chalcophile el e ments in the oce anic
litho sphere

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU

VII Konferencja Programowa, Baranów Sandomierski, 22-24.05.2014

Dr Aneta Anczkiewicz
Zastosowanie metod termochronologicznych do badañ procesów geologicznych.

Dr Maciej Bojanowski
Metody i znaczenie badañ wêglanów autigenicznych.

Dr Magdalena Krajcarz
Paleoekologia niedŸwiedzia jaskiniowego w zapisie stabilnych izotopów – granice interpretacji.

Dr Maciej Krajcarz
Early diagenesis of bones ? ef fect of burial en vi ron ment on fos sil bone.

Dr Marta Kubiak
Ther mal prop er ties and their geo log i cal cor re la tions in Valles Marineris based on THEMIS data.

Dr Anna £osiak
Antarctica as an an a log of the Mar tian north ern po lar cap: weath er ing of sil i cates within ice.

Mgr Magdalena Makowska

Grawitacyjne ruchy masowe na Marsie: analiza mechaniki procesu.
Dr hab. Dan iel MÀge

The WROONA pro ject, ING PAN Warszawa, 05-2012.
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Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska
Jeziora nie tylko dla ¿eglarzy – izotopowe badania paleolimnologiczne.

Dr Milena Obremska
Paleoekologia jezior i torfowisk Borów Tucholskich w œwietle wysokorozdzielczej analizy palinologicznej.

Dr Marek Szczerba
Mo lec u lar mod el ing for the stud ies of clay min er als.

REFERATY WYG£OSZONE POZA INSTYTUTEM

Dr Maciej Bojanowski
• Rekonstrukcja obiegu metanu w osadach oligoceñskich basenu œl¹skiego Karpat zewnêtrznych na podstawie badañ

autigenicznych ska³ wêglanowych, PIG-PIB Warszawa, seminarium PTMin, 15.01.2014

Dr hab. Hel ena Hercman, Stain-Erik Lauritzen, Sverre Aksnes
• Pb-210 dat ing in UiB, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Bergen, Norwegia, 26.05.2014

Dr Magdalena Krajcarz
• Red fox as an agent of bone ac cu mu la tion – a case study from Po land, Referat zaproszony, Universität Tübingen,

Fachbereich Geowissenschaften, Tübingen, Niemcy, 20.04.2014

Prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
• Powstanie i rozwój kriosfery antarktycznej w badaniach Profesora Krzysztofa Birkenmajera, Polska Akademia Umie-

jêtnoœci, Sesja Jubileuszowa 85. Urodzin Profesora Krzysztofa Birkenmajera, 28/11/2014

Dr hab. in¿. Piotr Krzywiec
• Wstêpne wyniki badañ sejsmicznych krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce – projekt PolandSPAN,

WGGiOŒ AGH, 12.03.2014

Dr hab. in¿. Krzywiec P., Malinowski M., Mazur S., Buffenmyer V., Lewandowski M., S³onka £.
• Wstêpne wyniki badañ sejsmicznych krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce – projekt PolandSPAN,

posiedzenie Komitetu Geofizyki PAN, Warszawa, 30.05.2014

Dr hab. in¿. Krzywiec P., Malinowski M., Mazur S., Buffenmyer V., Lewandowski M., S³onka £.
• Wstêpne wyniki badañ sejsmicznych krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce – projekt PolandSPAN,

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 05.2014

Dr hab. Monika A. Kusiak
• An cient mo bi li sa tion of ra dio genic Pb and Ti in zir cons – im pli ca tions for early Earth geo chron ol ogy. Referat zaproszony,

GeoForschungsZentrum, Poczdam, Niemcy, 3.03.2014

Dr Anna £osiak
• Fall-out brec cia of the Bosumtwi Im pact Crater: in for ma tion from the 10Be mea sure ments. , Mu seum für Naturkunde,

Berlin, 01.06.2014

Dr hab. Dan iel MÀge
• Ce no zoic geodynamics of the Ogaden ba sin and its geomorphological ex pres sion, School of Earth and Plan e tary Sci ences,

Addis Ababa Uni ver sity, 02-18-2014

• The Mar tian Cryosphere and its Geo logic Evo lu tion, Gdynia, Com ets and the LHB, 26.06.2014

Mgr Igor Niezgodzki
• Pre sen ta tion with a work sta tus sum mary, Al fred Wegener Institut, 03.04.2014

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
•  Z Warszawy do Krakowa – historia ¿ycia i pracy naukowej Profesora Krzysztofa Birkenmajera, PAU, 28.11.2014

• Ewolucja w akcji, czyli krakowski oœrodek geologiczny PAN w minionym 60-leciu, Centrum Manggha, Kraków (60-lecie 
OBK), 29.04.2014

Prof. dr hab.Ewa S³aby
•  Zrozumieæ plutony z³o¿one, czyli wêdrówka przez Karkonosze, IGF PAN (w ramach seminariów Geoplanet), 25.11.2014

Dr Edyta Zawisza
• Re con struc tion of nat u ral and anthropogenic changes in the Mex i can lakes sed i ments us ing Cladocera as paleoclimatic in -

di ca tors, Uni ver sity Col lege Lon don (UCL), Londyn, Wielka Brytania, 03.07.2014
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IX. DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA

DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz
• Cykl wyk³adów dla doktorantów AGH (30 godzin), semestr zimowy 2014/2015. Geologia Izotopowa.

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ U. Jonkis (do czerwca 2014).

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ K. Ko³tonik.

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ N. Kowalik

• Szkolenie pracowników technicznych LGI.

Dr Maciej Bojanowski
• Wydzia³ geologii UW: prowadzenie trzech prac magisterskich i dwóch licencjackich.

Dr Bartosz Budzyñ
• Geochemia, ING UJ, wyk³ad, 15 godzin, semestr letni 2013/2014

• Geochemia, ING UJ, æwiczenia, 4 grupy po 7 godzin, semestr letni 2013/2014

• Terenowe metody badañ przyrodniczych, IGiGP UJ, æwiczenia terenowe, 3 grupy po 10 godzin, semestr letni 2013/2014

• Izotopy w geologii, ING UJ, wyk³ady i æwiczenia, 15 godzin, semestr letni 2013/2014

• Opieka nad 2 pracami magisterskimi, ING UJ, Kraków (kontynuacja)

• Geotermobarometria, ING UJ, wyk³ady i æwiczenia, 12 godzin, semestr zimowy 2014/2015

• Metody Badañ Geochemicznych, ING UJ, æwiczenia laboratoryjne, 2 grupy po 12 godz., semestr zimowy 2014/2015

Dr hab. Hel ena Hercman
• Opieka nad prac¹ magistersk¹ Marty Aminowskiej (Instytut Geologii UAM) – 4 tygodnie praktyki i konsultacji w ING

PAN.

Dr Miros³aw Jastrzêbski
• Promotor pracy magisterskiej (wraz z dr Wojciechem Stawikowskim) w Instytucie Geologii Uniwersytecie Adama

Mickiewicza w Poznaniu – T. B³aszaka pt: Ska³y metamorficzne rejonu Siennej, Metamorfik L¹dka-Œnie¿nika.

Mgr Barbara Kietliñska-Michalik
• 6 lekcji muzealnych nt. “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”

Prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
• Promotor pomocniczy pracy doktorskiej mgr Katarzyny Dudzisz w Instytucie Geofizyki PAN (wspó³promotorstwo z prof. 

Rafa³em Szaniawskim)

Dr £ukasz Kruszewski
• Couch ing praktyki absolwenckiej w Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej dla Roberta Nguyena WG UW (16.01-16.

03.2014)

Dr hab. Piotr Krzywiec
• Zajêcia ze studentami: wyk³ady z przedmiotu “Geofizyka” w ING UJ

• Zajêcia ze studentami: wyk³ady z przedmiotu “Interpretacja danych sejsmicznych w analizie systemów naftowych” w
ING UJ

• Wspó³promotorstwo pracy doktorskiej realizowanej w Im pe rial Col lege, Londyn, Wielka Brytania

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ P. Mateusza Kufrasy realizowan¹ w ING PAN

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ P. £ukasza S³onki realizowan¹ w ING PAN

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ P. Aleksandry Stachowiak realizowan¹ na Wydziale Geologii UW

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ realizowan¹ przez P. Justynê Rosiak w ING UJ

Opieka nad prac¹ doktorsk¹ realizowan¹ przez P. Aleksandrê Dec w ING UJ

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
• Cz³owiek wobec geosystemu: beneficjent, ofiara, agresor, artysta. Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Artes Liberales,

wyk³ady dla studentów V roku. 30 godzin

Prof. dr hab. Teresa Madeyska
• Przewodnicz¹ca Komitetu G³ównego Olimpiady Geograficznej, cz³onek Komisji Zadañ

Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska
• Prowadzenie dwóch lekcji pt. “Ska³y i minera³y” dla uczniów VII LO im. J. S³owackiego, w Warszawie (21.11.2014)
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Mgr Piotr Olejniczak
• Sk³ad i geneza oraz warunki sedymentacyjne zlepieñca parczewskiego. Uniwersytet III Wieku w Olkuszu, Miejski

Oœrodek Kultury, 3.04. 2014

• 30 lekcji muzealnych nt." Budowa Geologiczna Obszaru Krakowskiego"; 4 lekcje muzealne nt."Podstawy mineralogii i
petrografii"; 1 lekcja muzealna nt."Ska³y w przyrodzie"

• Projekt EduScience: – 9 lekcji on-line nt.: “Sk¹d siê wziê³a sól w Wieliczce?”; “Czy to ska³a, czy minera³?”; “Czy
dinozaury na pewno wyginê³y?”; “Minera³y ³adne i tajemnicze”; “Praca geologów w terenie”

• 12 wycieczek terenowych po³¹czonych z lekcj¹ muzealn¹ i warsztatami. Warsztaty muzealne nt. “Budowa Ziemi i jej
skutki, sposoby badania wnêtrza planety”; Zajêcia terenowe nt. “Surowce skalne wykorzystywane w budownictwie
(obrêb krakowskiego Starego Miasta)”; “Struktury geologiczne szlakiem kamiennych zabytków Krakowa (rezerwat
przyrody nieo¿ywionej ”Bonarka")

Mgr Joanna Stañczak
• „Analizy szcz¹tków makroskopowych oraz analizy subfosylnych wioœlarek Cladocera” dla studentów I roku studiów

magisterskich kierunku geografia (specjalizacja geomorfologia i geoekologia) na Wydziale Geografii i Studiów
Regionalnych UW.

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
• Co-su per vi sor – opieka nad doktorantkami:

• Manuela Mila – IASMA Re search and In no va tion Cen tre, Lim nol ogy and River Ecol ogy, Instituto Agrario S.Michele
a/Adige, W³ochy

• Egle Avi – Tallin Uni ver sity, Es to nia,

• Lakatos Csilla – Uni ver sity of Debrecen, Wêgry

• Wspó³opieka nad doktorantk¹ Paulin¹ Domiñczak – U£. £ódz (20 godz.)

• Warsztaty nt. subfosylnych Cladocera dla doktorantki Cisla, Debreczyn, Wegry (4 tygodnie)

Prof. dr hab. Ewa S³aby
• Dla studentów Wydzia³u Geologii UW: Wyk³ady – Petrologia (60h); Petrologia ska³ magmowych (20h); Analiza

petrogenetyczna w geologii strukturalnej (15h)

• Prowadzenie na Wydziale Geologii UW: 8 prac licencjackich, 1 pracy magisterskiej (dwie ukoñczone), 3 doktoratów

• Seminaria magisterskie i doktoranckie na Wydziale Geologii UW.

Dr Pawe³ Topa
• Prowadzenie zajêæ w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 

oraz na Wydziale Matematyki Stosowanej: Kryptografia (16 w + 16 lab.), Grafika komputerowa (30 lab.), Systemy
Wysokiej Dostêpnoœci (16 w + 16 lab), Architektury Systemów Komputerowych (16 w + 32 lab), Elementy i narzêdzia
Informatyki (120 lab), Informatyka systemów z³o¿onych (16 lab), Pracowania problemowa (60 sem).

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
• Opieka naukowa nad prac¹ doktorsk¹ mgr Wies³awy Radmacher (iloœæ godzin w roku: 80)

• Opieka naukowa nad prac¹ doktorsk¹ mgra Igora Niezgodzkiego (iloœæ godzin w roku: 120)

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
• Wyk³ady i seminaria z przedmiotów: tektonika, geologia regionalna œwiata oraz kurs terenowy “Tektonika i sedymento-

logia” w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; 189 godzin;

• Opieka nad pracami doktorskimi w ING PAN, 50 godz

DZIA£ALNOŒÆ POPULARYZATORSKA PRACOWNIKÓW

TEAM
XVII Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki – 19-20.09.2014, Wroc³aw
Dr Joanna Gurgurewicz – koordynator instytutowy; dr Luigi Castaldo, mgr Krzysztof Dêbniak,

mgr Olga Kromuszczyñska, dr Marta Kubiak, mgr Magdalena Makowska, prof. Dan iel MÀge –
wspólorganizacja imprez:

•  W stronê Marsa i dalej: spotkanie z komet¹ – wyk³ad, pokaz.

• Oko w oko z komet¹ – wystawa.

• Spotkanie z komet¹ – pokaz.

• RzeŸbimy Marsa – geomorfologiczne spotkanie w “piaskownicy” – warsztat.

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz
• ING PAN Demonstracje laboratoryjne w czasie “Nocy Naukowców”.

Dr Bartosz Budzyñ
• ATLAB – Organizacja Dnia Otwartego ING PAN w Oœrodku Badawczym w Krakowie. 12.12.2014.
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Dr Agnieszka Ciurej
• 9 Noc Muzeów w Krakowie, ING PAN 16/17.05.2014.

• Ma³opolska Noc Naukowców, ING PAN 2014 25-27.06.2014.

• W ramach w konkursu miêdzynarodowego stowarzyszenia mikropaleontologicznego: The Micropalaeontological So ci -
ety (TMS) zosta³o opublikowane na stronie internetowej (http://www.tmsoc.org/photo-com pe ti tion-and-cal en dar-2015/ )
oraz w formie kalendarza (na 2015 rok) zdjêcie kokosfer z wapieni kokolitowych uzyskane za pomoc¹ metody
opracowanej przez A. Ciurej.

Mgr Krzysztof Dêbniak
• Uniwersytet Dzieci – Wspó³prowadzenie wyk³adu (Wroc³aw, 08.03.2014): Czy ludzie kiedyœ zamieszkaj¹ na Marsie?

• In ter na tional Car to graphic As so ci a tion (ICA) Com mis sion on Plan e tary Car tog ra phy.

• “Mapy planetarne dla dzieci” (09.2014) – t³umaczenie treœci map przedstawiaj¹cych cia³a niebieskie Uk³adu S³onecznego
oraz t³umaczenie tekstów na stronie internetowej http://mapydladzieci.wordpress.com

Dr Miros³aw Jastrzêbski
• Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki 2014: referat pt. “Jak powstaj¹ jaskinie, przyk³ady z polskich gór”, wyg³oszony w OB we

Wroc³awiu w ramach 17 Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki, 20 wrzeœnia 2014.

• IX Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minera³ów, Kletno, 16.08.2014. Wspó³prowadzenie warsz-
tatów z rozpoznawania minera³ów dla uczestników konkursu oraz ju ror mistrzostw.

Mgr Nina Kowalik
• Prezentacja okazów ze zbiorów Muzeum Geologicznego ING PAN podczas Nocy Muzeów 2014.

• Oprowadzanie oraz prezentacja dzia³alnoœci Laboratorium Geochemii Izotopów podczas Ma³opolskiej Nocy Naukowców 
2014.

Mgr Barbara Kietliñska-Michalik
• Noc Muzeów 2014.

• Przygotowanie wystawy “Meteoryt Morasko w setn¹ rocznicê odkrycia” – pokaz pierwszego udokumentowanego okazu
meteorytu Morasko, znalezionego przy kopaniu okopów 12.11.1914 r. oraz prezentacja polskich meteorytów ze zbiorów
Muzeum – 16/17 maja 2014 Wystawa “Meteoryt Morasko w setn¹ rocznicê odkrycia” pozostawiona jako wystawa
czasowa do listopada 2014.

• Wirtualne Muzea Ma³opolski / Ma³opolski Instytut Kultury.

• Udzia³ w projekcie “Wirtualne Muzea Ma³opolski Plus”– wybór eksponatów, przygotowanie opisów, digitalizacja,
http://muzea.malopolska.pl/

• Dzieñ Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2014. Prezentacja wystaw “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” i 
“Meteoryt Morasko w setn¹ rocznicê odkrycia” – 23.11.2014.

• Ma³opolska Noc Naukowców 2014 – prezentacja sta³ej wystawy “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”

• ATLAB:
  –  scenariusz i koordynacja filmu popularnonaukowego dot. budowy geologicznej okolic Krakowa.
   –  udzia³ w przygotowaniu i redagowaniu materia³ów dydaktycznych “Historia Ziemi” i “Ziemia w czasie geologicznym”

Dr Maciej T. Krajcarz
• Konferencja popularno-naukowa “Krzemieñ z Za³ê¿a” dla mieszkañców gminy Wolbrom, zaproszony wyk³ad pt.

“Pochodzenie krzemieni z Jury Krakowsko-Czêstochowskiej”. Remiza stra¿acka, Za³ê¿e, gm. Wolbrom, 12.07.2014.

• Szko³a Podstawowa w K¹pielach Wielkich, gm. Wolbrom: zaproszony wyk³ad popularno-naukowy o geologii i archeolo-
gii jaskiñ dla uczniów klas IV-VI. 14.08.2014.

Mgr Olga Kromuszczyñska
• Uniwersytet Dzieci – Wspó³prowadzenie wyk³adu: Czy ludzie kiedyœ zamieszkaj¹ na Marsie?, Wroc³aw, 08.03.2014.

• Uniwersytet Dzieci – Warsztaty: Dlaczego Ksiê¿yc czasem wygl¹da jak rogalik? Wroc³aw, 2014-09-27, 2014-10-11,
2014-10-18, 2014-10-25

Dr £ukasz Kruszewski
• ATLAB “Wspó³czesne wulkany Œl¹ska”, Piknik naukowy, 31.05.2014

Dr hab. Piotr Krzywiec
• ATLAB – wspó³udzia³ w przygotowaniu filmu popularyzuj¹cego geofizykê

Dr hab. Monika A. Kusiak
• Towarzystwo Polaków OGNIWO – Zajêcia dla dzieci “Ile lat ma Ziemia” podczas pikniku rodzinnego z okazji 10.

rocznicy przyst¹pienia Polski do UE. Sztokholm, 18.05.2014

• Szko³a Polska przy Ambasadzie RP w Sztokholmie – Zajêcia dla klas gimnazjum oraz liceum pt: “Historia Ziemi”,
Sztokholm, 20.05.2014

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
• Rada Banków Polskich, Klub 2025+ Gasn¹ca œwieczka polskiego shalegazu: nowa wizja za¿egnania kryzysu energe-

tycznego. Warszawa, 3.12.2014.

• TOK FM, TVN24 – wulkanizm na œwiecie, Warszawa, wrzesieñ.
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Prof. dr hab. Marek Lewandowski, dr hab. Monika Kusiak
• Parlament Mag a zine, czasopismo Komisji Europejskiej. Informacja o projekcie ATLAB, czerwiec 2014.

Mgr Mateusz Miko³ajczak
• Ma³opolska Noc Naukowców – Granice geologii – geologia bez granic, ING PAN OB w Krakowie, 26.09.2014.

Mgr Igor Niezgodzki
• 11. Noc Muzeów 2014, Muzeum Geologiczne ING PAN w Krakowie przy ul. Senackiej 3, 16-17.05.2014.

• Ma³opolska Noc Naukowców, Granice geologii – geologia bez granic, Oœrodek Badawczy ING PAN Senacka 1, Kraków,
26.09.2014.

Mgr Piotr Olejniczak
• Sk³ad i geneza oraz warunki sedymentacyjne zlepieñca parczewskiego. Uniwersytet III Wieku w Olkuszu, Miejski

Oœrodek Kultury, ul. Fr. Nullo 29 32-300 Olkusz, 3.04. 2014.

• Noc Muzeów 2014 – przygotowanie wystawy “Meteoryt Morasko w setn¹ rocznicê odkrycia” – pokaz pierwszego
udokumentowanego okazu meteorytu Morasko, znalezionego przy kopaniu okopów 12.11.1914 r. oraz prezentacja
polskich meteorytów ze zbiorów Muzeum – 16/17 maja 2014.

• Piknik Naukowy PR i CN Kopernik – temat: Wp³yw erupcji wulkanicznych na ¿ycie na Ziemi – pokaz erupcji
wulkanicznej z komentarzem –31.05.2014.

• Dzieñ Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2014 – prezentacja wystaw “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”
i “Meteoryt Morasko w setn¹ rocznicê odkrycia” – 23.11.2014.

• Ma³opolska Noc Naukowców 2014 – prezentacja multimedialna nt. “Wielkie wymieranie – apokalipsa czy œwiate³ko w
tunelu?”

• Potwory z jurajskich g³êbin. Remiza OSP w Za³ê¿u, 12.07.2014.

• Stratygrafia czyli tajemnice warstw, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 29.05.2014.

• ATLAB:
  –  praca przy scenariuszu i realizacji filmu promuj¹cego ING PAN.
  –  udzia³ w filmie dot. budowy geologicznej okolic Krakowa.
  –  udzia³ w realizacji Dnia Otwartego Oœrodka badawczego ING PAN w Krakowie – 12.12.2014.

Dr Adam Porowski
• Stowarzyszenie Top 500 In no va tors.

• Od 2014 roku dr Adam Porowski formalnie nale¿y do presti¿owego Stowa¿yszenia Top 500 In no va tors dzia³aj¹cego pod
auspicjami MNiSW. W ramach Stowa¿yszenia dr Porowski bierze udzia³ w ró¿nych dzia³aniach zwi¹zanych z
popularyzowaniem i rozwijaniem wspó³pracy nauka–przemys³.

Prof. dr hab. Ewa S³aby
ATLAB:

• Praca przy scenariuszu i realizacji filmu promuj¹cego ING PAN.

• Wyst¹pienie w telewizji POLSAT (dwukrotne), sierpieñ 2014 – tematyka aktywny wulkanizm.

• Wyst¹pienie w telewizji TVN24 – tematyka aktywny wulkanizm.

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
ATLAB:

• Jak powsta³y Tatry i Podhale: udzia³ w produkcji filmu w charakterze g³ównego aktora i autora scenariusza.

Dr Marek Szczerba
• Ma³opolska Noc Naukowców, “Œwiat struktur minera³ów”, ING PAN, 25-27.06.2014

ATLAB:

• Organizacja i nadzorowanie Dnia Otwartego ING PAN w Oœrodku Badawczym w Krakowie. 12.12.2014.

• Nagranie wyk³adu pt. “Mo lec u lar Mod el ling by Dr Marek Szczerba” umieszczonego na YouTube na kanale ING PAN.

Dr Pawe³ Topa
• Ma³opolska Noc Naukowców 2014, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 26.09.2014

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
• Ma³opolska Noc Naukowców 2014 – “Granice geologii – geologia bez granic”, Oœrodek Badawczy ING PAN w

Krakowie, 26 wrzeœnia 2014. Koordynacja merytoryczna wydarzenia, przygotowanie scenariusza, udzia³ w warsztatach,
przygotowanie materia³ów popularnonaukowych.

ATLAB:

• Koordynacja produkcji filmów popularnonaukowych oraz wyk³adów multimedialnych w ramach promocji ING PAN
oraz nauk o Ziemi. Kraków, Warszawa, Wroc³aw, listopad 2013 – wrzesieñ 2014.

• Przygotowanie scenariuszy i udzia³ w produkcji dwóch filmów popularnonaukowych na temat otwornic w ramach
promocji ING PAN oraz nauk o Ziemi. Kraków, listopad 2013 – wrzesieñ 2014.

• Koordynacja przygotowania elementów interaktywnej wystawy “Geomobile ex hi bi tion”

• Koordynacja i udzia³ w organizacji wszystkich wydarzeñ promocyjnych w ramach pakietu zadañ WP7 projektu ATLAB,
skupiaj¹cych siê na promocji nauk o Ziemi oraz ING PAN.

• Administrowanie merytoryczne i techniczne kana³em filmowym ING PAN w systemie YouTube: https://www.youtube.
com/chan nel/UC-eH8ZJXxcOlu5etN-9Cosg
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STUDIUM DOKTORANCKIE
W Studium Doktoranckim pod koniec 2014 roku uczestniczy³o 11 osób. W tej liczbie: 10 osób to

studenci stacjonarni, którzy otrzymuj¹ w ING stypendium w tym 4 s¹ uczestnikami programu TEAM
finansowanego przez Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej, a 2 s¹ stypendystami przyjêtymi do grantu
NCN OPUS. 1 osoba uczestniczy w trybie niestacjonarnym, bez stypendium. Uczestnicy wykonuj¹
prace doktorskie z zakresu petrologii, geochemii i mineralogii, geochronologii i geochemii izotopów,
hydrogeologii i hydrogeochemii, geologii czwartorzêdu oraz tektoniki i geologii strukturalnej z elemen-
tami geofizyki. Doktoranci uczestniczyli, czynnie i biernie, w specjalistycznych konferencjach nauko-
wych, krajowych i zagranicznych oraz s¹ autorami i wspó³autorami publikacji.

Studium doktoranckie 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Iloœæ uczestników 14* 6* 2* 7* 10* 11

– w tym na studiach stacjonarnych 9 2 0 6 9 10*

– w tym na studiach niestacjonarnych 5 4 2 1 1 1

* w tym stypendyœci zagraniczni

MUZEUM GEOLOGICZNE

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 138 opracowanych kolekcjach dokumentalnych, 78 kolekcjach porównawczych, 23 kolekcjach
ekspozycyjnych oraz 2 kolekcjach dydaktycznych.

W roku sprawozdawczym 2014 rozpoczêto prace maj¹ce na celu przygotowanie do inwentaryzacji
dziewiêtnastowiecznej kolekcji ska³ i minera³ów zebranych przez A. Wagê (PAU). Rozdzielono okazy
mineralogiczne i litologiczne. Oczyszczono okazy i zabezpieczono stare metryki. Zidentyfikowano
czêœæ minera³ów, pozosta³e musz¹ byæ poddane badaniom w celu ustalenia ich przynale¿noœci klasyfi-
kacyjnej i okreœlenia nazw.

W magazynach muzealnych na bie¿¹co prowadzono prace porz¹dkowe i zabezpieczaj¹ce kolekcje.
Udostêpniono 7 kolekcji w tym 3 kolekcje dokumentalne i 4 do badañ porównawczych.
W Muzeum czynna jest sta³a wystawa „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”, jedyna w

kraju ekspozycja przedstawiaj¹ca wyniki badañ geologicznych tego regionu. Ponadto udostêpniono
dwie wystawy czasowe. Pierwsza z nich to “M³ode wulkanity islandzkie i prastare z okolic Krakowa”,
na której, na wielkoformatowych fotografiach pokazano wspó³czesne wulkany islandzkie i utwory
wulkaniczne z okolic Krakowa. Uzupe³nieniem by³y okazy ska³ zebrane z rejonów pokazanych na
fotografiach. Dodatkow¹ atrakcj¹ wystawy stanowi³ model czynnego wulkanu wykonany przez P.
Olejniczaka.

 Drug¹ wystawê czasow¹ pt. „Meteoryt Morasko w setn¹ rocznicê odkrycia” pomyœlano jako
ekspozycja jednego eksponatu czyli pierwszego udokumentowanego okazu meteorytu Morasko. Na
planszach pokazano mapê spadków meteorytów na terenie Polski oraz historiê meteorytu Morasko
uzupe³nion¹ fotografiami dokumentuj¹cymi wydobycie kolejnych okazów.

W roku sprawozdawczym Muzeum odwiedzi³o: 3819 osób w tym (w tym: 779 osób z biletem
ulgowym, 190 – z biletem normalnym, 2850 osób w ramach wolnego wstêpu – w tym w ramach Nocy
Muzeów – 1800 osób; Ma³opolskiej Nocy Naukowców – 71 osób; w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów
Krakowskich – 106 osoby, w ramach programu Eduscience – 545 osób, w Dniu Otwartym ING PAN OB 
Kraków – 29 osób, pozostali – nauczyciele i goœcie Muzeum i Oœrodka Badawczego ING PAN w
Krakowie. Na portalu spo³ecznoœciowym Facebook „odwiedzi³o nas” 325 000 osób.

Przeprowadzono 41 lekcji muzealnych na tematy „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”,
„Podstawy mineralogii i petrografii” oraz „Ska³y w przyrodzie”.

W roku 2014 Muzeum aktywnie w³¹czy³o siê w dzia³ania popularyzuj¹ce nauki geologiczne.
W dniach 16/17 maja 2014 Muzeum po raz ósmy wziê³o udzia³ w Nocy Muzeów
Has³em tego wydarzenia by³o: „Wymarsz I kompanii kadrowej – Oleandry 1914„. Wydarzenie
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skupi³o siê wokó³ pierwszego udokumentowanego okazu meteorytu Morasko znalezionego w dniu
12.11.1914 r., w okolicach Poznania podczas kopaniu rowów strzeleckich. Towarzyszy³y temu filmy
„Tajemnica Meteorytu Morasko” (2005) oraz „Dotyk Wszechœwiata – meteoryt Morasko”(2011).
Pokazano równie¿ inne meteoryty ze zbiorów Muzeum. Ponadto udostêpniono wystawy “Budowa
geologiczna obszaru krakowskiego” i “M³ode wulkanity islandzkie i prastare z okolic Krakowa”.

We wrzeœniu Muzeum wspó³uczestniczy³o w zorganizowaniu Ma³opolskiej Nocy Naukowców
(26.09.2014). N tê Noc w oparciu o sta³a wystawê przygotowano prezentacjê nt: „Wielkie wymierania –
apokalipsa czy œwiate³ko w tunelu”

Ponadto Muzeum wziê³o udzia³:
– w Pikniku Naukowym PR i CN Kopernik w Warszawie (15.06.2013)
– w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich (17.11.2013)

W roku 2014 Muzeum kontynuowa³o udzia³ w innowacyjnym projekcie „Eduscience” realizo-
wanym 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 2014, w Muzeum zosta³o zrealizowane 12 lekcji muzealnych nt.: „Budowa Ziemi i jej
skutki, sposoby badania wnêtrza planety”,„Surowce skalne wykorzystywane w budownictwie (obrêb
krakowskiego Starego Miasta)”,„Struktury geologiczne szlakiem kamiennych zabytków Krakowa (Re-
zerwat przyrody nieo¿ywionej Bonarka) po³¹czonych z wycieczk¹ terenow¹ i warsztatami, w których
wziê³o udzia³ 545 osób oraz zrealizowano 9 lekcji on-line nt.: “Sk¹d siê wziê³a sól w Wieliczce?,”Minera³y
³adne i tajemnicze","Czy to ska³a, czy minera³?","Czy dinozaury na pewno wyginê³y?" ,„Praca geologów
w terenie”, w których uczestniczy³o ³¹cznie oko³o 1200 osób.

W roku 2014 Muzeum zosta³o wybrane do kontynowania prac w ramach projektu „Wirtualne
Muzea Ma³opolski Plus”, realizowanego we wspó³pracy z Ma³opolskim Instytutem Kultury i Depar-
tamentem Rozwoju Gospodarczego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, w ra-
mach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz ze œrodków Woje-
wództwa Ma³opolskiego. Wyniki zaprezentowano na http://muzea.malopolska.pl/.

W roku sprawozdawczym 2014 pracownicy Muzeum czynnie uczestniczyli w zadaniach realizo-
wanych w ramach ATLAB przygotowuj¹c do druku materia³y edukacyjne oraz bior¹c udzia³ w realizacji 
filmów promuj¹cych ING PAN i Muzeum.

Informacje o wystawach aktualizowano na bie¿¹co na stronie internetowej ING PAN, w prasie
lokalnej, w Biurach Informacji Turystycznej, w Szkolnym Informatorze Turystycznym, na stronie
internetowej „Magiczny Kraków – Muzea”, w miesiêczniku „Karnet” oraz na portalu spo³ecznoœ-
ciowym Facebook.
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X. SPIS PUBLIKACJI 2014

PRACE OPUBLIKOWANE  W 2014 ROKU

Monografie, ksi¹¿ki, podrêczniki, rozdzia³y w ksi¹¿kach

Balderer W., Porowski A., Idris H., LaMoreaux J. (eds), 2014. Ther mal and Min eral Wa ters: Or i gin Prop er ties and Ap pli ca tions. 
(En vi ron men tal Earth Sci ences Se ries). Springer, 250 p.

Deng Y.,Liu L., Barrientos Velázquez A.L., Szczerba M., Dixon J.B., 2014. In ter ac tions of Af la toxin B1 with Smectites:
Interlayer Ac ces si bil ity, Bond ing Mech a nisms, and Size Match ing. In: J.B. Dixon, A.L. Barrientos Velázquez, Y. Deng
(eds) “Af la toxin Con trol: Safe guard ing An i mal Feed with Cal cium Smectite”, Amer i can So ci ety of Agron omy and Soil
Sci ence So ci ety of Amer ica, Mad i son, USA, 27–43.

Dzier¿ek J., Krajcarz M.T., 2014. Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania fortyfikacji Warszawy z okresu Powstania
Listopadowego. W: Borkowski W., Kasparek N. (ed.) „Badania archeologiczne na Reducie Ordona” tom I (seria:
Warszawskie Materia³y Archeologiczne 11), Pañstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 31–54.

Krajcarz M.T, Krajcarz M., 2014. Sum mers and win ters at Wilczyce. Sea sonal changes of Paleolithic set tle ment and en vi ron -
ment on the ba sis of sea son al ity and iso tope anal y ses of an i mal teeth. In: Schild R. (ed.), “Wilczyce. A late Mag da lenian
Win ter Hunt ing Camp in South ern Po land”. In sti tute of Ar chae ol ogy and Eth nol ogy, PAS, Warszawa, 137–148.

Krajcarz M., Wojenka M., Krajcarz M.T., Cyrek K., 2014. Wyniki badañ wykopaliskowych w Schronisku nad Bram¹ S³upsk¹ w 
Kostkowicach oraz Jaskini Deszczowej w Kroczycach, województwo œl¹skie. W: Glanc-Zagaja G. (ed.) „Badania
archeologiczne na Górnym Œl¹sku i ziemiach pogranicznych w latach 2011–2012”, Œl¹skie Centrum Dziedzictwa
Kulturowego w Katowicach, Katowice, 22–29.

£anczont M., Mroczek P., Zieliñski P., Ho³ub B., Kusiak J., Ba³aga K., Komart M., £¹cka B., ¯oga³a B., Mendecki M., 2014.
Re gion al Palaeogeographic Anal y sis of Site Wilczyce 10 in the Opatówka Val ley and Strati graphic Con text of the Ice
Wedge Cast. In: Schild R. (ed.), “Wilczyce. A late Mag da lenian Win ter Hunt ing Camp in South ern Po land”. In sti tute of 
Ar chae ol ogy and Eth nol ogy, PAS, Warszawa, 31–80.

Porowski A. 2014. Chap ter 17: Iso tope Hydrogeology. In: Eslamian S. (ed) Hand book of En gi neer ing Hy drol ogy. Vol. I: Fun da -
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