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I. ORGANIZACJA INSTYTUTU
1. 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. Teresa Madeyska
e-mail: tmadeysk@twarda.pan.pl
Zastêpca dyrektora ds. naukowych: doc. dr hab. Marek Lewandowski
e-mail: lemar@twarda.pan.pl
Zastêpca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych: Hanna Martyniak
e-mail: hanmart@twarda.pan.pl
G³ówny ksiêgowy: Krystyna Dudek
Sekretariat naukowy: dr Anna Morawska
e-mail: amora@twarda.pan.pl
Specjalista ds. pracowniczych: mgr Zygmunt Szeroczyñski
e-mail: zszerocz@twarda.pan.pl
RADA NAUKOWA
Sk³ad Rady Naukowej w kadencji 2003–2006
Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Micha³ Szulczewski – cz³onek rzecz. PAN
Z-ca przewodnicz¹cego: prof. dr hab. Jan Dowgia³³o
Sekretarz: dr Marzena Stempieñ-Sa³ek
Cz³onkowie:
dr Robert Bachliñski, dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, prof. dr in¿. Krzysztof Birkenmajer – cz³onek
rzecz. PAN, prof. dr hab. Maria Borkowska-£ydka, prof. dr hab. Jan Burchart – cz³onek koresp. PAN,
prof. dr hab. Ryszard Gradziñski – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Stanis³aw Ha³as, dr hab. Helena
Hercman, prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski, prof. dr hab. in¿. Janusz Kotlarczyk – cz³onek koresp.
PAN, dr hab. Krzysztof Krajewski, prof. dr hab. Jan Kutek – cz³onek koresp. PAN, dr hab. Pawe³
Leœniak, dr hab. Marek Lewandowski, dr hab. Marek Lorenc, prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr hab. Barbara Marciniak, prof. dr hab. Ryszard Marcinowski – cz³onek koresp. PAN, dr hab. Szczepan Porêbski,
prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski, dr hab. Witold Smulikowski, dr hab. Krystyna Szeroczyñska, prof.
dr hab. Leszek Starkel – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr Anna Œwierczewska, prof. dr
hab. Antoni Tokarski, prof. dr hab. El¿bieta Turnau, prof. dr hab. Andrzej Wiewióra, prof. dr Jerzy Znosko – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz.
W 2006 roku odby³o siê 6 posiedzeñ Rady w dniach: 21 lutego, 23 marca, 12 maja, 23 czerwca,
3 paŸdziernika i 19 grudnia.
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JEDNOSTKI NAUKOWE
Zak³ad Geologii Czwartorzêdu
Kierownik: doc. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
e-mail: kszerocz@twarda.pan.pl
11 pracowników naukowych
2 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Zak³ad Stratygrafii i Paleogeografii
Kierownik: dr Jolanta Œwidrowska
e-mail: jswidrow@twarda.pan.pl
7 pracowników naukowych
2 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Zak³ad Geochemii Izotopów, Mineralogii i Petrologii
Kierownik: dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
e-mail: nbakun@twarda.pan.pl
7 pracowników naukowych
1 pracownik in¿ynieryjno-technicznych
Oœrodek Badawczy w Krakowie
Kierownik: doc. dr hab. Szczepan J. Porêbski
Adres: ul. Senacka 1, 31-002 Kraków,
tel. (48-12) 422-19-10, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndmizers@cyf-kr.edu.pl
17 pracowników naukowych
9 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
4 pracowników administracji
Zak³ad Geologii Sudetów (Wroc³aw)
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
4 pracowników naukowych
1 pracownik in¿ynieryjno-techniczny
1 pracownik administracji
ZESPÓ£ LABORATORIÓW
Kierownik: dr Pawe³ Zawidzki
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, tel. (48-22) 697-87-12
e-mail: pzawidzk@twarda.pan.pl
8 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
W Warszawie:
Laboratorium rentgenowskie i analizy termicznej
Laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy
Laboratorium spektrometrii alfa (U-Th)
Laboratorium spektrofotometrii absorpcji atomowej
Laboratorium chemiczne
Laboratorium izotopów trwa³ych
Laboratorium mikropaleontologiczne
Szlifiernia

5

W Krakowie:
Laboratorium rentgenowskie
Laboratorium mikropaleontologiczne
Laboratorium potasowo-argonowe
Laboratorium separacji minera³ów
Laboratorium chemiczne
Szlifiernia
Laboratorium Geochemii Izotopów
Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Kierownik: dr Robert Anczkiewicz
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-19-10; {0} 668 356 446; fax (48-12) 422-16-09
e-mail: ndanczki@cyf-kr.edu.pl
3 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
BIBLIOTEKI
Biblioteka w Warszawie
Kierownik: El¿bieta Gacyk
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
tel. (48-22) 697-87-42, fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: inglib@twarda.pan.pl
Biblioteka w Krakowie
Kierownik: mgr Teresa Leszczyñska
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-19-10, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndleszcz@cyf-kr.edu.pl
MUZEUM GEOLOGICZNE W KRAKOWIE
Kierownik: mgr Barbara Kietliñska-Michalik
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-19-10, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndmichal@cyf-kr.edu.pl
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
OŒRODEK WYDAWNICZY
Dr Leszek Chudzikiewicz
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-19-10, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndchudzi@cyf-kr.edu.pl
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II. KADRA
W dniu 31 grudnia 2005 r. W Instytucie Nauk Geologicznych PAN pracowa³o:
44 pracowników naukowych
4 pracowników bibliotecznych i muzealnych
27 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
16 pracowników dzia³u finansowego i administracji
10 pracowników na stanowiskach robotniczych.
Ogó³em pracowa³o 101 osób, w tym 19 niepe³nozatrudnionych.
Zatrudnienienie pracowników naukowych w latach 2000–2005
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Profesorowie
12
12
12
10
11
7

Docenci
7
9
11
10
9
8

Adiunkci
17
18
17
23
24
26

Asystenci
15
11
9
5
4
3

Razem
51
50
49
48
48
44

ZDOBYTE STOPNIE
Mgr Jaros³aw Drapa³a uzyska³ stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na podstawie
rozprawy doktorskiej: “Wp³yw modyfikacji struktury kaolinitu metodami interkalacji i dezintegracji
ultradŸwiêkowej na jego przemiany termiczne”.
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Wiewióra.
Mgr Miros³aw Jastrzêbski (studium doktoranckie) uzyska³ stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na podstawie rozprawy doktorskiej: “Marmury w kopule orlicko-œnie¿nickiej: historia tektoniczna i metamorficzna”.
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz.
Mgr Dorota Kaczor (studium doktoranckie) uzyska³a stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie
geologii na podstawie rozprawy doktorskiej: “Zasolenie wód podziemnych w utworach mezozoiku i kenozoiku Polski pó³nocno-zachodniej – pochodzenie i rozwój”.
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jan Dowgia³³o.
Mgr Mentor Murtezi (studium doktoranckie) uzyska³ stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie
geologii na podstawie rozprawy doktorskiej: “Kwaœne metawulkanity w kopule orlicko-œnie¿nickiej:
pochodzenie i ewolucja tektono-metamorficzna”.
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz.
Mgr Monika Niska (studium doktoranckie) uzyska³a stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie
geologii na podstawie rozprawy doktorskiej: “Interpretacja zmian œrodowiska jeziornego w interglacjale
eemskim na podstawie analizy subfosylnych Cladocera”.
Promotor rozprawy: doc. dr hab. Krystyna Szeroczyñska.
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NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA
Prof. Krzysztof Birkenmajer
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy
Dr Teresa Dudek
Roczne stypendium Unii Europejskiej typu post-doc “Marie Curie” na prace badawcze w dziedzinie minera³ów ilastych w Instytucie Mineralogii Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
Mgr M. G¹siorowski
Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla m³odych naukowców na wyjazd na konferencjê
“VIIth International Symposium on Cladocera”, Herzberg, Szwajcaria.
Stypendium szkoleniowe przyznane przez GADAM Centre (Gliwice Absolute Dating Methods
Centre of Excellence) na udzia³ w 3rd Workshop: “Isotope methods in environmental studies” (Ustroñ).
Dr Miros³aw Jastrzêbski
Wyró¿nienie Rady Naukowej ING za rozprawê doktorsk¹ p.t. “Marmury w kopule orlickoœnie¿nickiej: historia tektoniczna i metamorficzna”.
Dr Monika Kusiak
Dwuletnie stypendium badawcze przyznane przez Japan Society for Promotion of Science na badania w Center for Chronological Research, Nagoya Univ., Japonia.
Dr Mentor Murtezi
Nagroda na konferencji “The Central European Tectonic Studies Group”, Wêgry, za I miejsce w
kategorii posterów prezentowanych przez m³odych naukowców.
Wyró¿nienie Rady Naukowej ING za rozprawê doktorsk¹ p.t. “Kwaœne metawulkanity w kopule
orlicko-œnie¿nickiej: pochodzenie i ewolucja tektono-metamorficzna”.
Dr Adam Porowski
Stypendium szkoleniowe przyznane przez IGA (International Geothermal Association) na uczestnictwo w warsztatach i w “World Geothermal Congress”, Antalya, Turcja.
Stypendium szkoleniowe przyznane przez GADAM Centre (Gliwice Absolute Dating Methods
Centre of Excellence) na udzia³ w 3rd Workshop: “Isotope methods in environmental studies” (Ustroñ).
Dr Jaros³aw Tyszka
Grant im. Sepkoski’ego, przyznany przez Paleontological Society (USA), maj¹cy na celu popularyzacjê wyników badañ nad morfoprzestrzeni¹ otwornic.
Dr Hubert Wierzbowski
Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla m³odych naukowców na pó³roczne badania w
Instytucie Geologii i Mineralogii Uniwersytetu Erlangen.
Mgr Edyta Zawisza (doktorantka)
Stypendium przyznane przez organizatorów na pokrycie wpisowego na udzia³ w konferencj: VIIth
International Symposium on Cladocera, Herzberg, Szwajcaria.

CZ£ONKOSTWO W KOMITETACH PAN I RADACH NAUKOWYCH
Komitet Badañ Czwartorzêdu
Prof. dr hab. T. Madeyska – zastêpca przewodnicz¹cego
Dr hab. K. Szeroczyñska – sekretarz
Cz³onkowie: dr hab. H. Hercman
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Komitet Badañ Polarnych
Cz³onkowie: dr M. Doktor, dr hab. K. P. Krajewski
Komitet Geofizyki PAN
Cz³onkowie: dr hab. M. Lewandowski, prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz
Komitet Nauk Geologicznych
Prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz – przewodnicz¹cy
Cz³onkowie: prof. dr hab. J. Dowgia³³o, dr hab. M. Lewandowski, prof. dr hab. T. Madeyska
Komitet Nauk Mineralogicznych
Cz³onkowie prezydium: prof. dr hab. M. Borkowska-£ydka
Cz³onkowie Rad Naukowych
Instytutu Geofizyki PAN: prof. dr hab. M. Borkowska-£ydka, dr hab. M. Lewandowski
Instytutu Paleobiologii PAN: prof. dr hab. T. Madeyska
Muzeum Ziemi PAN: prof. dr hab. T. Madeyska
Zak³ad Biologii Antarktyki: dr hab. K.P. Krajewski

III. FINANSE
Dotacja MNiI na dzia³alnoœæ statutow¹
Dotacje MNiI na inwestycje
Wymiana zagraniczna (refundacje z PAN)
Projekty badawcze
Dotacje z fundacju
Zlecenia
Razem

5 485 000
6 000 000
29 818
483 020
68 785
43 033
12 109 656

45,297%
49,55%
0,25%
3,99%
0,57%
0,35%
100%
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IV. BADANIA STATUTOWE W 2005 ROKU
PREAMBU£A: G³ówn¹ osi¹ badañ prowadzonych w Instytucie jest geochemia izotopów.

GRUPY TEMATYCZNE
1. Doskonalenie metod geochemii izotopowej w badaniach ska³ i wód.
2. Badania w³asnoœci i przeobra¿eñ minera³ów i ich wykorzystanie w poznawaniu procesów geologicznych.
3. Zastosowanie mikropaleontologii w stratygrafii i rekonstrukcjach morskich œrodowisk sedymentacyjnych.
4. Procesy magmowe i metamorficzne w wybranych regionach.
5. Procesy tektoniczne i diagenetyczne w wybranych regionach.
6. Przebieg procesów sedymentacyjnych w basenach i odtwarzanie œrodowisk sedymentacyjnych.
7. Zmiany œrodowiska w czwartorzêdzie.
8. Pochodzenie wód podziemnych i ich sk³adników.

WYNIKI REALIZACJI ZADAÑ STATUTOWYCH (ABSTRAKTY)
Grupa 1. Doskonalenie metod geochemii izotopowej w badaniach ska³ i wód
Zadanie 1.1. Wp³yw procedur preparacji kalcytów zawieraj¹cych materiê organiczn¹ na wyniki
analiz izotopowych wêgla i tlenu, cz. III
W ramach zadania badano wp³yw procedur stosowanych w celu usuniêcia materii organicznej
z biogenicznego wêglanu wapnia (pra¿enie w pró¿ni, k¹piel w roztworach utleniaj¹cych NaOCl i H2O2)
na wyniki analiz izotopowych wêgla i tlenu. Stwierdzono, i¿ pra¿enie i k¹piel w roztworach utleniaj¹cych mo¿e prowadziæ, na skutek wymiany izotopowej, do obni¿enia wartoœci d18O próbek bêd¹c
poœredni¹ przyczyn¹ b³êdów wyznaczonej temperatury krystalizacji wêglanu wapnia. Pra¿enie w pró¿ni
i k¹piel w roztworze NaOCl mo¿e ponadto powodowaæ obni¿enie pierwotnych wartoœci d13C próbek.
W roku bie¿¹cym w koñcowym etapie prac usystematyzowano wyniki, które, wraz z dokonanym
przegl¹dem literatury naukowej z ostatniego pó³wiecza, pos³u¿y³y do przygotowania syntetycznego
artyku³u naukowego rewiduj¹cego celowoœæ stosowania ww. procedur i wskazuj¹cego na mo¿liwoœæ
powstania b³êdów oznaczeñ izotopowych. (dr H. Wierzbowski)
Zadanie 1.2. Model równowa¿enia izotopowego tlenu w dwutlenku wêgla z wodami
zmineralizowanymi na przyk³adzie Karpat, cz. III – podsumowanie
Kontynuowano prace nad zagadnieniem izotopowego równowa¿enia siê tlenu CO2 z wodami
podziemnymi. W warunkach naturalnych jakie wystêpuj¹ w Karpatach system jest dynamiczny i zró¿nicowanie izotopowe pomiêdzy CO2 i H2O zale¿y g³ównie od temperatury, a jest niezale¿ny od sk³adu
chemicznego i pochodzenia wód. Wykonano prace modelowe nad znalezieniem takich warunków
przep³ywu i równowa¿enia izotopowego, które pozwalaj¹ na zrozumienie zmian sk³adu izotopowego
tlenu wspó³wystêpuj¹cych CO2 i H2O. Wymiana izotopowa zale¿y od wielu czynników, które zgrupowano w dwie grupy: dynamiczn¹ (Da) odzwierciedlaj¹c¹ szybkoœæ reakcji wymiany do prêdkoœci
przep³ywu i statyczn¹ (BFI) odzwierciedlaj¹c¹ stosunek molowy tlenu w gazie do tlenu w H2O. Generalnie wysoka wartoœæ BFI i niskie wartoœci Da sprzyjaj¹ trwa³ej modyfikacji sk³adu izotopowego tlenu
wody. (dr hab. P.M. Leœniak i dr P. Zawidzki)
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Zadanie 1.3. Sk³ady izotopowe pierwiastków jako wskaŸniki zanieczyszczeñ wód podziemnych, cz. I
(z 3)
Rozpoczête w roku 2005 badania maj¹ na celu okreœlenie wiêzi hydraulicznej pomiêdzy wodami
powierzchniowymi i podziemnymi oraz zidentyfikowanie procesów zachodz¹cych przy udziale azotu.
W pracy adaptowano metodê oznaczeñ trwa³ych izotopów azotu do wód o niskich stê¿eniach azotanów.
W ramach prowadzonych badañ pobrano próbki wód podziemnych i powierzchniowych z ujêcia w Unis³awiu Œl¹skim (woj. dolnoœl¹skie) oraz z rzeki Œcinawki. W czasie trwania badañ terenowych wykonano pomiary parametrów fizyko-chemicznych (pH, Eh, przewodnoœæ elektrolityczna w³aœciwa, temperatura) oraz pomierzono stê¿enia azotu azotanowego, natomiast w laboratorium przeprowadzono
analizy sk³adu izotopów azotu.
Uzyskane wyniki pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e na terenie badanego obiektu dosz³o do punktowych zanieczyszczeñ wód podziemnych i powierzchniowych nawozami naturalnymi. Zanieczyszczenie stwierdzono w wodach Œcinawki (Œ1) oraz w studni numer 4 (St. 4). Pozosta³e pobrane próbki mieszcz¹ siê
w zakresie przyjêtym dla azotanów pochodzenia naturalnego (g³ównie rozk³ad materii organicznej). (dr
hab. P.M. Leœniak, dr P. Zawidzki, mgr M. Przychodzka – doktorantka)
Zadanie 1.4. Modelowanie systemów otwartych w datowaniu metod¹ uranowo-torow¹, cz. I (z 2)
Podjêto próbê matematycznego opisu modelu trójsk³adnikowego opisuj¹cego mechanizm uwalniania izotopów uranu i toru do roztworu w trakcie rozpuszczania wêglanów zanieczyszczonych domieszkami minera³ów ilastych. Przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia modelu:
– mierzone aktywnoœci U i Th s¹ sum¹ 3 sk³adników: (a) z wêglanu, (b) z niszczonej struktury
minera³u ilastego i (c) z powierzchni minera³u ilastego;
– U i Th zaadsorbowany na powierzchni jest ca³kowicie uwalniany przez wszystkie kwasy. Czêœæ
uwalniana ze struktury minera³u zale¿na jest od stê¿enia kwasu;
– proces przebiega bez frakcjonowania izotopowego – sk³ad izotopowy residuum okreœla sk³ad izotopowy U i Th uwalnianego ze struktury minera³u;
– izotopy szeregu torowego uwalniane z zanieczyszczenia s¹ w stanie równowagi promieniotwórczej.
Z uwagi na problem weryfikacji danych uzyskanych w ramach wczeœniejszych prac analitycznych
przez opisany model wykonano seriê pomiarów w celu weryfikacji za³o¿enia o równowadze izotopowej
pomiêdzy 228Th i 232Th uwalnianym z zanieczyszczeñ ilastych. Za³o¿enie to jest wykorzystywane w algorytmie obliczania wieku przy stosowaniu wzorcowej mieszaniny izotopów 232U–228Th do kontroli
wydajnoœci procedury chemicznego wydzielania U i Th z próbek. W tym celu wykonano pomiary sk³adu
izotopowego U i Th uwalnianego ze standardów minera³ów ilastych przy traktowaniu ró¿nymi rodzajami (HCl i HNO3) i stê¿eniami kwasów bez dodawania mieszaniny wzorcowej. Z uwagi na niemo¿liwoœæ okreœlenia wydajnoœci procedury chemicznej mo¿liwe by³o jedynie okreœlenie stosunków
aktywnoœci izotopów tego samego pierwiastka (przyjmuj¹c, ¿e procedura chemiczna nie prowadzi do
frakcjonowania izotopowego). Stwierdzono niespe³nienie za³o¿enia o równowadze izotopowej pomiêdzy 228Th i 232Th. Powoduje to, ¿e niemo¿liwe jest skorygowanie mierzonej aktywnoœci wzorca
228
Th na obecnoœæ 228Th uwalnianego z zanieczyszczeñ detrytycznych (wraz z 232Th). Tak wiêc wyniki
wszystkich analiz wêglanów zanieczyszczonych minera³ami ilastym wykonane z wzorcem 228Th–232U
s¹ niewiarygodne.
Kolejnym problemem modelu trójsk³adnikowego stwierdzonym na podstawie przeprowadzonych
analiz jest niemo¿liwoœæ rozdzielenia aktywnoœci pochodz¹cej z powierzchni materia³u ilastego od aktywnoœci pochodz¹cej z wêglanów. Jest to spowodowane tym, ¿e pobudzenie jakim jest zmieniaj¹cy siê
rodzaj i stê¿enie kwasu dzia³a jedynie na czêœæ zanieczyszczeñ uwalnianych ze struktury materia³u ilastego. Nie posiadaj¹c informacji na temat proporcji pomiêdzy izotopami z powierzchni materia³u ilastego
i wêglanów nie mo¿na wyznaczyæ tych¿e wartoœci. (mgr P. Gorka – doktorant i dr hab. H. Hercman)
Zadanie 1.5. Wp³yw zawartoœci materii organicznej w próbkach osadów jeziornych na aktywnoœæ
o³owiu 210Pb
Rdzenie osadów jeziornych, nawet pochodz¹cych z tego samego zbiornika, mog¹ wykazywaæ
ró¿ne wartoœci aktywnoœci pocz¹tkowej o³owiu 210Pb. Ró¿nice te wydaj¹ siê zale¿ne od szeregu czyn-
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ników, w tym od zawartoœci materii organicznej. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e zale¿noœæ taka
wystêpuje w jeziorach, gdzie zmiany zawartoœci materii organicznej w profilu s¹ bardzo wyraŸne.
W osadach o mniejszej zmiennoœci zawartoœci materii organicznej ró¿nice teoretycznej aktywnoœci
pocz¹tkowej, jeœli wystêpuj¹, warunkowane s¹ zapewne przez inne czynniki, takie jak budowa geologiczna zlewni, morfometria i warunki hydrologiczne jeziora.
Zale¿noœæ aktywnoœci o³owiu 210Pb od zawartoœci materii organicznej sugeruje, ¿e próbki do analizy aktywnoœci tego izotopu nie powinny byæ poddawane wstêpnej preparatyce polegaj¹cej na ich wypra¿aniu. Wielkoœæ próbki koniecznej do analizy aktywnoœci o³owiu 210Pb i datowania osadów t¹
metod¹ jest uzale¿niona od zawartoœci materii organicznej. Mniejsza koncentracja materii organicznej
wymaga wykorzystania wiêkszej próbki. (mgr M. G¹siorowski i dr hab. H. Hercman)
Zadanie 1.6. Charakterystyka izotopowa systemów Sm-Nd i Lu-Hf w granatach
Nowe wieki wzrostu granatów otrzymane dla ska³ wysokociœnieniowych w Górach Betyckich
w po³udniowej Hiszpanii wskazuj¹ na dwie fazy kontynentalnej subdukcji, oddzielonej faz¹ wielkoskalowej œródkontynentalnej ekstensji. Dwa g³ówne obszary metamorficzne, zbudowane g³ównie ze ska³
skorupy kontynentalnej, s¹ oddzielone uskokiem normalnym. Obszar strukturalnie wy¿szy pokazuje
wczesny wysoki P/T metamorfizm, po którym nast¹pi³o szybkie rozci¹ganie skorupy pomiêdzy 22 a 18
Ma, prowadz¹c do powstania basenu morza Alboran. Granaty z eklogitów w tym obszarze daj¹ wiek 37
Ma sugeruj¹c eoceñskie pogrubianie skorupy, co znajduje poparcie w datach Ar-Ar jasnych ³yszczyków,
które da³y oko³o 48 Ma wieki dla pelitów niskiego stopnia metamorfizmu. Obszar strukturalnie poni¿ej
uskoku zarejestrowa³ metamorfizm facji eklogitowej, po którym nast¹pi³o ch³odzenie zwi¹zane z dekompresj¹. Maficzne eklogity daj¹ wieki Lu-Hf w przedziale 18–14 Ma, czyli s¹ m³odsze ni¿ pocz¹tek
ekstensji w obszarze powy¿ej uskoku. Paleogeografia i dane geochronologiczne sugeruj¹, ¿e ska³y
tworz¹ce dolny obszar le¿¹ blisko wiod¹cej krawêdzi ryftu po³udniowoiberyjskiego i ulega³y subdukcji
w czasie ekstensji. Górny obszar ulega³ ruchowi ku zachodowi pomiêdzy koliduj¹cymi p³ytami
Afrykañsk¹ i Iberyjsk¹. (dr R. Anczkiewicz)
Grupa 2. Badania w³asnoœci i przeobra¿eñ minera³ów i ich wykorzystanie w poznawaniu
procesów geologicznych
Zadanie 2.1. Identyfikacja noœników naturalnej pozosta³oœci magnetycznej metodami spektroskopii
elektronowej
Rozpoczêto badania noœników naturalnej pozosta³oœci magnetycznej (NRM), wyseparowanych
z jurajskich ska³ wêglanowych pieniñskiego pasa ska³kowego. Zastosowano metody mikroskopii elektronowej, z wykorzystaniem mikroskopów CAMECA (Lab. Œrodowiskowe, Wydzia³ Geologii UW)
i JEOL (ING PAN). Zidentyfikowano detrytyczne ziarna magnetytu i Ti-magnetytu, co jest mocn¹
przes³ank¹ œwiadcz¹c¹ o pierwotnej genezie NRM w badanych ska³ach. Epigenetyczne tlenki ¿elaza,
najczêœciej wystêpuj¹ce wzd³u¿ mikroszczelin lub w postaci pow³ok wokó³ziarnowych, mog¹ byæ
noœnikami wtórnej sk³adowej NRM o genezie chemicznej. Towarzysz¹cy minera³om noœnikowym
zespó³ minera³ów ciê¿kich mo¿e byæ przydatnym wskaŸnikiem zmian pozycji paleogeograficznej basenu pieniñskiego wzglêdem obszarów alimentacji. (dr hab. M. Lewandowski, wspó³praca z Wydzia³em
Geologii UW)
Zadanie 2.2. Zró¿nicowanie politypowe biotytu w odmianach petrograficznych granitu karkonoskiego
oraz w granitach mrzyg³odzkich jako wskaŸniki ich genezy, cz. I (z 2)
Do analizy sk³adu politypowego biotytu wybrano próbki granitoidów z dwóch masywów w po³udniowej Polsce: karkonoskiego i mrzyg³odzkiego. Wed³ug sk³adów modalnych, granitoidy karkonoskie
nale¿¹ g³ównie do monzogranitów, rzadziej do granodiorytów, natomiast granitoidy mrzyg³odzkie to
g³ównie granodioryty. Wyniki analizy pierwiastków œladowych wskazuj¹, ¿e Ÿród³o magmy karkonoskiej mog³o byæ zlokalizowane w górnej skorupie, a wytapianie nast¹pi³o z protolitu, z którego uprzednio prawdopodobnie zosta³a oddzielona faza bogata w zasadowe plagioklazy. Enklawy maficzne w dominuj¹cym, centralnym typie granitu karkonoskiego nios¹ geochemiczny sygna³ wzbogaconego
p³aszcza. Podrzêdnie wystêpuj¹ce odmiany granitu karkonoskiego, grzbietowa i pismowa, a tak¿e
aplity, wykrystalizowa³y z resztkowego stopu pozosta³ego po krystalizacji granitu centralnego. ród³o
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granitoidów mrzyg³odzkich mog³o byæ umiejscowione w dolnych partiach skorupy, a w procesie wytapiania nie nast¹pi³a segregacja plagioklazów. (dr A. Wilamowski)
Zadanie 2.3. Wp³yw mechanicznej modyfikacji struktury kaolinitu na jego przemiany termiczne
Przedmiotem badañ by³o okreœlenie wp³ywu w³asnoœci krystalochemicznych oraz modyfikacji
ultradŸwiêkowej na przemiany termiczne kaolinitu (dehydroksylacja, mullityzacja). Badaniami zosta³y
objête kaolinity: Georgia A, Georgia E, Cornwall A.
Zakres wykonanych w 2005 roku prac obejmowa³: badania okreœlaj¹ce powierzchniê w³aœciw¹ metod¹ sorpcji azotu (BET) dla próbek naturalnych oraz tych poddanych modyfikacji mechanicznej, ustalenie wp³ywu modyfikacji mechanicznej (dezintegracja ultradŸwiêkowa) struktury kaolinitu na jego
przemiany termiczne przy wykorzystaniu analiz DTA/TG oraz wysokotemperaturowej dyfraktometrii
rentgenowskiej, sprawdzenie zmodyfikowanego materia³u pod wzglêdem morfologicznym (mikroskop
skaningowy). Badania ukaza³y przesuniêcie efektu endotermicznego odpowiadaj¹cego procesowi dehydroksylacji, efektu egzotermicznego oraz punktu ca³kowitego zaniku struktury kaolinitu dla próbek poddanych modyfikacji struktury. (dr J. Drapa³a)
Zadanie 2.4. Datowanie historii diagenezy w polskiej czêœci Karpat Zachodnich na podstawie
pomiarów K-Ar krystalitów illitu
Badano diagenezê w podhalañsko-orawskim basenie fliszowym i podœcielaj¹cych go mezozoicznych jednostkach strukturalnych. Zastosowano pomiar rentgenograficzny zawartoœci pakietów smektytowych w illicie-smektycie z ³upków ilastych i datowanie K-Ar illitu-smektytu z bentonitów, a dodatkowo rentgenograficzn¹ analizê iloœciow¹ sk³adu mineralnego oraz pomiar gêstoœci szkieletowej
i porowatoœci ³upków.
Zidentyfikowane reakcje diagenetyczne w ³upkach fliszu podhalañskiego to: illityzacja smektytu
(>60 to <5%S), albityzacja, rozpuszczanie skalenia potasowego, illityzacja kaolinitu, krystalizacja
kwarcu i chlorytu. Ska³y uleg³y diagenezie z pogrzebania w warunkach stabilnego gradientu geotermicznego, o wartoœci zbli¿onej do wspó³czesnej (21±2°C/km). Pogr¹¿anie by³o szybkie i maksymalne paleotemperatury zosta³y osi¹gniête w okresie zbli¿onym do inwersji basenu, która nast¹pi³a przed ok 17 Ma
w czêœci zachodniej i 18 Ma w czêœci wschodniej.
Dno basenu, którego czêœci¹ by³y dzisiejsze Tatry, by³o nachylone w kierunku wschodnim.
Ca³kowita gruboœæ trzeciorzêdowej pokrywy osadowej waha³a siê od 3.5–4.5 km w Tatrach Zachodnich
(ca³kowicie usuniêta przez erozjê), do 5–6 km w zachodniej czêœci Podhala (3–4 km usuniête) oraz
6.5–7.5 km na wschodnim Podhalu (4–5 km usuniête). Mi¹¿szoœci te by³y nawet wiêksze nad Wschodnimi Tatrami i obszarem Magury Spiskiej blisko uskoku Ru¿bachów. Rekonstrukcja ta implikuje du¿¹
skalê pogr¹¿ania, a nastêpnie wynoszenia bloku Podhala wraz z Tatrami wzd³u¿ uskoku Ru¿bachów
oraz depozycjê grubej sekwencji osadów dolnomioceñskich na ca³ym badanym obszarze (póŸniej usuniête przez erozjê).
Ska³y mezozoiczne wszystkich jednostek strukturalnych podœcielaj¹cych basen fliszowy uleg³y
zaawansowanej diagenezie (maksymalne paleotemperatury 160–270°C) przed ok. 90 Ma, w czasie górnokredowego pogrzebania tektonicznego. Znaczny nadk³ad, odpowiedzialny za taki stopieñ diagenezy,
zosta³ usuniêty przed transgresj¹ eoceñsk¹ (49–42 Ma). (prof. J. Œrodoñ)
Zadanie 2.5. Reinterpretacja oznaczeñ wieku metod¹ K-Ar krzemianów warstwowych przy u¿yciu
technik ich selektywnego rozpuszczania, cz. I (z 2)
Uk³ad izotopowy K-Ar jest skutecznym narzêdziem datowania bezwzglêdnego ska³ osadowych.
Umo¿liwia on oznaczenie wieku sedymentacji, diagenezy i metamorfizmu tylko pod warunkiem
wydzielenia czystych autigenicznych faz mineralnych. Czêsto jest to niemo¿liwe, dlatego w zadaniu badawczym rozwijane s¹ techniki chemicznej separacji krzemianów i poœredniego szacowania wieku materia³u autigenicznego i detrytycznego.
Sta³e rozpuszczania krzemianów warstwowych w kwasach s¹ funkcj¹ zawartoœci Fe i Mg w strukturze. Im wiêksza ró¿nica zawartoœci tych elementów w minera³ach sk³adaj¹cych siê na mieszaninê, tym
szybciej nastêpuje relatywne wzbogacenie w jeden sk³adnik podczas reakcji rozpuszczania. Przy zaawansowanej reakcji mo¿na doprowadziæ do wyekstrahowania tylko jednego, bardziej odpornego sk³ad-
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nika. Jednak przy du¿ej zawartoœci ³atwo rozpuszczalnego sk³adnika mieszaniny, nastêpuje relatywne
wzbogacenie w krzemionkê mikroporowat¹, która rozcieñcza iloœæ potasu i argonu zawart¹ w pozosta³ym sk³adniku. Usuwanie rezydualnej krzemionki nie zmienia wyraŸnie daty K-Ar, co pozwala
przypuszczaæ, ¿e nie wystêpuje retencja Ar w inkluzjach krzemionki. Rozpuszczanie czystych i homogenicznych izotopowo sk³adników nie skutkuje zmian¹ dat K-Ar, zatem kalkulacje zmian daty
w funkcji rozpuszczania mieszanin pozwalaj¹ na oszacowanie prawdziwego wieku sedymentacji lub
diagenezy.
Badania illitu Le Puy pochodzenia jeziornego z Masywu Centralnego ujawni³y sposób jego powstawania. Krystalizacja faz bogatych w Fe o politypie 1Md nastêpowa³a na epitaksjalnie detrytycznych
mikach typu 2M1 i 1M, które stanowi³y j¹dra nukleacji heterogenicznej. Krystality illitu maj¹ kszta³t
beczu³kowaty, a ich j¹dro stanowi¹ regularne cz¹stki mik. Separacja mechaniczna nie pozwala na
rozdzielenie sk³adników detrytycznych i autigenicznych, gdy¿ tworz¹ one jeden krystalit. Zaawansowane rozpuszczanie w kwasach doprowadza do separacji cz¹stek mik glinowych (czêsto polityp 2M1)
w otoczeniu krzemionki wytr¹conej podczas rozpuszczania sk³adników bogatych w Fe.
Analogiczn¹ sytuacjê prezentuje glaukonit z okolic Pu³aw. Rozpuszczanie w kwasach pozwala na
obserwacjê sk³adników detrytycznych zamkniêtych w ziarnach glaukonitu podczas ich tworzenia. Dominuj¹cym sk³adnikiem detrytycznym w badanych ziarnach jest kwarc, lecz analiza chemiczna i obserwacje BSE uwidaczniaj¹ ziarna mik nie podlegaj¹ce zaawansowanemu rozpuszczaniu. Sk³adniki te s¹
odpowiedzialne za zawy¿enie dat K-Ar w datowanych glaukonitach. Na podstawie prowadzonych badañ mo¿na wysnuæ wniosek, i¿ uzale¿nianie mo¿liwoœci datowania K-Ar od zawartoœci K2O
w glaukonicie jest podejœciem tylko w przybli¿eniu poprawnym. (dr A. Derkowski i prof. J. Œrodoñ)
Grupa 3. Zastosowanie mikropaleontologii w stratygrafii i rekonstrukcjach morskich œrodowisk
sedymentacyjnych
Zadanie 3.1. Próba okreœlenia warunków paleoœrodowiska w tytonie sukcesji braniskiej pieniñskiego
pasa ska³kowego na podstawie analizy mikro- i nannoplanktonu wapiennego oraz makrofauny
Zosta³y oznaczone mikroskamienia³oœci w p³ytkach cienkich oraz nannokonidy pod mikroskopem
skaningowym, w profilach nale¿¹cych do sukcesji braniskiej pieniñskiego pasa ska³kowego (Wapiennik, Gacówka, Kapuœnica I) i w wybranych profilach pomocniczych. Zosta³y te¿ oznaczone amonity pochodz¹ce z profilu Wapiennik. W zbadanych profilach ogniwo wapienia z Upszaru formacji wapienia
czorsztyñskiego jest wieku tytoñskiego; jedynie w profilu Gacówka najstarsze ³awice wapieni nale¿¹ do
kimerydu. Nasze dane nie potwierdzi³y wczeœniejszych doniesieñ na temat kimerydzkiego wieku
najstarszych wapieni tego ogniwa w profilu ska³ki Kapuœnica. Obecnoœæ rzadkich nannokonusów wskazuje na dolnotytoñski wiek najwy¿szej czêœci (~0,6 m) formacji radiolarytów z Czajakowej w tym profilu. Nasze badania potwierdzaj¹ wy³¹cznie tytoñski wiek formacji wapienia czorsztyñskiego w profilu
Stare Bystre - szko³a, postulowany wczeœniej przez J. Golonkê i W. Sikorê.
W profilach Gacówka i Kapuœnica I obecnoœæ nannokonusów zosta³a stwierdzona w wapieniach
dolnego tytonu (poziomy Malmica i Chitinoidella). Ponadto, w próbce MRW-1 z poziomu Chitinoidella
z profilu Wapiennik zosta³y stwierdzone nannokonusy z taksonów Nannoconus wintereri i N. compressus. Pierwsze wyst¹pienie (FO) N. wintereri jest w profilach karpackich wczeœniejsze, ni¿ sygnalizowane z po³udniowej Hiszpanii. Takson N. infans Bralower pojawi³ siê w profilach tutaj badanych w podpoziomie Boneti poziomu Chitinoidella (Dolina Kryta w Tatrach, Gacówka), lub nawet ni¿ej?
(Aksamitka, sukcesja haligowiecka, S³owacja). Z kolei N. compressus pojawi³ siê w dolnym tytonie,
w poziomie Malmica, a byæ mo¿e jeszcze wczeœniej w profilu Kapuœnica I. Uzyskane dane pozwoli³y na
zaproponowanie nowego podzia³u znacznej czêœci tytonu opartego na nannokonusach.
Z wapieni bulastych w profilu Wapiennik pochodz¹ amonity dolnego tytonu, nale¿¹ce do rodzajów: Aspidoceras, Haploceras, Holcophylloceras, Hybonoticeras, Lemencia, Neochetoceras, Phylloceras, Ptychophylloceras, Semiformiceras, Simoceras i Virgatosimoceras. W górnym tytonie amonity
s¹ mniej czêste, reprezentowane w ni¿szej czêœci tego podpiêtra przez rodzaje: Lytoceras, ?Lithacoceras, Paraulacosphicntes i Protetragonites. W dolnym beriasie znaleziony zosta³ tylko okaz oznaczony
jako Pseudosubplanites sp. gr. P. (Hegaratella) subrichteri (Retowski). Zebrane amonity s¹ zachowane
w postaci oœródek wewnêtrznych. Taki stan zachowania fauny mo¿e wskazywaæ na wysoki poziom
kompensacji aragonitu (ACD). Kompletne rozpuszczanie muszli amonitów formacji wapienia czorsz-
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tyñskiego mia³o miejsce zapewne dopiero w czasie diagenezy osadu wapiennego. Z analizy spektrum
amonitów wynika, ¿e najwiêcej okazów nale¿y do mesopelagicznej rodziny Lytoceratidae (36,4 %)
i nektonicznej Phylloceratidae (13,6%). Tak du¿y udzia³ przedstawicieli tych rodzin sugeruje, ¿e osady
ogniwa z Upszaru by³y deponowane w pobli¿u stoku kontynentalnego na g³êbokoœci od 500 do 800 m.
Obecnoœæ przedstawicieli p³ytkowodnej rodziny Perisphinctidae (22,7%) i œredniog³êbokowodnej rodziny Haploceratidae (20,5%), mo¿e œwiadczyæ o ich przeniesieniu post mortem z obszarów p³ytszych.
Korelacja stratygraficzna zbadanych profilów pokazuje, ¿e Wapiennik znajdowa³ siê na pó³noc od
profilów Gacówka i Kapuœnica. W pierwszym z tych profilów ogniwo wapienia z Upszaru by³o w ca³oœci wykszta³cone jako bia³y wapieñ bulasty, grubo³awicowy lub masywny, z amonitami (dane R.
Wiêtczaka). W profilu Kapuœnica I formacja wapienia czorsztyñskiego jest reprezentowana przez u³awicone wapienie zielone i czerwone, w których nie znaleŸliœmy amonitów. Ró¿nice w wykszta³ceniu ogniwa wapieni z Upszaru prawdopodobnie by³y zwi¹zane z silniejszym rozpuszczaniem aragonitowych
muszli amonitów na dnie morza i/lub w kolumnie wody morskiej w profilach po³udniowych sukcesji
braniskiej. Zró¿nicowane zaawansowanie tego procesu sugeruje dyferencjacjê batymetryczn¹ zbiornika
na obszarze akumulacji osadów sukcesji braniskiej. U³awicone wapienie zielone i czerwone, zbli¿one do
facji okreœlanej jako wapienie aptychowe (“aptychus beds”), prawdopodobnie osadzi³y siê na g³êbiej
po³o¿onych partiach dna morza tytoñskiego. W sukcesji haligowieckiej (profil Aksamitka) sedymentacja wapieni pelagicznych, nale¿¹cych do formacji wapienia pieniñskiego rozpoczê³a siê we wczesnym
tytonie, podczas gdy w profilach sukcesji braniskiej (profile Wapiennik i Kapuœnica) i kysuckiej (profil
Brodno na S³owacji) w górnym tytonie (K. Borza i póŸniejsi badacze). NajwyraŸniej przejœcie od sedymentacji typowej dla formacji wapienia czorsztyñskiego do depozycji osadów facji maiolica nast¹pi³o
w ró¿nym czasie w poszczególnych sukcesjach akumulowanych na ró¿nych obszarach dna zbiornika.
Bia³y wapieñ bulasty z amonitami w profilu Wapiennik (7 m) by³ deponowany w czasie oko³o 4,8
milionów lat, co pozwala na okreœlenie tempa sedymentacji na oko³o 1,5 m/milion lat. Wartoœæ ta odpowiada maksimum z przedzia³u 0,5–1,5 ustalonego dla wapieni g³owonogowych. Tempo sedymentacji
dla górnotytoñskiej czêœæ formacji wapienia pieniñskiego w tym samym profilu wynosi³o oko³o 4,7
m/milion lat. Wartoœæ ta wskazuje na wzrost tempa sedymentacji pod koniec tytonu, g³ównie z powodu
rozwoju w tym czasie nannoplanktonu wapiennego. (prof. A. Pszczó³kowski i dr R. Myczyñski)

Zadanie 3.2. Sukcesja akritarchowa homerianu z wiercenia Grotligbo (Gotlandia)
Schemat korelacyjny od osadów p³ytkowodnych do basenowych dla œrodkowosylurskiego basenu
sedymentacyjnego przedstawiono w publikacji z³o¿onej do druku. W schemacie uwzglêdniono zdarzenie wymierania, zapisane równie¿ w izotopach sta³ych. Schemat jest syntez¹ nowych danych stratygraficznych, faunistycznych, jak równie¿ geochemicznych (izotopy sta³e), uzyskanych z otworów Grötlingbo-1 i Hunninge-1 na Gotlandii (Szwecja) oraz poprzednio opublikowanych danych z otworu Bartoszyce IG 1 (Polska), profilu Gräfenwarth (Niemcy), oraz otworów Ruhnu (500) i Ohesaare (Estonia).
Szczegó³owa analiza zmian biotycznych, sedymentacyjnych i izotopowych objê³a obszar ~120000 km2
(epikontynentalnego basenu ba³tyckiego) a¿ po kontynentalny brzeg oceanu Rheic (ods³oniêcie Gräfenwarth). Dla górnego wenloku z otworu Grötlingbo-1 zaprezentowano podzia³ biostratygraficzny w oparciu o graptolity; jednoczeœnie wykazano obecnoœæ œrodkowosylurskiego piku izotopowego wêgla (CIE)
w ci¹g³ych stratygraficznie profilach na Gotlandii. To wychylenie izotopowe rozpoczyna siê nieco
ponad LAD (ostatnim wyst¹pieniem) Monograptus flemingii i dochodzi do 2.4‰ w otworze Grötlingbo-1 oraz do 3.8‰ w otworze Hunninge-1. Zaprezentowany schemat korelacyjny stanowi podstawê
dla wielu wa¿nych wniosków dla omawianego z³o¿onego zdarzenia wymierania, czytanego równie¿
w izotopach sta³ych: a) jest ono zwi¹zane z g³ównymi i synchronicznymi zmianami sedymentacyjnymi
w obrêbie basenu niezale¿nie od batymetrii zbiornika; co oznacza, ¿e sylurskie zdarzenia wymierania
po³¹czone ze zmianami izotopowymi mia³y wyraŸny wp³yw na ca³e œrodowisko morskie, od stref brzegowych po g³êbie oceaniczne; b) pocz¹tek omawianego CIE mia³ miejsce w ostatniej fazie ci¹gu systemów regresywnych i jest zwi¹zany z emersj¹ i ustaniem sedymentacji na platformie wêglanowej; c) interwa³ CIE odpowiada pocz¹tkowej fazie ci¹gu systemów transgresywnych i rozwojem facji laminowanych w g³êbszych partiach basenu epikontynentalnego, jak równie¿ ze wzrostem akumulacji materii
organicznej w jeszcze g³êbszych strefach basenu; d) g³ówne zmiany ró¿norodnoœci taksonów planktonicznych i nektonicznych poprzedzaj¹ pocz¹tek CIE. (dr M. Masiak)
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Zadanie 3.3. Znaczenie stratygraficzne, palinofacjalne i paleogeograficzne palinomorf karadoku i
aszgilu Polski pó³nocnej i œrodkowej
Badany materia³ materia³ palinologiczny pochodzi z karadoku i aszgilu (poziomy graptolitowe Nemograptus gracilis, Diplograptus multidens i D. clingani) z piêciu ró¿nych obszarów Polski: z niecki
miechowskiej (wiercenie Stró¿yska), Pomorza Zachodniego (strefa Koszalin-Chojnice, wiercenia Polskie £¹ki, Miastko 1, Jamno IG 1 i Nowa Karczma 1; strefa platformowa – Koœcierzyna, Bia³ogóra 1
i Dêbki 2), obni¿enia nadba³tyckiego (wiercenie Sokolica 1), oraz z Polski œrodkowej (wiercenie
Szczawno 1). Na wymienionych obszarach (za wyj¹tkiem Pomorza Zachodniego) analiza palinologiczna oraz badania palinostratygraficzne, palinofacjalne i paleogeograficzne palinomorf z górnego
ordowiku nie by³y dotychczas prowadzone.
Materia³ poddany badaniom palinologicznym pochodzi z 138 prób pobranych g³ównie z szarych,
ciemnoszarych i czarnych i³owców i mu³owców z 12 otworów wiertniczych. Zespo³y akritarchowe s¹
z regu³y ubogie i znacznie zdegradowane, co utrudnia jednoznaczn¹ i precyzyjn¹ interpretacjê stratygraficzn¹. Tylko 48 przebadanych prób okaza³o siê palinologicznie pozytywnych. W preparatach z pozytywnych prób znajduje siê najczêœciej oko³o 40 okazów, tylko w wyj¹tkowo bogatych ich iloœæ waha
siê od 60 do 200. Ogólnie frekwencja palinomorf maleje w miarê zbli¿ania siê do granicy ordowik/sylur.
W próbach z wierceñ Stró¿yska, Miastko, Jamno IG 1 i Sokolica, gdzie wystêpuj¹ lepiej zachowane
zespo³y palinomorf, wspó³wystêpuj¹ drobne, d³ugowieczne acantomorfy (Goniosphaeridium, Micrhystridium i Veryhachium) z typowo ordowickimi formami o du¿ych wyrostkach, np. Baltisphaeridium, Ordowicisphaeridium, Peteinosohaeridium. W próbach z wiercenia Szczawno wœród oznaczonych akritarchów nie stwierdzono wystêpowania form Verychachium, taki sk³ad zespo³u sugerowaæ mo¿e powstawanie osadu w œrodowisku otwartego morza. Sk³ad prób z pozosta³ych wierceñ wskazuje na nieco
mniejsz¹ odleg³oœæ od brzegu.
Barwa materii wykazuje zró¿nicowanie od bardzo jasno¿ó³tej do ¿ó³tej lub jasnobr¹zowej, za
wyj¹tkiem prób z pochodz¹cych z wyniesienia £eby, w których barwa ciemnobr¹zowa i czarna wskazuje na znacznie wiêkszy stopieñ podgrzania. (dr M. Stempieñ-Sa³ek)
Zadanie 3.4. Rekonstrukcja paleoœrodowiska osadów jurajskich pieniñskiego pasa ska³kowego na
podstawie badañ palinologicznych, cz. III
W 2005 roku kontynuowano badania palinologiczne jury pieniñskiego pasa ska³kowego. Przeprowadzono prace terenowych (na terenie Polski jak i S³owacji), w czasie których sprofilowano i opróbowano profile g³ównie œrodkowej jury sukcesji pieniñskiej, braniskiej, czorsztyñskiej i magurskiej.
Zebrany materia³ jest poddawany maceracji palinologicznej w Oœrodku Badawczym ING PAN w Krakowie. W zakres prac analitycznych wchodzi³y zarówno oznaczenia taksonomiczne dinocyst, jak
równie¿ analiza jakoœciowa i iloœciowa tak zespo³ów dinocyst jak i palinofacji.
Potwierdzono dotychczas wykazywane zró¿nicowanie w wykszta³ceniu palinofacji odzwierciedlaj¹ce ró¿ne warunki œrodowiskowe w basenach pieniñskich. Jurajskie osady sukcesji pieniñskiej i braniskiej powstawa³y w znacznym oddaleniu od l¹du, zapewne w warunkach niewielkiej produkcji fitoplanktonu (oligotrofia), natomiast utwory pozosta³ych serii, zw³aszcza czorsztyñskiej, tworzy³y siê
znacznie bli¿ej brzegu, gdzie w strefie fotycznej panowa³y warunki sprzyjaj¹ce rozwojowi flor Dinoflagellata. Na pó³noc od grzbietu czorsztyñskiego, w basenie magurskim, najprawdopodobniej istnia³o
ujœcie rzek, które dostarcza³y do basenu znacznych iloœci materii organicznej pochodzenia l¹dowego.
Interpretacja analizy biostratygraficznej sugeruje, ¿e formacji z Opaleñca nale¿y przypisaæ szerszy
zasiêg wiekowy – do keloweju w³¹cznie. Najprawdopodobniej osady tej jednostki litostratygraficznej
pozostaj¹ w kontakcie sedymentologicznym z formacj¹ radiolarytów z Sokolicy. (dr P. Gedl)
Zadanie 3.5. Albskie otwornice z rodziny Gavelinellidae: zró¿nicowanie taksonomiczne i znaczenie
dla analiz paleoœrodowiska, cz. III
Rodzina Gavelinellidae jest jedn¹ z najliczniejszych, kosmopolitycznych grup otwornic w kredzie.
Ju¿ w apcie i albie gavelinellidy sta³y siê jedn¹ z dominuj¹cych grup otwornic bentonicznych. Powody
oczywistego ewolucyjnego sukcesu tej rodziny oraz ca³ego podrzêdu Rotaliina s¹ jednak niejasne.
Nawet systematyka i paleoekologia gavelinellidów jest tematem ci¹g³ych sporów spekulacji. W zwi¹zku
z tym niniejsze badania ma³y charakter kompleksowy, uwzglêdniaj¹c weryfikacjê terminologii, opisów
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i rewizjê gatunków. Badania koncentrowa³y siê na wierceniu Kirchrode II, dokumentuj¹cym albskie
osady basenu dolnosaksoñskiego. Jest to typowy obszar z klasycznej monografii otwornicowej Reuss’a
(1863). Aby unikn¹æ nieporozumieñ terminologicznych, zastosowano now¹ definicjê orientacji skorupki trochospiralnej. Strona brzuszna jest opisana tutaj jako strona, po której znajduje siê ujœcie muszli
lub jego przed³u¿enie, a strona grzbietowa jako przeciwleg³a strona skorupki. Interpretacyjne relacje
orientacji skorupki otwornicy wzglêdem pod³o¿a zosta³y w ten sposób wyeliminowane. Albskie gavelinellidy z Kirchrode II s¹ reprezentowane przez dwa rodzaje: Berthelina i Lingulogavelinella oraz szeœæ
gatunków. Morfologia wiêkszoœci gavelinellidów, w³¹czaj¹c w to ca³oœæ udokumentowanego materia³u,
nie wyró¿nia siê znacz¹co, co sta³o siê g³ównym powodem do ich sprzecznej systematyki. Ponadto, badane gatunki wykazuj¹ czêsto silnie zachodz¹ce na siebie cechy. Zmiennoœæ wewn¹trzgatunkowa tej
grupy mo¿e byæ porównywalna z jej zmiennoœci¹ miêdzygatunkow¹. Szczegó³y morfologiczne s¹
zwykle jedynymi cechami umo¿liwiaj¹cymi identyfikacjê gatunków. Opis szczegó³owy i dokumentacja
fotograficzna oznaczonych gatunków przedstawionego oparto na badaniach ponad 14 tysi¹cy osobników wypo¿yczonych z kolekcji BGR w Hanowerze. Badany materia³ zosta³ równie¿ rozszerzony
o studia porównawcze innych kolekcji mikropaleontologicznych. Okreœlono równie¿ kilka diagnostycznych cech gavelinellidów, u¿ytecznych w identyfikacji poszczególnych taksonów.
Albskie gavelinellidy zdominowa³y morza epikontynentalne stref umiarkowanych. S¹ one bardzo
liczne w ca³ym badanym profilu albu, jednak wybrane gatunki maj¹ tendencje do koncentracji w pewnych interwa³ach profilu. B. intermedia dominowa³a w warunkach dysoksycznych wczesnego albu.
W œrodkowym albie zaczê³a dominowaæ B. varsoviensis, która prawdopodobnie by³a fakultatywnym
zawiesino¿erc¹, o czym œwiadcz¹ niektóre jej cechy morfologiczne. Jej silne wspó³wystêpowanie z innymi zawiesino¿ercami równie¿ popiera tak¹ interpretacjê. B. belorussica by³a licznym gatunkiem
w ca³ym albie, ale w szczególnoœci w póŸnym albie. Gatunki te mog¹ byæ zatem potraktowane jako
bardzo u¿yteczne wskaŸniki paleoœrodowiskowe. B. intermedia wskazuje na warunki dysoksyczne
powi¹zane z eutrofizacj¹ do mezotrofizacji œrodowiska. B. varsoviensis sugeruje wystêpowanie s³abych
pr¹dów dennych oraz warunki mesotroficzne. B. belorussica jest wskaŸnikiem œrodowisk lepiej natlenionych i bardziej oligotroficznych. Wy¿sza dominacja gavelinellidów w osadach kopalnych mo¿e
prawdopodobnie byæ zinterpretowana jako efekt uœrednienia wystêpowania taksonów dobrze zaadaptowanych do sezonowoœci w warunkach klimatu umiarkowanego. Gavelinellidy prawdopodobne
dostosowywa³y siê do sezonowych wahañ natleniania i dostawy pokarmu na dno zbiorników morskich.
(dr J. Tyszka)
Grupa 4. Procesy magmowe i metamorficzne w wybranych regionach
Zadanie 4.1. Tektonotermiczna ewolucja strefy korzeniowej orogenu: kopu³a orlicko-œnie¿nicka
w Sudetach, czêœæ I (z 3)
Metaosadowe ska³y oraz metawulkanity kwaœne i zasadowe grupy Nového Mìsta i formacji
Stronia-M³ynowca w kopule orlicko-œnie¿nickiej (KOŒ) nie przesz³y nigdy metamorfizmu w warunkach ciœnieñ przekraczaj¹cych 8,5–9 kbar, a wiêc nie by³y pogr¹¿one g³êbiej ni¿ 25–27 km. Ze wzglêdu
na sposób rozprzestrzenienia tych ska³ w regionie stwierdzenie to dotyczy ca³ego obecnie ods³oniêtego
obszaru kopu³y. Pogr¹¿enie basenowych sekwencji osadowo-wulkanogenicznych dokonywa³o siê
w warunkach zbli¿onych do normalnego kontynentalnego gradientu geotermicznego, a nie gradientu
w³aœciwego subdukcji, a wiêc nie by³o zwi¹zane z typow¹ subdukcj¹. Formowanie korzenia orogenu te¿
zatem nie mog³o siê ³¹czyæ z typow¹ subdukcj¹. Deformacja D1 zachodzi³a wskutek poziomego skracania ~W–E i nasuwania w kierunkach E/SE/NE. Zwi¹zane z ni¹ nasuniêcie ska³ Nového Mìsta na ska³y
formacji stroñskiej dokona³o siê w œrodkowej skorupie na g³êbokoœci oko³o 20 km, w warunkach
bliskich piku temperaturowego. Spadek ciœnienia w warunkach piku temperaturowego ³¹czy³ siê w KOŒ
z pionowym wynoszeniem ska³ i tworzeniem fa³dów z po³ogimi powierzchniami osiowymi, przypuszczalnie wskutek szybkiej termicznej likwidacji korzenia orogenicznego. Wypiêtrzanie ska³ zapocz¹tkowane w D2, w czêœci wschodniej KOŒ odbywa³o siê w warunkach subwertykalnego skracania, podczas
gdy w czêœci zachodniej, przede wszystkim novomìstskiej, zachodzi³o w warunkach ekstensyjnych
re¿imu normalnego, przy generalnie W/SW skierowanych zrzutach wzd³u¿ powierzchni zapadaj¹cych
pod œrednimi i ma³ymi k¹tami. Taka relacja ilustruje podobne metamorficznym kompleksom j¹drowym
wypiêtrzenie dolnoskorupowych domen gnejsowych i usuwanie le¿¹cych ponad nimi metasedymentów
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w centralnych partiach kopu³y/kompleksu oraz grawitacyjny niskok¹towy kolaps w jej czêœci peryferycznej. (prof. A. ¯elaŸniewicz – kierownik, dr M. Jastrzêbski, dr M. Murtezi i dr I. Nowak)
Zadanie 4.2. Wymiana ska³ pomiêdzy skorup¹ i górnym p³aszczem Ziemi na wybranych przyk³adach
ska³ metamorficznych ekstremalnie wysokich ciœnieñ z Sudetów i z klasycznych orogenów kolizyjnych,
cz. I (z 3)
Przedmiotem mineralogiczno-geochemicznych badañ porównawczych by³y eklogity z przejawami
metamorfizmu UHP w kopule orlicko-œnie¿nickiej (OSD) oraz eklogity coesytowe metamorfiku Yangkou i Rongcheng w terranie Sulu wchodz¹cym w sk³ad kolizyjnego centralnego orogenu chiñskiego.
W rutylu tych ska³, za pomoc¹ mikrosondy elektronowej oznaczono zawartoœci wybranych pierwiastków œladowych zarówno kompatybilnych: przejœciowych typu 3d (Fe, Cr) i o wysokim potencjale jonowym (Zr, Nb), jak i niekompatybilnych (Ca, Si, Al). Udoskonalono nowy diagram dyskryminacyjny
Cr-Zr-Nb dla rutylu i wykazano jego przydatnoœæ do badania proweniencji detrytycznego rutylu. W zastosowaniu do ska³ sudeckich, na diagramie tym wyraŸnie wyró¿niaj¹ siê pola zmiennoœci rutylu z eklogitów Mg-Cr-Al, eklogitów Fe-Ti i ska³ serii eklogitowo-granulitowej. Rutyl z eklogitów typu A w terranie Sulu wykazuje zró¿nicowanie analogiczne do rutylu z sudeckich eklogitów Mg-Cr-Al. Najwy¿sze
temperatury równowag mineralnych uzyskane dla eklogitów OSD za pomoc¹ nowego termometru rutylowego s¹ zbie¿ne z wynikami konwencjonalnych oszacowañ. Eklogity UHP z terranu Sulu rejestruj¹ na
ogó³ stosunkowo niskie temperatury równowag mineralnych progresywnego etapu metamorfizmu, sporadycznie natomiast rejestruj¹ tak¿e wysokie temperatury metasomatozy p³aszczowej, która zachodzi na
etapie retrogresywnej relaksacji termicznej ska³. (dr hab. N. Bakun-Czubarow i dr R. Bachliñski)
Zadanie 4.3. Procesy metamorficzne niskiego stopnia w bazaltach permskich obszaru monokliny
przedsudeckiej, cz. II
Permskie ska³y wylewne pó³nocno-zachodniej Polski (okolice Gorzowa Wlkp.) uleg³y ca³kowicie
procesom metamorficznym niskiego stopnia. Badania petrologiczne i mineralogiczne ujawni³y istnienie
paragenez mineralnych typowych dla subfacji prehnitowo-pumpellyitowej. Badania inkluzji oparte na
metodzie skrzy¿owanych izochor wskaza³y na dwuetapowy proces progresji metamorficznej: wczesny
etap niskotemperaturowy i niskociœnieniowy (195–260 °C, 65–76 MPa) oraz póŸny etap wysokociœnieniowy i wysokotemperaturowy (225–290 °C, 92–96 MPa). Okreœlenie wieku metod¹ K-Ar wskaza³o na
istnienie dwóch zdarzeñ: 1) permskiego wydarzenia wulkanicznego ok. 284 Ma (zachowane wy³¹cznie
w próbkach z Dzieduszyc) oraz trzech epizodów mezozoicznego procesu metamorficznego. Oszacowanie g³êbokoœci pogr¹¿enia wraz z ówczesn¹ temperatur¹ i ciœnieniem oparte na wieku K-Ar i danych
literaturowych ujawni³o znaczny kontrast pomiêdzy tymi wartoœciami a danymi otrzymanymi eksperymentalnie. Zaproponowano cztery modele rozwi¹zania tego problemu: megakomórka konwekcyjna,
intruzja, reakcja egzotermiczna i przep³yw szczelinowy. Szczegó³owe studium oparte na podejœciu
analitycznym oraz modelowaniu opartemu na metodzie elementów skoñczonych pokaza³o, ¿e wy³¹cznie
model oparty na przep³ywie szczelinowym pozwala na dobre rozwi¹zanie uwzglêdniaj¹ce zebrane dane.
(dr P. Bylina)
Grupa 5. Procesy tektoniczne i diagenetyczne w wybranych regionach
Zadanie 5.1. Zmiennoœæ paleotektonicznych warunków subsydencji basenów jurajskich i kredowych
wzd³u¿ SW brzegu kratonu wschodnioeuropejskiego na podstawie porównania lubelskiego
i ukraiñskiego odcinka sk³onu bruzdy œródpolskiej
Analizowane baseny tworz¹ po³udniowo-wschodni¹ czêœæ bruzdy œródpolskiej rozwijaj¹c¹ siê
w jurze i kredzie w strefie szwu transeuropejskiego (TESZ). Rekonstrukcja ewolucji pola naprê¿eñ, kontroluj¹cego otwieranie siê basenów, zosta³a przeprowadzona na podstawie map mi¹¿szoœci, rozk³adu
litofacji i tempa akumulacji osadów, traktowanego jako odbicie tempa subsydencji. Interpretowano
uskoki synsedymentacyjne, okreœlaj¹ce geometriê basenu. Œwiadczy³y o nich gwa³towne zmiany kierunku izopachyt, strefy du¿ych gradientów mi¹¿szoœci i granice niektórych stref litofacjalnych.
Rozk³ad mi¹¿szoœci i litofacji wskazuje na wieloetapow¹ historiê tektonicznego rozwoju basenów
(8 stadiów): od re¿imu transtensyjnego i czystego przesuwczego (wczesna i œrodkowa jura) poprzez
przejœciowy miêdzy czystym przesuwczym a transpresyjnym (wczesna kreda z albem w³¹cznie) i tran-
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spresyjny (turon – kampan) do czysto kompresyjnego (mastrycht). Ewolucja pola paleonaprê¿eñ by³a rezultatem stopniowo rosn¹cych wartoœci naprê¿eñ dzia³aj¹cych w p³aszczyŸnie poziomej. Dwa razy ten
rozwój zosta³ przerwany przez stadia transtensyjne: w póŸnej jurze i cenomanie. W tym drugim przypadku transtensja mia³a zwi¹zek z relaksacj¹ nagromadzonych naprê¿eñ po aktywnoœci neo-kimeryjskiej, st¹d tempo subsydencji by³o ma³e.
Drugim czynnikiem okreœlaj¹cym otwieranie siê basenów i ich wype³nianie by³a prawoskrêtna rotacja pola naprê¿eñ. Od wczesnej jury do wczesnej kredy oœ s1 dzia³a³a w przybli¿eniu w kierunku W–E.
PóŸniej zmienia³a orientacjê: póŸny alb – 135°, turon–kampan – 160°–20°, mastrycht – 30°–50°. Z rotacj¹ t¹ wi¹za³a siê zmiana zwrotu sk³adowej przesuwczej wzd³u¿ TTZ : od lewoskrêtnej (wczesna jura)
poprzez brak sk³adowej przesuwczej wzd³u¿ kierunku NW–SE (alb–cenoman) po prawoskrêtn¹ od turonu do koñca kredy, w³¹cznie z okresem inwersji.
Rozszerzenie analizy mi¹¿szoœciowo-litofacjalnej na obszar depresji lwowsko-stryjskiej pozwoli³o
sformu³owaæ kilka nowych wniosków paleogeograficznych. We wczesnej jurze pojawi³o siê nowe centrum rozrastania siê basenu w okolicach Jaworowa – Lwowa. W jurze œrodkowej nast¹pi³o po³¹czenie
odcinka polskiego i ukraiñskiego, a w póŸnej jurze basen znowu propagowa³ ku SE. Do koñca jury
po³udniowo-wschodni odcinek bruzdy œródpolskiej mia³ ³amany przebieg zmieniaj¹cy siê z NW–SE na
N–S. Postêp transgresji odbywa³ siê przy udziale po³udnikowego systemu uskoków synsedymentacyjnych. Obecny przebieg krawêdzi kratonu zacz¹³ siê kszta³towaæ we wczesnej kredzie. W póŸnej kredzie
basen sedymentacyjny powiêksza³ swój zasiêg, ale na wschód od po³udnika 24. prawdopodobnie nie pojawi³a siê strefa zwiêkszonej subsydencji i nie mo¿na mówiæ o kontynuowaniu siê bruzdy. Z pocz¹tkiem
póŸnej kredy zaznaczy³ siê dop³yw materia³u piaszczystego do centrum odcinka ukraiñskiego. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e podniesienie bariery, oddzielaj¹cej po³udniowy odcinek bruzdy od basenu Skole,
spowodowa³o zaistnienie nowego Ÿród³a materia³u klastycznego dla obu zbiorników. Jaworowskostryjski odcinek bruzdy przez wiêkszoœæ swej jurajsko-kredowej historii wykazywa³ wzmo¿on¹ subsydencjê i produktywnoœæ wêglanowo-biogeniczn¹. (dr J. Œwidrowska, konsultacja dr hab. M. Hakenberg)
Zadanie 5.2. Rozwój strukturalny p³aszczowiny œl¹skiej, cz. II
Ewolucjê strukturaln¹ polskich Karpat zewnêtrznych dzieli siê na 2 sukcesywne etapy zwi¹zane
z kierunkiem fa³dowania i nasuwania podczas których nasuwanie mia³o miejsce odpowiednio ku: (1)
NNW–SSE i (2) NE–SW. We wschodniej czêœci p³aszczowiny œl¹skiej rozpoznano równie¿ 2 sukcesywne etapy ewolucji strukturalnej o kierunku nasuwania: (1) NNE–SSW i (2) NE–SW. Pierwszy etap
zwi¹zany by³ z regionalnym fa³dowaniem w tej czêœci p³aszczowiny œl¹skiej, a nasuniêcia drugiego
etapu tn¹ ju¿ sfa³dowane warstwy. Mniejsza ró¿nica orientacji kierunku nasuwania pomiêdzy tymi
dwoma etapami skrócenia tektonicznego mo¿e wynikaæ z ³ukowego wyginania p³aszczowiny œl¹skiej
w koñcowej fazie fa³dowania regionalnego. Wschodnia czêœæ tego ³uku, bêd¹ca wschodni¹ czêœci¹
p³aszczowiny œl¹skiej rotowa³aby prawoskrêtnie.
Badano stopieñ zaawansowania przeobra¿eñ diagenetycznych illitu-smektytu w ska³ach ilastych
na obecnej powierzchni erozyjnej jednostki œl¹skiej w kilku wybranych rejonach uzupe³niaj¹c wczeœniejsze opróbowanie. Istnieje generalny trend wzrostu stopnia diagenezy illitu-smektytu w ska³ach
powierzchniowych jednostki œl¹skiej z zachodu na wschód, co przek³ada siê na paleotemperatury zmieniaj¹ce siê od powy¿ej 115–125°C na zachodzie do poni¿ej 65–70°C na wschodzie. Wy¿sze paleotemperatury (>115–125°C) stwierdzono równie¿ w pasie jednostki œl¹skiej przylegaj¹cym bezpoœrednio do
jednostki dukielskiej. Nie zaobserwowano wyraŸnej zale¿noœci stopnia diagenezy od wieku ska³. Zró¿nicowanie stopnia zaawansowania diagenezy illitu-smektytu na obszarze jednostki œl¹skiej zwi¹zane
jest najprawdopodobniej z pofa³dowym wynoszeniem i erozj¹ i/lub oddzia³ywaniem gor¹cych rozstworów. (prof. A. Tokarski, dr M. Rauch, dr T. Dudek, wspó³praca z Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary)
Zadanie 5.3. Regionalne zmiany maksymalnych paleotemperatur okreœlonych na podstawie badañ
diagenetycznych i ich zwi¹zek z rozwojem strukturalnym p³aszczowiny dukielskiej i jej odpowiedników
ods³oniêtych w oknach tektonicznych, cz. II
Opróbowano górnokredowo-oligoceñskie ska³y ilaste p³aszczowiny dukielskiej ods³oniête na
obszarze S³owacji. Zanalizowano materia³y zebrane w roku 2004 w polskiej czêœci tej p³aszczowiny.
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Maksymalne paleotemperatury, które oddzia³ywa³y na ska³y okreœlono na podstawie zawartoœci pakietów smektytowych (S) w minerale mieszanopakietowym illit-smektyt (I/S) oraz na podstawie stopnia
uporz¹dkowania tego minera³u (R). A. Œwierczewska zinterpretowa³a relacje paleotemperaturowe pomiêdzy p³aszczowin¹ magurska i odpowiednikami p³aszczowiny dukielskiej ods³oniêtymi w oknach
tektonicznych (praca w druku).
W ska³ach p³aszczowiny dukielskiej stopieñ zaawansowania diagenezy I/S wynikaj¹cy z maksymalnych paleotemperatur wykazuje du¿e zró¿nicowanie. Jednak¿e, w polskiej czêœci p³aszczowiny
dukielskiej podobnie jak i w p³aszczowinie magurskiej mo¿na wyró¿niæ obszary o powierzchni do
kilkuset km kwadratowych charakteryzuj¹ce siê podobnym stopniem przeobra¿eñ termicznych. Na
obszarze pomiêdzy Solink¹ i Jasio³k¹, w zewnêtrznych partiach p³aszczowiny dukielskiej zawartoœæ
smektytu w I/S o uporz¹dkowaniu R0, R=1 i R>1 waha siê od 7 do 60% smektytu. Taki sk³ad wi¹zany
jest z oddzia³ywaniem na ska³y maksymalnych paleotemperatur z zakresu od >165°C do <80°C. Jednak¿e wiêkszoœæ ska³ by³a przeobra¿ona w temperaturach od 110°C do 135°C. Na obszarze przy nasuniêciu frontalnym p³aszczowiny magurskiej ska³y p³aszczowiny dukielskiej wykazuj¹ doœæ ujednolicony sk³ad I/S (20–33%S, R=0, R>1) wskazuj¹cy na maksymalne paleotemperatury od 110°C do 135°C.
Te paleotemperatury s¹ takie same lub nieznacznie wy¿sze od tych notowanych w p³aszczowinie magurskiej w strefie frontalnego nasuniêcia. (dr A. Œwierczewska i prof. A. Tokarski)
Zadanie 5.4. Okreœlenie maksymalnych paleotemperatur w strefach uskokowych Rzeki Czerwonej
oraz Cao Bang-Tien Yen (pó³nocny Wietnam) na podstawie minera³ów ilastych oraz analizy
refleksyjnoœci witrynitu, cz. II (z 3)
Prowadzono badania paleogeñsko-neogeñskich ska³ klastycznych wype³niaj¹cych baseny zlokalizowane w strefach wielkich uskoków przesuwczych w pó³nocnym Wietnamie: w strefie uskokowej
Rzeki Czerwonej oraz w strefie uskokowej Cao Bang-Tien Yen. Otrzymane wyniki dokumentuj¹ zró¿nicowanie ich historii termicznej w poszczególnych basenach oraz zró¿nicowany wp³yw regionalnych
stref œcinania na podgrzanie tych ska³.
Refleksyjnoœæ witrynitu oraz udzia³ pakietów smektytowych w minerale mieszanopakietowym illit/smektyt oznaczono w próbach pobranych zarówno ze ska³ paleogeñsko-neogeñskich jak i w próbach
pobranych ze ska³ pod³o¿a. Na podstawie tych oznaczeñ okreœlono dojrza³oœæ termiczn¹ materii organicznej oraz maksymalne paleotemperatury, które oddzia³ywa³y na studiowane ska³y. W strefie uskokowej Rzeki Czerwonej dojrza³oœæ materii organicznej zawartej w paleogeñsko-neogeñskich ska³ach
klastycznych zmienia siê od stadium dojrza³ego (g³ówna faza generacji wêglowodorów p³ynnych
(baseny Yen Bai i Bao Yen) do stadium niedojrza³ego (stadium powstawania gazu wczesnodiagenetycznego (baseny Lao Cai i Bao Yen). Materia organiczna o najwy¿szym stopniu dojrza³oœci (stadium katagenezy) wystêpuje w osadowych ska³ach pod³o¿a. W strefie uskokowej Cao Bang-Tien Yen baseny Na
Duong i Cao Bang) stopieñ uwêglenia materii organicznej jest niski i wskazuje na stadium niedojrza³e.
W strefie uskokowej Rzeki Czerwonej wartoœci maksymalnych paleotemperatur, które otrzymano
na podstawie badania stopnia diagenezy illitu/smektytu, koreluj¹ siê dobrze z wartoœciami maksymalnych paleotemperatur wynikaj¹cych ze stanu zachowania materii organicznej. Wyniki tych badañ
wskazuj¹ na podgrzanie ska³ pod³o¿a przynajmniej do 200°C oraz na najsilniejsze przeobra¿enia termiczne (zakres paleotemperatur 65–140°C, zwykle oko³o 100°C) ska³ paleogeñsko-neogeñskich w
basenie Yen Bai. Maksymalne paleotemperatury zarejestrowane w ska³ach paleogeñsko-neogeñskich
basenu Lao Cai nie przekroczy³y 80°C (zwykle <65°C). Dla ska³ tego samego wieku w basenie Bao Yen,
w próbach pochodz¹cych z ró¿nych ods³oniêæ, obserwuje siê du¿¹ rozpiêtoœæ maksymalnych paleotemperatur (od <65°C do 120°C). W strefie uskokowej Cao Bang-Tien Yen stopieñ dojrza³oœci termicznej
materii organicznej w ska³ach paleogeñsko-neogeñskich jest niski i wskazuje na stadium niedojrza³e.
Brak jest jakichkolwiek ró¿nic w stopniu dojrza³oœci materii organicznej pochodz¹cej z tych ska³ w
basenach Hoanh Bo, Na Duong i Cao Bang. W basenie Na Duong obserwuje siê natomiast du¿¹
rozbie¿noœæ pomiêdzy maksymalnymi paleotemperaturami oddzia³ywuj¹cymi na omawiane ska³y
otrzymanymi na podstawie badania dojrza³oœci materii organicznej (paleotemperatury <65°C) oraz na
podstawie stopnia zaawansowania diagenezy minera³ów mieszanopakietowych I/S (paleotemperatury
rzêdu 120°C). Rozbie¿noœæ ta wydaje siê wynikaæ z obecnoœci detrytycznego I/S pochodz¹cego ze œrednio zdiagenezowanych ska³ osadowych. Z tego powodu wydaje siê, ¿e ska³y paleogeñsko-neogeñskie z
basenów w strefie Cao Bang-Tien Yen nigdy nie znalaz³y siê pod wp³ywem temperatur wy¿szych ni¿
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65°C. (N. Q. Cuong, dr D. Gmur., dr A. Œwierczewska, prof. A. Tokarski, wspó³praca z Insitute of Geological Sciences, Hanoi)

Grupa 6. Przebieg procesów sedymentacyjnych w basenach i odtwarzanie œrodowisk
sedymentacyjnych
Zadanie 6.1. Diageneza wybranych sekwencji osadowych Antarktyki
Czêœæ A: Geneza syderytu w warstwach Panorama Point w formacji Radok Conglomerate (perm)
w Górach Ksiêcia Karola, Antarktyda Wschodnia: Suboksyczna i metanogeniczna degradacja substancji
organicznej w post-glacjalnym œrodowisku fluwialnym polarnej czêœci kontynentu Gondwany
Wczesnodiagenetyczny syderyt jest powszechny w warstwach Panorama Point (formacja Radok
Conglomerate) wystêpuj¹cych w dolnej czêœci permo-triasowej sekwencji osadowej (grupa Amery)
w Górach Ksiêcia Karola na Antarktydzie Wschodniej. Sekwencja ta powsta³a w wyniku rozwoju postglacjalnego systemu fluwialnego w rozleg³ej strukturze tektonicznej rowu Lamberta w polarnej czêœci
kontynentu Gondwany. Analiza petrograficzna, mineralogiczna i geochemiczna syderytu wystêpuj¹cego w postaci rozsianego cementu oraz cia³ konkrecyjnych wskazuje na jego powstanie w podpowierzchniowym œrodowisku suboksycznym oraz metanogenicznym jako wynik degradacji osadowej
substancji organicznej i mikrobiologicznej redukcji tlenków ¿elaza. Powszechnoœæ syderytu w sp¹gu
grupy Amery œwiadczy o intensyfikacji biogeochemicznego obiegu wêgla we wczesnym post-glacjalnym œrodowisku polarnej czêœci kontynentalnej Gondwany. Sugeruje równie¿ wybitnie szybkie zmiany
klimatyczne wiod¹ce do ocieplenia, zwiêkszenia wilgotnoœci i rozwoju wegetacji w rejonie polarnym,
który w póŸnym permie sta³ siê jednym z obszarów wêglonoœnych Gondwany. (dr hab. K. Krajewski i dr
B. £¹cka)
Czêœæ B: Diageneza biogenicznego wêglanu w formacji Polonez Cove (oligocen) na Wyspie Króla
Jerzego, archipelag Szetlandów Po³udniowych: Znaczenie dla mo¿liwoœci stoswania izotopowej stratygrafii strontowej w trzeciorzêdowych sekwencjach glacjalno-morskich Antarktyki Zachodniej
Charakter zachowania biogenicznego wêglanu (kalcyt niskomagnezowy) w glacjalno-morskiej
formacji Polonez Cove (oligocen) na Wyspie Króla Jerzego (archipelag Szetlandów Po³udniowych,
Antarktyka Zachodnia) by³ przedmiotem analizy petrograficznej, mineralogicznej i geochemicznej
w celu weryfikacji mo¿liwoœci stosowania izotopowej stratygrafii strontowej (SIS) w sekwencji formacji. Wyró¿niono trzy typy zachowania biogenicznego kalcytu: (1) ca³kowite zast¹pienie przez cement
kalcytowy; (2) czêœciowe rozpuszczenie jako wynik endolitycznej aktywnoœci mikroorganizmów; (3)
zachowanie pierwotnej mikrostruktury. Powszechne zmiany diagenetyczne biogenicznego kalcytu znacz¹co utrudniaj¹ datowanie metod¹ SIS. Wynikaj¹ one ze specyficznego uk³adu wczesnodiagenetycznego, w którym glacjalno-morskie œrodowisko sedymentacji by³o poddawane silnym wp³ywom wulkanicznym. Nieliczne biogeniczne kalcyty zachowuj¹ce pierwotne stosunki izotopowe strontu wskazuj¹
na dolno oligoceñski wiek dolnej czêœci formacji (29–33 Ma), co jest zgodne z wczeœniejszymi danymi.
(dr hab. K. Krajewski, dr B. £¹cka i dr G. Zieliñski)

Zadanie 6.2. Geneza i diageneza czarnych facji w triasie Spitsbergenu
Czarne, bogate w wêgiel organiczny facje triasu na Spitsbergenie (formacja Bravaisberget) by³y
przedmiotem szczegó³owych badañ petrograficznych, mineralogicznych i geochemicznych w oparciu
o profil typowy formacji znajduj¹cy siê na górze Bravaisberget w zachodniej czêœci Ziemi Nathosta nad
fiordem Van Keulenfjorden. Dotychczas pozyskane dane sugeruj¹ istnienie strefy wysokiej biologicznej
produktywnoœci w basenie Svalbardu, która by³a odpowiedzialna za ponadnormaln¹ depozycjê i grzebanie morskiej substancji organicznej. Substancja organiczna podlega³a intensywnej mineralizacji w
przypowierzchniowym œrodowisku diagenetycznym, co skutkowa³o wczesn¹ wêglanow¹ cementacj¹
sekwencji. Substancja organiczna pogrzebana w g³êbszym œrodowisku diagenetycznym ulega³a
kerogenizacji przyczyniaj¹c siê do wysokiego potencja³u ropnego czarnych facji triasu. (mgr P. Karcz –
doktorant, mgr E. Jaworska – doktorantka i dr hab. K. Krajewski)
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Zadanie 6.3. Systemy deozycyjne i korelacja osadów miocenu w rejonie Le¿ajsk-Smolarzyny,
zapadlisko przedkarpackie
Zadanie jest czêœci¹ projektu, którego celem jest podzia³ osadów miocenu zapadliska przedkarpackiego w kategoriach stratygrafii sekwencyjnej zmierzaj¹cy do oceny wp³ywu czynników allogenicznych na budowê klinoform deltowych i wypracowania kryteriów dla prognozowania rozmieszczenia
facji deltowych w wype³nieniach basenów fleksuralnych. Z siedmiu, czwartego rzêdu sekwencji depozycyjnych, wyró¿nionych uprzednio w sukcesji nadewaporatowej rejonu Rudki i Dzikowca, dwie (M4
i M5) kontynuuj¹ siê na S w obszarze Le¿ajsk-Smolarzyny, a trzy podœcielaj¹ce (M1-M3) wyklinowuj¹
siê ku N na sp¹gowej niezgodnoœci k¹towej miocenu. Ci¹gi niskostanowe M1 i M2 zbudowane s¹
z osadów piaszczystych sto¿ków basenowych, których agradacyjny uk³ad odzwierciedla pi¹tego rzêdu
oscylacje po³o¿enia bazy erozyjnej (WPM). Sekwencja M3 ma charakter pokrywowy i zbudowana jest
g³ównie z klinoform delt platformowych (typu 1), a jej czo³owe wyklinowanie le¿y przekraczaj¹co ok.
10–12 km na N w stosunku do czo³a sekwencji M2. Wy¿ejleg³e sekwencje M4 i M5 s¹ zbudowane
z klinoform o skali sejsmicznej, w których piaskowce turbidytowe/hyperpyknitowe s¹ skoncentrowane
na sk³onie (typ 2) lub na jego przedpolu (typ 3). Powstanie klinoform typu 3 poprzedzone by³o podniesieniem bazy erozyjnej o ca. 300 m, co wyklucza wczeœniejsze interpretacje o paraliczno-jeziornej genezie
tej czêœci sukcesji mioceñskiej i wskazuje na wzrost tektonicznej akomodacji w efekcie ?póŸnosarmackiego epizodu fleksuralnego ugiêcia aktywnego skraju zapadliska. Lateralne nastêpstwo klinoform
1®2®3 odzwierciedla regresjê deltow¹ w obrêb wzrastaj¹cej od brzegu przestrzeni akomodacyjnej
i depozycjê w obrêbie ci¹gów systemowych: wysokostanowym (typ 1), wymuszonej regresji (tysp 2)
i niskostanowym (typ 3). (dr hab. S. Porêbski, mgr P. Prêdki – doktorant)
Zadanie 6.4. Przep³ywy hiperpyknalne i ich osady – podstawy teoretyczne
Obci¹¿one osadem wody rzeczne wykazuj¹ce gêstoœæ wiêksz¹ od wód zbiornika, do którego wp³ywaj¹ mog¹ wytwarzaæ przydenny, grawitacyjny pr¹d gêstoœciowy zwany przep³ywem hiperpyknalnym.
Wyniki badañ sugeruj¹, ¿e wiêkszoœæ rzek na œwiecie jest zdolna do sporadycznej lub czêstej generacji
mniej lub bardziej d³ugotrwa³ych przep³ywów hiperpyknalnych, a ich osady (hiperpyknity) mog¹ stanowiæ ? 70 % osadów deponowanych na przedpolu delt rzecznych zwi¹zanych z “mêtnymi” (zawiesinonoœnymi) rzekami. Pomimo tego, ¿e mechanizm przep³ywu hiperpyknalnego jest stosunkowo dobrze
rozpoznany, jednoznaczna identyfikacja hyperpyknitów, a w szczególnoœci ich odró¿nianie od osadów
klasycznych, krótkotrwa³ych (surge-type) pr¹dów zawiesinowych jest wci¹¿ problematyczne.
Studia literaturowe sugeruj¹, i¿: (1) Dostêpny zestaw kryteriów diagnostycznych dotyczy praktycznie wy³¹cznie hyperpyknitów piaskowcowych i pomija elementy heterolitowe, które jak wynika z danych aktualistycznych dominuj¹ w spektrum hiperpyknitów. (2) Pionowa sekwencja tekstur i struktur
w ³awicy hiperpyknitowej jest bardziej z³o¿ona ni¿ klasyczna ³awica turbidytowa powsta³a na skutek
dzia³ania krótkotrwa³ego pr¹du zawiesinowego. Dlatego zastosowanie terminologii zaczerpniêtej z boumowskiego modelu turbidytu do opisu potencjalnych hiperpyknitów jest niew³aœciwe, bowiem implikuje amalgamacjê szeregu zdarzeñ turbidytowych i tym samym usuwa z pola widzenia mo¿liwoœæ
interpretacji obserwowanej z³o¿onoœci strukturalnej ³awicy w kategoriach oscylacji energii i koncentracji w obrêbie pojedynczego, d³ugotrwa³ego przep³ywu. (3) Proksymalne i dystalne trendy w osadach
przep³ywów hiperpyknalnych s¹ prawdopodobnie odzwierciedleniem zarówno skali zalewów powodziowych w czêœci l¹dowej systemu jak i d³ugoœci drogi przep³ywu hiperpyknalnego w czêœci podmorskiej oraz hydrodynamicznej ewolucji samego przep³ywu. (4) Wydaje siê wielce prawdopodobne, i¿
d³ugotrwa³e pr¹dy zawiesinowe mog¹ byæ generowane nie tylko przez stany powodziowe, ale tak¿e
przez wsteczne osuwanie siê sk³onu lub przestrzenne po³¹czenie szeregu krótkotrwa³ych pr¹dów zawiesinowych wywo³anych jednym trzêsieniem ziemi. Nie jest jasne jak turbidyty generowane w takich okolicznoœciach mog¹ byæ odró¿nione od hiperpyknitów o genezie powodziowej.
Geneza osadów pr¹dów hiperpyknalnych i rozpoznawanie ich osadów w zapisie kopalnym jest
jednym z bardziej pal¹cych zagadnieñ w nowoczesnej sedymentologii, poniewa¿ niesie rozleg³e implikacje dla analizy basenów i interpretacji ich zapisu stratygraficznego. (dr hab. S. Porêbski i mgr M. Warcho³ – doktorant)
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Zadanie 6.5. Zmiany systemu depozycyjnego na granicy serii paralicznej i górnoœl¹skiej serii
piaskowcowej
System depozycyjny najwy¿szej czêœci osadów serii paralicznej (warstw porêbskich) zwi¹zany jest
ze œrodowiskami: morskim, przejœciowym i l¹dowym. Wœród tych pierwszych wydzielono osady p³ytkiego morza zawieraj¹ce faunê oraz osady barier piaszczystych. Zazêbiaj¹ siê one z utworami przejœciowymi przybrze¿a morskiego reprezentowanymi przez osady deponowane w obrêbie delt piaszczystych,
lagun, równi p³ywowych, bagien nadmorskich i torfowisk. Œrodowiska l¹dowe tej serii reprezentowane
s¹ przez fluwialne utwory zwi¹zane z rzekami o niewielkim spadku i obci¹¿eniu zawiesinowo-dennym,
wœród których wystêpuj¹ najgrubsze pok³ady wêgla. System depozycyjny przysp¹gowej czêœci górnoœl¹skiej serii piaskowcowej (warstw zabrskich) tworz¹ utwory wy³¹cznie l¹dowe reprezentowane
przez osady fluwialne piaszczystych rzek roztokowych i meandruj¹cych o znacznym obci¹¿eniu
grubookruchowym materia³em. Z obszarami pozakorytowymi tych rzek zwi¹zane s¹ grube pok³ady
wêgla powsta³e z torfowisk zajmuj¹cych znaczne obszary równi zalewowej. Granica pomiêdzy tymi
dwoma systemami ma charakter stopniowego przejœcia od sedymentacji morsko-l¹dowej, poprzez sedymentacjê fitogeniczn¹ zachodz¹c¹ przy ca³kowitym zaniku dostawy materia³u klastycznego na obszar
Zag³êbia, do sedymentacji wy³¹cznie l¹dowej zwi¹zanej z dostaw¹ znacznej iloœci materia³u klastycznego z po³udniowo-zachodnich obszarów Zag³êbia.
Pok³ady wêgla z serii paralicznej o wiêkszej mi¹¿szoœci powstawa³y w torfowiskach typu wilgotnego lasu zwi¹zanymi z sedymentacj¹ l¹dow¹. Niektóre cienkie pok³ady wêgla ze stropowej czêœci
warstw porêbskich reprezentuj¹ce facjê sapropelow¹ powstawa³y najprawdopodobniej w œrodowisku
równi nadbrze¿nym lub lagunowym w kontakcie z wodami brakicznymi. W profilach pok³adów wystêpuj¹cych pod poziomami morskimi stwierdzono wzrost stopnia zawodnienia torfowiska, a w pok³adach
zalegaj¹cych nad poziomami morskimi stwierdzono obni¿anie siê poziomu wody w torfowisku. Jest to
zwi¹zane z wp³ywem zbli¿aj¹cego siê, a nastêpnie cofaj¹cego siê morza. Pok³ady z warstw zabrskich
powstawa³y g³ównie w warunkach wilgotnych torfowisk leœnych. Wzrost mi¹¿szoœci pok³adów w warstwach zabrskich œwiadczy o lepszych warunkach sedymentacji fitogenicznej. Jednoczeœnie wzrost
liczby przerostów ilastych w pok³adach oraz interwa³ów zawieraj¹cych fuzyn œwiadczy o wahaniach
poziomu wody w torfowisku powoduj¹c okresowe zalewanie torfowisk lub osuszanie torfowisk. Torfowiska rozwija³y siê g³ównie w strefie przykorytowej podlegaj¹c wiêkszemu oddzia³ywaniu wód
p³yn¹cych.
Stwierdzono ró¿nice w stanie zachowania zespo³ów miospor i palinofacji pomiêdzy zachodni¹
czêœci¹ GZW a rejonem Pszczyny. Próby z rejonu rybnickiego charakteryzuj¹ siê dobrym stanem
zachowania zespo³ów miospor i znacznym zró¿nicowaniem taksonomicznym. Obecnoœæ licznych,
du¿ych i doskonale zachowanych nab³onków z zachowanymi aparatami szparkowymi, co jest charakterystyczne dla œrodowisk fluwialnych, deltowych. W rejonie Pszczyny zespo³y miospor maj¹ Ÿle zachowane elementy ornamentacji, mniejsze rozmiary i generalnie ciemn¹ barwê. Palinofacja zdominowana
jest przez melanogen i obficie wystêpuj¹cy drobny detrytus roœlinny, cechy charakterystyczne dla œrodowisk wysokoenergetycznych, ubogich w materiê organiczn¹. W zespo³ach miospor nie znalaz³
odzwierciedlenia tzw. skok florystyczny, postulowany przez Gothana. (dr M. Doktor, dr A. Kedzior, dr
D. Gmur, dr M. Oliwkiewicz-Miklasiñska)
Zadanie 6.6. Warunki sedymentacji i architektura cia³ piaszczystych warstw zabrskich w polskiej
czêœci GZW – porównanie z obszarami na terenie Czech – zakoñczenie
Warstwy zabrskie (namur B) s¹ najstarsz¹ jednostk¹ stratygraficzn¹, rozpoczynaj¹c¹ kontynentalny etap wype³niania basenu wêglonoœnego zag³êbia górnoœl¹skiego. Osady warstw zabrskich deponowane by³y w obrêbie doliny aluwialnej konstruowanej przez rzeki o przewadze obci¹¿enia dennego. Na
podstawie dominacji mi¹¿szych litosomów o charakterze pokrywowych i wielopiêtrowych wype³nieñ
koryt rzecznych, niewielkiego udzia³u osadów pozakorytowych i fitogenicznych okreœlono, ¿e osady
warstw zabrskich w po³udniowo-zachodniej czêœci Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego deponowane
by³y w obrêbie traktów rzek roztokowych. Zmniejszaj¹cy siê ku pó³nocy udzia³ w profilu warstw zabrskich osadów korytowych, mniejsza mi¹¿szoœæ litosomów piaskowcowych i ich prostsza budowa wewnêtrzna pozwala stwierdziæ, ¿e osady warstw zabrskich na obszarze siod³a g³ównego deponowane by³y
w obrêbie systemu rzecznego typu meandruj¹cego. Zmiany w mi¹¿szoœci i geometrii cia³ piaskow-
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cowych warstw zabrskich, udzia³u materia³u drobnoziarnistego a tak¿e fitogenicznego wskazuj¹ na ewolucjê systemu rzecznego od roztokowego do meandruj¹cego w kierunku pó³nocnym. (dr A. Kêdzior, dr
M. Doktor)
Zadanie 6.7. Geotektoniczne aspekty proweniencji detrytusu w basenach platformowych paleozoiku
Polski i krajów oœciennych – podsumowanie
Wyniki badañ dowodz¹ przydatnoœæ datowania ziaren detrytycznych monacytów za pomoc¹ sondy
elektronowej i datowania wieku stygniêcia detrytycznej miki za pomoc¹ metody K/Ar, jako skutecznych
narzêdzi analizy proweniencji paleozoicznych basenów. Studia te, dla paleozoicznych basenów epiplatformowych Polski i krajów oœciennych, s¹ pionierskie i maj¹ na celu zidentyfikowanie i skorelowanie
wieku obszarów Ÿród³owych i detrytusu.
Analizuj¹c metod¹ CHIME detrytyczne monacyty z piaskowców ¿ywetu sródplatformowego basenu ³ysogórsko-lubelsko-wo³yñskiego (warstwy œwiêtomarskie i ich ekwiwalenty) wykazano obecnoœæ
najm³odszego wiekowego klastera eowaryscyjskiego (390–370 Ma), a tak¿e klasterów proterozoicznych, eokadomskich i starokaledoñskich. Taki prawie synsedymentacyjny, eowaryscyjski (akadyjski)
wiek jest tak¿e zgodny z uzyskanym metod¹ K/Ar wiekiem stygniêcia miki detrytycznej. Jest to pierwsza wiarygodna przes³anka tektonotermalnego, akrecyjnego wydarzenia: eowaryscyjskiej kolizji
i szybkiej nastepczej ekshumacji akrecyjnego kompleksu krystalicznego wzd³u¿ po³udniowej krawêdzi
kratonu Baltiki. Masowe wystêpowanie detrytycznych spineli chromowych we frakcji ciê¿kiej mo¿e
dowodziæ ekshumacji w tym rejonie szwu ofiolitowego (z zamkniêcia oceanu Rheic?).
Dla karboñskiego wype³nienia epiplatformowego ryftowego basenu Lubelsko-Wo³yñskiego
i Donbasu, podstawowym obszarem Ÿród³owym sugerowanym w œwietle analiz geochronologicznych,
mineralogicznych i petrograficznych, jest orogen waryscyjski. Dominuj¹ce waryscyjskie (340–315 Ma)
wieki krystalizacji detrytycznego monacytu i odpowiadaj¹ce im wieki stygniêcia detrytycznej miki
odpowiadaj¹ odpowiednim wiekom ska³ stwierdzonym na obszarze potencjalnych Ÿród³owych waryscyjskich tektonotermalnych segmentów w obrêbie poliorogenicznych: Karpat wschodnich, po³udniowych, Balkanów, a dla Donbasu odpowiednio p³yty scytyjskiej i Kaukazu. Ska³y krystaliczne tych domen mog¹ stanowiæ odleg³e Ÿród³owe terany dla dojrza³ych petrofacjalnie wype³nieñ badanych epiplatformowych basenów.
Podobieñstwo do sekwencji fleksuralnego basenu GZW, wykazuje basen wêglowy Zunguldaku
w Turcji, zarówno pod wzglêdem identycznego kadomskiego pod³o¿a basenu, ogólnej litologicznej sukcesji, sk³adu klastów frakcji ¿wirowej, a tak¿e dominuj¹cego w obu basenach waryscyjskiego kalstera
wiekowego detrytycznych monacytów i mik oraz sk³adu niedojrza³ego petrofacjalnie, subarkozowego
detrytusu. Przes³anki te sugeruj¹, ¿e fleksuralny basen Zunguldaku mo¿e stanowiæ fragment odryftowany wraz z pod³o¿em od g³ównego basenu fleksuralnego GZW w permie, a nawet w triasie. Dla obu
basenów g³ównym obszarem Ÿród³owym by³ zapewne obecny masyw czeski. (dr M. Paszkowski i dr M.
Kusiak)
GRUPA 7. Zmiany œrodowiska w czwartorzêdzie
Zadanie 7.1. Sukcesja okrzemek w osadach jeziornych interglacja³u eemskiego w Rumlówce ko³o
Grodna (Bia³oruœ)
Na podstawie zmian sk³adu gatunkowego i relatywnej frekwencji okrzemek w profilu Rumlówka
–2 wyró¿niono piêæ lokalnych poziomów okrzemkowych (Local Diatom Assemblage Zones: LDAZ
DR-1 do DR5). Poziomy te reprezentuj¹ piêæ etapów sukcesji okrzemek i charakteryzuj¹ piêæ stadiów
rozwoju paleojeziora w Rumlówce. Pierwsze stadium charakteryzuje przewaga Cyclotella spp. (g³ównie
C. operculata (Agardh) Kutzing lub C. cyclopuncta Hlkansson et Carter) wskazujàc na oligotroficzny
typ jeziora. W drugim stadium nastàpiùo niewielkie obniýenie frekwencji Cyclotella spp. i nieznaczny
wrost iloœci Synedra spp., Asterionella formosa i Fragilaria crotonensis œwiadcz¹cy o stopniowej eutrofizacji wód jeziora, przypadaj¹cej w m³odszej czêœci optimum klimatycznego interglacja³u eemskiego.
W trzecim stadium notowano dwustopniowy wzrost peryfitonu wraz z kilkoma gatunkami Fragilaria
sensu lato oraz zmniejszenie udzia³u gatunków Cyclotella. Sukcesja okrzemek w tym stadium jest
zwi¹zana z niestabilnymi warunkami hydrologicznymi, które zapewne ³¹czy³y siê z obni¿eniem i/lub
wahaniami poziomu wody w jeziorze. W czwartym stadium, pocz¹tkowo, zwiêkszy³a siê przewaga
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rodzaju Cyclotella, spad³ udzia³ peryfitonu sensu lato i Synedra spp., a nastêpnie wzros³a liczebnoœæ
okrzemek euplanktonowych, typowych dla jezior eutroficznych. Znaczna przewaga rodzaju Cyclotella,
w pocz¹tkowej fazie czwartego stadium ³¹czy³a siê zapewne z podniesieniem poziomu wody i reoligotrofizacj¹ jeziora (jego zubo¿eniem troficznym). Zwiêkszenie udzia³u okrzemek eu-planktonowych,
w m³odszej fazie tego stadium mo¿na wi¹zaæ ze zmianami sezonowymi rozwoju fitoplanktonu,
wzrostem trofii jeziora i tylko niewielkimi wahaniami poziomu wody. Pi¹te, ostatnie stadium rozwoju
jeziora w Rumlówce, charakteryzuje siê niewielkim zwiêkszeniem iloœci gatunków Aulacoseira spp.
(obecnie czêsto wystêpuj¹cych w fitoplanktonie jezior eutroficznych) i Fragilaria s.l. Znaczny udzia³
procentowy Cyclotella spp., zw³aszcza C. comta i zró¿nicowanie sk³adu gatunkowego pozosta³ych
okrzemek planktonowych œwiadczy o postêpuj¹cej eutrofizacji jeziora i jego sp³yceniu w koñcowej
czêœci interglacja³u eemskiego. (dr hab. B. Marciniak)
Zadanie 7.2. Odtworzenie ewolucji paleojeziora w Ruszkówku w okresie interglacjalu eemskiego na
podstawie zapisu izotopowego, cz. I (z 2)
Rozpoczête zadanie badawcze stanowi próbê uchwycenia zmian œrodowiska przyrodniczego
zachodz¹cych w interglacjale eemskim, zarejestrowanych w osadach jeziornych, przy zastosowaniu
analizy izotopowej.
W miejscowoœci Ruszkówek (ok. 26 km na NE od Konina – Pojezierze Kujawskie), pod osadami
piaszczysto-gliniastymi pochodz¹cymi z okresu zlodowacenia Wis³y, nawiercono osady jeziorne i bagienne o mi¹¿szoœci oko³o 10 m. Na podstawie wyników analizy palinologicznej osadów, wykonanej
przez Z. Janczyk-Kopikow¹, stwierdzono, ¿e uzyskana sukcesja palinologiczna ma charakter sukcesji
interglacja³u eemskiego. Analiza izotopowa obejmowa³a oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych
tlenu i wêgla w 60 próbkach autogenicznych osadów wêglanowych z g³êbokoœci 26,10–37,60 m przy
zastosowaniu spektrometru gazowego Finnigan MAT Delta +. Wyniki przedstawiono w postaci d18O
i d13C, czyli stosunku izotopów 18O/16O i 13C/12C do standardu V-PDB. Dodatkowo oznaczono w osadach zawartoœæ wêglanu wapnia w 41 próbkach. Uzyskane wyniki oznaczeñ izotopowych pozwoli³y na
wstêpne wydzielenie i opisanie oœmiu faz izotopowych (Is) dla badanego profilu. Poszczególne fazy
charakteryzowa³y siê zmieniaj¹cymi siê wartoœciami d18O i d13C, a tak¿e zawartoœci¹ wêglanu wapnia.
By³o to spowodowane ró¿nymi warunkami sedymentacji osadów (objêtoœci¹ zbiornika, temperatur¹,
obecnoœci¹ roœlin wodnych). Badania izotopowe osadów paleojeziora w Ruszkówku bêd¹ kontynuowane w nastêpnym roku. Po uzyskaniu pe³nych danych izotopowych, zostan¹ one zestawione z wynikami analizy palinologicznej i malakologicznej, co pozwoli na rekonstrukcjê etapów ewolucji paleojeziora w Ruszkówku. (dr J. Miros³aw-Grabowska)
Zadanie 7.3. Holoceñskie zmiany œrodowiska jezior karkonoskich i jeziora Somas (Laponia) na
podstawie analizy okrzemek – podsumowanie
Rekonstrukcja zmian œrodowiska wybranych jezior na podstawie analizy diatomologicznej zosta³a
wykonana dla zbiorników jeziornych powsta³ych od schy³ku plejstocenu i na pocz¹tku holocenu. Zbadano osady z Ma³ego i Wielkiego Stawu w Karkonoszach (W Sudety) i z jeziora Somaslampi (Laponia,
Finlandia). S¹ to górskie jeziora oligotroficzne po³o¿one w ró¿nych strefach geograficznych i klimatycznych. Dla ka¿dego z analizowanych rdzeni okreœlono sukcesjê okrzemkow¹, na podstawie której obliczono wskaŸniki ró¿norodnoœci gatunkowej oraz odtworzono krzyw¹ pH. W osadach Ma³ego Stawu
oznaczono 204 taksony okrzemek, w osadach Wielkiego Stawu – 127 gatunków oraz z osadów jeziora
Somaslampi oznaczono 253 gatunki okrzemek. Na tle wahañ klimatycznych odtworzono przemiany œrodowiska w zbiornikach jeziornych, takie jak: warunki troficzne, wahania poziomu wody oraz wp³yw zanieczyszczenia œrodowiska. Pomimo ró¿nic wynikaj¹cych z odmiennych warunków klimatycznych,
œrodowiska naturalnego i pod³o¿a, zaobserwowano wystêpowanie tych samych gatunków okrzemek
w badanych jeziorach, ale w ró¿nych zawartoœciach procentowych. Wiêkszoœæ taksonów okrzemek
wystêpuj¹cych w badanych profilach okreœlanych jest jako formy pó³nocno-alpejskie, wystêpuj¹ce
w jeziorach po³o¿onych w ch³odnych strefach klimatycznych. Przewa¿aj¹ca iloœæ gatunków zidentyfikowanych w badanych jeziorach jest typowa dla zbiorników oligotroficznych, niemniej wystêpuj¹
równie¿ gatunki o wy¿szych wymaganiach troficznych. (mgr E. Sienkiewicz i dr hab. B. Marciniak)
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Zadanie 7.4. Odtworzenie zmian trofii starorzeczy Wis³y w okolicach Warszawy na podstawie analizy
statystycznej szcz¹tków Cladocera
WskaŸnik ró¿norodnoœci gatunkowej jest prostym parametrem pozwalaj¹cym wzbogaciæ wnioskowania dotycz¹ce zmian charakteru zespo³u analizowanej grupy zwierz¹t lub roœlin. Analiza zmiennoœci tego wskaŸnika w osadach czterech starorzeczy Wis³y po³o¿onych w okolicach Warszawy pozwoli³a na wydzielenie zbiorników o spadku wartoœci tego wskaŸnika w najm³odszych osadach (jeziora
Lisowskie i Powsinkowskie). Spadek ten spowodowany by³ silnym wzrostem trofii wód tych jezior.
(mgr M. G¹siorowski)
Zadanie 7.5. Rozwój jeziora Wigry w póŸnym glacjale i holocenie
W 2005 roku, kontynuuj¹c badania osadów jeziora Wigry, wykonano szczegó³ow¹ analizê zawartoœci szcz¹tków fauny Cladocera (co 5 cm) w osadach rdzenia WZS/03 (Zatoka S³upiañska),
obejmuj¹cego warstwê osadów zdeponowanych od okresu inicjalnego po czasy wspó³czesne. Przebadano równie¿ (co 1 cm) osady stropowe (0–40 cm), pozyskane sond¹ grawitacyjn¹, których sedymentacja trwa³a w czasie ostatnich 200 lat. Wykonano w nich analizê szcz¹tków subfosylnych Cladocera,
izotopów stabilnych wêgla i tlenu oraz datowanie metod¹ 210Pb. W przebadanych osadach stwierdzono
obecnoœæ szcz¹tków 27 gatunków Cladocera nale¿¹cych do piêciu rodzin. Przez ca³y okres istnienia
jeziora, którego geneza siêga póŸnego glacja³u, g³ównym sk³adnikiem zooplanktonu by³y gatunki pelagiczne z rodziny Bosminidae. Zmiennoœæ gatunkowa i frekwencja osobników pozwoli³a na wydzielenie
piêciu faz rozwoju Cladocera, a zarazem biologicznego rozwoju jeziora Wigry. Wyniki analizy jakoœciowej i iloœciowej Cladocera oraz izotopów trwa³ych wêgla i tlenu, a tak¿e datowanie osadów umo¿liwi³y szczegó³owe przeœledzenie, w czasie i przestrzeni, zmian jakie zachodzi³y zarówno w obrêbie jak
i na zewn¹trz zbiornika. Stwierdzono, ¿e wydzielone fazy rozwoju Cladocera (I–V) w du¿ym stopniu koreluj¹ siê z fazami wydzielonymi palinologicznie (L PAZ W-1–W-7, Kupryjanowicz), zatem ¿e rozwój
biologiczny jeziora uwarunkowany by³ przede wszystkim zmianami klimatycznymi. Stwierdzono, ¿e
jezioro (poza faz¹ inicjaln¹) by³o zawsze znacznej g³êbokoœci a trofia jego wód kszta³towa³a siê na
poziomie od oligo- do mezotrofii. Stan mezotroficzny zanotowano w okresie optimum klimatycznego
oraz w czasach wspó³czesnych. Bior¹c pod uwagê wielkoœæ i g³êbokoœæ jeziora oraz s³abe zaludnienie
terenów w pobli¿u jeziora, mo¿na wnioskowaæ, ¿e wzrost trofii w jeziorze by³ g³ównie wynikiem
ciep³ego klimatu atlantyckiego (Faza III) oraz wspó³czesnego (FazaV). Byæ mo¿e równie¿, ¿e na wzrost
trofii w okresie ostatnich 30 lat, który wyraŸnie zaobserwowano w wynikach d13C oraz w zmianach
sk³adu gatunkowego Cladocera, wp³yw mia³y zarówno czynniki naturalne jak i antropogeniczne. Prawdopodobnie coraz wiêkszy wp³yw na stan wód maj¹ ³agodne zimy, cieplejsze i d³u¿sze sezony letnie,
a tak¿e zwiêkszony ruch turystyczny. Zauwa¿yæ to mo¿na zw³aszcza w zatokach jeziora (Zatoka S³upiañska), do których turyœci maj¹ ³atwiejszy dostêp. (mgr A. Paprocka – doktorantka, mgr E. Zawisza –
doktorantka, dr hab. K. Szeroczyñska i dr hab. P. Leœniak)
Zadanie 7.6. Opracowanie atlasu szcz¹tków Cladocera z osadów jeziornych Polski i Finlandii
Wykonano zasadnicz¹ czêœæ prac zwi¹zanych z przygotowaniem do druku atlasu s³u¿¹cego do
identyfikacji szcz¹tków fauny Cladocera. Jak dotychczas, pomimo, ¿e od wielu lat w osadach zbiorników s³odkowodnych wykonywana jest analiza subfosylnych Cladocera, brak jest na œwiecie zwartej
pozycji ksi¹¿kowej (“klucza”), na bazie której badacze mogliby dokonaæ identyfikacji szcz¹tków
i okreœliæ ich przynale¿noœæ gatunkow¹. Wszelkie dane na ten temat rozproszone s¹ w pojedynczych artyku³ach. Pozycja “Atlas of subfossil Cladocera from Central and Northern Europe” przygotowywana
jest wraz z K. Sarmaja-Korjonen, specjalistk¹ z Helsinek. Atlas zawieraæ bêdzie fotografie szcz¹tków
gatunków najczêœciej spotykanych w osadach jezior od oligotroficznych po eutroficzne. Po raz pierwszy
przygotowywana jest pozycja literaturowa, która zawiera szcz¹tki fauny pochodz¹cej nie tylko z osadów
jeziornych Polski, ale tak¿e z Finlandii. Tak przygotowany atlas staje siê przydatny do badañ Cladocera
pochodz¹cych nie tylko z regionów klimatu umiarkowanego, ale tak¿e regionów o klimacie ch³odnym
a nawet arktycznym. Atlas zawiera kolorowe fotografie szcz¹tków wraz z krótkimi opisami cech morfologicznych (49 plansz) oraz zwiêz³e informacje nt. metody oraz literatury, w której u¿ytkownicy atlasu
znajd¹ potrzebne dane dotycz¹ce preparatyki szcz¹tków i wymagañ ekologicznych gatunków fauny Cladocera. (dr hab. K. Szeroczyñska)
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Zadanie 7.7. Wykorzystanie metod izotopowych (szereg uranowy i izotopy trwa³e O i C) do
rekonstrukcji rozwoju krasu Tatr i Ni¿nich Tatr, czêœæ I (z 3)
Czêœæ A: Ewolucja systemu jaskiñ Demianowskich (Demänová Cave System) na podstawie datowania nacieków metod¹ uranowo-torow¹
System Jaskiñ Demianowskich jest najwiêkszym i najs³ynniejszym systemem jaskiñ s³owackich.
Ogólna d³ugoœæ jego korytarzy, rozwiniêtych w ska³ach œrodkowego triasu p³aszczowiny kri¿niañskiej
Ni¿nich Tatr, wynosi ponad 32 km. System szczegó³owo opisany i zbadany przez A. Droppê sta³ siê
w literaturze fachowej powszechnie uznanym przyk³adem typowego wielopoziomowego systemu jaskiniowego. Wraz z utworzeniem w ING PAN laboratorium Th/U pojawi³a siê mo¿liwoœæ stworzenia
niezale¿nej skali czasu dla rekonstrukcji ewolucji systemu, opartej na datowaniach nacieków. Do datowania metod¹ uranowo-torow¹ wybierano kilkunastogramowe fragmenty stalagmitów i polew bez
widocznych makroskopowo zmian wtórnych i/lub œladów korozji. Po oczyszczeniu mechanicznym,
uran i tor rozdzielane by³y metod¹ chromatograficzn¹, a nastêpnie osadzane elektrolitycznie na dyskach
stalowych, które stanowi³y Ÿród³a dla pomiarów spektrometrycznych cz¹stek a. Analiza otrzymanych
widm stanowi³a podstawê do oszacowania wieku badanych próbek. W roku 2005 wykonano i opracowano wyniki 63 analiz. Analiza zmiennoœci koncentracji i sk³adu izotopowego datowanych nacieków
wskazuje na istnienie dwóch niezale¿nych Ÿróde³ uranu, co ogranicza mo¿liwoœæ zastosowania modelu
RUBE do szacowania wieku metod¹ uran-uran. Na podstawie danych otrzymanych z analiz Th/U
sporz¹dzono modele ewolucji badanych stanowisk. Ustalono, ¿e rozwój systemu Demianowskiego by³
dynamiczny i wieloetapowy, a otrzymany wiek poszczególnych korytarzy pozwala na wydzielenie
dwóch g³ównych etapów ewolucji. M³odsze korytarze, tak¿e te w których wystêpuje aktywny przep³yw
potoku Demianovka, powsta³y przed interglacja³em eemskim i starsze (w klasyfikacji Droppy poziomy
III) powsta³e minimum w starszym plejstocenie. (dr hab. H. Hercman i mgr G. Sujka)
Czêœæ B: Rozwój jaskiñ w masywie Czerwonych Wierchów
P³aszczowina Czerwonych Wierchów buduje wiêksz¹ czêœæ masywu Czerwonych Wierchów
i w jej ska³ach rozwinê³y siê wielkie tatrzañskie jaskinie: system Wielkiej Œnie¿nej, Kozia, Ptasia i Ma³a
w Mu³owej, a tak¿e wiele mniejszych obiektów.
Dwie g³ówne czêœci tej p³aszczowiny – jednostki Organów i dziarów przedzielone dyslokacj¹
Organów. Taka budowa jest obserwowana wzd³u¿ ca³ej p³aszczowiny (Kotañski, 1963). Znaczne stektonizowanie obu jednostek w strefie dyslokacji Organów powoduje, ¿e z ni¹ w³aœnie wi¹¿e siê znaczna
iloœæ jaskiñ.
Dalej ku wschodowi, w masywie Ma³o³¹czniaka dotychczas (Kotañski, 1961; Grodzicki & Kardaœ,
1989) ca³y system jaskiniowy Wielkiej Œnie¿nej wi¹zano z jednostk¹ dziarów. Wykonane przez nas
przekroje geologiczne dla górnej czêœci Doliny Ma³ej £¹ki w oparciu o pracê Grochockiej-Reæko (1963)
pokazuj¹, ¿e w istocie tylko górne, pionowe czêœci Wielkiej Œnie¿nej i Œnie¿nej Studni znajduj¹ siê
w jednostce dziarów, natomiast ni¿sze wi¹¿¹ siê z dyslokacj¹ Organów i jednostk¹ Organów. Podobnie
w jednostce dziarów przebiega górna, pionowa czêœæ Jaskini Ma³ej.
Wydaje siê wiêc, ¿e budowa geologiczna ma decyduj¹cy wp³yw na przebieg korytarzy krasowych
w Czerwonych Wierchach, a przep³yw na poziomie oko³o 1000 m n.p.m. od najni¿szych partii systemu
Wielkiej Œnie¿nej w Dolinie Ma³ej £¹ki do Lodowego ród³a w Dolinie Koœcieliskiej odbywa siê
wy³¹cznie wzd³u¿ warstw œrodkowego triasu w obrêbie równole¿nikowego skrêtu fa³dowego w jednostce Organów (fa³du Ma³ej £¹ki – Kotañski, 1961). (dr T. Nowicki, dr M. Bac-Moszaszwili)
Zadanie 7.8. Zmiennoœæ stosunków izotopowych wêgla i tlenu w czwartorzêdowych osadach
lessowych Podkarpacia i Podola jako wskaŸnik zmian klimatycznych, cz. II (z 3)
Badania przeprowadzono na próbkach pobranych ze znanych z literatury ods³oniêæ w miejscowoœciach: Zarzecze, Radymno, Dybawka, Tarnawce i Pikulice-Nehrybka, usytuowanych w pobli¿u
granicy Karpat ko³o Przemyœla, w pobli¿u doliny Sanu (SE Polska). Profile obejmuj¹ sekwencje lessowo-glebowe Vistulianu. Lessy wêglanowe wystêpuj¹ g³ównie w górnych, m³odszych warstwach,
reprezentuj¹cych drugie i trzecie OIS. W przypadku dwóch profili (Tarnawce, Radymno) warunki paleoekoloigczne formowania i przekszta³cania pokryw lessowych oparte s¹ na wynikach analiz palinologicznych.
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Analizowano stosunki izotopowe wêgla i tlenu w ró¿nych rodzajach autogenicznych wêglanów:
w rozproszonych w lessie konkrecjach scementowanych wêglanem wapnia: rizolitach i rizokrecjach
oraz w bioklastach – formach pochodzenia organicznego: skorupkach œlimaków i ma³¿oraczków oraz
rzadko wystêpuj¹cych owalnych formach, które zapewne s¹ wewnêtrznymi skorupkami nagich œlimaków.
W zbadanych profilach osady datowane na m³odszy Vistulian, lessy osadzone w œrodowisku
charakteryzuj¹cym siê ubog¹ roœlinnoœci¹, zawieraj¹ g³ównie rizolity. Natomiast w osadach odpowiadaj¹cych œrodkowemu i starszemu Vistulianowi, z rozwiniêtymi poziomami gleb kopalnych i ze œladami
oglejenia, a nawet z przewarstwieniami osadów wodnych, przewa¿aj¹ bioklasty. Te dwie podstawowe
grupy form wêglanów wyraŸnie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ sk³adem izotopowym. Ró¿nice te s¹ wiêksze ni¿
wahania sk³adu izotopowego tej samej formy wêglanów w profilach. Zró¿nicowanie izotopowe jest
wynikiem dzia³ania wielu czynników powoduj¹cych frakcjonowanie izotopowe wêgla, a zw³aszcza
tlenu, podczas powstawania autogenicznych wêglanów. Sk³ad izotopowy wêglanów cementuj¹cych
osady wokó³ korzonków roœlin zale¿y g³ównie od procesu mineralizacji substancji organicznych oraz od
lokalnych warunków klimatycznych (opady, parowanie). Jest on stosunkowo ma³o zró¿nicowany w badanych profilach. Wartoœci d13C dla bioklastów wahaj¹ siê w wiêkszym zakresie. Na ogó³ wêglany ze
skorupek œlimaków zawieraj¹ wiêcej ciê¿szego izotopu wêgla ni¿ tworz¹cych skorupki ma³¿oraczków.
Jest to wynikiem równowagi izotopowej z wod¹ opadow¹ w pierwszym, i wod¹ w zbiornikach powierzchniowych w drugim przypadku. W rezultacie naszych badañ wysnuwamy wniosek, ¿e wahania
sk³adu izotopowego wêgla z wêglanów pedogenicznych w ma³ym stopniu zale¿¹ od wahañ klimatycznych. Tylko wahania wartoœci d18O w analizowanych frakcjach wêglanów sekwencji lessowo-glebowych wykazuj¹ zale¿noœæ od wahañ klimatycznych. (prof. T. Madeyska i dr B. £¹cka)
GRUPA 8. Pochodzenie wód podziemnych i ich sk³adników
Zadanie 8.1. Pochodzenie chloru – 36 w wodach podziemnych mezozoiku na Ni¿u Polskim
Obszary wystêpowania wód zasolonych w trzeciorzêdowych, a nawet czwartorzêdowych seriach
wodonoœnych s¹ znane w zachodniej i centralnej czêœci Mazowsza. Wed³ug niemal powszechnie panuj¹cej opinii zasolenie to zwi¹zane jest z solami cechsztynu podœcielaj¹cymi, a niekiedy przebijaj¹cymi
diapirowo osady pstrego piaskowca.. Geneza solanek, mechanizm ich migracji i drogi ascenzji by³y jednak rzadko analizowane w szczegó³ach. Oznaczenia 36Cl w wodach pozwalaj¹ nieco bli¿ej wyjaœniæ te
zagadnienia. Próbki wody pobrane w obrêbie lub w pobli¿u strefy szwu transeuropejskiego (TESZ)
i towarzysz¹cych jej dyslokacji wykazuj¹ wzbogacenie w ten izotop w porównaniu z obszarami bardziej
odleg³ymi od zaburzeñ tektonicznych. Profilowania radiometryczne wykonane w g³êbokich otworach
wskazuj¹ na wysok¹ zawartoœæ uranu w osadach pstrego piaskowca i sugeruj¹ istotn¹ iloœciowo produkcjê podziemn¹ 36Cl. Stosunki Ca/Sr i Cl/Br w wodach zasolonych z serii wodonoœnych trzeciorzêdu
i kredy wskazuj¹ mo¿liwoœæ domieszki ³ugów postewaporacyjnych basenu cechsztyñskiego przenikaj¹cych do kontynentalnych, pó³pustynnych osadów pstrego piaskowca. Rozcieñczane stopniowo
w wyniku mieszania siê z wodami wy¿ejleg³ych serii wodonoœnych, migrowa³y one kierunku powierzchni poprzez strefy uskokowe. G³ównym procesem wspieraj¹cym transport sk³adników rozpuszczonych w wodzie jest zapewne dyfuzja konwekcyjna. (prof. J. Dowgia³³o, wspó³praca z – ETH, Zuerich
i PIG Warszawa)
Zadanie 8.2. Równowagi izotopowe tlenu dla systemu SO4/H2O w wodach termalnych Polski
Zachodniej
W roku 2005 kontynuowano chemiczno-izotopowe badania geotermometryczne wód termalnych
Polski. Wykonano dodatkowe oraz powtórne (sprawdzaj¹ce) oznaczenia izotopowe trwa³ych izotopów
tlenu (18O) i wodoru (D) w wodzie, tlenu (18O) w SO4 oraz siarki (34S) w SO42– i/lub w H2S dla wszystkich ujêæ (16) z regionu Sudeckiego gdzie wody termalne nale¿¹ do s³odkich lub zmineralizowanych.
Wykonano pe³ne analizy chemiczne dla wód z kolejnych trzech ujêæ. Stosuj¹c izotopowy wskaŸnik temperatury jakim jest frakcjonowanie izotopów tlenu w systemie SO4 – H2O, oraz analizuj¹c szczegó³owo
sk³ad chemiczny i izotopowy tych wód podjêto próbê okreœlenia maksymalnej temperatury wód mo¿liwej do uzyskania w poszczególnych systemach geotermicznych regionu Sudeckiego. Uzyskane wyniki
wskazuj¹, i¿ najbardziej perspektywiczny jest rejon Cieplic. Dla najwa¿niejszych ujêæ termalnych
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o zró¿nicowanej g³êbokoœci uzyskano tam wysokie zgodnoœci temperatury wód okreœlonej bezpoœrednio metod¹ karota¿ow¹ w najg³êbszym otworze (C-1) na 96,1°C, z temperatur¹ okreœlon¹ poœrednio za
pomoc¹ geotermometru izotopowego SO4-H2O ® 98–101°C, i dodatkowych geotermometrów chemicznych (Na-K, SiO2, Na-K-Ca[Mg]) ® 90–114°C. Rozpoczêto obliczenia modelowe oddzia³ywania
woda – ska³a w œwietle stosowalnoœci poszczególnych geotermometrów ze szczególnym uwzglêdnieniem geotermometru SO4-H2O i pochodzenia SO42– w wodzie. W trakcie realizacji s¹ oznaczenia izotopowe wód z ujêæ z Karpat i Ni¿u Polskiego, gdzie wody wystêpuj¹ g³êboko, w utworach osadowych i s¹
silnie zasolone.
Wyniki oznaczeñ chemicznych i izotopowych oraz dane geologiczne s¹ opracowywane przy zastosowaniu programów AquaChem i LogPlot. (prof. J. Dowgia³³o i dr A. Porowski)
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V. PROJEKTY BADAWCZE, ZLECENIA, EKSPERTYZY
PROJEKTY BADAWCZE ZAKOÑCZONE W 2005, REALIZOWANE W INSTYTUCIE
1. Paleotektoniczne uwarunkowania rozwoju basenów mezozoicznych w strefie kontaktu
kratonu wschodnioeuropejskiego z m³odszymi strukturami zachodniej i po³udniowej Europy
(po³udniowa Polska, Ukraina, Rumunia)
KBN 3PO4D 068 22
Kierownik projektu: dr hab. Maciej Hakenberg
Data rozpoczêcia: 01.06.2002 r.; data zakoñczenia: 31.10.2005 r.
Podstaw¹ interpretacji ewolucji paleotektonicznej by³o wykonanie 17 map litofacjalno-mi¹¿szoœciowych na podstawie istniej¹cych danych analitycznych. Po przetransponowaniu ich na mapy tempa
subsydencji w wybranych przedzia³ach czasowych, uwzglêdnieniu stref zwiêkszonych gradientów subsydencji, granic paleoœrodowisk i uskoków synsedymentacyjnych wydzielono 4 etapy rozwoju
basenów.
1. Perm–wczesna jura. Bruzda œródpolska koñczy³a siê w okolicach Sandomierza nie przekraczaj¹c
linii Wis³y. Œrodkowotriasowy basen epikontynentalny mia³ przez po³udniow¹ Polskê szerokie po³¹czenie z Tetyd¹, a w¹ska strefa nieco zwiêkszonej subsydencji wzd³u¿ linii Przedbórz – Mielec jest
struktur¹ ni¿szego rzêdu. W Przeddobrud¿y istnia³ równole¿nikowy basen pocz¹tkowo otwarty ku E
i strukturalnie powi¹zany z grabenem Kura – Krym (perm–trias œrodkowy), a nastêpnie (póŸny trias)
p³ytki szelf otwarty ku po³udniowi. Wczesna jura to epoka podniesienia brzegu kratonu. Kontrast œrodowisk sedymentacyjnych z pó³nocn¹ Dobrud¿¹ wskazuje, ¿e jednostka ta zajmowa³a pozycjê odleg³¹
od obecnej. Skoœny kierunek przesuwania siê osi subdukcji Paleotetydy do brzegu Eurazji, przynale¿noœæ oceanu Halstadt-Meliaty i basenu Krym-Kura do pasa basenów za³ukowych Paleotetydy i ich
zbie¿ny w stosunku do Paleotetydy kierunek subdukcji generowa³y lewoskrêtn¹ przesuwczoœæ wzd³u¿
œcienionej krawêdzi p³yty Europy. Sigmoidalny kszta³t fa³dów triasowych w pó³nocnej Dobrud¿y jest
potwierdzeniem transpresyjnego re¿imu aktywnoœci starokimeryjskiej z lewoskrêtn¹ sk³adow¹ przesuwcz¹.
2. Œrodkowa i póŸna jura. W bajosie rozpocz¹³ siê rozrost bruzdy œródpolskiej ku SE, wykorzystuj¹cy system starych uskoków istniej¹cych w krystaliniku tarczy ukraiñskiej: po³udnikowych i równole¿nikowych (do WNW–ESE). Basen osi¹gn¹³ po³udnik miasta Radauti. Na po³udniowym skraju kratonu utworzy³o siê równole¿nikowe obni¿enie o osi nachylonej na zachód. Zbli¿ony do po³udnikowego
SE kraniec przed³u¿enia bruzdy œródpolskiej i równole¿nikowy basen Przeddobrud¿y mog³y siê
zarówno ³¹czyæ na obszarze szelfu Tetydy, jak i niezale¿nie osi¹gaæ stok kontynentalny. Pod koniec jury
œrodkowej nast¹pi³o ostateczne przydokowanie pó³nocnej Dobrud¿y do krawêdzi kratonu. Kolizja ta
spowodowa³a synsedymentacyjne fa³dowanie (niezgodnoœæ k¹towa) i nasuwanie siê ku NE i N ilastych
osadów, co przyspiesza³o pogr¹¿anie obci¹¿onego osadami SW fragmentu kratonu (brak przejawów
erozji).
3. Wczesna kreda. Pod koniec kimerydu nast¹pi³o sp³ycenie œrodowisk sedymentacyjnych, we
wczesnym walan¿ynie intenswne uskokowe podniesienie pó³nocnej Dobrud¿y i powstanie zasypywanego klastykami zapadliska przedgórskiego Birladu i Przeddobrud¿y. To jedyny etap w mezozoicznej
historii badanego obszaru, gdy mo¿na mówiæ o przed³u¿aniu siê bruzdy œródpolskiej w ten rejon wzd³u¿
linii NW–SE. Jest to jednak kontynuacja geometryczna, a nie genetyczna. Wkrótce (barrem–apt) zosta³a
ona przerwana wskutek postêpuj¹cego wypiêtrzania pó³nocnej i centralnej Dobrud¿y. Basen Przeddobrud¿y zamkniêty ruchami neokimeryjskimi od zachodu, otworzy³ siê ku Krymowi. Uk³ad wczesnokredowych depresji i wyniesieñ ograniczonych uskokami synsedymentacyjnymi œwiadczy, ¿e centra
depozycji powstawa³y przy udziale lewoskrêtnej sk³adowej przesuwczej, a inwersja œrodowisk sedymentacyjnych w Przeddobrud¿y i pó³nocnej Dobrud¿y miêdzy oksfordem a póŸnym walan¿ynem o intensywnej kompresji o kierunku W–E.
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4. PóŸna kreda. Podnoszenie siê po³udnikowego l¹du dolnego Prutu trwa³o jeszcze w cenomanie,
co w po³¹czeniu ze skutkami erozji pokredowej powoduje, ¿e najpe³niejsze dane pochodz¹ z Polski,
gdzie mo¿na interpretowaæ przejœcie od re¿imu przesuwczego prawoskrêtnego do prawoskrêtnej transpresji.
Wyniki prezentowano na dwóch konferencjach miêdzynarodowych. Abstrakty: Œwidrowska J. i
inni (spis publikacji 1d)
2. Geneza, wiek i pozycja geotektoniczna ró¿nych odmian gnejsów paczyñskich we wschodniej
okrywie granitu Karkonoszy na podstawie pierwiastków œladowych i izotopów strontu,
neodymu i o³owiu
KBN 3PO4D 041 24
Kierownik projektu: dr hab. Witold Smulikowski
Data rozpoczêcia: 28.04.2003 r.; data zakoñczenia: 27.10.2005 r.
Przeprowadzono badania petrograficzne, chemizmu minera³ów (462 nowe podwójne analizy),
geochemiczne (23 nowe analizy pierwiastków g³ównych i œladowych, w tym ziem rzadkich) i izotopowe
(22 analizy Rb-Sr i Sm-Nd). W nawi¹zaniu do wczeœniejszych badañ, w obrêbie zmetamorfizowanej,
g³ównie w warunkach facji epidotowo-amfibolitowej, formacji wulkanitów z Leszczyñca (LVF) wyró¿niono g³ówne typy ska³ i ich prawdopodobne protolity. S¹ to: paczyñskie gnejsy hornblendowe – seria od
gabra kwarcowego do ciemnego tonalitu; paczyñskie gnejsy felsytowe – jasne tonality i leukotonality;
felsytowe metawulkanity – albitowe ryolity oraz amfibolity klinozoizytowe – bezkwarcowe gabra.
Drobnoziarniste amfibolity – bazalty i andezyty – stanowi¹ce ponad 50% LVF by³y szczegó³owo badane
wczeœniej przez ró¿nych autorów, a wœród nich kierownika niniejszego projektu badawczego. Na podstawie badañ geochemicznych i izotopowych uznaæ nale¿y, ¿e protolity ska³ formacji wulkanitów
z Leszczyñca powsta³y w œrodowisku typu N-MORB. Czêœæ pierwotnej magmy gabrowej uleg³a frakcyjnej krystalizacji i da³a wylewy bazaltów i albitowych ryolitów oraz niedu¿e intruzje jasnych tonalitów. Z innej czêœci tej samej pierwotnej magmy w drodze czêœciowego wytapiania i kontaminacji materia³em skorupowym powsta³a seria ska³ od gabra kwarcowego do ciemnego tonalitu, tworz¹cych
równie¿ niewielkie intruzje. Ma³¹ pozosta³oœci¹ tej pierwotnej magmy mog¹ byæ bezkwarcowe gabra.
Wylewy i nieco tylko póŸniejsze intruzje nast¹pi³y w niedu¿ym przedziale czasowym, na co wskazuj¹
nowe datowania cyrkonu metod¹ SHRIMP zawieraj¹ce siê w zakresie od 479±10 do 505±3 Ma. Wyniki
badañ by³y referowane na VI ZjeŸdzie PTMin w Kroœcienku w 2005 r i opublikowane w pracy: Bachliñski R., Smulikowski W., 2005 (spis publikacji: 1c).
3. Marmury w kopule orlicko-snie¿nickiej: historia tektoniczna i metamorficzna
KBN P04D 043 24. (promotorski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz, g³ówny wykonawca: mgr Miros³aw Jastrzêbski.
Data rozpoczêcia: 1.05.2003 r.; data zakoñczenia: 28.02.2005 r.
Ewolucja tektonometamorficzna marmurów kopu³y orlicko-œnie¿nickiej rozpoczê³a siê na skutek
skracania tektonicznego E–W prowadz¹cego do wertykalizacji struktur planarnych i pogr¹¿enia marmurów do g³êbokoœci odpowiadaj¹cych 8–9 kbar. Podczas temperaturowego metamorfizmu ekstremalnego po³¹czonego z rozpoczêciem wynoszenia ska³ dosz³o do sp³aszczenia powsta³ych struktur oraz
powstania le¿¹cych fa³dów F2 i subhoryzontalnej foliacji S2. W porfiroblastach granatów, syntektonicznych z D2 zachowa³y siê relikty stopniowej reorientacji stromych powierzchni S1 w po³ogie S2. Wiek
346,5±4,4 Ma (Sm-Nd, granat-ca³a ska³a), interpretowany jako etap progresji metamorfizmu w etapie
D2 sugeruje jego powi¹zanie z orogenez¹ waryscyjsk¹. Warunki P-T wykazuj¹ wartoœci od ok. 630°C
i 8–9 kbar w rejonie Stronia do ok. 520°C i 6–7 kbar w rejonie ¯elazna. Podczas dalszego och³adzania
i wynoszenia ska³ dosz³o do strefowej reaktywacji powierzchni nieci¹g³oœci w wskutek œcinania góraku-N(NW). W koñcowych etapach dosz³o do regionalnego fa³dowania i reorientacji powierzchni strukturalnych i metamorficznych oraz ich nachylenia w kierunku NW.
Wyniki badañ wykorzystano w rozprawie doktorskiej z³o¿onej do druku (Jastrzêbski M. 2006 –
spis publikacji 2c), przedstawiono w publikacji: Lange U. i inni (spis publikacji 1a), 2 konferencjach
miêdzynarodowych (Jastrzêbski M., 2005, Nowak I., ¯elaŸniewicz A., 2005 – spis publikacji 1d).
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4. Identyfikacja typów ska³ tworz¹cych obszary Ÿród³owe na podstawie rozk³adu REE w
detrytycznych monacytach Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego
KBN 3PO4D 047 24
Kierownik projektu: dr Monika Kusiak
Data rozpoczêcia: 28.04.2003 r.; data zakoñczenia: 27.04.2005 r.
Celem projektowanych badañ by³o dokonanie szczegó³owej charakterystyki geochemicznej monacytów wystêpuj¹cych w piaskowcach poszczególnych serii Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego oraz
w ska³ach krystalicznych masywu czeskiego. Wnioski dotycz¹ce tych parametrów, razem z wykonanymi analizami wieków, metod¹ CHIME, mog³y byæ podstaw¹ do okreœlenia ska³ wystêpuj¹cych na
obszarach Ÿród³owych.
Podstawowym narzêdziem pomiarowym wykorzystanym podczas realizacji projektu by³a mikrosonda elektronowa – EMPA (Electron Micro-Probe) typu WDS (Wavelength Dispersive Spectrometry) – analizy by³y wykonane na mikrosondzie CAMECA SX-100 wyposa¿onej w trzy spektrometry,
w Miêdzyinstytutowym Laboratorium Analitycznym w Instytucie Nauk Geologicznych przy Uniwersytecie Warszawskim. Wykonano 73 analizy sk³adu chemicznego monacytów pochodz¹cych z 8 próbek. W celach porównawczych pojedyncze ziarna monacytów, pochodz¹cych z 2 próbek zanalizowano
równie¿ przy u¿yciu mikrosondy protonowej – PIXE (Proton Induced X–Ray Emission) w Instytucie
Fizyki J¹drowej w Krakowie. Zastosowanie metody mikro-PIXE do celów geochronologii ma charakter
nowatorski, choæ pojawi³y siê ju¿ w literaturze doniesienia o mo¿liwoœci efektywnego okreœlania wieku
kryszta³ów monacytu za pomoc¹ mikrowi¹zki protonowej. Przewaga tego narzêdzia nad mikrosond¹
WDS polega na zdecydowanie ni¿szym progu wykrywalnoœci i wy¿szej czu³oœci przy pomiarach zawartoœci U, Th i Pb, przy zachowaniu typowej dla mikrosondy wysokiej rozdzielczoœci przestrzennej i braku
uszkodzeñ badanej próbki. Pierwiastki œladowe w ska³ach by³y analizowane metod¹ ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) na uniwersytecie w Saskatoon (University of Saskatchewan). Zanalizowano 5 próbek z formacji Mohelnice.
Wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonych badañ, s¹ opublikowane w: Kusiak i inni, 2005 (spis publikacji: 1b).

5. Petrogeneza i geochronologia kwaœnych metawulkanitów serii stroñskiej: wiek protolitu,
geotektoniczne œrodowisko powstania oraz ewolucja strukturalno-metamorficzna na tle
paleozoicznego rozwoju kopu³y orlicko-œnie¿nickiej
KBN PO4D 004 25
Kierownik projektu: mgr Mentor Murtezi
Data rozpoczêcia: 21.10.2003 r.; data zakoñczenia: 20.08.2005 r.
Na podstawie analiz geochemicznych oraz uzyskanych wieków izotopowych mo¿na stwierdziæ, ¿e
protolit leptytów stanowi³ wulkaniczny cz³on magmatyzmu rozwijaj¹cego siê w œrodowisku inicjalnego
ryftu kontynentalnego zwi¹zanego z kambro-ordowickim wydarzeniem tektonotermicznym. Ich plutonicznym odpowiednikiem by³y granity bêd¹ce protolitem gnejsów œnie¿nickich. ród³em magmy
felsytowej, z której powsta³ protolit leptytów by³y ska³y skorupy kontynentalnej wieku neoproterozoicznego. Rozwój struktur deformacyjnych obserwowanych w badanych ska³ach oraz odczytany z tych ska³
zapis zmian P i T odbywa³ siê w trzech g³ównych fazach: Faza 1: pogrubienie tektoniczne i zwi¹zane
z nim pogrzebanie mas skalnych; Faza 2: wynoszenie i subwertykalna kontrakcja – sp³aszczanie mas
skalnych – maksimum metamorficzne w szczytowych warunkach P-T facji amfibolitowej; Faza 3: brak
przestrzeni wywo³any skoœn¹ kolizj¹ zachodz¹ca wzd³u¿ dwóch domen skorupowych doprowadzi³ do
wykszta³cenia siê stref œcinania; w czêœci wschodniej kopu³y orlicko-œnie¿nickiej deformacje zachodz¹
w re¿imie transpresyjnym.
Wyniki badañ wykorzystano w rozprawie doktorskiej z³o¿onej do druku (Murtezi M., 2006 – spis
publikacji 2c), przedstawiono na konferencji (Murtezi M. – spis publikacji 1d).
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6. Ewolucja tektonotermiczna strefy uskokowej Ailao Shan-red River w SE Azji: struktura,
geochemia i wiek izotopowy skal w masywach Day Nui Con Voi i Ailao Shan w Wietnamie
KBN 3 P04D 052 25.
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Data rozpoczêcia: 17.10.2003 r.; data zakoñczenia: 17.10.2005 r.
Wykonano badania strukturalne, analizy geochemiczne i oznaczenia wieku izotopowego U-Pb
cyrkonów. Ska³y metaosadowe i metamagmowe czêœci wietnamskiej strefy uskokowej Ailao Shan-Red
River (ASRR) maj¹ wielofazow¹ historiê deformacji, metamorfizmu i wewn¹trzp³ytowego magmatyzmu zasadowego i kwaœnego. Trzy zespo³y ¿y³ felzycznych oraz mafity pozwoli³y na rozró¿nienie sekwencji deformacji œciêciowych rozdzielanych iniekcjami pegmatytów i granitów. Najstarsze z nich
mia³y w strefie uskoku miejsce ju¿ na prze³omie jury i kredy, i kontynuowa³y siê ze zmienn¹ kinematyk¹
przesuwcz¹ i zrzutow¹ w kredzie. Przyczyna nieznanej dot¹d mezozoicznej aktywnoœci tektonicznej
i ekstruzji ska³ dolnoskorupowych w masywie Day Nui Con Voi nie mia³a zwi¹zku z kolizj¹ p³yty indyjskiej z azjatyck¹. Kolizja ta zapewne spowodowa³a natomiast sinistralne przemieszczenia w strefie
uskoku we wczesnym-œrodkowym trzeciorzêdzie. Od pocz¹tku miocenu ska³y masywu Con Voi w obecnym poziomie rozciêcia erozyjnego strefy ASRR podlegaj¹ jedynie odkszta³ceniom kruchym.
Wstêpne wyniki badañ przedstawiono na konferencji miêdzynarodowej (¯elaŸniewicz A., 2005 –
spis publikacji 1d); do druku przygotowywane s¹ 3 artyku³y.
7. Interpretacja zmian œrodowiska jeziornego w interglacjale eemskim na podstwie analizy
subfosylnych Cladocera (Crustacea)
KBN: 2PO4D 008 26 (promotorski)
Kierownik projektu: dr hab. Krystyna Szeroczyñska, g³ówny wykonawca – mgr Monika Niska
Data rozpoczêcia: 14.04.2004 r., data zakoñczenia: 13.12.2005 r.
W 2005 zakoñczono opracowanie dotycz¹ce eemskiej sukcesji Cladocera. Na podstawie wyników
analizy w osadach zbiorników s³odkowodnych, maj¹cych ci¹g³y zapis zmian œrodowiska przyrodniczego od schy³ku zlodowacenia Warty poprzez interglacja³ eemski a¿ do zlodowacenia Wis³y, wytypowano gatunki dominuj¹ce w poszczególnych fazach klimatycznych interglacja³u eemskiego. Stwierdzono, ¿e w okresie ciep³ego klimatu interglacja³u wystêpowa³y krótkotrwa³e fazy klimatu suchego
i ch³odniejszego. Stwierdzono tak¿e, ¿e na pocz¹tku zlodowacenia Wis³y (faza – Pinus) w zbiornikach
jeziornych istnia³y nadal dogodne warunki termiczne i edaficzne dla rozwoju zooplanktonu, sugeruje to
doœæ ³agodny klimat w pocz¹tkowej fazie zlodowacenia.
Grant zakoñczono dysertacj¹ Moniki Niskiej. Wnioski opublikowano w: Miros³aw-Grabowska J.,
Niska M., 2005 (spis publikacji 1b).
8. Zbudowanie dezintegratora termoelektrycznego do kruszenia i rozdrabniania ska³
i minera³ów ska³opodobnych
Projekt badawczo-wdro¿eniowy dofinansowany przez Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej, program
TECHNE.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Data rozpoczêcia: 14.07.2004 r.; data zakoñczenia: 31.10.2005 r.
Projekt obejmowa³ budowê prototypu dezintegratora termoelektrycznego s³u¿¹cego do kruszenia
ska³ przy u¿yciu efektu Peltiera na zasadzie wielokrotnego zamra¿ania i rozmra¿ania wody zawartej
w skale. Prototyp ten zosta³ zbudowany i przetestowany w zakresie wytrzyma³oœci jego elementów
w czasie rozkruszania ró¿nych rodzajów materia³ów oraz w zakresie skutecznoœci dezintegracji. Stwierdzono znaczny wzrost uzysku frakcji ilastej w stosunku do metod tradycyjnych, zale¿ny do stopnia diagenezy ska³y. W odró¿nieniu od metod tradycyjnych urz¹dzenie to zachowuje pierwotny kszta³t ziaren
bez kontaminacji chemicznej. Dezintegrator termoelektryczny jest objêty patentem RP PL 186023 B1.
Mo¿e byæ on wykorzystany zarówno do celów naukowych, np. przy preparatyce ska³ do badañ mineralogicznych, mikropaleontologicznych, sedymentologicznych i geochronologicznych, jak i w badaniach
przemys³owych, np. szybkie okreœlanie mrozoodpornoœci bie¿¹co produkowanych materia³ów budowlanych, preparatyka rdzeni wiertniczych przy poszukiwaniach naftowych.
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PROJEKTY BADAWCZE W TOKU, REALIZOWANE W INSTYTUCIE
1. Opracowanie nowej metody modelowania morfogenezy szkieletu otwornic
KBN 3PO4D 048 24
Kierownik projektu: dr Jaros³aw Tyszka
Data rozpoczêcia: 28.04.2003 r.; data zakoñczenia: 27.04.2006 r.
Kontynuowano prace nad (1) geometrycznym oraz (2) emergentnym modelem morfogenezy szkieletu otwornic. (1) Opracowano i zweryfikowano nowe oprogramowanie komputerowe do symulacji
morfogenezy w 2D i 3D, tworzenia morfoprzestrzeni oraz przekrojów muszli otwornic. Opublikowano
podsumowanie badañ w czasopiœmie Paleobiology. Przygotowano wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonych symulacji i zestawione w postaci przygotowanego artyku³u analizujacego morfoprzestrzeñ
otwornic. Artyku³ przes³ano do redakcji czasopisma Lethaia. Artyku³ wprowadza wiele nowoœci w dziedzinie morfologii teoretycznej. (2) Opublikowano ró¿ne wstêpne wyniki badañ nad modelem emergentnym opartym na modelu “agregacji ograniczanej dyfuzj¹” (model DLA). Wyniki modelowañ oraz nowe
za³o¿enia modelu emergentnego skonsultowano z prof. Lukas’em Hottinger’em (Bazylea). Wykonano
oko³o 80% zaplanowanych prac.
Wyniki badañ opublikowano w: Tyszka J., Topa, P., 2005, a tak¿e Tyszka J., Topa P., Saczka K.,
2005 (spis publikacji: 1b i 1c) oraz przedstawiono w pracach przygotowanych do druku: Tyszka J. (spis
publikacji: 2b) jak równie¿ prezentowano na 2 konferencjach miêdzynarodowych (abstrakty – spis publikacji 1 d). Ponadto opracowano i wykonano (Topa P. i Tyszka J.) nowy edukacyjny portal internetowy
w j. angielskim “eForams”, popularyzuj¹cy (1) wiedzê o otwornicach – “Introduction to Foraminifera”
i (2) modelowaniu ich morfogenezy – “VirtuaLab”; dostêpny pod adresem: www.icsr.agh.edu.pl.
2. Chemiczne i izotopowe wskaŸniki temperatury wód podziemnych w regionie sudeckim
i w zachodniej czêœci ni¿u Polskiego jako przes³anki dla poszukiwañ wód termalnych o niskiej
entalpii
MNiI: 2 PO4D 021 27
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Dowgia³³o
Data rozpoczêcia: 5.10.2004 r., data zakoñczenia: 4.10.2006 r.
W ramach realizacji projektu badawczego w roku 2005 dokonano opróbowania ³¹cznie 27 ujêæ wód
termalnych z regionu Sudetów, Karpat i Ni¿u Polskiego. Na dzieñ dzisiejszy s¹ to wszystkie najwa¿niejsze, czynne ujêcia wód termalnych w Polsce. Wykonano pe³ne analizy chemiczne wód termalnych
z 12 kolejnych ujêæ, g³ównie z Ni¿u Polskiego. Oznaczenia izotopowe trwa³ych izotopów tlenu (18O)
i wodoru (D) w wodzie, tlenu (18O) w SO4 oraz siarki (34S) w SO42– i/lub w H2S wykonano dla wszystkich ujêæ (16) z regionu Sudeckiego, gdzie wody termalne nale¿¹ do s³odkich lub zmineralizowanych.
W pozosta³ych ujêciach wody termalne s¹ wysoko zasolone, i analizy izotopowe dla tych wód s¹ w trakcie realizacji. Wyniki oznaczeñ chemicznych i izotopowych s¹ opracowywane przy zastosowaniu programu AquaChem i LogPlot.
Wstêpne wyniki prezentowano na konferencji miêdzynarodowej (abstrakt: Dowgia³³o J., Ha³as S.,
Porowski A., 2005 – spis publikacji 1d).
3. Czynniki warunkuj¹ce zró¿nicowanie politypowego sk³adu biotytu w granicie wschodniej
czêœci masywu Karkonoszy – zastosowanie analizy izotopowej tlenu
MNiI: 2 PO4D 058 27
Kierownik projektu: dr Andrzej Wilamowski
Data rozpoczêcia: 5.10.2004 r., data zakoñczenia: 30.09.2006 r.
W bie¿¹cym roku dokoñczono przygotowanie materia³u do analiz. W sk³ad prac wchodzi³o:
obróbka mechaniczna ska³, separacja biotytu – instrumentalna (elektromagnetyczna) i rêczna (separacja
na kartce papieru, separacja pod lup¹ binokularn¹), ucieranie biotytu, ucieranie ska³ do analiz chemicznych. Wytypowano 16 próbek ska³ do analizy chemicznej pierwiastków g³ównych i œladowych, analizy
wykonano w laboratorium ACME w Kanadzie. Wytypowano i utarto 20 próbek biotytu do dyfraktometrycznych analiz rentgenowskich i analiz sk³adu izotopowego tlenu. Ze wzglêdu na du¿e opóŸnienia
pracy pracowni rentgenowskiej (d³ugotrwa³e awarie), do chwili obecnej nie uzyskano jeszcze dyfrakto-
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gramów. Kontynuowano prace analityczne na mikrosondzie elektronowej, przebadano 20 szlifów odkrytych.
4. Trzeciorzêdowa geodynamika polskiej czêœci karpackiej pryzmy akrecyjnej na podstawie
wyników modelowania analogowego
MNiI: 4 T12 B 067 27
Kierownik projektu: dr Marta Rauch-W³odarska
Data rozpoczêcia: 3.11.2004 r., data zakoñczenia: 2.04.2007 r.
Organizacja Laboratorium Modelowania Analogowego jest fazie koñcowej. Projekt sto³u laboratoryjnego wykona³a firma FHU ResNet s.c. Obecnie trwaj¹ negocjacje na wykonanie tego sto³u wg
wspomnianego projektu. Jednoczeœnie gotowa jest mapa geologiczna polskich Karpat zewnêtrznych
w wersji cyfrowej, sporz¹dzona na podstawie “Geological map of the Western Outer Carpathians and
their Foreland without Quaternary formations” 1:500 000 pod redakcj¹ ¯ytki i in. (1989). Mapa ta
pos³u¿y do weryfikacji modeli uzyskanych w Laboratorium. Na konferencji “3rd Meeting of the Central
European Tectonic Studies Group, Felsotárkány (Hungary)” zaprezentowano wstêpne wyniki modelowania analogowego, uzyskane jeszcze bez udzia³u sto³u laboratoryjnego, naœwietlaj¹c jednoczeœnie
problemy modelowania analogowego i promuj¹c przysz³e laboratorium (abstrakt: Rauch, M. 2005, spis
publikacji 1d)
5. Stratygrafia izotopowa oparta na analizach wêgla i strontu oraz zmiany sk³adu izotopowego
tlenu utworów wêglanowych keloweju Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej
MNiI: 2 P04D 029 28
Kierownik: dr Hubert Wierzbowski
Data rozpoczêcia: 23.05.2005 r., data zakoñczenia: 22.01.2008 r.
W pierwszym roku realizacji projektu badawczego przeprowadzono wstêpne prace terenowe
i wstêpn¹ analizê stratygraficzn¹ zebranej fauny amonitowej. Prace umo¿liwi³y pozyskanie dobrze
zachowanej fauny belemnitów i dok³adne datowanie stratygraficznie wybranych odcinków profili keloweju Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej. Uzyskane materia³y obejmuj¹ swym zasiêgiem stratygraficznym kilka poziomów amonitowych keloweju: Hervei, Koenigi, Jason, wy¿sze czêœci poziomów
Coronatum, Athleta i Henrici oraz ni¿sz¹ i œrodkow¹ czêœæ poziomu Lamberti. W dalszym etapie prac
rozpoczêto przygotowanie pierwszej partii próbek do badañ geochemicznych, katodoluminescencyjnych i izotopowych.
6. Metodologia pomiarów K-Ar wieku i d³ugoœci trwania procesów diagenezy w oparciu
o selektywne rozpuszczanie sk³adników mieszanin minera³ów ilastych
MNiI: 2 P04D 034 28
Kierownik projektu: dr Arkadiusz Derkowski
Data rozpoczêcia: 23.05.2005 r., data zakoñczenia: 22.04.2007 r.
Projekt badawczy MNiI stanowi uzupe³nienie zadania w ING PAN. Obecne badania koncentruj¹
siê na glaukonicie z Nowodworu (rejon lubelski). Uzyskane daty materia³u przed i po aktywacji kwasowej pozwalaj¹ na oszacowanie prawdziwego wieku sedymentacji i wieku kontaminacji materia³em detrytycznym. Zmiany chemiczne skorelowane s¹ ze zmianami strukturalnymi glaukonitu podczas przeobra¿eñ w skrajnie niskich warunkach pH. Wykonane pomiary K-Ar s¹ zbie¿ne z wynikami analiz izotopowych Rb-Sr i wskazuj¹ na wiek sedymentacji ok. 37 Ma. Wraz z zaawansowaniem rozpuszczania,
wartoœæ kontaminacji materia³em detrytycznym zwiêksza siê relatywnie, co powoduje pozorne postarzenie próbki.
7. Rekonstrukcja czwartorzêdowej aktywnoœci tektonicznej i sejsmicznej w Karpatach
zewnêtrznych (pomiêdzy Skaw¹-Czarn¹ Oraw¹ a Dunajcem-Popradem) na podstawie analizy
spêkanych klastów wystêpuj¹cych w ¿wirach i parazlepieñcach: implikacje dla prognozy
zagro¿enia sejsmicznego
MNiI: 2 PO4D 033 28
Kierownik projektu: prof. dr hab. Antoni Tokarski
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Data rozpoczêcia: 23.05.2005 r., data zakoñczenia: 22.11.2007 r.
Przeprowadzono badania terenowe w dolinie Skawy (od jej ujœcia do Wis³y a¿ po Ÿród³a) oraz w dolinie Czarnego Dunajca pomiêdzy Nowym Targiem a Podczerwonem.
Zagadnienia zwi¹zane z realizacj¹ projektu przedstawiono na konferencji (abstrakt: Tokarski, A.,
Œwierczewska, A. & Zuchiewicz, W., 2005 – spis publikacji 1d).

8. Biostatygrafia i paleogeografia osadów eocenu i oligocenu po³udniowo-wschodniej Polski
w œwietle badañ dinocystowych i palinofacjalnych
MNiI: 2 P04D 031 28
Kierownik projektu: dr Przemys³aw Gedl
Data rozpoczêcia: 23.05.2005 r., data zakoñczenia: 22.03.2007 r.
W 2005 roku opracowano kilkanaœcie profili paleogenu z rejonu Podlasia, pó³nocnej Lubelszczyzny, po³udniowego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich oraz zapadliska karpackiego. Analiza palinologiczna zebranych materia³ów pozwoli³a na stwierdzenie zapisu zalewów morskich datowanych na
œrodkowy i póŸny eocen na Podlasiu i w pó³nocnej LubelszczyŸnie. Poza Podlasiem nie stwierdzono natomiast osadów oligoceñskich, a dotychczas uwa¿ane za oligoceñskie osady wydaj¹ siê byæ b¹dŸ paleoceñskie b¹dŸ eoceñskie. Tym samym wydaje siê, ¿e transgresje eoceñskie powi¹zane z obszarem Morza
Pó³nocnego wkroczy³y znacznie dalej na po³udnie uzyskuj¹c po³¹czenie z basenami epikontynentalnymi
Ukrainy i karpackimi (Lubelszczyzna by³a wówczas jednak przynajmniej czêœciowo terenem wyniesionym). Natomiast zalew oligoceñski mia³ najprawdopodobniej znacznie mniej rozleg³y zasiêg – jego
po³udniowy zasiêg opar³ siê na pó³noc od dzisiejszej Wy¿yny Lubelskiej. Znane osady epikontynentalne
oligoceñskie na po³udnie od Lubelszczyzny wi¹¿¹ siê raczej z basenem ukraiñskim.
Zagadnienia zwi¹zane z realizacj¹ projektu przedstawiono na seminarium w Oœrodku Badawczym
ING PAN w Krakowie.

9. Ultrastruktura sporodermy i morfologia œrodkowodewoñskich megaspor z Pomorza
Zachodniego
MNiI: 2 PO4D 030 28
Kierownik projektu: prof. dr hab. El¿bieta Turnau
Data rozpoczêcia: 24.02.2005, data zakoñczenia: 23.02.2007
Z archiwalnych resztek organicznych reprezentuj¹cych ska³y œrodkowodewoñskie z otworu wiertniczego Miastko 1 (Pomorze Zachodnie) wyselekcjonowano megaspory dziesiêciu gatunków i wykonano fotografie skaningowe 47 egzemplarzy ca³ych megaspor oraz fragmentów ukazuj¹cych strukturê sporodermy. Obecnie trwaj¹ prace przygotowawcze, prowadzone przez g³ównego wykonawcê dr N.
Zavialov¹ w Instytucie Paleontologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, do badañ przy u¿yciu
transmisyjnego mikroskopu elektronowego. W badanym materiale obok typowych megaspor wystêpuj¹
te¿ tzw. megaspory-zal¹¿ki. S¹ to skamienia³oœci bardzo rzadkie, stwierdzenie ich obecnoœci w utworach
¿yweckich jest istotne dla dyskusji nad ewolucj¹ nasiennoœci.
Praca dotycz¹ca tego materia³u (wspólna z wykonawc¹ projektu mgr. A. Prejbiszem) zosta³a
wys³ana do druku w Review of Palaeobotany and Palynology.

10. Odtworzenie ewolucji zbiorników jeziornych w Imbramowicach i Studzieñcu w okresie
interglacja³u eemskiego na podstawie analizy izotopowej i szcz¹tków Cladocera
MEiN: 2 P04E 059 29
Kierownik projektu: dr Joanna Miros³aw-Grabowska
Data rozpoczêcia: 15.11.2005 r., data zakoñczenia: 14.02.2007 r.
Wybrano i przygotowano do badañ izotopowych 80 próbek osadów ze stanowiska Imbramowice
oraz 30 próbek ze stanowiska Studzieniec.
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11. Neoproterozoiczna wo³yñska prowicja magmowa na zachodnim brzegu kratonu
wschodnioeuropejskiego – geneza i ewolucja magm
MEiN: 2 P04D 038 29
Kierownik projektu: dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Data rozpoczêcia: 03.10.2005 r., data zakoñczenia: 02.10.2008 r.
Wykonawcy projektu przyst¹pili do analizy archiwalnych opisów ska³ serii s³awatyckiej wystêpuj¹cych we wschodniej Polsce, celem wytypowania odpowiednich rdzeni wiertniczych do opróbowania.
Czêœæ zgromadzonych uprzednio próbek ska³ serii poleskiej – ryfejskich dolerytów – z zachodniej
Ukrainy poddano badaniom mineralogiczno-geochemicznym ze szczególnym uwzglêdnieniem chemii
minera³ów pierwotnych i szkliw oraz zawartoœci pierwiastków œladowych, w tym lantanowców, pierwiastków o wysokim potencjale jonowym (HFSE) i pierwiastków litofilnych o du¿ych promieniach jonowych (LILE). W przygotowaniu jest obecnie artyku³ o pozycji geotektonicznej wo³yñskiej prowincji
magmowej, który – na zaproszenie wydawców – zostanie opublikowany w czasopiœmie Gondwana Research.
12. Ewolucja gêstoœci ³adunku pakietów pêczniej¹cych w procesie illityzacji smektytu
MEiN 2 P04D 078 29
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Data rozpoczêcia: 03.10.2005, data zakoñczenia: 02.09.2007
Prowadzono prace przygotowawcze.

UDZIA£ W PROJEKTACH BADAWCZYCH PROWADZONYCH POZA INSTYTUTEM
1. Zmiany œrodowiska przyrodniczego Wysoczyzny Bia³ostockiej w okresie od pocz¹tku
interglacja³u eemskiego do koñca plenivistulianu
KBN 3P04C 025 25
Kierownik: dr Miros³awa Kupryjanowicz, Zak³ad Botaniki, Instytut Biologii, Uniw. w Bia³ymstoku
Wykonawcy w ING: dr Joanna Miros³aw-Grabowska, dr hab. Barbara Marciniak, mgr Monika Niska –
doktorantka.
Data rozpoczêcia: 1.10.2003 r.; data zakoñczenia: 30.09.2006 r.
Wykonano powtórzenia oznaczeñ stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla dla 10 próbek. Opracowano wstêpn¹ interpretacjê wyników analizy izotopowej i zestawiono z wynikami innych analiz.
Zakoñczono analizê szcz¹tków Cladocera w osadach stanowiska Solniki – wyniki zaprezentowano
w rozprawie doktorskiej: M. Niska “Interpretacja zmian œrodowiska jeziornego w interglacjale eemskim
na podstawie analizy subfosylnych Cladocera”.
Wstepne wyniki opublikowano w: Kupryjanowicz M., Ciszek D., Miros³aw-Grabowska J., Marciniak B., Niska M., 2005 (spis publikacji: 1c).
2. Osady dolnego czwartorzêdu w dorzeczach œrodkowego Dniestru i Prutu jako archiwum
zmian paleoklimatycznych i paleohydrologicznych w skali regionalnej i globalnej
KBN 3PO4D 034 25
Kierownik projektu: prof. Maria £anczont (UMCS)
Wykonawcy w ING: prof. Teresa Madeyska, dr B. £¹cka
Data rozpoczêcia: 1.10.2003 r.; data zakoñczenia: 1.03.2006 r.
Przeprowadzono badania terenowe w Dolinie Dniestru, na odcinku od Halicza po Mohylów Podolski (2–10 maja), opróbowano ods³oniêcia ¿wirów rzecznych w kilku wysoko nad dnem doliny po³o¿onych poziomach erozyjno-akumulacyjnych i w tarasach rzecznych. Wykonano analizê granulometryczn¹ ¿wirów i oznaczono ich sk³ad litologiczny. Zestawiono wyniki uprzednio wykonanych analiz
chemicznych – zawartoœci pierwiastków g³ównych i œladowych metod¹ absorbcji atomowej. Wykonano
uzupe³niaj¹ce analizy i zestawiono wyniki uprzednio wykonanych analiz stosunków izotopowych wêgla
i tlenu w wêglanach autogenicznych w próbkach osadów pobranych w ods³oniêciu w Vendyczanach.
Wykonano analizê mikromorfologiczn¹ cienkich p³ytek z próbek gleb kopalnych.
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Czêœæ wyników badañ przeprowadzonych w ramach tego grantu, ³¹cznie z wynikami prac wykonanych w ramach umowy o wspó³pracy polsko-ukraiñskiej przedstawiono w formie posteru i abstraktu opublikowanego on line: Boguckyj A., £anczont M., Madeyska T., Nawrocki J. 2005 (spis publikacji: 1d).
3. Magneto-, biostratygrafia, stratygrafia sekwencji oraz stratygrafia izotopowa delta 13C
najwy¿szego beriasu, walan¿ynu i hoterywu w serii reglowej dolnej polskich Tatr Zachodnich
i Gór Stra¿owskich (S³owacja)
KBN 3 P04D 012 24
Kierownik projektu: dr Jacek Grabowski (Pañstwowy Instytut Geologiczny).
Wykonawca w ING: prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski
Data rozpoczêcia: 21.05.2003 r.; data zakoñczenia: 20.05.2006 r.
W 2005 roku przeprowadzono uzupe³niaj¹ce prace terenowe w Górach Stra¿owskich na S³owacji
i w polskich Tatrach Zachodnich. Pobrano próbki do analiz izotopowych wêgla i tlenu z wapieni
walan¿ynu-hoterywu w profilu Straovce. Wykonano i zinterpretowano oznaczenia izotopowe tlenu 18O
i wêgla 13C 120 próbek z formacji margli z Koœcieliskiej Tatr Zachodnich i z formacji mraznickiej Gór
Stra¿owskich. Analizy wykonane zosta³y w Laboratorium Stabilnych Izotopów Pierwiastków Lekkich
ING PAN i IP PAN. Stwierdzono, ¿e krzywa d13C odzwierciedla zmiany w globalnym obiegu wêgla, poniewa¿ uzyskany zapis izotopowy jest podobny do przedstawionego w publikacjach dotycz¹cych ró¿nych czêœci Europy i œwiata. Ponadto zinterpretowano wyniki badañ biostratygraficznych profilów
kredy dolnej w p³aszczowinie kri¿niañskiej Tatr Polskich i Gór Stra¿owskich prowadzonych w 2005 r.,
a w szczególnoœci wykonano: (1) interpretacjê wyników badañ nanokonidów z profilu Doliny Krytej
w Tatrach Zachodnich, (2) zbadano nanokonidy w kilku próbkach z profilu Stráovce (Góry Stra¿owskie, S³owacja) i (3) zbadano mikroskamienia³oœci w profilu Stráovce oraz wykonano interpretacjê
stratygraficzn¹ uzyskanych wyników w tym zakresie. Wyniki opracowania mikroskamienia³oœci z profilu Stráovce pozwoli³y nawi¹zaæ uzyskane dane (z badañ biostratygraficznych i izotopowych) do
wczeœniej opublikowanych prac stratygraficznych autorów s³owackich.
Wyniki przedstawiono w pracy przyjêtej do druku: Grabowski, J., Pszczó³kowski, A., 2006 (spis
publikacji: 2b).
4. Granica diageneza/anchimetamorfizm w ska³ach wendu i kambru ze wschodnniej czêœci
bloku ma³opolskiego wyznaczona na podstawie badañ minera³w ilastych
KBN 5 T12B 062 25 (promotorski) prowadzony w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Wykonawca: mgr Sylwia Kowalska (IGNiG)
Data rozpoczêcia: 23.09.2003 r.; data zakoñczenia: 30.08.2006 r.
W roku 2005 realizacja projektu zosta³a przez wykonawcê czasowo zawieszona. Wykonano jedynie dodatkowe datowania illitów diagenetycznych metod¹ K-Ar z bentonitu sylurskiego nawierconego w otworze ¯ukowice-2, dla porównania z poprzednio uzyskanymi wynikami dla bentonitów
sylurskich z otworów Wola Obszañskia-9 i 14. Otwory powy¿sze usytuowane s¹ po dwóch stronach
obszaru wystêpowania ska³ anchimetamorficznych we wschodniej czêœci masywu ma³opolskiego.
W obu przypadkach uzyskano daty karboñskie.
5. Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki
oraz w Antarktyce
PBZ-KBN-108/PO4/2004 projekt zamawiany
Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Guterch, IGF PAN
Wykonawca w ING: dr hab. Krzysztof P. Krajewski
Data rozpoczêcia: 22.11.2004 r.; data zakoñczenia: 21.11.2007 r.
Nazwa i termin realizacji zadañ badawczych prowadzonych przez ING:
L5-ING: Przygotowanie geologiczno-paleontologicznych prac terenowych na Archipelagu Svalbard oraz na Wyspie Króla Jerzego (styczeñ – czerwiec 2005)
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L6-ING: Geologiczno-paleontologiczne badania terenowe na Archipelagu Svalbard (lipiec – wrzesieñ 2005)
L7-ING: Badania laboratoryjne oraz opracowanie wyników geologiczno-paleontologicznych
(Czêœæ I) – zadanie badawcze rozpoczêto w paŸdzierniku 2005, bêdzie kontynuowane.
Realizacja zadania badawczego nr L5-ING polega³a na merytorycznym i logistycznym przygotowaniu prac terenowych na Archipelagu Svalbard oraz na Wyspie Króla Jerzego. Realizuj¹c zadania L6ING i L7-ING przeprowadzono prace terenowe na archipelagu Svalbard, gdzie zebrano materia³ analityczny oraz wykonano wstêpnie opracowanie. Przeprowadzono dok³adne badania geologiczne ods³oniêæ górnego paleozoiku i triasu we wnêtrzu fiordu Hornsund, w po³udniowej czêœci Ziemi Torella oraz
na Ziemi Po³udniowego Przyl¹dka na Spitsbergenie jak równie¿ ods³oniêæ triasu na wyspach Edgeoya
i Barentsoya. W trakcie badañ terenowych pozyskano materia³ do badañ paleontologicznych, mikropaleontologicznych, petrograficznych i geochemicznych sekwencji osadowych prze³omu paleozoiku i mezozoiku. Wykonano równie¿ specjalistyczne analizy z zakresu geochemii organicznej i izotopowej
maj¹ce bezpoœrednie znaczenie dla okreœlenia potencja³u roponoœnego badanej sekwencji osadowej. Pozyskano równie¿ materia³ do datowañ bezwzglêdnych metod¹ K-Ar intruzji dolerytowych wschodnich
wysp archipelagu Svalbard.
6. Ró¿norodnoœæ biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja
PBZ-KBN-087/PO4/2003 projekt zamawiany
Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Uchmañski, Centrum Badañ Ekologicznych PAN
Zadanie badawcze – “Zmiany ró¿norodnoœci biologicznej w ekosystemach pod wp³ywem historycznej
antropopresji” – kierownik doc. dr hab. A. Tatur
Wykonawcy z ING PAN: dr hab. Krystyna Szeroczyñska, mgr Micha³ G¹siorowski
Data rozpoczêcia: 15.11.2004 r.; data zakoñczenia: 14.11.2006 r.
W 2005 roku w osadach przydennych jezior mazurskich, wytypowanych celem przeœledzenia
zmian trofii na przestrzeni ostatniego milenium, wykonano analizê zawartoœci szcz¹tków Cladocera (K.
Szeroczyñska) oraz datowanie osadów metod¹ Pb-210 (M.G¹siorowski) – opracowanie wyników
w toku.
7. Rekonstrukcja geoœrodowiska dolnego i œrodkowego plejstocenu obszarów przygranicznych
pó³nocno-wschodniej Polski i zachodniej Bia³orusi
KBN 3PO4D 034 25
Kierownik projektu: dr Hanna Winter (PIG)
Wykonawcy z ING PAN: dr hab. Barbara Marciniak
Data rozpoczêcia: 9.09.2004 r.; data zakoñczenia: 8.09.2007 r.
Wykonano maceracjê 55 próbek z dolnej czêœci biogenicznych osadów profilu ¯arnowo. Okrzemki
stwierdzono w 25 próbkach reprezentuj¹cych starsz¹ czêœæ interglacja³u augustowskiego. Na podstawie
analizy sk³adu gatunkowego i zmian relatywnej frekwencji 133 taksonów okrzemek, zw³aszcza w obrêbie form dominuj¹cych, wyró¿niono trzy lokalne poziomy okrzemkowe. W pierwszym poziomie przewa¿a³y okrzemki litoralne i pojawi³ siê gatunek typowy dla wód p³yn¹cych. W poziomach drugim i trzecim wzros³a liczebnoœæ form planktonowych, szczególnie trudnych do identyfikacji w mikroskopie
optycznym. Ze wzglêdu na s³aby stan zachowania okrzemek, dokonano jedynie wstêpnej oceny wystêpowania tych glonów w analizowanym profilu.
8. Subfosylne szcz¹tki bezkrêgowców we wspó³czesnych osadach dennych p³ytkich jezior jako
wskaŸnik aktualnych i historycznych warunków siedliskowych i pokarmowych ichtiofauny
MNiI 2P06S 001 27
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Kornijów, Akademia Rolnicza w Lublinie,
Wykonawcy z ING PAN: dr hab. Krystyna Szeroczyñska (g³ówny wykonawca), mgr Micha³ G¹siorowski
Data rozpoczêcia: 12.10.2004 r., data zakoñczenia: 12.10.2007
W bie¿¹cym roku sond¹ grawitacyjn¹ pobrano osady (rdzenie ok. 50–60 cm) z piêciu jezior poleskich. Wykonano analizê szcz¹tków Cladocera, zawartoœci wody i strat na pra¿eniu oraz datowanie
osadów metod¹ 210Pb jeziora Syczyñskiego. Wyniki przedstawiono tabelarycznie i na diagramach.
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Subfosylna fauna Cladocera reprezentowana jest w osadach warstwy stropowej jeziora przez 15 gatunków nale¿¹cych do czterech rodzin: Bosminidae, Daphnidae, Sididae i Chydoridae. G³ównie wystêpowa³y gatunki grupy litoralnej – Chydoridae. Sk³ad gatunkowy Cladocera i frekwencja osobników
wykaza³y doœæ znaczne fluktuacje i umo¿liwi³y wnioskowanie o zmianach trofii zachodz¹cych w jeziorze Syczyñskim w okresie ostatniego stulecia. Stwierdzono trzykrotny wzrost intensywnoœci procesu
eutrofizacji wód, bêd¹cej prawdopodobnie skutkiem wzmo¿onej dzia³alnoœci cz³owieka. Wyniki pomiaru zawartoœci wody pokaza³y systematyczny spadek tej wartoœci (od 94 do 83%) wraz z g³êbokoœci¹
osadu. Na g³êbokoœci oko³o 50 cm, osad sk³ada³ siê z trzykrotnie wiêkszej iloœci czêœci sta³ych ni¿ na
granicy osad-woda. Straty na pra¿eniu (LOI), obrazuj¹ce w przybli¿eniu zawartoœæ materii organicznej
w suchej masie osadu, tak¿e wykazuj¹ malej¹cy trend ku sp¹gowi profilu. Jednak wartoœci tego parametru ulegaj¹ du¿o wiêkszym wahaniom. Prawdopodobnie jest to wynikiem cyklicznej (?) zmiennoœci dostawy do zbiornika materia³u terygenicznego lub zmian jego produktywnoœci. Amplituda tych zmian
w górnej czêœci profilu wynosi oko³o 3 cm.
Wyniki pomiaru aktywnoœci o³owiu 210Pb i obliczeñ wieku
G³êbokoœæ
[cm]
1
5
7
10
20
30
45
50

B³¹d g³êbokoœci
[cm]
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Aktywnoœæ
w³aœciwa
[Bq/g]
0,1116
0,1065
0,0929
0,0631
0,0461
0,020
0,0103
0,0134

B³¹d aktywnoœci
w³aœciwej
[Bq/g]
0,0035
0,0038
0,0041
0,0023
0,0018
0,0011
0,0007
0,0007

Wiek
Pb[lata]

210

2,1
12,2
18
26
57
110
-

B³¹d wieku
[lata]
0,2
0,7
1
2
4
13
-

Œrednie tempo sedymentacji wynios³o na przedstawionym odcinku profilu 3,67±0,28 cm/rok.
Obliczenia te nie uwzglêdniaj¹ wp³ywu kompakcji osadów. Wskazuje to na bardzo szybkie przyrastanie
osadów w czasie ostatnich 100–150 lat.
9. Dynamika postglacjalnych przemian troficznych jezior lobeliowych
MNiI nr 2 PO4G 057 28
Kierownik projektu: dr Krystyna Milecka, UAM, Poznañ
Wykonawca z ING: dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Termin realizacji: 16.05.2005 – 15.02.2008.
Zakupiono sprzêt i wykonano prace terenowe: pobrano rdzenie osadów z dwóch jezior: Moczad³o
(jezioro lobeliowe – ok. 11m rdzenia) na wschodniej granicy Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz
Sierzywk k. Lipnicy, 20 km na po³udnie od Bytynia, (zeutrofizowane, by³e jezioro lobeliowe – ponad
11 m rdzenia). Na próbkach z pobranych rdzeni wykonano wstêpne prace laboratoryjne.
10. Zmiennoœæ budowli ostrygowych w utworach trzeciorzêdu Europy i jej paleoœrodowiskowe
uwarunkowania
KBN: 3 P04D 061 22
Kierownik: dr in¿. Micha³ Krobicki (AGH)
Wykonawca z ING PAN: dr Hubert Wierzbowski
Data rozpoczêcia: 15.06.2002 r., data zakoñczenia: 14.06.2005 r.
W ramach wykonawstwa projektu przeprowadzono analizy zawartoœci pierwiastków œladowych,
badania za pomoc¹ mikroskopu skaningowego (SEM) oraz analizy sk³adu izotopowego kilkudziesiêciu
kopalnych muszli ostryg. Badania mia³y na celu okreœlenie paleozasolenia wody, w której ¿y³y ww.
organizmy. Po odrzuceniu próbek zmienionych diagenetycznie do dalszych badañ przeznaczono 17
muszli ostryg z 9 stanowisk w Europie. Szacunkowe analizy paleozasolenia przeprowadzono w oparciu
o sk³ad izotopowy tlenu i wêgla muszli oraz zawartoœci B i Sr. Badania wykaza³y, i¿ analizowane ostrygi
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¿y³y w przewa¿aj¹cej czêœci w œrodowiskach oligo- b¹dŸ mezohalicznych, jedynie w przypadku 3 stanowisk obserwowano sk³ad izotopowy i zawartoœci pierwiastków œladowych charakterystyczne dla œrodowiska morskiego b¹dŸ polihalicznego. Wy¿ej wymienione badania stanowi¹ uzupe³nienie badañ
paleoekologicznych maj¹cych na celu dostarczenie danych o preferencjach œrodowiskowych trzeciorzêdowych ostryg.
11. Geneza toarckich manganowych utworów hydrotermalnych Tatr Zachodnich
i ich znaczenie dla odczytania ewolucji basenu kri¿niañskiego w jurze
MNiI: 2PO4D 031 27
Kierownik projektu: dr Renata Jach (ING UJ)
Wykonawca w ING PAN: dr Teresa Dudek
Data rozpoczêcia: 10.05.2004 r., data zakoñczenia: 4.07.2006 r.
Badano sk³ad mineralny ska³ ilastych z otoczenia jurajskich (toark) ska³ manganowych, które
wystêpuj¹ w jednostce kri¿niañskiej pomiêdzy Dolin¹ Chocho³owsk¹ a Dolin¹ Lejow¹ w Tatrach
Zachodnich. Utwory te ods³aniaj¹ siê przede wszystkim w starych sztolniach po³o¿onych na grzbiecie
zwanym Huciañski Klin ponad Polan¹ Huciska. Tworz¹ tam soczewkowate cia³o o rozci¹g³oœci ok. 150
m i mi¹¿szoœci do 2 m. Utwory manganowe s¹ podœcielone i przykryte przez niewielkiej mi¹¿szoœci warstwy i³owców. Z tych w³aœnie warstw ilastych pochodz¹ badane próbki, które pobrano w dwóch sztolniach w Huciañskim Klinie oraz w miejscowoœci Banie. Przy pomocy metod rentgenowskich (XRD)
przeprowadzono analizê iloœciow¹ sk³adu mineralnego ca³ej ska³y oraz szczegó³ow¹ analizê sk³adu ilastej frakcji ziarnowej (<0.2 µm).
W badanych próbkach zidentyfikowano nastêpuj¹ce minera³y nieilaste: kwarc, opal, skalenie
(skaleñ potasowy oraz plagioklazy), kalcyt, apatyt, anataz, piryt, goetyt, todorokit, reincieryt, jarosyt.
Z minera³ów ilastych w analizie iloœciowej ca³ej ska³y zidentyfikowano illit, minera³ mieszanopakietowy illit-smektyt (I-S), glaukonit, chloryt oraz chloryt-smektyt (Ch-S). Minera³y ilaste stanowi¹ oko³o
25–50% wagowych badanych ska³; ich udzia³ trudno jest dok³adnie oszacowaæ ze wzglêdu na trudnoœci
z analiz¹ iloœciow¹ chlotytu-smektytu. We frakcji ilastej zidentyfikowano illit, I-S oraz cztery fazy
chlorytu-smektytu o ró¿nej zawartoœci pakietów chlorytowych i smektytowych: 20% chlorytu/80%
smektytu (20Ch-S), 50% chlorytu/50% smektytu (50Ch-S), 90–95% chlorytu/10–5% smektytu (90–
95Ch-S), korrensyt.
Pod wzglêdem iloœciowym próbka Banie najbardziej odbiega sk³adem od pozosta³ych próbek ze
wzglêdu na wysok¹ (ponad 20%) zawartoœæ kalcytu, niewielk¹ goetytu, a we frakcji ilastej obecnoœæ
prawie wy³¹cznie illitu i I-S z bardzo niewielk¹ iloœci¹ Ch-S. Pozosta³e próbki (Huciañski Klin) s¹ raczej
jednorodne w sk³adzie. Zawieraj¹ kilka procent kalcytu, zwykle kilkanaœcie procent goetytu oraz znacz¹c¹ iloœæ Ch-S we frakcji ilastej. Próbki z Huciñskiego Klinu z najwy¿szej warstwy ³upkowej ze
sztolni 2 charakteryzuj¹ siê brakiem jarosytu, który zosta³ stwierdzony w pozosta³ych próbkach. We
frakcji ilastej, próbki ze sztolni 2 wyró¿nia obecnoœæ czterech faz Ch-S, przy czym najwiêkszy udzia³ ma
faza o najni¿szej zawartoœci pakietów chlorytowych. W sztolni 4 próbki z ni¿szej warstwy ³upków
charakteryzuj¹ siê podobnym sk³adem mineralnym. We frakcji ilastej zawieraj¹ równie¿ 4 fazy Ch-S,
jednak dominuje tu faza zawieraj¹ca 50% pakietów chlorytowych i smektytowych. W próbkach z wy¿szej warstwy ³upkowej w sztolni 4, w odró¿nieniu od pozosta³ych próbek zidentyfikowano trzy fazy
Ch-S: 50Ch-S, 90–95Ch-S i korrensyt, przy czym ten ostatni minera³ wystêpuje w iloœci wy¿szej ni¿
w innych próbkach.
Zespó³ minera³ów ilastych w badanych ska³ach jest bardzo interesuj¹cy i zdecydowanie ró¿ni siê od
grupy minera³ów ilastych zidentyfikowanych w ska³ach otaczaj¹cych o tym samym wieku. Wskazywa³oby to na anomalne warunki powstania minera³ów ilastych zwi¹zanych ze ska³ami manganowymi
w Tatrach. Obecnoœæ chlorytu-smektytu oraz korrensytu sugeruje na zwi¹zek z podmorska dzia³alnoœci¹
hydrotermaln¹.
Opublikowano artyku³: Jach R., Dudek T., 2005 (spis publikacji 1b) oraz prezentowano poster na
konferencji (abstrakt: Jach R., Dudek T., 2005 – spis publikacji: 1d)
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12. Rekonstrukcja wybranych œrodowisk l¹dowych w pó³nocnym Wietnamie
KBN 2 PO4D 046 26
Kierownik projektu: dr Anna Wysocka (UW)
Wykonawcy w ING PAN: mgr Nguyen Q. Cuong, dr Dariusz Gmur, dr Anna Œwierczewska
Data rozpoczêcia: 14.04.2004 r., data zakoñczenia: 13.10.2006 r.
Opracowano œrodowiska sedymentacji w basenach po³o¿onych wzd³u¿ uskoków Cao Bang-Tien
Yen oraz Hongai.
Wyniki opublikowano w: Wysocka A., Œwierczewska A., 2005 (spis publikacji: 1c) oraz przedstawiono na konferencji: Wysocka A., Œwierczewska A., Cuong N. C., Pha P. D. Huyen V. N., 2005 (spis
publikacji: 1d).
13. Uzyskiwanie zeolitów z popio³ów lotnych oraz ocena mo¿liwoœci ich praktycznego
wykorzystania
MNiI: 4 T12B 042 29
Kierownik projektu: dr Wojciech Franus (Politechnika Lubelska)
Wykonawcy w ING: dr Arkadiusz Derkowski
Czas trwania: 2005–2007
W ramach projektu – odnosz¹cego siê do zastosowañ technologicznych zeolitów z popio³ów lotnych – wykonano analizê iloœciow¹ zawartoœci syntetyzowanych faz typu X. Do pomiaru parametrów
teksturalnych i w³asnoœci otrzymanych materia³ów u¿yto zmodyfikowanych technik znanych ze studiów
krzemianów warstwowych (powierzchnia ca³kowita przy pomocy retencji EGME i pomiar CEC u¿ywaj¹c du¿ych jonów kompleksowych Co). Wyniki skorelowano z danymi teksturalnymi z adsorpcji
gazów. Pierwsza czêœæ projektu zaowocowa³a z³o¿eniem publikacji do druku.
14. Ewolucja chemizmu wód porowych i ich wp³yw na powstanie w³aœciwoœci zbiornikowych w
osadach dewonu i karbonu regionu krakowskiego
630/2005/Wn-07/FG-bp-tx/D
Projekt zlecany przez Ministerstwo Œrodowiska, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Koz³owski (UW)
Wykonawca w ING: dr Mariusz Paszkowski
Data rozpoczêcia: 17.10.2005 r.
Rozpoczêto prace przygotowawcze.

ZLECENIA I EKSPERTYZY WYKONANE W INSTYTUCIE
Zleceniodawca: Uniwersytetu Karola w Pradze
Datowanie osadów torfowiska Pryskyricny Dul w Czechach.
Wykonawcy: M. G¹siorowski i H. Hercman
Zleceniodawca: firma konserwatorska “Ars Longa” z Krakowa, Rynek G³ówny
Ekspertyza “Identyfikacja materia³ów kamiennych zastosowanych do konstrukcji detali
architektonicznych zamku Ksi¹¿ w Wa³brzychu”. Wykonawca: dr Mariusz Paszkowski.
Zleceniodawca: Instytut Nafty i Gazu
Separacja minera³ów ilastych, oznaczenie potasu w 4 próbkach metod¹ K-Ar
Zleceniodawca: Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH
Analizy sk³adu izotopowego wêgla i tlenu (14 próbek)
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Zleceniodawca: Uniwersytet im. M. Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
Oznaczenie zawartoœci pierwiastków g³ównych i œladowych metod¹ AAS w 52 próbkach
Oznaczenie sk³adu izotopowego tlenu i wêgla – 126 próbek
Dokumentacja fotograficzna SEM wraz z opisem i interpratcj¹ ró¿nych form wêglanów.
Zleceniodawca: Wydzia³ Geologii UW
Oznaczenie zawartoœci izotopowego Sm, Nd oraz Rb i Sr w separatach mineralnych w 16 próbkach
Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny
Wykonanie i interpretacja oznaczeñ izotopowych tlenu i wêgla w 120 próbkach
Wykonanie badañ izotopów wêgla i tlenu w 52 próbkach
Zleceniodawca: Instytut Nauk Geologicznych Akademii Nauk Rep. Czeskiej
Datowanie metod¹ U-Th 5 próbek korali i 8 próbek nacieków
Wykonanie i interpretacja datowania metod¹ Pb-210 1 profilu.
Zleceniodawca: Wydz. Biologii i Ochrony Œrodowiska Uniw. £ódzkiego
Wykonanie rejestracji cyfrowej obrazów SEM okrzemek
Zleceniodawca: GeoForschungZentrum, Potsdam
Datowanie metod¹ U-Th 5 próbek wêglanów.
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VI. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
Udzia³ w miêdzynarodowych programach badawczych
IGCP Project 469: “Variscan Terrestrial Biotas and Paleoenvironments”
Partnerzy: Department of Biodiversity and Systematic Biology, National Museums and Galleries of
Wales; Institute of Geology and Palaeontology, Charles University; Geological Institute, Bulgarian
Academy of Sciences; Department of Geology, University College of Cape Breton, Sydney, Nova Scotia.
Koordynatorzy: dr Christopher Jonathan Cleal, dr Stanislav Opluštil, prof. Yanaki Tenchov, prof. Erwin Zodrow, dr Marek Doktor
Uczestnicy z ING: dr Dariusz Gmur, dr Artur Kêdzior, dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska
Dla celów projektu opracowano warunki i œrodowisko powstania najm³odszych pok³adów wêgla
krakowskiej serii piaskowcowej oraz historii wype³niania basenu wêglonoœnego zag³êbia górnoœl¹skiego. Pok³ady wêgla krakowskiej serii piaskowcowej powstawa³y na obszarach pozakorytowych bez
znacz¹cego wp³ywu aktywnoœci koryt rzecznych. Materia³ fitogeniczny warstw libi¹skich akumulowany by³ w bardziej suchych warunkach w stosunku do warstw ³aziskich. Wyniki prac prezentowane
by³y podczas spotkania uczestników projektu w Cardiff. Zosta³a równie¿ z³o¿ona praca w Geological
Magazine.
Partner: Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia; Uniwersytet w Sofii, Bu³garia
Koordynatorzy: Dr Michail Popa, Prof. Tanaki Tenchov, Dr Mariusz Paszkowski
Wspó³praca dotyczy problematyki geotektonicznej pozycji, ewolucji i paleogeografii systemu synorogenicznych basenów karboñskich Pó³wyspu Ba³kañskiego w œwietle studiów proweniencji detrytusu. Otrzymano i zebrano próbki piaskowców do badañ proweniencji z praktycznie wszystkich
basenów karboñskich pó³wyspu ba³kañskiego (baseny Resica i Sirinia w Rumunii; Suva Planina w Serbii; Svoge i Dobrud¿a w Bu³garii, z tego ostatniego unikalne rdzenie wiertnicze).
IGCP Project 503: “Ordovician Palaeogeography and Palaeoclimate”
Uczestniczki z ING: dr Monika Masiak i dr Marzena Stempieñ-Sa³ek
Kontynuowano badania dotycz¹ce górnoordowickiego zlodowacenia, jego wp³ywu na zmiany w
sk³adzie zespo³ów palinomorf, zanikanie taksonów i odradzanie siê zespo³ów we wczesnym sylurze.
Miêdzynarodowy projekt badawczy ‘ALBICORE’
Temat: Otwornice bentoniczne i radiolarie albu basenu dolnosaksoñskiego –cykle biogeniczne i paleoproduktywnoœæ.
Partner: BGR, Hanower, RFN
Koordynatorzy: dr Juliane Fenner i dr Jaros³aw Tyszka
Trwaj¹ prace nad opublikowaniem rezultatów projektu.
ISOMAP-UK
Temat: A combined data – modelling investigation of water isotopes and their interpretation during rapid
climate-change events
NERC Reference Number: NER/T/S/2002/00460
Koordynatorzy: prof. Jonathan A. Holmes, prof. Timothy C. Atkinson
Uczestniczka z ING: dr hab. Helena Hercman
Kilkakrotnie pobierano próbki wody skapuj¹cej w miejscach pobrania próbek nacieków wytypow-
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anych do badañ paleoklimatycznych. Wykonano datowanie zakresu wzrostu 6 stalagmitów. Dwa z nich
zosta³y wykluczone z dalszych badañ (jeden by³ zanieczyszczony niewielka iloœci¹ materia³u detrytycznego, a drugi by³ starszy ni¿ badany odcinek czasu). Cztery stalagmity wybrane zosta³y do dalszych
badañ.
EUROPOLAR
Dr hab. Krzysztof P. Krajewski – polski uczestnik TECHCOM w European Polar Consortium, programu kategorii Era-Net Unii Europejskiej, realizuje zadanie 4.1 EPC “Establishing a Joint action plan
for European polar management resource utilization and mobilization of joint funding flows”.
6. Program Ramowy UE “Marie Curie Actions”
Dr Teresa Dudek – projekt indywidualny: Crystal chemistry and reaction paths of kaolinite-smectite mixed-layer clays (Krystalochemia i drogi reakcji mieszanopakietowych minera³ów ilastych typu
kaolinit-smektyt) realizowany w Mineralogy Department, Natural History Museum w Londynie.
Celem projektu by³o zbadanie struktury mieszanopakietowych minera³ów ilastych typu kaolinitsmektyt oraz mechanizmu ich formacji i transformacji. Wiêkszoœæ badanych próbek pochodzi³a z hydrotermalnego z³o¿a bentonitu Los Trancos w Hiszpani. Przeprowadzono nastêpuj¹ce badania eksperymentalne: dyfraktometria rentgenowska, termiczna analiza ró¿nicowa i termograwimetria, spektrometria
absorpcyjna w podczerwieni, mikroskopia elektronowa wysokiej rozdzielczoœci, analizy chemiczne,
nuklearny rezonans magnetyczny j¹der atomów 29Si oraz 6Li.
International Lithosphere Program
Dr hab. N. Bakun-Czubarow jest cz³onkiem grupy roboczej UDCCS zajmuj¹cej siê ultrag³êbok¹
subdukcj¹ skorupy kontynentalnej. W 2005 r uczestniczy³a w pracach grupy roboczej podczas 7.
Miêdzynarodowej Konferencji Eklogitowej w Seggau, gdzie prezentowa³a poster na temat: “Trace element abundances in rutile and Zr-in-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites”.

Wykaz tematów realizowanych w 2005 roku na podstawie umów
Nr

Temat

Wykonawca
w ING

Partner zagraniczny

Okres
realizacji

Chiny
1

Studium porównawcze kompleksów metamorficznych ultrawysokich ciœnieñ Chin i Polski

Czechy
Studium ska³ serii eklogitowo-granulitowej Gór
2
Rychlebskich i Z³otych z uwzglêdnieniem przejawów
metamorfizmu UHP
Porównanie zmian paleoklimatycznych zapisanych w
3
czwartorzêdowych osadach jaskiniowych w
wybranych rejonach Czech i Polski
4

Sedymentologia i architektura warstw siod³owych
(zabrskich) Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego

prof. Cong Bolin, prof.
dr hab. Nonna
Zheng Xiangshen, Instytut
Bakun-Czubarow
Nauk Geologicznych ChAN
ing. J. Fiala, Instytut
dr hab. Nonna
Geologiczny AN Rep.
Bakun-Czubarow
Czeskiej
prof. dr hab. Pavel Bosak,
dr hab. Helena
Instytut Geologiczny AN
Hercman
Rep. Czeskiej
prof.. Petr Martinec, CSC,
dr Marek Doktor Instytut Geoniki AN Rep.
Czeskiej

2004-2006

2003-2005

2003-2005

2003-2005

Dania
5

Rekonstrukcja zmian trofii i makrofitów w p³ytkich
jeziorach Polski i Danii

dr hab. Krystyna
Szeroczyñska

dr hab. Erik Jeppesen,
Narodowy Instytut Badania
Œrodowiska

2004-2006

dr hab. Krystyna
Szeroczyñska

dr Kaarina
Sarmaja-Korjonen,
Uniwersytet w Helsinkach,
Departament Geologii

2003-2005

Finlandia
6

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

Temat

Wykonawca
w ING

Partner zagraniczny

Okres
realizacji

prof. Jan Œrodoñ

Prof. Marc Amouric Centre
de Recherche en Matière
Condensée et Nanosciences
CNRS,Marseille

2005

dr Anna
Œwierczewska

dr Vratislav Hurai Dep. Of
Mineralogy and Petrology,
Comenius Univ. Bratys³awa

2004-2006

dr hab. Helena
Hercman

dr Pavel Bella Zarz¹d Jaskiñ
S³owackich, Liptowski
2002-2006
Mikulasz

prof. Teresa
Madeyska

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

prof. Krzysztof
Birkenmajer
prof. Antoni
Tokarski

dr Zoltan Pecskay Instytut
Badañ Nuklearnych WAN
dr Emõ Márton, Instytut
Geofizyczny Wêgier

Francja
7

Mikroskopia transmisyjna wysokiej rozdzielczoœci w
badaniach autigenicznych i detrytycznych
sk³adników Fe-illitów

S³owacja
Ewolucja fluidów w p³aszczowinie magurskiej i
8
dukielskiej oraz w basenie za³ukowym Karpat
Zachodnich
Rekonstrukcja rozwoju systemów krasowych
wybranych jaskiñ S³owacji na podstawie badañ
9
izotopowych (datowanie metod¹ uranowo-torow¹,
analizy sk³adu izotopów stabilnych)
Ukraina

10

Œrodowisko plejstocenu i stratygrafia stanowisk
paleolitycznych Ukrainy i Polski

Wêgry
Datowanie radiometryczne i petrologia wybranych
11
ska³ magmowych Karpat polskich i Dolnego Œl¹ska
Badania paleomagnetyczne w polskim segmencie
12
Karpat Zewnêtrznych i w zapadlisku przedkarpackim
Wietnam
13

prof. Antoni
Badania spêkanych klastów w pó³nocnym Wietnamie
Tokarski

2003-2005

2005-2007
2005-2007

prof. Nguyem Trong Yem
Instytut Nauk Geologicznych
2005-2007
Wietnams kaAkademia
Nauki i Technologii

Sprawozdania z realizacji tematów
CHINY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i CHAN
1. Temat: Studium porównawcze kompleksów metamorficznych ultrawysokich ciœnieñ Chin i Polski
Partner: Instytut Nauk Geologicznych Chiñskiej Akademii Nauk w Pekinie
Koordynatorzy: doc. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, prof. dr Mingguo Zhai
Dr hab. Nonna Bakun-Czubarow by³a goœciem Instytutu Geologii i Geofizyki ChAN w Pekinie,
w dniach 31.08.-12.09. r. Wziê³a udzia³ w wycieczce geologicznej do wyst¹pieñ ska³ proterozoiku we
wschodniej czêœci kratonu pó³nocno-chiñskiego (sino-koreañskiego), na trasie Pekin–Jixian–Zunhua–
Chuangzou–Jinan–Weifang–Laiyang–Yantai–Pekin, podczas której pobra³a reprezentatywne próbki
ska³. Z³o¿y³a wizytê w Zak³adzie Tektonicznej Ewolucji Litosfery Instytutu Geologii i Geofizyki ChAN,
gdzie dyskutowa³a z prof. Ye Kai i dr Liu Jingbo problemy spektrometrii widm Ramana w minera³ach tytanu tworz¹cych wrostki w ultrawysokociœnieniowych granatach a tak¿e sprawê wspólnej publikacji
wyników badañ metod¹ spektrometrii ramanowskiej minera³ów ultrag³êbokiego pochodzenia z masywu
czeskiego. W dniach 10. i 11. wrzeœnia 2005 r. wziê³a udzia³ w miêdzynarodowym sympozjum zorganizowanym przez International Association for Gondwana Research oraz IGiG ChAN, na którym
wyg³osi³a referat pt.: Neoproterozoic Volhynian Flood Basalts in western margin of East European Craton – their relevance to the breakup of Rodinia (Bakun-Czubarow N., Bia³owolska A., Fedoryshyn Yu,
Abstrakt: spis publikacji 1d).
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CZECHY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiêdzy PAN i ANRC
2. Temat: Studium ska³ serii eklogitowo-granulitowej Gór Rychlebskich i Z³otych z uwzglêdnieniem
przejawów metamorfizmu UHP.
Partner: Instytut Geologiczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze
Koordynatorzy: dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, dr ing. Jiøi Fiala
Przedmiotem badañ by³ akcesoryczny rutyl w ska³ach serii eklogitowo-granulitowej jednostki
Giera³towa w kopule orlicko-œnie¿nickiej (OSD). W minerale tym analizowano zawartoœci kompatybilnych (Fe, Cr, Zr, Nb) i niekompatybilnych (Si, Al., Ca) pierwiastków œladowych. Stwierdzono znaczne wzbogacenie w Zr rutylu ze ska³ badanej serii w porównaniu z rutylem z pozosta³ych eklogitów OSD.
Na 12. Sesji Sekcji Petrologii PTMin prezentowano poster na temat: Trace element abundances in rutile
from eclogite-granulite rock series of the Z³ote Mountains in the Sudetes (SW Poland). Publikacja pod
tym samym tytu³em: Bakun-Czubarow N., Kusy D., Fiala J. (spis publikacji: 1c)
3. Temat: Porównanie zmian paleoklimatycznych zapisanych w czwartorzêdowych osadach
jaskiniowych w wybranych rejonach Czech i Polski
Partner: Instytut Geologiczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze
Koordynatorzy: dr hab. Helena Hercman, prof. dr hab. Pavel Bosak
Wykonano seriê analiz metod¹ uranowo-torow¹ nacieków z jaskiñ wybranych rejonów Czeskiej
Republiki, S³owenii, S³owacji, Rumunii i Polski. By³y to kontynuacje wczeœniej rozpoczêtych badañ
(np. jaskinie: Bozkovska, Botovska, Bielska, Œnie¿na) jak i wstêpne analizy (np. jaskinie: Postojna,
Krizna, Grzeœkowa Dziura). Wykonano syntezê prac prowadzonych w Jaskini Bielskiej. Na podstawie
uzyskanych wyników stworzono model wieloetapowego rozwoju jaskini i wykazano jej zdecydowanie
starszy wiek ni¿ dotychczasowo przyjmowano. Wyniki prezentowano na miêdzynarodowych konferencjach w Grecji i na S³owacji (abstrakty: Bella P. i inni 2005; Hercman H., Bella P. i inni 2005; spis
publikacji 1d)
4. Temat: Sedymentologia i architektura warstw siod³owych (zabrskich) Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego
Partner: Instytut Geoniki Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Ostrawie
Koordynatorzy: dr Marek Doktor, prof. Petr Martinec
W bie¿¹cym roku dokonano syntezy gromadzonych przez ubieg³e lata materia³ów i informacji.
Wykazano, ¿e osady piaskowcowe warstw zabrskich w po³udniowo-zachodniej czêœci GZW deponowane by³y w obrêbie traktów rzek roztokowych. W kierunku pó³nocnym nastêpuje ewolucja systemu
rzecznego od roztokowego do meandruj¹cego. Zatem transport materia³u klastycznego w trakcie depozycji warstw zabrskich odbywa³ siê z po³udnia ku pó³nocy i pó³nocnemu wschodowi. Efektem prac jest
przygotowana publikacja (patrz raport z zadania 5.6), któr¹ uczestnicy zamierzaj¹ z³o¿yæ do druku w
Studia Geologica Polonica w 2006 roku.
DANIA
Temat w³¹czony w Program Miêdzyrz¹dowy
5. Temat: Rekonstrukcja zmian trofii i makrofitów w p³ytkich jeziorach Polski i Danii
Partner: National Environmental Research Institute, Silkeborg
Koordynatorzy: dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr hab. Erik Jeppesen
Realizacja tematu czasowo zawieszona.
FINLANDIA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiêdzy PAN i AF
6. Temat: Rekonstrukcja holoceñskich zmian klimatu na podstawie analizy mikroszcz¹tków w
osadach jezior Finlandii i Polski
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Partner: Departament Geografii Uniwersytetu w Helsinkach
Koordynatorzy: dr hab. Krystyna Szeroczyñska, prof. Atte Korhola
Przedyskutowano wyniki otrzymane dla wytypowanych stanowisk jeziornych z Polski i Finlandii.
Wybrano gatunki wskaŸnikowe Cladocera, na podstawie których zostanie przeprowadzona rekonstrukcja zmian klimatycznych jakie zachodzi³y w okresie ostatnich 10000 lat. Wykonano opis morfologiczny
szcz¹tków Cladocera oraz wytypowano i przygotowano fotografie szcz¹tków znalezionych w osadach
jezior polskich i fiñskich. Materia³ stanowiæ bêdzie treœæ przygotowywanego do druku atlasu do identyfikacji szcz¹tków.
FRANCJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i CNRS
7. Temat: Mikroskopia transmisyjna wysokiej rozdzielczoœci w badaniach autigenicznych
i detrytycznych sk³adników Fe-illitów
Partner: Centre de Recherche en Matière Condensée et Nanosciences CNRS, Marseille
Koordynatorzy: prof. dr hab. Jan Œrodoñ, prof. Marc Amouric
Wspó³praca polega na badaniu illitów jeziornych z Masywu Centralnego w celu opracowania
mechanizmu krystalizacji – prawdopodobnie heterogenicznej – illitu ¿elazistego w jeziorach alkalicznych na glinowych mikach detrytycznych. Obserwacje mikroskopowe HRTEM i analityka chemiczna
w mikroobszarze pozwoli³a na potwierdzenie wstêpnych hipotez. W centrum w Marsylii przebywa³ dr
A. Derkowski – w celach szkoleniowych.
S£OWACJA
Porozumienie o wspó³pracy miêdzy PAN i SAN
8. Temat: Ewolucja fluidów w p³aszczowinie magurskiej i dukielskiej oraz w basenie za³ukowym
Karpat Zachodnich
Partner: Dep. of Mineralogy and Petrology, Comenius Univ., Bratislava
Koordynatorzy: dr Anna Œwierczewska, dr Vratislav Hurai
Prowadzono prace terenowe we wschodniej S³owacji na obszarze pomiêdzy Medzilaborcami na
pó³nocym zachodzie a Ubl¹ na po³udniowym wschodzie. Obiektem badañ by³a wschodnia czêœæ p³aszczowiny magurskiej w strefie nasuniêcia frontalnego oraz ca³a p³aszczowina dukielska. Opróbowano 65
ods³oniêæ. Pobierano próbki i³owców, które pos³u¿¹ do okreœlenia maksymalnych paleotempertur, które
oddzia³ywa³y na ska³y w tym rejonie. Wytypowano 4 stanowiska do badañ wype³nieñ mineralych szczelin ciosowych i drobnych uskoków. W stanowiskach tych pobrano kilka prób kalcytowych i kalcytowokwarcowych. Wyniki dotychczasowych badañ prezentowano na dwóch konferencjach: Hurai V., Œwierczewska A., Tokarski A., Kotulova J., Biron A., Milicka J., Hrusecky I., Marko F., 2005 (spis publikacji
1d) oraz Œwierczewska A., Tokarski A., Hurai V., 2005 (spis publikacji 1c).
9. Temat: Rekonstrukcja rozwoju systemów krasowych wybranych jaskiñ S³owacji na podstawie
badañ izotopowych (datowanie metod¹ uranowo-torow¹, analizy sk³adu izotopów stabilnych)
Partner: Zarz¹d Jaskiñ S³owackich, Liptowski Mikulasz
Koordynatorzy: dr hab. Helena Hercman i dr Pavel Bella
Przeprowadzono prace terenowe w Jaskini Slobody (Dolina Demianowska, Ni¿nie Tatry). Wykonano dokumentacje stanowisk i pobrano próby nacieków do badañ z Pekelnego Domu, Velkego
Domu, Razcestia i Hlinenej Chodby. Datowanie pobranych próbek wykonane zosta³o w ramach zadania
badawczego 7.7. Wykonano 63 analizy. Wykazano, ¿e wiek nisko po³o¿onych korytarzy systemu jest
starszy ni¿ dotychczas przypuszczano a rozwój jaskini by³ zdecydowanie bardziej skomplikowany ni¿
zak³adane modele. Syntetyczne opracowanie wyników przedstawiono na V Konferencji “Vyskum,
Vyuzivanie a Ochrana Jaskyn” w Liptowskim Mikulaszu: H. Hercman, P. Bella, M. Gradziñski, P. Bosak, J. G³azek, T. Nowicki, G. Sujka, S. E. Lauritzen – Age of Demänová Cave System Based on U-series
Dating of Speleothems.
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UKRAINA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN, NANU i Uniw. Lwowskim
10. Temat: Œrodowisko plejstocenu i stratygrafia stanowisk paleolitycznych Ukrainy i Polski
Partner: Instytut Ukrainoznawstwa i Instytut Nauk Geologicznych NANU, Wydzia³ Geografii Uniwersytetu we Lwowie,
Koordynatorzy: prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Oleksandr Sytnyk, dr Maryna Komar, doc. dr hab.
Andrej Bogucki
W roku 2005 temat realizowany by³ czêœciowo w oparciu o grant KBN 3 PO4D 03425. Przeprowadzono badania terenowe w dolinie Dniestru, pobrano seriê próbek plejstoceñskich ¿wirów rzecznych, okreœlono ich sk³ad ziarnowy i litologiczny. Dr M. Komar (z Instytutu Nauk Geologicznych
NANU w Kijowie), wykona³a analizê py³kow¹ dolnej czêœci profilu osadów lessowo-glebowych stanowiska w Radymnie ko³o Przemyœla. Wyniki badañ przedyskutowano w czasie jej pobytu w Polsce jesieni¹ 2005 r. i zestawiono z wynikami badañ stosunków izotopowych wêgla i tlenu w autogenicznych
i biogenicznych wêglanach wyseparowanych z osadów ods³oniêtych w kilku profilach ko³o Przemyœla.
Badania izotopowe realizowane s¹ w ramach planu dzia³alnoœci statutowej.
Wyniki przedstawiono na konferencji (Boguckyj A., i inni 2005, spis publikacji 1d) oraz przygotowano wspóln¹ publikacjê i z³o¿ono j¹ do Studia Quaternaria.
WÊGRY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i WAN
11. Temat: Datowanie radiometryczne i petrologia wybranych ska³ magmowych karpat polskich
i Dolnego Œl¹ska
Partner: Institute of Nuclear Research, Hungarian Academy of Sciences
Koordynatorzy: prof. Krzysztof Birkenmajer, dr Zoltán Pécskay
Dr Zoltán Pécskay podczas pobytu w Polsce opracowa³ wspólnie z prof. K. Birkenmajerem tekst
publikacji pt.: Radiometric dating of the tertiary volcanics in Lower silesia, Poland. V. K-Ar and palaeomagnetic data from Late Oligocene to Early Miocene basaltic rocks of the North Sudetic Depression
oraz wyg³osi³ referat w ING w Warszawie pt.: On the basic assumption in K-Ar dating mathod: application to the geochronology of igneous rocks of the Carpathian-Pannonian Region (CPR).
12. Temat: Badania paleomagnetyczne w polskim segmencie Karpat Zewnêtrznych i w zapadlisku
przedkarpackim
Partner: Instytut Geofizyczny Wêgier
Koordynatorzy: doc. dr hab. Antoni Tokarski, dr Emö Márton
Zakoñczono opracowanie laboratoryjne prób zebranych w roku 2004 w obrêbie p³aszczowiny
œl¹skiej oraz w kopalni Be³chatów. Dla wiêkszoœci stanowisk w p³aszczowinie œl¹skiej uzyskano wyniki
pozytywne wskazuj¹ce na po-oligoceñsk¹ sinistraln¹ rotacjê tej p³aszczowiny. Dla wszystkich prób zebranych w kopalni Be³chatów uzyskano wyniki negatywne. Kontynuowano badania terenowe w p³aszczowinie œl¹skiej oraz przeprowadzono opróbowanie ska³ miocenu w kopalni Bogatynia. W sumie
opróbowano 12 stanowisk, w których ³¹cznie nawiercono 74 rdzenie. Przeprowadzono strukturalne badania terenowe w strefie tektonicznej Darnó oraz w rejonie historycznych trzêsieñ ziemi na Ma³ej
Nizinie Wêgierskiej. Przygotowano publikacjê do druku: Márton E., Tokarski A.K., Krejèi O., Rauch M.
& Œwierczewska A. “Large-scale Neogene tectonic rotations of the Carpathian Foredeep (Poland and
Czech Republic)”.
WIETNAM
13. Temat: Geotektonika pó³nocnego Wietnamu
Partner: Instytut Nauk Geologicznych VAST
Koordynatorzy: prof. dr A.K. Tokarski (Polska), prof. dr N.T. Yem (Wietnam)
Opracowywano dane strukturalne i geomorfologiczne zebrane w czasie prac terenowych prowadzonych w pó³nocnym Wietnamie w latach 2000-2004.
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Wyniki dotychczasowych badañ opublikowano w: Cuong N. Q., Zuchiewicz W., Huyen N. X. &
Pha P. D. 2005 (spis publikacji 1c) oraz przedstawiono na VI Ogólnopolskiej Konferencji “Neotektonika
Polski” (Zuchiewicz W., Cuong N. Q. 2005, abstrakt – spis publikacji 1d).

Placówki, z którymi Instytut wspó³pracowa³ bez umów
CZECHY
Temat: Poszukiwanie obszarów Ÿród³owych wype³nienia póŸnokarboñskiego basenu wêglonoœnego
GZW
Partner: Uniwersytet Karola w Pradze
Koordynatorzy: dr Artur Kêdzior, dr Stanislav Opluštil, z ING uczestnicz¹ równie¿: dr Monika Kusiak,
dr Mariusz Paszkowski.
Podczas wyjazdu terenowego na terenie Czech zosta³y opróbowane masywy ska³ krystalicznych
oraz górnokarboñskie osady basenów œródgórskich w zachodnich Czechach. W celu okreœlenia po³o¿enia obszarów Ÿród³owych póŸnokarboñskiej molasy górnoœl¹skiej zosta³y pobrane próby z Altenberg-Teplice Caldera, Central Bohemian Pluton oraz dewoñskich ska³ osadowych terranu Brna-Górnego
Œl¹ska. Po ich pokruszeniu i wstêpnej separacji minera³ów ciê¿kich, separaty zosta³y wys³ane do Center
for Chronological Research w Nagoi do dalszych badañ.
FRANCJA
Temat: Datowanie K-Ar illitu-smektytu
Partner: Centre de Geochimie de la Surface ULP-CNRS, Strasbourg
Koordynatorzy: prof. Jan Œrodoñ, prof. Norbert Clauer
Wieloletnia wspó³praca w zakresie technik datowania K-Ar oraz datowania procesów geologicznych na drodze pomiarów K-Ar minera³u mieszanopakietowego illit-smektyt. W roku 2005 przedmiotem wspó³pracy by³a redakcja publikacji opartej na wynikach uzyskanych w latach poprzednich: Jan
Œrodoñ, Norbert Clauer, Micha³ Banaœ, and Artur Wójtowicz – K-Ar evidence for a Mesozoic thermal
event overprinting burial diagenesis of the Carboniferous Upper Silesia Coal Basin (z³o¿ona w redakcji
Clay Minerals).
JAPONIA
Temat: Datowanie monacytów metod¹ CHIME
Partner: Centre of Geochronological Research, Nagoya University
Koordynatorzy: dr Monika A. Kusiak, prof. Kazuhiro Suzuki
Dotychczasowe wyniki wspó³pracy przedstawiono na konferencji w Townsville (Australia)
(abstrakt: Kusiak M.A., Suzuki, K. & Dunkley D.J. – spis publikacji 1d). Dr M. Kusiak przebywa w CGR
na dwuletnim stypendium szkoleniowym ufundowanym przez Japanese Society for the Promotion of
Science.
KANADA
Temat: Chemical dating study in the Lower Belt-Purcell Supergroup, Western North America:
Provenance and Diagenetic Implications
Partner: Dept. Of Geol. Sc., Univ. Saskatchewan
Koordynatorzy: dr Monika A. Kusiak, dr Ignacio Gonzalez-Alvarez
Wyniki wspólnych badañ przedstawiono na konferencji GAC-MAC, Joint Annual Meeting (abstrakt: González-Álvarez I., Kusiak M. A. & Kerrich R., 2005, spis publikacji 1 d) oraz w z³o¿onej do
druku publikacji (spis publikacji 2b).
NIEMCY
Partner: Institut für Geologie und Mineralogie, Universität Erlangen-Nürnberg.
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Koordynatorzy: dr Hubert Wierzbowski, dr Michael Joachimski
Rozpoczêto wspólne badania nad rekonstrukcj¹ klimatu jury œrodkowej (bajos – baton) na podstawie sk³adu izotopowego wêgla i tlenu biogenicznych wêglanów morskich i l¹dowej materii organicznej.
PORTUGALIA
Temat: The material sources and processes during the infilling of estuaries in Algarve, South
Portugal
Partner: CIMA – Centro de Inv. Marinha e Ambiental, Universidade do Algarve, 8000-117 Faro, Portugal
Koordynatorzy: dr Andrzej Wilamowski, prof. dr hab. Tomasz Boski
Kontynuowano wspó³pracê, przygotowano 3 publikacje (Wilamowski A., Boski T., 2005 – spis
publikacji: 1c.)
ROSJA
Temat: Dynamika jurajskich zespo³ów otwornicowych w dolnej i œrodkowej jurze (porównanie
zespo³ów Kaukazu i pieniñskiego pasa ska³kowego)
Partner: Geology-Geography Faculty, Rostov State University,
Koordynatorzy: Dmitry A. Ruban, dr Jaros³aw Tyszka
Badania dynamiki zespo³ów otwornic bentonicznych w dolnej i œrodkowej jurze przeprowadzono
na podstawie danych z basenu pó³nocno-zachodniego Kaukazu. Okresy najwiêkszego zró¿nicowania
gatunkowego przypadaj¹ na póŸny synemur – pliensbach, póŸny toark – wczesny aalen oraz póŸny bajos. Znacz¹ce spadki zró¿nicowania pokrywaj¹ siê z wczesnym toarkiem i œrodkowym/póŸnym aalenem. Pierwszy z kryzysów biotycznych prawdopodobnie odpowiada wielkiemu wymieraniu zwi¹zanemu z globalnym dolnotoarckim wydarzeniem anoksycznym. Drugi z epizodów jest bardziej zagadkowy, ale charakterystyczna jest jego korelacja z regionalnym wydarzeniem anoksycznym zapisanym
w osadach ³upków sferosyderytowych pieniñskiego pasa ska³kowego. Badania zakoñczono wspóln¹
publikacj¹ : Ruban D.A., Tyszka J., 2005 (spis publikacji 1b).
RUMUNIA
Temat: Jurajskie osady wêglonoœne rejonu Banatu – porównanie z analogicznymi osadami na terenie
Polski.
Partner: Uniwersytet w Bukareszcie
Koordynatorzy: dr Artur Kêdzior, dr Mihai Popa
Podczas rekonesansowych prac terenowych w po³udniowo-zachodniej Rumunii wytypowano
ods³oniêcia, które bêd¹ w latach nastêpnych podlegaæ szczegó³owym badaniom oraz oraz omówiono ich
zakresu. Osady wêglonoœne w rejonie Banatu, ods³oniête s¹ w kilku kopalniach odkrywkowych, co pozwala na przeprowadzenie szczegó³owych analiz sedymentologicznych sukcesji rozpoczynaj¹cej siê
osadami typu red-beds, a koñcz¹cej siê osadami deponowanymi w stagnuj¹cych wodach jeziornych. Podobna sukcesja osadów tego samego wieku, zawieraj¹ca równie¿ pok³ady wêgla (warstwy blanowickie),
zosta³a stwierdzona miêdzy innymi w rejonie Zawiercia. Stwarza to mo¿liwoœæ porównania warunków
akumulacji osadów wêglonoœnych w Polsce i Rumunii.
SERBIA
Partnerzy: Instytut Fizyki J¹drowej PAN w Krakowie, Oœrodek Badawczy w Krakowie ING PAN,
Instytut Fizyki J¹drowej w Belgradzie (Vinèa ECE Lab. Advanced Research)
Koordynatorzy: doc. dr hab. Pawe³ Olko, dr Krzysztof Kozak, dr Mariusz Paszkowski, dr Zora unic
Wspó³praca dotyczy interdyscyplinarnych badañ anomalii radonowej w miejscowoœci Niška
Banja. Centralna czêœæ uzdrowiska Niška Banja jest zbudowana na p³ycie holoceñskiego trawertynu,
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wykazuj¹cego wysoki poziom naturalnej radioaktywnoœci. Program dotychczasowych badañ obejmowa³ zwiad geologiczny i pomiary za pomoc¹ systemu detektorów Radosys (CR 39) koncentracji radonu
w budynkach i na zewn¹trz. Œrednioroczne stê¿enie radonu siêga 1630Bq/m3 na obszarze zabudowanym
na trawertynach i odpowiednio 709 Bq/m3 na aluwiach. W œwietle pomiarów wykonanych zarówno
w budynkach jak i poza nimi, mo¿na stwierdziæ ¿e rejon uzdrowiska Niška Banja nale¿y zaliczyæ do
obszarów z wybitnie podwy¿szon¹ radioaktywnoœci¹ naturaln¹. Pomiary i obserwacje wskazuj¹ ¿e podstawowymi czynnikami kontroluj¹cymi stê¿enie radonu s¹ geologiczne i geofizyczne w³asnoœci pod³o¿a
oraz konstrukcja budynków. Istotnym zadaniem jest identyfikacja pierwotnych, geologicznych Ÿróde³
radonu i radu w zmineralizowanych wodach: anomalii, a nawet z³ó¿ uranu, zlokalizowanych najprawdopodobniej w pobliskim masywie górskim Suva Planina.
Przygotowano wspóln¹ publikacjê: Z. S. unic, I.V. Yarmoshenko, A. Birovljev, F. Bochicchio,
M.Quatro, B.Obryck, M. Paszkowski, I. Èelikoviæ, A.Demajo, P.Ujiæ, M.Budzanowski, P. Olko, J.P.Mc
Laughlin & M.P.R.Waligorski. Radon Survey in High Natural Radiation of Region Niška Banja in Serbia, do “Journal of Environmental Radioactivity”.
S£OWACJA
Temat: Metodologia pomiarów CEC dla minera³ów ilastych i materia³ów mikroporowatych.
Partner: Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
Koordynatorzy: dr Adriana Czimerova, dr Arkadiusz Derkowski
Wspó³praca dotyczy metodologii pomiaru pojemnoœci jonowymiennej przy pomocy du¿ych jonów
kompleksowych oraz ma³ych jonów metali, co pozwoli okreœliæ charakterystykê teksturaln¹ materia³ów
mikroporowatych.
Temat: Historia diagenezy basenu fliszowego Podhala i Orawy
Partner: Institute of Geology SAV, Banska Bystrica
Koordynatorzy: prof. Jan Œrodoñ, dr Adrian Biron
W roku 2005 przedmiotem wspó³pracy by³a redakcja publikacji opartej na wynikach uzyskanych
w latach poprzednich: Jan Œrodoñ, Magdalena Kotarba, Adrian Biroò, Piotr Such, Norbert Clauer iArtur
Wójtowicz – Diagenetic History of the Podhale-Orava Basin and the Underlying Tatra Sedimentary
Structural Units (Western Carpathians): Evidence from XRD and K-Ar of Illite-Smectite, z³o¿ona do
druku w Clay Minerals.
USA
Temat: Delty krawêdzi szelfu: czynniki rozwoju oraz rola w dostawie materia³u klastycznego do
œrodowiska g³êbokomorskiego.
Partner: University of Texas at Austin, Jackson School of Geosciences
Koordynatorzy: dr hab. Szczepan Porêbski, prof. Ronald J. Steel
Kontynuowano badania terenowe ogniwa Brooks formacji Rock Springs (kampan) na pograniczu
Wyoming i Utah. Celem prac jest udokumentowanie zmiennoœci facjalnej i architektury depozycyjnej
delty szelfu wewnêtrznego w przekroju regionalnym równoleg³ym do kierunku progradacji. Opracowano publikacjê przyjêt¹ do druku: Porêbski S., Steel R.J., 2006 (spis publikacji 2b)
Partner: CASE Western Reserve University, Cleveland
Koosrdyatorzy: prof. Samuel Savin, dr Andrzej Wilamowski
Dr A. Wilamowski przebywa³ w CASE Western Reserve University w Cleveland celem zorganizowania przejêcia podarowanej Instytutowi przez CASE linii krzemianowej t.j. wyposa¿enia laboratorium, które s³u¿y do ekstrakcji tlenu z krzemianów.
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Cz³onkostwo z wyboru w miêdzynarodowych organizacjach naukowych
Dr Nonna Bakun-Czubarow
• Jest od 1993 r. cz³onkiem 16-osobowego Komitetu Koordynacyjnego Miêdzynarodowych Konferencji Eklogitowych (International Eclogite Conference Co-ordinating Committee – IECCC). Komitet
ten dzia³a w ramach International Lithosphere Program (ILP). W 2005 r. zosta³a wybrana na czwart¹
4-letni¹ kadencjê.
• Cz³onek grupy roboczej UDCCS (Ultra Deep Continental Crust Subduction), zajmuj¹cej siê
ultrag³êbok¹ subdukcj¹ skorupy kontynentalnej, dzia³aj¹cej w ramach International Lithosphere Program (ILP) od 2005 r.
• Narodowy korespondent Miêdzynarodowej Asocjacji Wulkanologii i Chemii Wnêtrza Ziemi
(IAVCEI), od 1978 r.
Prof. Maria Borkowska
• Jest od 1963 roku cz³onkiem Société Française de Minéralogie et de Cristallographie
Prof. Jan Dowgia³³o
• Wybrany na cz³onka honorowego Miêdzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów
• Cz³onek Kolegium Redakcyjnego Environmental Geology od 1998 r.
• Cz³onek Kolegium Redakcyjnego Hydrogeology Journal od 1999 r.
Dr Dariusz Gmur
• Cz³onek International Committee for Coal and Organic Petrology od 2004 r.
Dr hab. Helena Hercman
• Cz³onek Komitetu Narodowego INQUA – Miêdzynarodowej Unii Badañ Czwartorzêdu.
Dr Monika Kusiak
• Cz³onek European Microbeam Analysis Society, EMAS, wybór w 2002 r.
• Cz³onek International Association of Sedimentologists, IAS, wybór w 2002 r.
Prof. Teresa Madeyska
• Cz³onek Komitetu Narodowego INQUA – Miêdzynarodowej Unii Badañ Czwartorzêdu.
Dr Ryszard Myczyñski
• Cz³onek z wyboru w zarz¹dach 4 podkomisji dzia³aj¹cych w ramach Miêdzynarodowej Podkomisji
Stratygrafii Jury (International Subcommission on Jurassic Stratigraphy)
Dr hab. Szczepan Porêbski
• Geologica Carpathica, cz³onek Rady Redakcyjnej, od 2000 r.
• Deutsche Forschungsgemeinschaft, od 2001 r. cz³onek panelu recenzentów DFG dla programu priorytetowegp p.t. “Dynamics of Sedimentary Systems under Varying Stress Conditions”.
Dr Adam Porowski
• Cz³onek Komisji Wód Mineralnych i Termalnych IHA od 2001 r.
Dr hab. Krystyna Szeroczyñska
• Sekretarz Komitetu Narodowego INQUA – Miêdzynarodowej Unii Badañ Czwartorzêdu.
Prof. Jan Œrodoñ
• European Clay Groups Association (Europejska Asocjacja Grup Ilastych), w 2003 r. wybór na prezydenta asocjacji na 4-letni¹ kadencjê
• European Clay Groups Association, cz³onek rady redakcyjnej Clay Minerals od 1992 r.
Czeska i S³owacka Grupa Ilasta, cz³onek honorowy od 1996 r.
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Dr Anna Œwierczewska
• Skarbnik miêdzynarodowego stowarzyszenia Galicia Tectonic Group, ostatnie posiedzenie w lutym
2005 r.
Prof. Antoni Tokarski
• Prezes miêdzynarodowego stowarzyszenia Galicia Tectonic Group od roku 2001, ostatnie posiedzenie w lutym 2005 r.
Dr Jaros³aw Tyszka
• Czlonek Cushman Foundation for Foraminiferal Research (Waszyngton), od 1992 r.
• Cz³onek korespondent Niemieckiej Komisji Stratygrafii Kredy, od 1999 r.
Prof. Andrzej ¯elaŸniewicz
• Cz³onek zespo³u redakcyjnego Geolines, wyd. Akademii Nauk Republiki Czeskiej od 2002 r.
• Cz³onek zespo³u redakcyjnego Zeitschrift fuer Geologische Wiessenschaften od 2002 r.

Miêdzynarodowa wymiana osobowa
Lista wyjazdów
Dr R. Bachliñski
Rosja, St. Petersburg, 24-29.04.2005, badawczy, Russian Center of Isotopic Research finansowanie: grant

Dr hab. N. Bakun-Czubarow
Austria, Seggau, 1.07-9.07.2005, konferencja i organizacyjny, finansowanie: International Lithosphere Program i ING zadanie
4.2
Chiny, Pekin, 31.08-12.09.2005, badawczy i konferencja, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/ChAN i Wydz. VII PAN

Dr A. Derkowski
Szwajcaria, Lozanna, 10-17.04.2005, szkoleniowy, finansowanie: strona zapraszaj¹ca – THERMO Co.
Francja, Marsylia, 06-20.12.2005, Centre de Recherche en Matière Condensée et Nanosciences CNRS, finansowanie: grant
i wymiana bezdewizowa PAN-CNRS.

Prof. J. Dowgia³³o
Hiszpania, Huesce, 30.08-5.09.2005, organizacyjny, posiedzenie AIH, finansowanie: grant
Turcja, Antalya, 21-24.04.2005, szkoleniowy, finansowanie: stypendia i grant.

Dr T. Dudek
Wielka Brytania, Londyn, 1.01-19.06.2005, Mineralogy Department, Natural History Museum, badawczy, finansowanie;
stypendium “Marie Curie” (Unia Europejska).
USA, Burlington, 11-15.06.2005, konferencyjny, finansowanie: stypendium “Marie Curie” (Unia Europejska).
Wielka Brytania, Keele University, 12-14.09.2005, konferencyjny, finansowanie: grant
Wielka Brytania, Londyn, 9.09-4.10.2005, Mineralogy Department, Natural History Museum, konsultacyjno-badawczy,
finansowanie: ING zadnie 5.2 oraz œrodki w³asne.

Dr D. Gmur
Wielka Brytania, Cardiff, 10-18.04.2005, konferencyjny, finansowanie: organizator IGCP 469

Dr hab. M. Hakenberg, dr J. Œwidrowska
Ukraina, Lwów, 20-26.06.2005, konsultacja w Ukraiñskim Instytucie Geologicznym, finansowanie: grant
Francja, Masylia, 10-17.10.2005, konferencyjny, finansowanie: grant

Dr hab. H. Hercman
Grecja, Ateny, 18-29.08.2005, konferencyjny, finansowanie: ING zadania 1.4 i 7.7.

Dr hab. H. Hercman i mgr G. Sujka
S³owacja, Dolina Demianowska, 14-19.04.2005, badawczy, Zarz¹d Jaskiñ S³owackich w Liptowskim Mikulaszu.
Finansowanie: ING zadanie 1.4 i strona s³owacka (noclegi).
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S³owacja, Dolina Demianowska, 26-30.09.2005, konferencyjny, Zarz¹d Jaskiñ S³owackich w Liptowskim Mikulaszu, finansowanie: ING zadanie 1.4.

Mgr P. Karcz (doktorant)
Spitsbergen, Archipelag Svalbard. 10.07-03.10.2005, Polska wyprawa badawcza, finansowanie: projekt zamawiany

Dr T. Kawiak
Szwajcaria, Lozanna, 10-17.04.2005, szkoleniowy, finansowanie: strona zapraszaj¹ca – THERMO Co.

Dr A. Kêdzior
Wielka Brytania, Cardiff, 10-18.04.2005, konferencyjny, finansowanie: organizator IGCP 469
Republika Czeska, 23-27.05.2005, badawczy, finansowanie: ING zadania 6.5, 6.6 i 6.7.
Rumunia, rejon Banatu, 22-31.08.2005, badawczy, finansowanie: ING zadania 6.5 i 6.6.

Dr hab.K. P. Krajewski
Spitsbergen, Archipelag Svalbard, 10.07-03.10.2005. Polska wyprawa badawcza, finansowanie: projekt zamawiany
Belgia, Bruksela, 2-4.05.2005, European Polar Board, organizacyjny, finansowanie: European Polar Consortium

Dr M. A. Kusiak
Japonia, Nagoya, od 1.04.2005 dwuletni sta¿ badawczy w Center for Chronological Research, finansowanie: Japan Society for
the Promotion of Science.

Prof. T. Madeyska
Austria, Wiedeñ, 24-27.04.2005, konferencyjny, finansowanie: grant UMCS
Ukraina, Lwów, Mohylów Podolski, 2-10. 05.2005, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego, badawczy, finansowanie:
grant UMCS
Islandia, 14-28.08.2005, warsztaty geomorfologiczne, finansowanie: koszt w³asny.

Dr M. Oliwkiewicz-Miklasiñska
Republika Czeska, Praga, 18-20.12.2005, badawczy, Instytut Geologii Czeskiej Akademii Nauk, finansowanie: wymiana
bezdewizowa PAN/CzAN i czêœciowo strona zapraszaj¹ca.

Dr M. Paszkowski
Serbia i Turcja, 05-12.06.2005, konferencja, badawczy i warsztaty terenowe, finansowanie: zadanie 6.6 i czêœciowo strona
serbska.
Niemcy, Rumunia i Serbia, 05-15.10.2005, konferencyjno-badawczy, warsztaty terenowe, finansowanie: czêœciowo przez
organizatorów i ze œrodków w³asnych.

Dr hab. S. Porêbski
USA, Salt Lake City, Rock Springs, Austin, 15.10-12.11.2005, konferencja, badawczy, finansowanie: University of Texas at
Austin.
Niemcy, Geseke-Eringenfeld, 28.11-2.12.2005, organizacyjny, finansowanie: DFG

Dr A. Porowski
Niemcy, Lipsk, 25-30.06.2005, konferencyjny, finansowanie: grant
Turcja, Antalya, 21-24.04.2005, szkoleniowy i konferencyjny, finansowanie: stypendia przyznane przez oganizatorów i grant.

Mgr M. Przychodzka (doktorantka)
S³owacja, Bratys³awa, 20-23.06.2005, konferencyjny, finansowanie ING zadanie 1.3.

Dr M. Rauch
Holandia, Amsterdam i Francja, Rennes, 14-24.06.2005, szkoleniowe i konsultacja, finansowanie: grant
Wêgry, Felsotárkány, 14-18.04.2005, konferencyjny, finansowanie: grant

Mgr E. Sienkiewicz
Republika Czeska, Praga, 12-17.06.2005, konferencyjny i badawczy, finansowanie: ING zadanie 7.3 i œrodki w³asne

Dr hab. K. Szeroczyñska, mgr M. G¹siorowski, mgr E. Zawisza
Finlandia, Helsinki, 06.08-12.08.2005, Univ. of Helsinki, Dep. of Geology and Paleoontology, badawczy i szkoleniowy,
finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/FAN, BWZ PAN, Wydz. VII PAN, ING zadanie 7.6.
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Dr hab. K. Szeroczyñska, mgr M. G¹siorowski, mgr. M. Niska, mgr E. Zawisza
Szwajcaria, Herzberg, 1-9.09.2005, warsztaty i konferencja, finansowanie: INQUA, BWZ PAN, FNP, grant promotorski i IG
PAP w S³upsku, organizatorzy konferencji, ING zadania 7.4 i 7.5. i œrodki w³asne.

Prof. J. Œrodoñ
Szwajcaria, Lozanna, 10-17.04.2005, szkoleniowy, finansowanie: strona zapraszaj¹ca – THERMO Co.
USA, Houston, 20.10-20.12.2005, laboratoria ChevronTexaco, badawczy, finansowanie: ChevronTexaco.

Dr J. Œwidrowska
Rumunia, Bukareszt, 26-28.09.2006, konsultacja, Geological Inst. of Romania, finansowanie: grant

Dr Anna Œwierczewska i prof. dr hab. A. Tokarski
Wêgry, Budapeszt, 13-18.04.2005, badawczy,Geological Institute of Hungary, finansowanie: wymiana bezdewizowa
PAN/WAN, Wydz. VII PAN
S³owacja, 22-29.10.2005, badawczy, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/SAN, Wydz. VII PAN
Wêgry, Budapeszt i Eger, 3-11.11.2005, badawczy, finansowanie: finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/WAN, ING
zadanie 5.2.

Dr J. Tyszka
W³ochy, Urbino, Gubio, 1-11.10.2005, konferencyjny, finansowanie: Sepkowski Grant ufundowany przez Paleontological
Society (USA), grant, ING zadanie 3.5.

Dr A. Wilamowski
USA, Cleveland, 15.09-16.10.2005, organizacyjny, CASE Western Reserve University, finansowanie: ING.

Dr H.Wierzbowski
Niemcy, Erlangen, 2.11.2005-30.04.2006, Institut für Geologie und Mineralogie, Universität Erlangen-Nürnberg, badawczy, finansowanie: stypendium FNP

Prof. A. ¯elaŸniewicz,
Niemcy, Francja, 21-26.04.2005, badawczy, finansowanie: DFG

Prof. A. ¯elaŸniewicz, dr M. Jastrzêbski, dr M. Murtezi, dr I. Nowak
Wêgry, Felsotárkány, 14-17.04.2005. konferencyjny, finansowanie: ING zadanie 4.1.

Lista przyjazdów
Dr Olga Anistratenko
Ukraina, Kijów, Inst. Nauk Geologicznych NANU, sta¿ naukowo-badawczy, stypendium: Kasa im. Mianowskiego (23.102.12.2005)

Prof. P. Bosak
Czechy, Praga, Instytut Geologii Akademii Nauk Czeskiej Republiki, badawczy i organizacyjny, finansowanie: BWZ –
wymiana bezdewizowa PAN/CzAN, (11-15.12.2005).

Dr M. Komar
Ukraina, Kijów, badawczy, finansowanie: BWZ i ING PAN (noclegi), (3-28.10.2005).

Dr Emö Márton i Gabor Imre
Wêgry, Budapeszt, Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary, badawczy, finansowanie: BWZ w ramach wymiany
bezdewizowej WAN/PAN, (11-25.07.2005).

Dr Zoltán Pécskay
Wêgry, Budapeszt, Instytut Badañ Nuklearnych WAN, badawczy, finansowanie: BWZ w ramach wymiany bezdewizowej
WAN/PAN (14-28.11.2005)

Mgr Beatriz Santos
Hiszpania, Leon, sta¿ naukowy, finansowanie: Uniwersytet w Leon (6-25.03.2005).
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Doc. dr K. Sarmaja-Korjonen
Finlandia, Helsinki, Instytut Geologii i Paleoontologii Uniwersytetu w Helsinkach, badawczy, finansowanie: BWZ w ramach
wymiany bezdewizowej FAN/PAN (20-25.04.2005).

Dr Dušan Starek
S³owacja, Bratys³awa, S³owacka Akademia Nauk, badawczy, finansowanie: BWZ w ramach wymiany bezdewizowej
SAN/PAN (18-22.07.2005).

Dr Tamas Weiszburg, Dr Ferenc Madai plus 4 osoby towarzysz¹ce z Szegedu i Budapesztu,
Wêgry, szkoleniowy w Oœrodku Badawczym w Krakowie (konsultacje przed zakupem dyfraktometru rentgenowskiego), finansowanie: strona wêgierska (30.06.2005).

Edwin Zeelmaekers
Belgia, Uniwersytet w Leuven, doktorant w Oœrodku Badawczym w Krakowie, szkoleniowy (konsultacje z prof. J. Œrodoniem
jako promotorem), finansowanie: Uniwersytet w Leuven (1.01-31.12.2005).
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VII. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAÑ
KONFERENCJE I WARSZTATY WSPÓ£ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT
The 5th Micropalaeontological Workshop Micro-2005, Szymbark, 8-10.06.2005
Organizator: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie przy wspó³udziale Fundacji im. J. Grzybowskiego.
W ING organizatorami byli: dr Jaros³aw Tyszka – przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego, dr
Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska – sekretarz, dr Przemys³aw Gedl, oraz z Fundacji im. J. Grzybowskiego – dr Mike Kaminski (UCL).
Odbywaj¹ce siê w cyklu 2-letnim Warsztaty MIKRO po raz pierwszy mia³y charakter miêdzynarodowy. Celem spotkania by³o przedstawienie wyników badañ prowadzonych przez mikropaleontologów
w aspektach stratygraficznym, paleoekologicznym i metodycznym. ród³em finansowania by³y op³aty
konferencyjne wnoszone przez uczestników, wp³aty od sponsorów (PGNiG S.A., Carl Zeiss Sp. z o.o.,
Precoptic Co., Stamptex, Celka), dofinansowanie z ING PAN.
Publikacje materia³ów: Mikro-2005 Abstract Book, Field-trip Guidebook, okolicznoœciowy tom
Studia Geologica Polonica vol. 124 “Methods and applications in micropalaeontology” z 24 artyku³ami
uczestników.
Liczba wyg³oszonych referatów: 21, liczba uczestników: 45 (w tym 35 krajowych i 10 zagranicznych).
VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland, Kroœcienko, 29.09-2.10.2005.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – g³ówny organizator oraz Komitet Nauk
Mineralogicznych PAN, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Oddzia³ Karpacki PIG.
Cz³onek komitetu organizacyjnego z ING – dr Anna Œwierczewska
Spotkanie mia³o charakter miêdzynarodowy i poœwiêcone by³o g³ównie wynikom badañ mineralogicznych, petrologicznych i geochemicznych w Karpatach. Liczba wyg³oszonych referatów i prezentowanych posterów 83. Materia³y wydano w Pracach Specjalnych Pol. Tow. Mineral, vol. 25. (396
stron).
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

UDZIA£ PRACOWNIKÓW W KONFERENCJACH
Konferencje krajowe
Rekonstrukcje paleogeograficzne s³u¿¹ce do podzia³u stratygraficznego holocenu obszaru
Polski, Kraków, 24.02.2005.
Referat zamawiany:
K. Szeroczyñska – Stratygrafia holocenu Polski w œwietle badañ wioœlarek.
B. Marciniak – udzia³.
II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzêdu, Okuninka (Polesie Lubelskie),
10-13.05.2005.
Referat:
Z. Balwierz, J. GoŸdzik, B. Marciniak – Wstêpne wyniki analizy palinologicznej i diatomologicznej
osadów jeziornych z nowego profilu w stanowisku Folwark 93K w Rowie Kleszczowa (Centralna
Polska).
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Sympozjum Ilaste – Sesja Sekcji Minera³ów Ilastych Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego
i S³owackiej Grupy Ilastej, Sobótka, 16-17.06.2005
J. Œrodoñ – przewodniczenie sesji
A. Derkowski – uczestnik
Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii, Toruñ, 6-8.09.2005
J. Dowgia³³o – przewodniczenie sesji
Referat zamawiany:
P. M. Leœniak – Solanki i metody ich badania.
LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Rudy k. Rybnika,
14-16.09.2005
Referat:
R. Gradziñski, M. Doktor, A. Kêdzior – Sedymentacja osadów wêglonoœnej sukcesji Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego: kierunki badañ i aktualny stan wiedzy.
I. Nowak – uczestnik
A. ¯elaŸniewicz – uczestnik
Jurassica V, Kroœcienko nad Dunajcem, 26-28.09.2005
Referaty:
H. Wierzbowski, G. Zieliñski – Stratygrafia izotopowa strontu wody morskiej w oksfordzie, próba
kalibracji krzywej wiekowej.
M. Lewandowski, R. Aubrecht, M. Krobicki, B.A. Matyja, D. Rechakova, J. Schlögl, M. Sidorczuk,
A. Wierzbowski – Pozycja paleogeograficzna osadów górnej jury pieniñskiego pasa ska³kowego:
nowe dane paleomagnetyczne z obszaru Polski i S³owacji.
Poster:
H. Wierzbowski, G. Zieliñski – Stratygrafia izotopowa strontu wody morskiej w oksfordzie, próba
kalibracji krzywej wiekowej.
VI Ogólnopolska Konferencja “Neotektonika Polski”, Aktywne uskoki Europy œrodkowej,
Srebrna Góra, 26-28.09.2005
A. Tokarski – przewodniczenie sesji
Referaty:
M. Rauch-W³odarska & W. Zuchiewicz – Geneza i wiek mezostruktur w serii witowskiej (Witów ko³o
Nowego Brzeska, zapadlisko przedkarpackie),
M. Rauch-W³odarska, T. Kalicki, W. W³odarski & A. Budek – Kopalna forma w Brzeziu (zapadlisko
przedkarpackie) – przejaw aktywnoœci tektonicznej czy procesów geomorfologicznych?
A. Tokarski, A. Œwierczewska & W. Zuchiewicz – Zastosowanie analizy spêkanych klastów dla rekonstrukcji neotektonicznych: przyk³ad z Kotliny S¹deckiej (Polski segment Karpat zewnêtrznych)
W. Zuchiewicz & Cuong N. Q. – Young faults in northern Vietnam in the light of geomorphic studies:
a case study of the Red River Fault Zone
Prezentacja w terenie: A. Tokarski, A. Œwierczewska, J. Badura & B. Przybylski – Drobne struktury tektoniczne w ¿wirach terasy Nysy K³odzkiej w Prze³omie Bardzkim.
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Szczawnica, 29.09-2.10.2005
J. Œrodoñ – przewodniczenie sesji
Referaty:
J. Œrodoñ, M. Kotarba, N. Clauer, A. Wójtowicz – Diagenetic History of Podhale Basin and the Sedimentary Cover of the Tatras.
A. A. Anczkiewicz, M. Zattin, J. Œrodoñ – Cenozoic Uplift of the Tatras and Podhale Basin from the
Perspective of the Apatite Fission Track Analyses.
IX Sympozjum Speleologiczne Sekcji Krasowej PTP im M. Kopernika, Gdañsk, 7-9.10.2005
H. Hercman – przewodniczenie sesji
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Referaty:
H. Hercman, P. Bella, M. Gradziñski, D. Kiciñska, G. Sujka – Depozycja osadów w dolnych poziomach jaskiñ Demianowskich w œwietle datowañ metod¹ uranowo-torow¹.
J. G³azek, M. Gradziñski, H. Hercman, D. Kiciñska – XIV Miedzynarodowy Kongres Speleologiczny
w Grecji.
Studia interdyscyplinarne nad œrodowiskiem i kultur¹ cz³owieka “Sympozjum Archeologii
Œrodowiskowej”, Koszêcin, 19-22.10.2005.
K. Szeroczyñska – przewodniczenie sesji.
Referat:
K. Szeroczyñska – Mo¿liwoœci interpretacyjne subfosylnych wioœlarek (Cladocera) w rekonstrukcjach paleoœrodowiskowych.
Konferencja poœwiêcona pamiêci Prof. dr hab. Waldemara Chmielewskiego, Instytut
Archeologii UW, Warszawa, 5.12.2005
Referat:
T. Madeyska – Sytuacja geologiczna nowych stanowisk paleolitycznych Podola.

Konferencje miêdzynarodowe zorganizowane w kraju
VI Miêdzynarodowa Konferencja Doktorantów i M³odych Pracowników Nauki,
Miêkinia-Herlany 2005, 7-8.04.2005
Referaty:
M. Warcho³ – Zastosowanie analizy elementów architektury w badaniach g³êbokomorskich systemów depozycyjnych, na przyk³adzie warstw magurskich strefy Siar w rejonie Gorlic.
P. Prêdki – Elementy metodologii konstruowania map wg³êbnych przy u¿yciu programu IsoMap na
przyk³adzie utworów mezozoiku niecki miechowskiej.
3rd Workshop “Isotope methods in environmental studies”, Ustroñ, 1-6.05.2005
Referat zaproszony:
H. Hercman – Underground world – is any sense to come in?
M. G¹siorowski – udzia³
A. Porowski – udzia³
Geodynamics of Central Europe, Zakopane, 30.05-1.06.2005
A. Tokarski – przewodniczenie sesji
Referat:
M. Grad, P. Œroda, W. Czuba, A. Guterch, G. R. Keller, A. K. Tokarski, T. Janik, A. Œl¹czka, M.
Rauch, E. Hegedus, J. Vozár, T. Tiira, J. Ylinienimi & CELEBRATION 2000 Working Group –
Trans-Carpathian transects from Precambrian Platform to Pannonian Basin based on CELEBRATION 2000 seismic data.
V Miêdzynarodowe Warsztaty Mikropaleontologiczne MIKRO-2005, Szymbark k. Gorlic,
8-10.06.2005
P. Gedl – przewodniczenie sesji
M. Oliwkiewicz-Miklasiñska – przewodniczenie sesji
J. Tyszka – przewodniczenie 2 sesjom
Referaty:
P. Gedl, M. Suru³o – Palynology of the Middle Eocene offshore sediments at Tenczyn, Magura Nappe,
Flysch Carpathians, Poland.
M. Oliwkiewicz-Miklasiñska – Palynostratigraphy of Devonian deposits from Paleozoic basement of
the Carpathian Foredeep.
J. Tyszka, P. Topa & K. Saczka – State-of-the-art in modelling of foraminiferal tests.
J. Tyszka – Ventral or dorsal? – Orientation of spiral foraminiferal tests.
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“The origin dispetrsal of agriculture in China and Japan – Archeobotanical study”.
Seminarium Instytutu Paleogeografii i Geoekologii UAM, Poznañ, 11.07.2005
K. Szeroczyñska – udzia³.
IVth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS4), Kraków, 22-26.08.2005
Referat:
M. G¹siorowski, K. Szeroczyñska – Past and present state of cladoceran assemblages in oxbow lakes
located within Warsaw urban area.
Obieg pierwiastków w przyrodzie. Miêdzynarodowa konferencja, Warszawa, 22-23.09.2005.
Referat:
P. M. Leœniak, P. Zawidzki – Preliminary results of measurements of nitrogen isotope composition
(d15N) in some fertilizers and manures.
VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland, Kroœcienko 29.09-02.10.2005
Referaty:
A. Œwierczewska – Illite-smectite as an indicator of variable uplift in the Magura Nappe (Outer Carpathians).
R. Bachliñski – Mineral, whole-rock chemistry and Sr-Nd isotope study of the Bystrzyckie Gneisses
(Orlica-Œnie¿nik Dome, West Sudetes);
R. Bachliñski, W. Smulikowski – SHRIMP study of zircons from Paczyn Gneisses and related rocks
(East Karkonosze Complex, West Sudetes); geochronological implications.
Referat i prezentacja w terenie: A. Œwierczewska, A. Tokarski & A. Hurai – Mineral veins vs. structural development of the thrust-and-fold-belts: a case study from the Magura Nappe (Outer Carpathians, Poland).
A. Derkowski – uczestnik
12th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Stary Folwark,
13-16.10.2005.
Referat:
N. Bakun-Czubarow, A. Bia³owolska – Internal blebs within mantle peridotite enclaves from Lower
Silesia basaltoids – preliminary results.
Poster:
N. Bakun-Czubarow, D. Kusy, J. Fiala – Trace element abundances in rutile from eclogite-granulite
rock series of the Z³ote Mountains in the Sudetes (SW Poland).
R. Bachliñski – uczestnik
III Seminarium Polsko-Bia³oruskie, Wojcieszków, 2-4.11.2005.
Referat:
B. Marciniak – Okrzemki w osadach jeziornych interglacja³u mazowieckiego w stanowisku Folwark
(KWB Be³chatów).

Konferencje zagraniczne
IGCP 469 – Late Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments. Cardiff Meeting, Wielka
Brytania, 14-16.04.2005
Referaty:
D. Gmur, A. Kêdzior, M. Doktor – Peat-forming conditions of the youngest coal seams (Westphalian
C-D) from the coal-bearing succession of the Upper Silesia Coal Basin based on coal petrography.
A. Kêdzior, D. Gmur, M. Doktor – Sedimentary history of the Mississippian to Pennsylvanian coalbearing succession – an example from the Upper Silesia Coal Basin, Poland.
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3rd Meeting of the Central European Tectonic Studies Group, 10th Meeting of the Czech
Tectonic Studies Group, Felsotárkány, Wêgry, 14-17.04.2005
A. Tokarski – przewodniczenie sesji
A. ¯elaŸniewicz – przewodniczenie sesji
Referaty:
M. Rauch – Preliminary results of analogue modelling of the Palaeogene and Neogene evolution of the
Western Outer Carpathians (Poland).
P. Œroda, W. Czuba, M. Grad, A. Guterch, A. K. Tokarski, T. Janik, M. Rauch, G. R. Keller, E.
Hegedüs, A. Vozár and CELEBRATION 2000 Working Group, 2005 – Crustal structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 data.
A. Œwierczewska – Illite-smectite diagenesis response to tectonic activity in the intramontane depression regions – examples from the Magura nappe, Outer Carpathians. A. ¯elaŸniewicz – Continental
extrusion along the Red River Shear Zone, NW Vietnam: New structural and geochronological data.
Postery:
M. Rauch – Pattern of the mesoscopic thrust faults in the central part of the Silesian Nappe (Polish
Western Outer Carpathians).
M. Jastrzêbski – Large-scale Fold Architecture of the Stronie Formation, the Orlica-Œnie¿nik Dome,
West Sudetes.
M. Murtezi – Petrogenesis, age and Tectono-Metamorphic Evolution of the Acid Metavolcanites of
the Stronie Formation (Orlica-Œnie¿nik Dome, Sudetes, SW Poland.
I. Nowak, A. ¯elaŸniewicz – Metabasites of the Nove Mesto Group, West Sudetes: a rift-related bimodal sequence incorporated in a Variscan nappe structure.
A. Grzeœkowiak, A. ¯elaŸniewicz, M. Fanning – Early Palaeozoic syntectonic migmatization preceded Variscan metamorphism in the Orlica-Œnie¿nik Dome, Sudetes: U-Pb SHRIMP evidence.
European Geosciences Union, General Assembly 2005, Vienna, Austria, 24-29.04.2005
Postery:
A. Boguckyj, M. £anczont, T. Madeyska, J. Nawrocki – The Early-Middle Pleistocene loess deposits
in the middle Dniester basin (Ukraine) as a recorder of paleoenvironmental changes.
J. Sotak, P. Gedl, D. Starek – Microplankton impoverishment across the Eocene/Oligocene boundary:
a case study from the Pucov section.
World Geothermal Congress, Antalya, Turcja, 24-29.04.2005.
Poster:
J. Dowgia³³o, S. Ha³as, A. Porowski – Isotope temperature indicators of thermal waters in SouthWestern Poland.
VI Sesja “Badania naukowe w Pieninach 2005”, Pieniny – œwiatowe dziedzictwo. Èervený
Kláštor, S³owacja, 2-3.06.2005
Poster:
A. Pszczó³kowski, R. Myczyñski – Stratygrafia formacji wapienia pieniñskiego w typowej miejscowoœci (Kapuœnica, Sromowce) i w profilu odniesienia (ska³ka £ysonka k. Maruszyny).
The Second International Workshop – The new perspectives for thoron survey and dosimetry,
Niška Banja, Serbia & Montenegro, 6-10.06.2005
Referat:
M. Paszkowski – The hydrothermal system of Niska Banja spa/Suva Planina and Podhale basin/Tatra
Mountains – a comparison.
42nd Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Burlington,Vermont, USA, 11-15.06. 2005
Postery:
T. Dudek, J. Cuadros – HRTEM examination of mixed-layer kaolinite-smectite.
J. Cuadros, T. Dudek – FTIR investigation of the evolution of the octahedral sheet of kaolinitesmectite with progressive kaolinisation.
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7th International Conference on Acid Deposition, Acid Rain 2005, Prague, Czechy,
12-17.06.2005
Poster:
E. Sienkiewicz, M. G¹siorowski, H. Hercman – Is acid rain impacting the Sudetic lakes?
2nd European Conference on Permafrost, Potsdam, Niemcy, 12-16.06.2005
Poster:
J. Szewczyk, T. Gidziñski, P.M. Leœniak – Long lasting effects of the deep-seated Weichselian permafrost in the NE of Poland.
EAGE 67th Conference and Exhibition, Madrid, Hiszpania, 13-16.06.2005
Poster:
E. Frankowicz, K. Pietsch, S. J. Porêbski – Seismic modelling applied to the identification of sandstone lithosomes (Carpathian Foredeep).
VIII Isotope Workshop European Society for Isotope Research (ESIR), Lipsk, Niemcy,
26-30.06.2005
Referat:
A. Porowski, P. Kowski – Determination of äD and ä18O in brackish and saline natural waters. Part I:
The question of distillation of water samples prior to isotopic analysis.
Silikaty a Silikatove Suroviny v 21 Storoci, Bratislava, S³owacja, 27-29.06.2005
Referat zaproszony:
J. Œrodoñ – Layer silicates – indicators of geological processes.
A. Derkowski – uczestnik
7th International Eclogite Conference, Seggau, Austria, 3-9.07.2005
Poster:
N. Bakun-Czubarow – Trace element abundances in rutile and Zr–in–rutile geothermometer applied
to the Sudetic eclogites.
Warsztaty geomorfologiczne – Islandia, 14-28.08.2005
T. Madeyska – uczestnik
The Subcommision on Silurian Stratigraphy Field Meeting on Gotland, Szwecja, 15-22.08.2005
Referat:
A. Koz³owska, A.C. Lenz, M. Masiak, P.J. Noble, S.R. Poulson – The lundgreni extinction event: paleontological and geochemical data from Arctic Canada.
Poster:
M. Calner, A. Koz³owska-Dawidziuk, M. Masiak, B. Schmitz & U. Fröberg – Correlation of the middle Silurian graptolite crisis and coeval laminated sediments across the Baltic Shield and East European Platform.
14th Internationa Congress of Speleology, Ateny, Grecja, 18-22.08.2005
H. Hercman – przewodniczenie sesji
Referaty:
P. Bella, P. Bosák, J. G³azek, H. Hercman, D. Kiciñska, T. Nowicki, S. Pavlarèik, P. Pruner – The antiquity of the famous Belianská Cave (Slovakia).
J. G³azek, H. Hercman, D. Kiciñska, T. Nowicki – Evolution of Lodowe Spring Cave System in the
Western Tatra Mts. (Poland).
Poster:
Hercman H., Nowicki T. – Carbon isotopic composition in speleothems as an indicator of vegetation
changes – example from selected Tatra Mts. Caves (Poland).
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The Sixth Baltic Stratigraphical Conference, St Petersbourg, Rosja, 23-25.08.2005
Poster:
T. Podhalañska, M. Masiak, M. Stempieñ-Sa³ek – Fossil assemblages and stratigraphy of the Ordovician–Silurian transition beds in the southern part of the Holy Cross Mountains, Poland.
Structure, Tectonics and Ore Mineralisation Processes (STOMP), Townsville, Australia,
29.08-2.09.2005
Referat:
Kusiak M. A., Suzuki, K. & Dunkley D. J. – CHIME Ages of Detrital Monazite from the Upper Silesia
Coal Basin (Poland): Provenance Implications.
7th Subfossil Cladocera Workshop, Herzberg, Szwajcaria, 2-3.09.2005
K. Szeroczyñska – prowadzenie sesji popo³udniowej i 1 dnia warsztatów
Referaty:
M. Niska – Cladocera remains from Eemian lacustrine sediments
K. Szeroczyñska – Climate and human impact on lakes reflected in the remains of Cladocera (Crustacea).
E. Zawisza – Subfossil Cladocera in Lake Wigry (NE Poland) – preliminary results
M. G¹siorowski – uczestnictwo
VIIth International Symposium on Cladocera, Herzberg, Szwajcaria, 4-9.09.2005
Referat:
M. G¹siorowski – Response of cladoceran community on activity of Neolithic settlement at Os³onki
(Central Poland).
Postery:
M. Niska – Condition of preservation of the Eemian Cladocera remains and their usefulness to reconstruction of palaeoenvironmental changes.
K. Szeroczyñska, Ch. Kamelnik – Relationships among recent Alpine Cladocera remains and environment variables – implications for climate change studies.
K. Szeroczyñska, E. Zawisza – Remains of planktonic and littoral forms of Cladocera.
Gondwana to Asia Symposium – Comparative study to geological evolution of eastern Asia,
Pekin, Chiny, 10-11.09.2005
Referat:
N. Bakun-Czubarow, A. Bia³owolska, Yu. Fedoryshyn – Neoproterozoic Volhynian Flood Basalts in
western margin of East European Craton – their relevance to the breakup of Rodinia.
SGM 157th Meeting, Keele University, Wielka Brytania, 12-14.09.2005
Poster:
R. Jach, T. Dudek – Microbial structures as indicators of hydrothermal origin of the Jurassic Mn- and
Fe-bearing rocks, Tatra Mts., Poland.
Posiedzenie Komisji Wód Mineralnych i Termalnych Miêdzynarodowej Asocjacji
Hydrogeologów (IAH-CMTW), Huesca, Hiszpania, 13-18.09.2005
J. Dowgia³³o – honorowy przewodnicz¹cy
V Konferencja “Vyskum, Vyuzivanie a Ochrana Jaskyn”, Liptowski Mikulasz, S³owacja,
26-29.09.2005
Referaty:
H. Hercman, P. Bella, M. Gradziñski, P. Bosak, J. G³azek, T. Nowicki, G. Sujka, S. E. Lauritzen – Age
of Demänová Cave System Based on U-series Dating of Speleothems.
K. Zak, B. P. Onac, H. Hercman: Unusual types of secondary calcite from the Scarisoara Ice Cave,
Bihor Mts., Romania.
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IWAF-7 – Seventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Urbino, W³ochy,
3-8.10.2005
Referat:
J. Tyszka – Morphospace of foraminiferal shells.
IGCP 469 meeting “Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the
Variscan foreland and adjacent intramontane basins”, Bucharest, Rumunia, 7-13.10.2005
M. Paszkowski – uczestnik
4th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bucharest, Rumunia, 9-12.10.2005
Poster:
J. Œwidrowska, M. Hakenberg, B. Poluchtovich, A. Seghedi, I. Vishniakov – The response of the intraplate Mesozoic basins at the Southern margin of the European Plate to the compressional event in the
Northern Tethys at the Triassic–Jurassic transition.
10eme Congres Francais de Sedimentologie, Giens, Francja, 11-13.10.2005
Referat:
J. Œwidrowska, M. Hakenberg, B. Poluchtovich, A. Seghedi, I. Vishniakov – Sedimentary record of
Late Jurassic to Early Cretaceous tectonic movements along SW border of the East European Craton
(Poland, Ukraine, Romania).
Geological Society of America, 2005 Salt Lake City Annual Meeting, USA, 16-19.10.2005
Referat:
S. J. Porêbski, R. J. Steel – Delta variability and sea-level change.
Meeting of Isotope-ratio Mass Spectrometry, Kochi, Japonia, 9-11.11.2005
Referat:
M. A. Kusiak, & K. Suzuki – The chemical U-Th-total Pb ages from the metamorphic rocks of the Bohemian Massif, preliminary data.
AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 3-9.12.2005
Referat:
M. Lewandowski, K. Michalski, J. Bednarek, A. Norberciak – Palaeomagnetic study of the Middle
Carboniferous Hyrnefjellet formation from the Hornsund region, Southern Spitsbergen.

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU
Warszawa
20-21.01.2005
28.01.2005
02.03.2005
15.04.2005
16.11.2005
23.11.2005
14.12.2005

Sesja sprawozdawcza z dzia³alnoœci statutowej ING w 2004 roku
dr A. Porowski – Izotopowe wskaŸniki temperatury wód termalnych w SW Polsce.
dr Hubert Wierzbowski – Wp³yw materii organicznej i metod stosowanych w celu jej usuniêcia na wyniki
oznaczeñ sk³adu izotopowego wêgla i tlenu w biogenicznym wêglanie wapnia.
dr Pawe³ Bylina – Procesy metamorficzne niskiego stopnia w bazaltach permskich okolic Gorzowa Wielkopolskiego: wiek i mechanizm.
prof. dr hab. Andrzej Jurewicz, mgr Joanna Gurgurewicz (CBK PAN) – Struktury geologiczne i materia³
skalny obszaru Noctis Labyrinthus – zachodniej czêœci kanionu Valles Marineris na Marsie.
prof. Zoltán Pécskay (IBN WAN) – On the basic assumptions in K-Ar dating method:applications to the geochronology of igneous rocks of the Carpathian-Pannonian Region (CPR).
mgr Przemys³aw Karcz (doktorant) – Stosunki izotopowe siarki jako wskaŸnik warunków sedymentacji.

Referaty wyg³oszone w Oœrodku Badawczym w Krakowie
08.11.2005
15.11.2005

dr Przemys³aw Gedl – Jura, kreda, trzeciorzêd Podgórza ko³o Zawichostu – wiek i paleogeografia.
dr Marta Rauch-W³odarska, dr Wojciech W³odarski (UAM), Witold Zuchiewicz (ING UJ) – PoŸnoneogeñska aktywnoœæ tektoniczna w centralnej czêœci zapadliska przedkarpackiego (Witów kolo Nowego
Brzeska).
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22.11.2005
29.11.2005
06.12.2005
13.12.2005

dr Vitalij V. Anistratenko (NANU) – Miocene molluscs morphology and its application for classical palaeontology.
dr Robert Anczkiewicz – Ekstruzja wielkoskalowych bloków litosfery w œwietle ewolucji uskoku Czerwonej Rzeki w pó³nocnym Wietnamie.
dr Jaros³aw Tyszka, Pawe³ Topa (AGH) – Morfoprzestrzeñ otwornic wielokomorowych: wnioski z modelowañ morfogenezy szkieletu.
dr Przemys³aw Gedl – Dinocysty z formacji blanowickiej (ods³oniêcie w Mrzyg³odzie) – wstêpna interpretacja wieku i œrodowiska depozycji.

REFERATY WYG£OSZONE POZA INSTYTUTEM
Mgr N.Q. Cuong (doktorant)

•
•

& dr E. Koszowska (UJ), dr A. Wolska (UJ), prof. W. Zuchiewicz (UJ), & dr Z Pécskay (Debreczyn) – Petrologia i wiek
plioceñskich bazaltów w strefie uskoku Dien Bien Phu w Wietnamie. Referat na posiedzeniu PTG, Kraków, 10.01.2005.
& prof. W. Zuchiewicz – Cechy morfotektoniczne stref uskokowych Rzeki Czerwonej oraz Dien Bien Phu w Wietnamie.
Referat na ³¹czonym posiedzeniu Oddzia³u Lubelskiego PTG oraz PTGeograficznego w Lublinie, 20.01.2005.

Dr M. A. Kusiak

•
•
•
•

First Occurrence of Nd-Monazite in North America: in the Mesoproterozoic Siliciclastic Rocks of the Ravalli Group, BeltPurcell Supergroup, Western Canada and United States. Referat na posiedzeniu PTMin, Kraków, AGH, 7.03.2005.
First Occurrence of Nd-Monazite in North America: in the Mesoproterozoic Siliciclastic Rocks of the Ravalli Group, BeltPurcell Supergroup, Western Canada and United States. Referat na zaproszenie GFZ, Potsdam, Germany, 21.03.2005.
Nd-Monazite in North America: in the Mesoproterozoic Siliciclastic Rocks of the Ravalli Group, Belt-Purcell Supergroup,
Western Canada and United States. Univ. Nagoya, Japan 20.05.2005.
(Almost) everything you wanted to know about CHIME but were afraid to ask. Referat na zaproszenie AGU, Canberra,
Australia, 21.09.2005.

Dr hab. P. M. Leœniak

•

Obieg azotu w przyrodzie i jego sk³ad izotopowy. Referat na zaproszenie Zak³adu Biologii Antarktyki PAN, 10.05.2005,
Warszawa.

Dr M. Paszkowski

•
•

Od ³uku Kipczaku do ³uku Jedwabnego Szlaku – historia geotektonicznej dominacji Azji na Pó³wyspie Europejskim. Referat na zaproszenie PTG, Kraków, AGH, 14.11.2005.
& Micha³ Banaœ – Aspekty geologiczne i j¹drowe geochronologicznej metody 40Ar/39Ar – nowe technologie i perspektywy rozwoju. Referat na zaproszenie IFJ PAN w Krakowie, 07.12.2005.

Dr M. Rauch

•
•

Wyniki wstêpnego analogowego modelowania paleogeñsko-neogeñskiej karpackiej pryzmy akrecyjnej. Referat na posiedzeniu PTG, Kraków, 07.03.2005.
Charakter skrócenia tektonicznego w centralnej czêœci p³aszczowiny œl¹skiej (polskie Karpaty zewnêtrzne). Referat na posiedzeniu PTG, Kraków, 16.05.2005.

Dr M. Stempieñ-Sa³ek

•

Znaczenie i ochrona Ÿróde³ wody (woda skarbem XXI w.). Referat na zaproszenie Zarz¹du G³ównego Ligi Ochrony Przyrody, Kampania “Ochrona Ÿróde³ wody”, Góry Œwiêtokrzyskie – Wólka Milanowska, 23.09.2005.

Dr J. Tyszka

•

& dr P. Topa (AGH) – Modelowanie morfogenezy otwornic. Referat na zaproszenie PTG, Kraków, AGH, 17.10.2005.

Dr A. Wilamowski

•

Biotite in the £omnica granite (SW Poland): Polytypic composition and degree of chloritization. Referat na zaproszenie
CASE Western Reserve University w ramach “Geological Sciences Seminar”, Cleveland, USA, 23.09.2005.
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VIII. DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA
DZIA£ALNOŒÆ PRACOWNIKÓW
Dr hab. N. Bakun-Czubarow

•
•

Opieka nad dwiema sta¿ystkami – studentkami Wydzia³u Geologii UW.
Wspó³promotorstwo jednej pracy magisterskiej (Wydzia³ Geologii UW).

Dr M. Doktor

•

•

Wyk³ady, æwiczenia i konsultacje na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH: dla II, III, IV i V roku:
- Geografia turystyczna œwiata i Polski, (wyk³ad i æwiczenia)
- Krajobrazy Ziemi, (wyk³ad i æwiczenia)
- Wybrze¿a morskie, (wyk³ad i æwiczenia)
- Góry Europy (wyk³ad)
Wyk³ad na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego: “Budowa geologiczna rejonów polarnych”

Dr hab. H. Hercman

•
•

Opieka nad uczestnikiem Studium doktoranckiego w ING: mgr P. Gork¹.
Wspó³prowadzenie pracy magisterskiej na Wydziale Geologii UW.

Dr hab. K. P. Krajewski

•

Opieka nad uczestnikami Studium doktoranckiego w ING: mgr E. Jaworsk¹ i mgr P. Karczem.

Dr hab. P. M. Leœniak

•
•

Opieka nad uczestniczkami Studium doktoranckiego w ING: mgr A. Paprock¹ i mgr M. Przychodzk¹.
Opieka nad magistrantem w Instytucie Hydrogeologii Wydzia³u Geologii UW.

Prof. T. Madeyska

•
•

Przewodnicz¹ca Komitetu G³ównego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej.
Publikacjê popularnonaukow¹ podano w spisie publikacji (1e).

Dr M. Masiak

•

Opieka nad prac¹ magistersk¹ w Zak³adzie Geologii Historycznej i Regionalnej, Wydzia³u Geologii UW.

Dr M. Paszkowski

•

Opieka nad praktykantk¹ podyplomow¹ w zakresie technik separacji minera³ów

Dr hab. S.Porêbski

•
•

Opieka nad uczestnikami Studium doktoranckiego w ING: mgr P. Prêdkim i mgr. M. Warcho³em.
Wyk³ad dla studentów IV roku Geofizyki Zak³adu Geofizyki AGH: “Podstawy stratygrafii sekwencji”.

Dr M. Stempieñ-Sa³ek i dr M. Masiak

•
•
•

Warsztaty dla uczniów Szko³y Podstawowej 314: “W dolinie Wis³y – Dzieñ Ziemi 2005”.
IX Festiwal Nauki 2005. Lekcje festiwalowe: “Z biegiem Wis³y – rozwój doliny rzecznej”.
IX Festiwal Nauki 2005. Wyk³ad i zajêcia praktyczne: “Lodowiec na Saharze, równik na Syberii a Europa na pó³kuli
po³udniowej. Czy tak by³o? Czy tak bêdzie?”.

Dr M. Stempieñ-Sa³ek

•

Publikacje popularnonaukowe podano w spisie publikacji (1e).

67

Dr hab. K. Szeroczyñska

•

Opieka nad uczestnikami Studium doktoranckiego w ING: mgr M. Nisk¹ (zakoñczona obron¹), mgr. J. Paj¹kowskim i mgr
E. Zawisz¹.

Prof. J. Œrodoñ

•

Opieka nad pracami doktorskimi mgr A. Anczkiewicz oraz mgr S. Kowalskiej (INiG), i E. Zeelmaekersa (Uniwersytet
w Leuven).

Dr J. Tyszka

•

Za³o¿enie i redagowanie wspólnie z dr P.Top¹ (AGH) strony internetowej – “eForams” (w j. angielskim), http://www.eforams.icsr.agh.edu.pl/, popularyzuj¹cej wiedzê o otwornicach Introduction to Foraminifera (red. J. Tyszka) oraz modelowanie ich morfogenezy VirtuaLab (red. P. Topa i J. Tyszka)

STUDIUM DOKTORANCKIE
W Studium Doktoranckim w 2005 roku uczestniczy³o 14 osób. 4 osoby to studenci stacjonarni,
otrzymuj¹cy w ING stypendium doktoranckie, 4 s¹ uczestnikami bez stypendium, w trybie niestacjonarnym. 4 osoby, z naboru 2000 r., obroni³y rozprawy doktorskie, 2 zrobi¹ to dopiero w 2006 roku. Od
stycznia 2005 r. studia rozpoczê³y 3 dalsze osoby. Koszty badañ koniecznych do przygotowania rozpraw
pokrywa g³ównie Instytut. W 2005 roku 3 osoby zakoñczy³y badania w ramach grantów KBN: 1 w³asnego i 2 promotorskich.
Uczestnicy wykonuj¹ prace doktorskie z zakresu petrologii, tektoniki, hydrogeologii i hydrogeochemii, geochemii i mineralogii, geochronologii i geochemii izotopów oraz geologii czwartorzêdu. Doktoranci uczestniczyli, czynnie i biernie, w specjalistycznych konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych oraz s¹ autorami i wspó³autorami publikacji.
Studium doktoranckie
Iloœæ uczestników
- w tym na studiach stacjonarnych
- w tym na studiach niestacjonarnych

2000
14*
8
6

2001
12*
5
7

2002
14*
5
9

2003
15*
5
10

2004
14*
7
7

2005
14
6
8

*stypendyœci zagraniczni

MUZEUM GEOLOGICZNE W KRAKOWIE
Muzeum posiada licz¹ce ok. 140 tys. okazów zbiory skamienia³oœci, ska³ i minera³ów.
Najwa¿niejsza naukowo czêœæ tych zbiorów zarówno historycznych jak i gromadzonych obecnie,
ujêta jest w opracowane 132 kolekcje dokumentalne, 68 kolekcji porównawczych (niepublikowanych)
oraz 23 kolekcje wystawowe.
Posiadane kolekcje i zbiory s¹ udostêpniane do badañ. W 2005 roku udostêpniono do badañ naukowych 30 kolekcji zinwentaryzowanych oraz 4 zbiory niezinwentaryzowane.
Do celów wystawienniczych udostêpniono 3 kolekcje do wystaw:
“Ignacy Domeyko, Polak i Obywatel Œwiata” – Muzeum £azienki Królewskie, Warszawa;
24.10.2005-24.01.2006;
“W³adcy zaginionego królestwa. Mezozoiczne skamienia³oœci bezkrêgowej fauny morskiej” – Muzeum Regionalne w Kraœniku, Oddzia³ Muzeum Lubelskiego w Lublinie; 20.09.2004-28.02.2005.
Czynna jest sta³a wystawa “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”, jedyna w kraju ekspozycja przedstawiaj¹ca wyniki badañ geologicznych tego regionu.
W 2005 roku wystawê zwiedzi³o 1478 osób (w tym: 195 goœci zagranicznych). Wyg³oszono 24 prelekcje nt. wystawy oraz przeprowadzono 14 godz. zajêæ dla studentów geologii i biologii UJ oraz
Wydzia³u konserwacji ASP.
Przy sali wystawowej Muzeum otwarto okresowo wystawy:
“Krajobraz przed kataklizmem” – zaktualizowana, druga czêœæ wystawy; 15.01-12.10.2005
“Geologia i sztuka” – projekt wystawy (B.Kietliñska-Michalik); wystawiono minera³y ze zbiorów
Muzeum i bi¿uteriê artystyczn¹ (z materia³ów w³asnych) wykonan¹ przez El¿bietê Turnau; 17.1017.12.2005.
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IX. DZIA£ALNOŒÆ WSPOMAGAJ¥CA BADANIA
DZIA£ALNOŒÆ LABORATORIÓW
W roku 2005 zrealizowany zosta³ zakup nowoczesnego, bogato wyposa¿onego Dyfraktometru
Rentgenowskiego ARL X’TRA dla Oœrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych w Krakowie,
oraz zakoñczony zosta³ przetarg na zakup wielokolektorowego spaktrometru masowego z jonizacj¹
w plazmie sprzê¿onej indukcyjnie. Dodatkowo wyposa¿enie laboratoriów instytutu uzupe³nione zosta³o
dalszym, pomocniczym sprzêtem laboratoryjnym. Miedzy innymi zakupione zosta³y: fotometr p³omieniowy, liofilizator, m³ynek McCrone itp.
W laboratoriach Instytutu Nauk Geologicznych wykonane zosta³y nastêpuj¹ce analizy i oznaczenia.
I. Pracownia Termojonizacyjnej Spektrometrii Mas (od listopada 2005 r. – Laboratorium
Geochemii Izotopów)
Wykonano ogó³em 884 analizy, w tym: 386 analiz stosunków izotopowych 87Sr/86Sr, 151 analiz
stosunków izotopowych 143Nd/144Nd, 183 analizy stosunków izotopowych Pb, 85 analiz koncentracji Sr
i 79 analiz koncentracji Rb.
II. Zespó³ Laboratoriów
Laboratoria zlokalizowane w Warszawie
1. Laboratorium rentgenowskie i analizy termicznej
W laboratorium wykonano ³¹cznie 154 dyfraktogramów transmisyjnych (w kapilarach) i 40 dyfraktogramów refleksyjnych.
2. Laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy
W Laboratorium zarejestrowano ok. 2315 obrazów SIÊ i obrazów BEI. Wykonano analizy iloœciowe metod¹ mikrosondy energodyspersyjnej w ok. 5500 punktów analitycznych.
3. Laboratorium spektrometrii alfa (U-Th)
Wykonano 247 datowañ metod¹ U-Th. Oznaczono wiek w 72 próbkach metod¹ Pb-210.
4. Laboratorium spektrofotometrii absorpcji atomowej
Wykonano analizy w 27 próbkach ska³ przeprowadzaj¹c 1134 oznaczenia pierwiastków w roztworach – po 54 roz³o¿eniach próbek w kwasach oraz 27 oznaczeñ strat pra¿enia.
5. Laboratorium chemiczne
Przeprowadzono chemiczne wydzielanie uranu i toru do analiz metod¹ uranowo-torow¹ (247
analiz), wykonano analizy wêglanów – 58 próbek, próchnicy 8 próbek., oznaczono Fe w 10 próbkach.
6. Laboratorium izotopów trwa³ych
a. W laboratorium spektrometrii masowej pierwiastków lekkich (wspólne ING PAN i IP PAN)
wykonano dla ING PAN 1142 oznaczeñ d13C i d18O w 875 próbkach, ok. 50 oznaczeñ iz. azotu w 25
próbkach.
b. W laboratorium ekstrakcji gazów do badañ izotopów trwa³ych wyekstrahowano dwutlenek
wêgla z 875 próbek wêglanów, wodór z wody (23 próbki), przygotowano próbki wody do oznaczeñ d18O
(23 próbki). Wykonano preparatykê i wyekstrachowano azot z 25 próbek zwi¹zków azotowych z wód.
7. Laboratorium mikropaleontologiczne
Wykonano maceracjê i separowanie mikroszcz¹tków w cieczach ciê¿kich z 142 próbek.
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8. Szlifiernia
Wykonano 215 szlifów polerowanych (mikrosonda), 69 szlifów nakrytych (w tym 3 szt. o du¿ym
rozmiarze), 125 dostarczonych i wykonanych uprzednio szlifów wypolerowano (mikrosonda), wykonano ciêcie 156 próbek skalnych.
Laboratoria zlokalizowane w Krakowie
1. Laboratorium rentgenowskie
Wykonano 202 dyfraktogramy próbek proszkowych oraz 337 dyfraktogramów próbek orientowanych.
2. Laboratorium mikropaleontologiczne
Przeprowadzono maceracjê 152 próbek i wykonano 417 preparatów palinologicznych.
3. Laboratorium K-Ar
Wykonano datowania 32 próbek.
4. Laboratorium separacji minera³ów
Poddano obróbce oko³o 87 próbek uzyskuj¹c separaty monomineralne i preparaty do dalszych badañ instrumentalnych.
5. Laboratorium chemiczne
Przygotowano ok. 154 próbek do badañ minera³ów ilastych (ucieranie, wydzielanie frakcji, dializa)
i przygotowano preparaty rtg. Wykonano ok. 190 oznaczeñ potasu, 39 Fe, 24 Al. Wykonano 51 analiz
CEC i 61 EGME, 85 oznaczeñ sodu, 24 – boru, 13 – siarczanów i S ca³k. oraz wykonano 9 opracowañ
syntetycznych.
6. Szlifiernia
Wykonano 212 p³ytek cienkich polerowanych, 2 zg³ady, dokonano 1116 ciêæ okazów, 31 preparatów minera³ów ciê¿kich.
7. Pracownia katodoluminescencji
Wykonano badania 33 preparatów.

BIBLIOTEKI
Zakres tematyczny zbiorów bibliotek ING PAN obejmuje takie dziedziny geologii podstawowej
jak: sedymentologia, stratygrafia i paleontologia, tektonika, mineralogia i petrografia oraz geologia regionalna œwiata.
Biblioteka w Warszawie
Zbiory biblioteczne obejmuj¹ (stan na dzieñ 31.12.2005 r.):
Wydawnictwa zwarte
14 200 jedn. inw.
Odbitki
13 002 jedn. inw.
Mapy
4 695 jedn. inw.
Wydawnictwa ci¹g³e
101 120 egz.
Udostêpnianie:
Iloœæ wypo¿yczeñ na miejscu
2 304 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ z innych bibliotek
241 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ dla innych bibliotek
206 egz.
W 2005 roku prowadzono wymianê czasopism i ksi¹¿ek z 83 kontrahentami zagranicznymi i 13
krajowymi. Otrzymano 163 tytu³y czasopism zagranicznych (470 egz.) i 31 tytu³ów czasopism polskich
(141 egz.) Prenumerowano 11 tytu³ów czasopism zagranicznych i 6 tytu³ów polskich. £¹cznie zakupiono 144 egz.
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Biblioteka w Krakowie
Zbiory biblioteczne obejmuj¹ (stan na dzieñ 31.12.2005 r.):
Wydawnictwa zwarte
10 165 jedn. inw.
Odbitki
9 520 jedn. inw.
Mapy
3 150 jedn. inw.
Wydawnictwa ci¹g³e
87 898 egz.
Udostêpnianie:
Iloœæ wypo¿yczeñ na miejscu
1 984 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ z innych bibliotek
146 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ dla innych bibliotek
158 egz.
W 2005 roku prowadzono wymianê czasopism z 21 kontrahentami zagranicznymi z 12 krajów,
otrzymano 29 tytu³ów czasopism (122 egz.), a wys³ano 7 tytu³ów (33 egz.) czasopism, do 11 kontrahentów zagranicznych. W ramach wymiany krajowej wys³ano dla 3 kontrahentów 11 egz. czasopism,
a otrzymano 4 tytu³y (18 egz.) czasopism krajowych. Zakupiono ³¹cznie, równie¿ w ramach prenumeraty, 138 egzemplarzy.
Biblioteka posiada unikalne zbiory XIX-wieczne przejête po Komisji Fizjograficznej Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci.

OŒRODEK WYDAWNICZY
Instytut wydaje dwa czasopisma: seriê Studia Geologica Polonica oraz, wspólnie z Instytutem
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego, czasopismo Geologia Sudetica, których sk³ad komputerowy wykonywany jest w Oœrodku Wydawniczym w Krakowie. Ponadto w Oœrodku wykonywany
jest sk³ad innych czasopism naukowych: Annales Societatis Geologorum Poloniae, Studia Quaternaria
i wydawnictw okazjonalnych.
W 2005 roku wykonano sk³ad i wydrukowano:
1. Studia Geologica Polonica, 124 (412 str., 170 fig., 14 tab.); 36 ark.
2. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75/1 (109 str., 78 fig., 7 tab.); 18 ark.
3. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75/2 (100 str., 67 fig., 6 tab.); 17 ark.
4. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75/3 (98 str., 49 fig., 3 tab.); 16 ark.
5. Geologia Sudetica, 36 (81 str., 66 fig., 7 tab.); 13,5 ark.
6. Studia Quaternaria, 22 (57 str.); 5 ark.
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X. PRACE OPUBLIKOWANE I Z£O¯ONE DO DRUKU
PRACE OPUBLIKOWANE
a) Monografie, ksi¹¿ki, podrêczniki (i rozdzia³y), redakcja tomów
Dziadzio P. S., Enfield M. A., Watkinson M. P., Porêbski S. J., 2005. The Ciezkowice Sandstone: Examples of basin-floor fanstacking patterns from the main (upper Paleocene to Eocene) reservoir in the Polish Carpathians, in J. Golonka and F. J.
Picha (eds.), The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84: 477–496.
Gradziñski R., Bary³a J., 2005. Wartosci przyrodnicze doliny i rezerwatu Zimny Dó³. W: Partyka J. (red.) Zró¿nicowanie i
przemiany srodowiska przyrodniczo-kulturowego Wy¿yny Krakowsko-Czestochowskiej. Tom 3 – Suplement: 11–18,
Wyd. Ojcowski Park Narodowy.
Leœniak P. M., 2005. Solanki i metody ich badania. W: Sadurski A., Krawiec A., (red.), Wspólczesne problemy hydrogeologii,
tom XII. Wyd.: UMK, Toruñ: 19–24.
Leœniak P. M., Zawidzki P., 2005. Preliminary results of measurements of nitrogen isotope composition (d15N) in some fertilizers and manures. W: Gworek B., (red.), Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia, t. III, Wyd.: Inst. Ochrony Œrodowiska, Warszawa: 147–151
Lindner L., Go¿ik P. Je³owiczewa J. Marciniak B., Marks L. 2004. G³ówne problemy klimatostratygrafii czwartorzêdu Polski,
Bia³orusi i Ukrainy. W: Kostrzewski A., (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzêdowych. Tom IV.
Wyd.: UAM Poznañ: 243–258.
Tyszka J., Oliwkiewicz-Miklasiñska M., Gedl P. & Kaminski M. A. (eds), 2005. Methods and Applications in Micropalaeontology. Studia Geologica Polonica, 124, Wyd.: ING PAN, 410 pp.

b) Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej
Bakr A.M., Kawiak T., Pawlikowski M., Sawlowicz Z. Characterisation of 15th century red and black pastes used for wall decoration in the Qijmas El-Eshaqi mosque (Cairo, Egypt). Journal of Cultural Heritage, 6 (4): 351–356.
Dudek T., Cuadros J., Fiore S., 2005. Interstratified Kaolinite-Smectite: Nature of the Layers and Mechanism of Smectite Kaolinization. American Mineralogist, 91, 159–170.
Eberl D. D., Œrodoñ J., Drits V. A., 2003. Comment on “Evaluation of X-ray diffraction methods for determining the crystal
growth mechanisms of clay minerals in mudstones, shales and slates” by L. N. Warr and D. R. Peacor. Schweiz. Mineral. Petrogr., Mitt. 83: 349–358.
G¹siorowski M., Hercman H., 2005. Recent changes of sedimentation rate in three Vistula oxbow lakes determined by 210Pb dating. Geochronometria, 24: 33–39.
Gedl P., Leszczyñski S., 2005. Palynology of the Eocene–Oligocene transition in the marginal zone of the Magura Nappe at Folusz (Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica, 56 (2): 155–167.
Jach R., Dudek T., 2005. Origin of a Toarcian manganese carbonate/silicate deposit from the Krína unit, Tatra Mountains, Poland. Chemical Geology, 224, 136–152.
Kusiak M., Kêdzior A., Paszkowski M., Suzuki K., Gonzalez-Alvarez A., Wajsprych B. & Doktor M., 2005. Provenance implications of Th-U-Pb electron microprobe ages from detrital monazite in the Carboniferous Upper Silesia Coal Basin, Poland. Lithos (on-line, www.elsevier.com/locate/lithos).
Lange U., Bröcker M., Armstrong R., ¯elaŸniewicz A., Trapp E., & Mezger K., 2005. The orthogneisses of the Orlica-Œnie¿nik
complex (West Sudetes, Poland): geochemical characteristics, the importance of pre-Variscan migmatisation and constraints on the cooling history. Jour. Geol. Soc. London, 162: 973–984.
£anczont M., Madeyska T., 2005. Environment of the East Carpathian Foreland in the periods of the Palaeolithic man activity.
Catena, 59: 319–340.
Malinowski M., ¯elaŸniewicz A., Grad M., Guterch A., Janik T., 2005. CELEBRATION Working Group., “Seismic and geological structure of the crust in the transition from Baltica to Palaeozoic Europe in SE Poland – CELEBRATION 2000
experiment, profile CEL02". Tectonophysics, 401: 55–77.
Milecka K., Szeroczyñska K., 2005. Changes in macrophytic flora and planktonic organisms in Lake Ostrowite, Poland, as a response to climatic and trophic fluctuations. The Holocene, 15 (1): 77–87.
Miros³aw-Grabowska J., Niska M., 2005. Isotopic and Cladocera records of climate changes of Early Eemian at Besiekierz (central Poland). Geological Quarterly, 49 (1): 67–74.
Myczyñski R., Iturralde-Vinent M., 2005. The Late Lower Albian Invertebrate Fauna of the Río Hatillo Formation of Pueblo
Viejo, Dominican Republic. Caribbean Journal of Science, 41, 4: 782–796.
Perchuk L. L., Korchagina M. A., Yapaskurt V. O., Bakun-Czubarow N., 2005. Some High-Pressure Metamorphic Complexes
in the West Sudetes, Poland: I. Petrography and Mineral Chemistry. Petrology, 13 (5): 427–468.
Ruban D., Tyszka J., 2005. Diversity dynamics and mass extinctions of the Early–Middle Jurassic foraminifers: A record from
the Northwestern Caucasus. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 222: 329–343.
Topa, P., Tyszka J., 2005. A new approach to modeling of foraminiferal shells. Paleobiology, 31 (3): 526–541.
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Turnau E., Trzepierczyñska A., Protas A., 2005. Palynostratigraphy of the Mississippian £ob¿onka Formation of Western Pomerania (NW Poland). Geological Quarterly, 49 (1): 93–98.
Wencka M., Hoffmann S.K., Hercman H., 2005. EPR Dating of Hydroxyapatite from Fossil Bones. Transient Effects after a and
UV Irradiation. Acta Physica Polonica A, 108 (2): 331–337.
Wysocka A., Œwierczewska A., 2005. Tectonically-controlled sedimentation of Cenozoic deposits from selected basins along
the Vietnamese segment of the Red River Fault Zone. Acta Geol. Pol., 55: 131–145.
Zatoñ, M., Piechota, A., Sienkiewicz, E. 2005 - Late Triassic charophytes around the bone-bearing bed at Krasiejów (SW
Poland) – palaeoecological and environmental remarks. Acta Geologica Polonica, vol. 55 (3): 283–293.

c) Publikacje w czasopismach recenzowanych – zagranicznych i polskich
Anczkiewicz A.A., Zattin M., Œrodoñ J., 2005. Cenozoic uplift of the Tatras and Podhale basin from the perspective of the apatite
fission track analyses. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25: 261–264.
Bachliñski R., 2005. Mineral, whole-rock chemistry and Sr-Nd isotope study of the Bystrzyckie Gneisses (Orlica-Œnie¿nik
Dome, West Sudetes). Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25: 19–22.
Bachliñski R., Smulikowski W., 2005. SHRIMP study of zircons from Paczyn Gneisses and related rocks (East Karkonosze
Complex, West Sudetes); geochronological implications. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25:
23–26.
Bakun-Czubarow N., Bia³owolska A., 2005. Internal blebs within mantle peridotite enclaves from Lower Silesian basaltoids –
preliminary results. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 26: 126–131.
Bakun-Czubarow N., Kusy D., Fiala J., 2005. Trace element abundances in rutile from eclogite-granulite rock series of the Z³ote
Mountains in the Sudetes (SW Poland). Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 26: 132–136.
Birkenmajer K., GaŸdzicki A., Krajewski K. P., Przybycin A., Solecki A., Tatur A., Yoon H.I., 2005. First Cenozoic glaciers in
West Anatrctica. Polish Polar Research, 26: 3–12.
Birkenmajer K., Zastawniak E., 2005. A new late Palaeogene macroflora from Bellsund, Spitsbergen. Acta Palaeobotanica,
45/2: 145–163.
Bosak P., Pruner P., Hercman H., Calligaris R., Tremul A. 2005. Paleomagnetic analysis of sediments in Pocala Cave and Borgo
Rotta Gigante (Trieste region, Italy). IPOGEA, 4: 37–51.
Cuong N. Q., Zuchiewicz W., Huyen N. X. & Pha P. D. 2005. Dac diem dia mao kien tao Doi durt gay Dien Bien – Lai Chau. Morphotectonic characters of the Dien Bien-Lai Chau fault zone. T/c KH-KT Mo-Dia chat Ha Noi [Scientific-Technical
Journal of Mining and Geology, Hanoi University of Mining and Geology, Ha Noi.], 11 (7): 8–18.
Dowgia³³o J., Ha³as S., Porowski A., 2005. Isotope temperature indicators of thermal waters in South-Western Poland. Proceedings World Geothermal Congress, Antalya, Turkey, 24-20 April 2005: 1–8.
Dubiñska E., Nejbert K., Bylina P., 2005. Pseudospinifex olivines from Góry Sowie Block and Jordanów-Gogo³ów Serpentinite
Massif (SW Poland). Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 26: 157–161.
Dubiñska E., Nejbert K., Bylina P., Delura K., 2005. Compositional and textural variations of olivines from Jordanów-Gogo³ów
serpentinite massif: evidence of polygenetic metamorphism of Sudetic ophiolite (SW Poland). Mineralogical Society
of Poland – Special Papers, 25: 71–76.
Frankowicz E., Pietsch K., Porêbski S. J., 2005. Seismic modelling applied to the identification of sandstone lithosomes (Carpathian Foredeep). Proceedings EAGE 67th Conference & Exhibition, Madrid, Spain, 1–4.
G¹siorowski M., Hercman H., 2005. Recent sedimentation and eutrophication of Kruklin Lake after artificial drop in water-level
in the middle of 19th century. Studia Quaternaria, 22: 17–25.
Gedl P., 2005. In situ and recycled dinoflagellate cysts from Middle Miocene deposits at Bêczyn, Carpathian Foredeep, Poland.
Studia Geologica Polonica, 124: 371–394.
Gedl P., Worobiec E., 2005. Organic-walled dinoflagellate cysts from Miocene deposits of the Legnica-33/56 borehole (ForeSudetic Monocline) as indicators of marine ingression in south-western Poland. Studia Geologica Polonica, 124:
395–410.
Gedl, P., 2005. Late Eocene–early Oligocene organic-walled dinoflagellate cysts from Folusz, Magura Nappe, Polish Carpathians. Acta Palaeobotanica, 45: 27–83.
Golonka J., Aleksandrowski P., Aubrecht R., Chowaniec J., Chrustek M., Cieszkowski M., Florek R., Gawêda A., Jarosiñski M.,
Kêpiñska B., Krobicki M., Lefeld J., Lewandowski M., Marko F., Michalik M., Oszczypko N., Picha F., Potfaj M., S³aby
E., Œl¹czka A., Stefaniuk M., Uchman A., ¯elaŸniewicz A., The Orava deep drilling project and post-palaeogene tectonics of the Northern Carpathians. 2005. Ann. Soc. Geol. Pol., 75: 211–248.
Gradziñski, R., Doktor, M. & Kêdzior, A., 2005. Sedymentacja osadów wêglonoœnej sukcesji Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego: kierunki badañ i aktualny stan wiedzy. Przegl¹d Geologiczny, 53: 734–741.
Kral J., Hraško L., Kovaèik M., Bachliñski R., 2004. Rochovce metagabbro: Elemental and isotope contamination by Late Createous granite (the Western Carpathians). Slovak Geological Magazine, 10, 4: 263–276.
Kupryjanowicz M., Ciszek D., Miros³aw-Grabowska J., Marciniak B., Niska M., 2005. Two climatic oscillations during the
Eemian Interglacial – preliminary results of multi-proxy researches of palaeolake at Solniki, NE Poland. Polish Geological Institute, Special Papers, 16: 53–57.
Kwiatkowski S., 2005. Origin of chert modules from the Polish Muschelkalk, Middle Triassic. Ann. Soc. Geol. Pol., 75, 3:
287–308.
Lemañska A., Gedl P., 2005. Benthic agglutinated foraminifera and organic-walled dinoflagellate cysts from Late Cretaceous
oceanic deposits at Kalwaria Zebrzydowska, Flysch Carpathians, Poland: biostratigraphy and palaeoenvironment. Slovak Geological Magazine 11: 45–58.
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Miros³aw-Grabowska J., 2005. Reconstruction of environmental changes in the Eemian palaeolakes on the basis of isotopic
data., Polish Geological Institute, Special Papers, 16: 71–76.
Perchuk L. L., Korchagina M. A., Yapaskurt V. O., Bakun-Czubarow N., 2005. Some High Pressure Metamorphic Complexes in
the West Sudetes, Poland: I. Petrography and Mineral Chemistry. Petrologiya (in Russian), 13 (4): 380–421.
Poprawa P., Kusiak M.A., Malata T., Paszkowski M., Pécskay Z., Skulich J. 2005. Th-U-Pb chemical dating of monazite and
K/Ar dating of mica combined preliminary study of “exotic” crystalline clasts from the Western Outer Carpathian flysh
(Poland). Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25: 345–351.
Porowski A., & Kowski P., 2005. Determination of dD and d18O in brackish and saline natural waters. Part I: The question of distillation of water samples prior to isotopic analysis. (extended abstract). In: Strauch G. & Weise S. M. (eds), /VIII ESIR
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