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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: prof. 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: Miros³awa Bachman
e-mail: mbachman@twarda.pan.pl
Sekretariat naukowy: dr Anna Morawska
e-mail: amora@twarda.pan.pl
Specjalista ds. pracowniczych: mgr Ewa Markiewicz
e-mail: markiewa@twarda.pan.pl
RADA NAUKOWA
Sk³ad Rady Naukowej kadencji w latach 2007–2010
Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Jan Dowgia³³o
Zastêpca przewodnicz¹cego: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek koresp. PAN
Sekretarze: dr hab. Anna Œwierczewska (do 30.11.2007), dr Hubert Wierzbowski (od 1.12.2007)
Cz³onkowie:
dr Robert Anczkiewicz, dr Robert Bachliñski (do 30.11.2007), prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow,
prof. dr in¿. Krzysztof Birkenmajer – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Jan Burchart – cz³onek koresp.
PAN, prof. dr hab. Ryszard Gradziñski – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Stanis³aw Ha³as, dr hab. Helena Hercman, prof. dr hab. Jerzy Jankowski – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski,
prof. dr hab. in¿. Janusz Kotlarczyk – cz³onek rzecz. PAN, dr hab. Krzysztof Krajewski, prof. dr hab. Jan
Kutek – cz³onek koresp. PAN, dr hab. Pawe³ Leœniak, prof. dr hab. Marek Lewandowski, prof. dr hab.
Teresa Madeyska, dr hab. Barbara Marciniak, prof. dr hab. Ryszard Marcinowski – cz³onek koresp.
PAN, dr Izabella Nowak, prof. dr hab. Szczepan Porêbski, prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski, prof.
UW dr hab. Ewa S³aby prof. dr hab. Leszek Starkel – cz³onek rzecz. PAN prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, prof. dr hab. Micha³ Szulczewski – cz³onek rzecz. PAN, prof. dr hab. Jan Œrodoñ, prof. dr hab.
Antoni Tokarski, prof. dr hab. El¿bieta Turnau, dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. dr hab. Andrzej Wiewióra.
W 2007 roku odby³o siê 6 posiedzeñ Rady w dniach: 10 stycznia, 26 lutego, 14 maja, 18 czerwca,
22 paŸdziernika, i 17 grudnia.
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JEDNOSTKI NAUKOWE (stan w dniu 31 grudnia 2007 r.)
Zak³ad Geologii Czwartorzêdu
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
e-mail: kszerocz@twarda.pan.pl
9 pracowników naukowych
3 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Zak³ad Stratygrafii i Paleogeografii
Kierownik: dr Hubert Wierzbowski
e-mail: hwierzbo@twarda.pan.pl
6 pracowników naukowych
2 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Zak³ad Geochemii Izotopów, Mineralogii i Petrologii
Kierownik: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
e-mail: nbakun@twarda.pan.pl
3 pracowników naukowych
3 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Oœrodek Badawczy w Krakowie
Kierownik: prof. 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
14 pracowników naukowych
14 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
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
2 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
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
7 pracowników in¿. 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
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W Krakowie:
Laboratorium rentgenowskie
Laboratorium mikropaleontologiczne
Laboratorium potasowo-argonowe
Laboratorium separacji minera³ów
Laboratorium chemiczne
Szlifiernia
LABORATORIUM GEOCHEMII IZOTOPÓW
Kierownik: dr Robert Anczkiewicz
Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
lub 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
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
Kierownik: dr Leszek Chudzikiewicz
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-19-10, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndchudzi@cyf-kr.edu.pl
MUZEUM GEOLOGICZNE W KRAKOWIE
Kierownik: mgr Barbara Kietliñska-Michalik
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków
tel. (48-12) 422-19-10, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndmichal@cyf-kr.edu.pl
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II. KADRA
W dniu 31 grudnia 2007 r. W Instytucie Nauk Geologicznych PAN pracowa³o:
35 pracowników naukowych
5 pracowników bibliotecznych i muzealnych
27 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
17 pracowników dzia³u finansowego i administracji
11 pracowników na stanowiskach robotniczych
Ogó³em pracowa³o 95 osób, w tym 20 niepe³nozatrudnionych.

TYTU£Y I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W 2007 R.
Dr hab. Nonna Bakun-Czubarow otrzyma³a tytu³ profesora nauk o Ziemi.
Mgr Elwira Sienkiewicz uzyska³a stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na podstawie
rozprawy doktorskiej: “Holoceñskie zmiany œrodowiska jezior karkonoskich i jeziora Somaslampi (Laponia) na podstawie analizy okrzemek”. Promotor rozprawy: doc. dr hab. Barbara Marciniak
ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA
Dr Monika Kusiak
Laureatka konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o stypendium z programu POWROTY/
HOMING.
Mgr Agnieszka Pisarzowska
Laureatka konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o stypendium krajowe dla m³odych uczonych na rok 2007.
Prof. dr hab. Szczepan Porêbski
Wyró¿nienie (Honorable Mention) przyznane przez SEPM Society for Sedimentary Geology
w konkursie na najlepsz¹ pracê opublikowan¹ w Journal of Sedimentary Research za rok 2006: Szczepan J. Porêbski & Ronald J. Steel, Deltas and Sea-Level Change (vol. 76: p. 390–403).
Dr Adam Porowski
Nagroda im. Wawrzyñca Teisseyre’a przyznana przez Wydzia³ VII PAN za monografiê pt.: “Origin of mineralized waters in the Central Carpathian Synclinorium, SE Poland” opublikowan¹ w Studia
Geologica Polonica, v. 124: 5–67.
Mgr Micha³ Warcho³
Stypendium przyznane przez Research Council of Norway, na 5-miesiêczny sta¿ naukowo-badawczy na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia)
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CZ£ONKOSTWO W KOMITETACH PAN I RADACH NAUKOWYCH
Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN
Prof. dr hab. T. Madeyska – zastêpca przewodnicz¹cego
Prof. dr hab. K. Szeroczyñska – sekretarz
Komitet Badañ Polarnych PAN
Prof. K. Birkenmajer – honorowy przewodnicz¹cy
Cz³onkowie: dr M. Doktor, dr hab. K.P. Krajewski
Komitet Geofizyki PAN
Cz³onkowie: prof. dr hab. M. Lewandowski, prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz
Komitet Nauk Geologicznych PAN
Prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz – przewodnicz¹cy
Cz³onkowie: prof. K. Birkenmajer, prof. dr hab. J. Burchart, prof. dr hab. J. Dowgia³³o, prof. dr hab.
R. Gradziñski, prof. dr hab. M. Lewandowski, prof. dr hab. S. Porêbski
Komitet Nauk Mineralogicznych PAN
Cz³onkowie: prof. dr hab. J. Burchart, prof. dr hab. J. Œrodoñ.
Komitet Planeta Ziemia PAN
Prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz – przewodnicz¹cy
Cz³onkowie: prof. dr hab. M. Lewandowski, prof. dr hab. T. Madeyska
Cz³onkowie Rad Naukowych
Prof. dr hab. R. Gradziñski – Rada Naukowa Muzeum Ziemi PAN (przewodnicz¹cy)
Prof. dr hab. Jerzy Lefeld – Rada Naukowa Instytutu Paleobiologii PAN
Prof. dr hab. M. Lewandowski – Rada Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Rada
Naukowa Instytutu Geofizyki PAN, Rada Naukowa Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Rada Naukowa Instytutu Nowoczesnej Edukacji (INE),
Prof. dr hab. T. Madeyska – Rada Naukowa Muzeum Ziemi PAN
Prof. dr hab. S. Porêbski – Rada Naukowa Pañstwowego Instytutu Geologicznego
Dr hab. K.P. Krajewski – Rada Naukowa Zak³adu Biologii Antarktyki.
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III. BADANIA STATUTOWE W 2007 ROKU
GRUPY TEMATYCZNE
1. Rozwój metod geochemii izotopów i geochronologii dla badañ ska³ i wód
2. Badania mineralogiczne i geochemiczne w poznawaniu procesów geologicznych
3. Zastosowanie mikropaleontologii w stratygrafii i rekonstrukcji paleoœrodowisk
4. Rekonstrukcja procesów geotektonicznych
5. Analiza basenów sedymentacyjnych
6. Zmiany œrodowiska w czwartorzêdzie

WYNIKI REALIZACJI ZADAÑ STATUTOWYCH (ABSTRAKTY)
Grupa 1. Rozwój metod geochemii izotopów i geochronologii dla badañ ska³ i wód
Zadanie 1.1. Sk³ady izotopowe pierwiastków (C, N, S) jako wskaŸniki zanieczyszczeñ wód
podziemnych, cz. III – zakoñczenie
Obszar badañ zlokalizowany jest w Sudetach Œrodkowych, a pod wzglêdem geologicznym, w depresji œródsudeckiej. Utwory górnokarboñsko – dolnopermskie wystêpuj¹ce na tym obszarze wykszta³cone s¹ zarówno jako ska³y osadowe (zlepieñce, piaskowce, mu³owce, dolomity, wêglany, gipsy), wulkaniczne (tufy, tufity, ryolity, trachyandezyty) oraz metamorficzne (³upki ilaste).
Wykszta³cenie i sk³ad mineralny oœrodka skalnego maj¹ wp³yw na sk³ad chemiczny i izotopowy
wód podziemnych eksploatowanych przez ujêcia w Unis³awiu Œl¹skim i Mieroszowie, jednak jak wykazuj¹ dotychczasowe badania istotnym czynnikiem jest równie¿ antropopresja.
G³ówne cele prowadzonych badañ to: 1) identyfikacja pochodzenia sk³adu wody w ujêciach g³êbinowych i drena¿owym w Unis³awiu Œl¹skim i Mieroszowie; 2) wykazanie zwi¹zku pomiêdzy iloœci¹
wody eksploatowanej przez ujêcie Unis³aw Œl¹ski a jej sk³adem i jakoœci¹, 3) wykazanie zwi¹zku geochemicznego pomiêdzy wodami podziemnymi i powierzchniowymi.
Dotychczas przeprowadzone badania uwzglêdniaj¹ce sk³ad chemiczny (K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn, Sr,
Ba, Cl, HCO3, SO4, F, PO4, SiO2) i izotopowy (d34S, d13C, d15N, d18O, d2H) wód podziemnych i powierzchniowych pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e w omawianej czêœci obszaru na sk³ad wód podziemnych maj¹
wp³yw nastêpuj¹ce czynniki: procesy rozpuszczania i wytr¹cania faz mineralnych oraz drena¿ i mieszanie siê wód powierzchniowych i podziemnych. W celu realizacji tak sformu³owanego problemu planuje
siê dalsze analizy chemiczne i izotopowe próbek wód podziemnych i powierzchniowych pobranych
w latach 2005–2007 oraz próbek ska³. (dr hab. P.M. Leœniak, mgr M. Przychodzka – doktorantka, dr P.
Zawidzki)
Zadanie 1.2. Sk³ady izotopowe (C i O) elementów systemu jeziornego Wigry, cz. III – zakoñczenie
Sk³ady izotopowe wêgla i tlenu ró¿nych elementów systemu jeziornego Wigry oznaczano w celu
powi¹zania wyników analiz izotopowych z ró¿nym charakterem g³ównych czêœci jeziora. Badano tak¿e
czy i w jakim stopniu zapis d13C i d18O w osadach odzwierciedla wspó³czesne zmiany œrodowiskowe
i klimatyczne na badanym obszarze. Oznaczano stosunki izotopowe nastêpuj¹cych elementów w systemie jeziornym: osadów (d13CCaCO3 i d18OCaCO3), wody jeziornej, rzecznej i wód podziemnych (d18OH2O
i d13CDIC) oraz gazów z dna jeziora (d13CCH4 i d13CCO2). Próbki do badañ pobierano w miejscach ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem warunków hydrodynamicznych, stanu troficznego i rodzaju zasilania. Ponadto
zmierzono stê¿enie dwutlenku wêgla w wodzie jeziornej w celu okreœlenia stosunku PCO2aq / PCO2atm
w badanym systemie.
Analizy izotopowe najm³odszych osadów jeziora Wigry wykaza³y ró¿nice w zapisie izotopowym
wêgla i tlenu pomiêdzy profilami osadów pochodz¹cych z odrêbnych czêœci jeziora. Oznacza to, ¿e do-
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minuj¹cymi czynnikami formuj¹cymi i modyfikuj¹cymi sk³ad izotopowy osadów jest cyrkulacja wody,
czas retencji wody i rodzaj zasilania oraz stosunek PCO2 w wodzie do PCO2 atmosfery. Ogólnie, profile
pionowe zmiennoœci sk³adu izotopowego tlenu osadów nie wykazuj¹ zbli¿onych do siebie tendencji
w zapisie zmian warunków klimatycznych i œrodowiskowych w ostatnich kilkudziesiêciu latach na badanym obszarze. Dane te dowodz¹, ¿e wartoœci d18O nie stanowi¹ œcis³ego odzwierciedlenia zmian warunków klimatycznych w ci¹gu ostatnich kilku dekad na badanym obszarze. A zatem sygna³ wspó³czesnych zmian klimatycznych jest tu os³abiony g³ównie przez ró¿nice w rodzaju zasilania ró¿nych czêœci
jeziora oraz ich odmiennym czasem retencji. Z kolei rozbie¿noœci w sk³adzie izotopowym wêgla osadów
mog¹ wynikaæ z ró¿nic mechanizmu cyrkulacji wody, bêd¹cych tak¿e czynnikiem zwi¹zanym z morfologi¹ jeziora.
Stê¿enie dwutlenku wêgla w wodzie, w ka¿dym badanym miejscu systemu jeziornego znacznie
przekracza³o œredni¹ wartoœæ PCO2 w atmosferze co œwiadczy o tym, ¿e jezioro Wigry nie poch³ania
CO2 lecz stanowi Ÿród³o jego dyfuzji do atmosfery. (mgr A. Paprocka – doktorantka, dr hab. P. M.
Leœniak)
Zadanie 1.3. Opracowanie chemicznej metody odsalania wód do oznaczeñ izotopowych, cz. II
Badania, które s¹ kontynuowane, maj¹ na celu opracowanie chemicznej metody odsalania wysokozmineralizowanych roztworów wodnych, w których sk³ad izotopowy wody ma byæ oznaczany z zastosowaniem rutynowych metod preparacji (równowa¿enie z CO2 dla 18O i redukcja wody na metalu dla
2
H). Celem odsalania wody jest unikniêcie tzw. izotopowego efektu zasolenia.
W 2007 roku ukoñczono znaczn¹ czêœæ prac przygotowawczych do prowadzenia badañ eksperymentalnych. Dokonano przegl¹du istniej¹cej literatury na temat najpowszechniej stosowanych metod
oznaczania sk³adu izotopowego wód, opracowano podstawy teoretyczne metody badañ oraz dokonano
niezbêdnych usprawnieñ w linii preparacyjnej do pró¿niowej destylacji wody. Usprawnienia linii mia³y
na celu podwy¿szenie jej szczelnoœci poprzez zastosowaniu lepszych zaworów pró¿niowych i eliminacji
przecieków. Ponadto zosta³y zakupione podstawowe odczynniki chemiczne i czêœæ szk³a laboratoryjnego co umo¿liwi ju¿ rozpoczêcie badañ eksperymentalnych. (dr A. Porowski)
Zadanie 1.4. Okreœlenie zró¿nicowania izotopowego d34S i d18O siarczanów w wodach opadowych
i podziemnych w obszarze zurbanizowanym
W roku 2007 rozpoczêto realizacjê pilota¿owego projektu badawczego dotycz¹cego obiegu siarki
w zstêpuj¹cej czêœci cyklu hydrologicznego. Istota badañ sprowadza siê do okreœlenia sezonowej zmiennoœci stê¿enia oraz sk³adu izotopowego siarczanów rozpuszczonych w wodzie w profilu pionowym,
poczynaj¹c od wody opadowej, poprzez wody w strefie aeracji, saturacji, a¿ do g³êbiej po³o¿onych
poziomów wodonoœnych: czwartorzêdowego i oligoceñskiego. Celem badañ jest próba okreœlenia pochodzenia siarczanów w wodach infiltracyjnych i procesów odpowiedzialnych za wahania ich zawartoœci, okreœlenie wp³ywu strefy aeracji i saturacji na modyfikacjê zawartoœci i sk³adu izotopowego siarczanów w wodach infiltracyjnych. Jednym z celów jest równie¿ zbadanie mo¿liwoœci identyfikacji
poziomów wodonoœnych na podstawie sk³adu izotopowego siarczanów w œwietle pochodzenia wód
w warunkach wystêpowania lub braku kontaktów hydraulicznych. Ze wzglêdu na opóŸnienia w pracach
laboratoryjnych oznaczenia izotopowe s¹ jeszcze w trakcie realizacji. Wstêpne wyniki z oko³o 70% pobranych próbek wód s¹ w trakcie analizy i interpretacji. (dr A. Porowski, prof. J. Dowgia³³o – konsultant)
Zadanie 1.5. Opracowanie zintegrowanego systemu analizy danych w Laboratorium
Uranowo-Torowym
Laboratorium Uranowo-Torowe ING PAN wykonuje rocznie oko³o 300 analiz metod¹ uranowotorow¹ oraz oko³o 80 analiz metod¹ o³owiu 210. Po kilku latach pracy zgromadzi³o siê oko³o 2000
wyników analiz U-Th i oko³o 400 analiz Pb-210. Powtarzaj¹ca siê systematycznie koniecznoœæ wybiórczego zestawiania wyników analiz z ró¿nego okresu dzia³ania laboratorium, np. przy przygotowywaniu publikacji, sta³a siê bezpoœredni¹ inspiracj¹ podjêcia trudu stworzenia kolejnej wersji oprogramowania. Przyjêto, ¿e ma to byæ oprogramowanie zintegrowane z baz¹ danych. Stworzone oprogramowanie umo¿liwia ³atwe przeszukiwanie wyników archiwalnych, tworzenie zestawieñ i raportów oraz
zapewnia automatyczn¹ aktualizacjê bazy przy wykonywaniu nowych analiz.
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Przy projektowaniu systemu przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
– system ma zapewniæ unikalnoœæ numeracji laboratoryjnej,
– system ma mieæ budowê modu³ow¹ umo¿liwiaj¹ca ³atw¹ rozbudowê o nastêpne modu³y obliczeniowe (np. nowe metody) lub modu³y analizy danych,
– system rejestracji próbki ma byæ w pe³ni zintegrowany z baz¹ danych,
– baza danych zawieraæ ma pe³n¹ informacjê o próbce, przebiegu i wynikach analizy oraz wynikach
ewentualnego modelowania zestawów danych (np. model wiek – g³êbokoœæ).
Opracowane oprogramowanie umo¿liwia odczyt i analizê widm energetycznych cz¹stek alfa oraz
przeprowadzenia specyficznych dla wybranej metody obliczeñ wieku i okreœlenia jego niepewnoœci.
System umo¿liwia tak¿e budowê modelu wiek~g³êbokoœæ dla serii analiz próbek z profilu. Do analizy
danych i oceny ich niepewnoœci zastosowano metody symulacji Monte Carlo (randomizacji) przyjmuj¹c
za³o¿enie, ¿e wynik pomiaru aktywnoœci opisywany jest rozk³adem normalnym. Do wyznaczenia przebiegu zale¿noœci wiek–g³êbokoœæ wykorzystano metodê LOESS. (dr hab. H. Hercman)
Zadanie 1.6. Weryfikacja przydatnoœci kolagenu do datowania koœci metod¹ U-Th, cz. I
Bezpoœrednie datowanie koœci metod¹ U-Th uwa¿ane jest obecnie za niemo¿liwe ze wzglêdu na
zachodz¹ce w pogrzebanej koœci zjawisko wtórnej akumulacji i dyfuzji uranu z i do œrodowiska pogrzebania. Proces ten jest na tyle skomplikowany i specyficzny wzglêdem warunków œrodowiska, ¿e nie
uda³o siê dot¹d opracowaæ metod korekcji, które pozwoli³yby na uzyskiwanie jednoznacznych wyników, które mo¿na by uznaæ za wiarygodnie oddaj¹ce rzeczywisty wiek badanych szcz¹tków. Stosowane
modele matematyczne pozwalaj¹ na oszacowanie wp³ywu œrodowiska i zdolnoœci koœci jako ca³oœci, do
wymiany izotopów uranu, jednak jest to tylko statystyczne ujêcie tego zjawiska, a nie opis rzeczywistych procesów chemicznych. W prowadzonych badaniach zaproponowano odmienne podejœcie do
postawionego problemu: uznaj¹c koœæ za uk³ad z³o¿ony z wielu faz organicznych i nieorganicznych
podjêto próbê znalezienia, analogicznie do procedury stosowanej w datowaniu metod¹ radiowêglow¹,
fazy stanowi¹cej uk³ad zamkniêty dla migracji uranu i toru. Przeprowadzone wczeœniej analizy wykaza³y, ¿e kolagen uzyskiwany z koœci do datowañ C-14 spe³nia wstêpne kryteria pozwalaj¹ce przypuszczaæ, ¿e jest faz¹ odporn¹ na procesy diagenezy i akumulacji uranu. Podobnie jak w koœciach wspó³czesnych, zawartoœæ uranu zmierzona w kolagenie wydzielonym z koœci kopalnych jest niska, podczas
gdy zawartoœæ uranu w ca³ej koœci kopalnej by³a wielokrotnie wy¿sza. Podjêto zatem próbê przystosowania procedury wydzielania kolagenu dla metody C-14 do metody U-Th. £¹cznie przeprowadzono badania na ponad 60 próbkach standardu kostnego, w celu opracowania metodyki wydzielania
kolagenu z du¿ych próbek, w du¿ych objêtoœciach. Œrednia wydajnoœæ ekstrakcji wynios³a dla koœci
wspó³czesnych 8,4%, a dla koœci kopalnych 3,8% wzglêdem masy próbki, co zgadza siê z danymi literaturowymi dotycz¹cymi ekstrakcji w ma³ych próbkach dla metody C-14. Opracowana procedura umo¿liwia rozdzielenie koœci na 5 faz ciek³ych i sta³ych (w tym fazê kolagenow¹), które w dalszych analizach
pozwol¹ uzyskaæ nowe dane dotycz¹ce fizykochemicznych procesów akumulacji uranu w materiale
kostnym. (mgr G. Sujka, dr hab. H. Hercman)
Zadanie 1.7. Zapis izotopowy osadów kredy opolskiej, cz. II
Celem zadania jest opracowanie stratygrafii izotopowej dla kredy opolskiej, sk³adaj¹cej siê z osadów cenomanu, turonu i koniaku. Uzyskane wyniki bêd¹ skorelowane z profilami zachodnio-europejskimi. Obecnie wykonany zosta³ pierwszy etap prac, pobrano próbki skalne z ods³oniêtej w terenie
czêœci profilu oraz skonstruowano krzywe d18O i d13C. (mgr M. Maruszkiewicz, opieka dr hab. H. Hercman)
Zadanie 1.8. Wdro¿enie metod izotopowych (U-Th, izotopy trwa³e) do badañ paleoklimatycznych
trawertynów, cz. II – zakoñczenie
G³ównym celem prowadzonych prac jest stworzenie narzêdzia do obiektywnej korelacji profili.
Przeprowadzone dotychczas prace mia³y za cel wybór i zgromadzenie danych testowych niezbêdnych
do prac nad planowanym programem. Stworzono modu³ do generacji sztucznych danych testowych
niezbêdny do pierwszej fazy budowy oprogramowania do korelacji. Jako dane rzeczywiste o ustalonej
pozycji wybrano próbki pobrane z nacieku z Jaskini Spiralka. Podczas prac terenowych wytypowano
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dziewiêæ profili z obszaru Karpat i Wy¿yny Krakowskiej. Rozpoczêto analizy próbek pobranych z tych
profili, wykonano 77 pomiarów stosunków izotopów stabilnych oraz 15 analiz U-Th. Otrzymane z tych
profili dane o nieustalonej pozycji zostan¹ wykorzystane w ostatniej fazie testowania programu. (mgr J.
Pawlak – doktorant, opieka dr hab. H. Hercman)
Zadanie 1.9. Wdro¿enie metod izotopowych (U-Th, izotopy trwa³e) do badañ paleoklimatycznych
osadów wêglanowych, cz. I
Badania izotopowe nacieków jaskiniowych od lat wykorzystywane s¹ do rekonstrukcji paleoklimatycznych. Coraz czêœciej wskazuje siê jednak na trudnoœci w wykorzystaniu zmiennoœci sk³adu izotopowego tlenu i wêgla kalcytu naciekowego jako “paleotermometru”. Wiêkszoœæ badaczy sk³ania siê do
traktowania zmiennoœci sk³adu izotopowego jako zapisu wzglêdnych zmian temperatury. Obiektem badañ prowadzonych w 2007 roku by³ 2,5-metrowy profil osadów wêglanowych pochodz¹cy z jaskini
Snezna Jama w S³owenii. Jaskinia ta jest czêœci¹ starszego systemu jaskiniowego, po³o¿on¹ na wysokoœci oko³o 900 m powy¿ej dna doliny Savinja (1500–1600 m n.p.m.). W g³ównej galerii jaskini
wystêpuje profil polew, z których pobrane zosta³y próbki do badañ. W ramach wczeœniejszych analiz
zosta³y wykonane badania paleomagnetyczne oraz datowanie osadów metod¹ U-Th. Obecnie wykonano
analizê sk³adu izotopowego wêgla i tlenu w 102 próbkach. Wyniki oznaczeñ by³y podstaw¹ do wydzielenia 7 stref zró¿nicowania sk³adu izotopowego badanych polew. Dolna czêœæ profilu (0–85 cm) charakteryzuje siê du¿¹ iloœci¹ materia³u detrytycznego (g³ównie typu terra rosa) oraz “ciê¿szym” sk³adem
izotopowym zarówno wêgla jak i tlenu. Na wysokoœci 40–50 cm nastêpuje skokowa zmiana ku jeszcze
“ciê¿szym” wartoœciom. W okresie narastania tej czêœci profilu, dominuj¹cym czynnikiem wp³ywaj¹cym na sk³ad izotopowy kalcytu buduj¹cego polewy by³y prawdopodobnie zmiany klimatyczne i zmiany w szacie roœlinnej terenów bezpoœrednio nad jaskini¹, przy czym okres zapisany w profilu na g³.
50–85 cm odpowiada³by pogorszeniu warunków klimatycznych. Powy¿ej dolnego odcinka profilu
wystêpuje strefa przejœciowa (85–100 cm) o du¿ej zmiennoœci sk³adu izotopowego polew, odpowiadaj¹ca istotnemu epizodowi w historii jaskini. Podobnie jak w wypadku badañ paleomagnetycznych,
epizod ten mo¿e byæ korelowany z wyniesieniem masywu, silnym wciêciem doliny w której po³o¿ona
jest jaskinia i zmianie systemu kr¹¿enia wód w masywie. Po ustabilizowaniu siê nowych dróg kr¹¿enia
ustabilizowa³ siê tak¿e sk³ad izotopowy wêgla co wydaje siê œwiadczyæ o braku wiêkszych zmian w intensywnoœci wegetacji powy¿ej jaskini. Œwiadczy³oby to raczej o sta³ych warunkach klimatycznych.
Zmiennoœæ sk³adu izotopowego tlenu jest jednak nadal istotna. Powy¿ej 200 cm nastêpuje ponowne
zró¿nicowanie sk³adu izotopowego zarówno wêgla jak i tlenu. Podsumowuj¹c wydaje siê, ¿e zmiennoœæ
sk³adu izotopowego badanego profilu ma z³o¿ony charakter. Odzwierciedla ona istotne procesy tektoniczne i zwi¹zane z nimi zmiany kr¹¿enia wód krasowych oraz nak³adaj¹ce siê na to zmiany warunków
klimatycznych i przebudowê zbiorowisk roœlinnych. (dr M. G¹siorowski, dr hab. H. Hercman)
Zadanie 1.10. Zastosowanie metod Sm-Nd i Lu-Hf do oznaczania wieku ska³ wysokociœnieniowych
oraz wysoko- i ultrawysoko-temperaturowych, cz. II – zakoñczenie
Eklogity w paœmie Sanbagawa mog¹ byæ podzielone na grubo i drobnokrystaliczne. Drobnokrystaliczne przewa¿nie maj¹ dobrze widoczne z³upkowacenie. Dostêpne datowanie równie¿ pokazuj¹
zasadniczo odmienne wieki ok. 90 i ok. 116 Ma odpowiednio dla drobno i grubokrystalicznych eklogitów. Nowe badania petrologiczne grubokrystalicznego cia³a eklogitowego Zachodniego Iratsu, dok³adnie okreœlaj¹ warunki piku metamorficznego jako 19–20 kbar i 620–680 °C. Obliczenia wykonano
dla równowagowej paragenezy: granat + omfacyt + kwarc + epidot + tytanit + rutyl. Okreœlone warunki
PT s¹ kompatybilne z równie dok³adnie wyznaczonymi warunkami PT dla drobnokrystalicznego eklogitu, co sugeruje, ¿e oba typy eklogitów mog¹ byæ traktowane jako sk³adniki tego samego cia³a eklogitowego. Ró¿nice wieków staj¹ siê zrozumia³e gdy zauwa¿ymy, ¿e w eklogitach Zachodniego Iratsu
wzrost granatu mia³ miejsce przed metamorfizmem facji eklogitowej. “Przedeklogitowy” granat (Grt 1)
zawiera minera³y paragezy facji epidotowo-amifbolitowej. Dalszy wzrost granatu nastêpowa³ w facji
eklogitowej (Grt2). Warunki PT metamorfizmu przedeklogitowego oszacowanao jako ok. 10 kbar/
550–600 °C. Lutet jest silnie podkoncentrowany w Grt1 i dlatego ok 116 Ma wiek Lu-Hf jest interpretowany jako wiek metamorfizmu poprzedzaj¹cego facjê eklogitow¹. Znacz¹ca ró¿nica wiekowa (? 27
Ma) pomiêdzy dwoma wydarzeniami sugeruje, ¿e zasz³y one w odmiennych re¿imach tektonicznych lub
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ró¿nych fazach rozwoju tektonicznego strefy subdukcji Sanbagawa. Kontrastuj¹cy rozmiar kryszta³ów
w dwóch typach eklogitów najprawdopodobniej odzwierciedla wczeœniejsz¹ historiê rekrystalizacji
przed metamorfizmem eklogitowym w jednostkach grubokrystalicznych i ich d³u¿ej trwaj¹cemu metamorfizmowi. (dr R. Anczkiewicz, mgr K. Walczak – doktorantka, mgr P. Perkowski – doktorant)
Zadanie 1.11. Wyprowadzenie równania na frakcjonowanie izotopowe o³owiu na podstawie
pomiarów stosunków izotopowych tego pierwiastka
Wykonano jedynie analizê teoretyczn¹ za³o¿onego problemu, ze wzglêdu na niedostateczny czas
dostêpu do spektrometru masowego oraz jego stan (wysokie t³o kolektorów i zbyt wysoka temperatura
otoczenia). Pomys³ opiera³ siê na wyznaczeniu równania matematycznego opisuj¹cego krzyw¹ zmiennoœci poszczególnych stosunków izotopowych Pb (208Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 206Pb/204Pb). Jej asymptota
by³aby wielkoœci¹ szukan¹ czyli wartoœci¹ rzeczywist¹ danego stosunku izotopowego. By³aby ona
porównana z wartoœciami teoretycznymi i w ten sposób uzyskano by poprawkê na frakcjonowanie izotopowe dla poszczególnych izotopów o³owiu. (dr R. Bachliñski)
Zadanie 1.12. Ewolucja izotopowa przedwaryscyjskich kwaœnych kompleksów magmowych Sudetów
na podstawie izotopów Sr i Nd. Czêœæ III: ska³y obszaru izerskiego – zakoñczenie
Przeprowadzone w roku 2007 badania dotyczy³y ska³ obszaru izerskiego w Sudetach Zachodnich
i stanowi³y kolejn¹ czêœæ ogólnego problemu badawczego dotycz¹cego ewolucji izotopowej przedwaryscyjskich kompleksów magmowych Sudetów. Wykonano 11 analiz chemicznych ca³ych ska³, a
analiza diagramów Harkera dla pierwiastków g³ównych pokaza³a jednoznaczne trendy dla Al, FeIII, Mg,
Ti oraz ich brak w przypadku Na, K, Ca i P. Przebieg pierwiastków ziem rzadkich na diagramie
pajêczym jest typwowy dla ska³ granitoidowych. Wed³ug diagramu dyskryminacyjnego Batchelora i
Bowdena badane ska³y nale¿¹ do ska³ o re¿imie synkolizyjnym do postorogenicznego. Wykonano tak¿e
38 analiz izotopowych Rb-Sr, wed³ug których oszacowany zosta³ wiek na oko³o 482 Ma. Ma³a iloœæ
danych izotopowych Nd nie pozwoli³a na dok³adn¹ charakterystykê badanego materia³u, wskazuj¹c
jedynie wartoœci wspó³czynnika e(Nd)t=500 od –5.67 do –3.29, a wiek modelowy TDM na 1422 do 1324
Ma. Wiêkszoœæ badanych próbek le¿y na krzywej mieszalnoœci, co oznacza ci¹g³¹ sekwencjê ich powstawania od bardziej maficznego cz³onu do bardziej kwaœnego. (dr R. Bachliñski)

Grupa 2. Badania mineralogiczne i geochemiczne w poznawaniu procesów geologicznych
Zadanie 2.1. Metodyka szacowania wieku diagenezy na podstawie pomiarów K-Ar próbek
kontaminowanych detrytycznym materialem ilastym, cz. I
W celu ekstrakcji wieku diagenetycznego i detrytycznego z pomierzonych metod¹ K-Ar dat mieszanych standardowo u¿ywana jest metoda IAA (ang. illite age analysis). Opiera siê ona na wyznaczaniu
wieków oraz udzia³ów masowych materia³u detrytycznego i diagenetycznego w kilku ró¿nych frakcjach
ziarnowych uzyskanych z tej samej ska³y. Generalnie przyjmowane jest, ¿e polityp 1Md jest pochodzenia diagenetycznego, a 2M1 detrytycznego. Na podstawie tych danych konstruowany jest wykres, w którym na osi odciêtych odk³ada siê udzia³y masowe materia³u detrytycznego, a na osi rzêdnych
wartoœci funkcji: exp(lt) – 1, gdzie: t – wiek dla tych frakcji, a l – sta³a rozpadu. Nastêpnie po dokonaniu liniowej ekstrapolacji do granicznych udzia³ów materia³u detrytycznego odczytuje siê wieki frakcji detrytycznej oraz diagenetycznej. Podejœcie to nie uwzglêdnia jednak¿e ró¿nych zawartoœci potasu
(%Kdetrital i %Kdiagenetic) w tych dwóch frakcjach politypów. Dlatego te¿ udzia³y masowe materia³u detrytycznego (wt.%detrital) powinny zostaæ skorygowane:
% I d (k ) =

wt.% detrital

wt.% detrital ´ % K detrital
´ 100
´ % K detrital + wy .% diagenetic ´ % K diagenetic

Analityczne oznaczanie zawartoœci potasu we frakcjach politypów jest bardzo trudnym zadaniem.
Dlatego opracowano nowe podejœcie do tego problemu. Zaobserwowano, ¿e wykres 40Ar*/40K vs. %Id(K)
dla poprawnie okreœlonych wartoœci stosunku 40Kdetrital/40Kdiagenetic powinien byæ liniowy. Opieraj¹c siê
na tej obserwacji napisano w Javie program komputerowy, który na podstawie kilku pomierzonych
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wieków mieszanych frakcji ziarnowych i udzia³ów materia³u detrytycznego w tych frakcjach wyznacza
graniczne wieki oraz stosunek 40Kdetrital/40Kdiagenetic, u¿ywaj¹c algorytmów genetycznych.
Niepewnoœci przy okreœlaniu dok³adnych mas frakcji diagenetycznej i detrytycznej sprawiaj¹, ¿e
otrzymane wartoœci wieków granicznych oraz stosunku 40Kdetrital/40Kdiagenetic obarczone s¹ pewnymi,
niekiedy znacznymi b³êdami. Badaj¹c mieszaniny o du¿ym rozrzucie zawartoœci frakcji detrytycznej
i diagenetycznej, mo¿liwe jest jednak zminimalizowanie tych b³êdów. Znaczn¹ pomoc¹ mo¿e byæ
równie¿ znajomoœæ jednego z wieków granicznych. Metoda ta mo¿e byæ równie¿ bardzo pomocna przy
okreœleniu, czy za³o¿enie o jednakowej iloœci potasu w illicie o politypach 1Md i 2M1 jest poprawne.
Problem ten bêdzie przedmiotem dalszych studiów. (mgr M. Szczerba – doktorant, prof. J. Œrodoñ, mgr
M. Banaœ)
Zadanie 2.2. Metodyka pomiarów w³asnoœci i zawartoœci minera³ów ilastych w ska³ach osadowych,
cz. II
Diagenetyczne zmiany orientacji minera³ów blaszkowych w paleogeñskich mu³owcach z basenu
podhalañskiego zbadane zosta³y przy pomocy rentgenowskiego goniometru teksturalnego wysokiej
rozdzielczoœci. Oszacowany zakres g³êbokoœci maksymalnego pogrzebania badanych próbek wynosi od
2.4 do 7 km, co odpowiada zakresowi paleotemperatur od 60 do 160°C. Tekstura minera³ów blaszkowych jest tylko umiarkowanie zorientowana w najp³ytszych próbkach, mimo ¿e kompakcja mechaniczna zredukowa³a ich porowatoœæ do ok. 10%. Wiêksze (>10 µm) blaszki detrytycznego chlorytu
i miki wydaj¹ siê byæ lepiej zorientowane w stosunku do warstwowania, co wskazuje na ich depozycjê
raczej jako indywidualnych blaszek ni¿ w formie zagregatyzowanej. Pomiêdzy 2.4 i 4.6 km illit-smektyt
typu R0, o zawartoœci 40–50% pakietów illitowych, zmienia siê w illit-smektyt typu R1, o zawartoœci
70–80% pakietów illitowych. W tym samym interwale zanika kaolinit i pojawia siê diagenetyczny chloryt. Zmianom mineralogicznym towarzyszy znaczny wzrost orientacji illitu-smektytu, chlorytu i detrytycznego illitu, równoleg³ej do warstwowania i prostopad³ej do g³ównego kierunku naprê¿eñ. Zdaniem
autorów wzrost orientacji illitu-smektytu jest wynikiem rozpuszczania smektytu i krystalizacji illitu
w pozycji normalnej do g³ównego kierunku naprê¿eñ. Woda uwalniana w procesie illityzacji dzia³a jak
smar, umo¿liwiaj¹c rotacjê wszystkich minera³ów blaszkowych, u³atwion¹ równoczeœnie przez mikroporowatoœæ powstaj¹c¹ w procesie illityzacji. Na wiêkszych g³êbokoœciach illityzacja ulega znacznemu
spowolnieniu z uwagi na ca³kowite rozpuszczenie skalenia potasowego. Równolegle, w zbadanym
interwale 2.4 km obserwuje siê tylko nieznaczny wzrost orientacji minera³ów blaszkowych. W ska³ach
o tak ma³ej porowatoœci i œrednicy por sam wzrost ciœnienia bez równoleg³ych reakcji mineralnych nie
jest w stanie doprowadziæ do powa¿niejszej reorientacji minera³ów blaszkowych. (prof. J. Œrodoñ)
Zadanie 2.3. Diageneza piaskowców fliszu podhalañskiego na tle diagenezy ³upków, cz. I
Wykonywane badania dotycz¹ zmian powsta³ych w wyniku procesów diagenetycznych zachodz¹cych w ska³ach Basenu Podhalañskiego. Celem badañ jest ustalenie obrazu diagenezy w piaskowcach
i porównanie z procesami diagenetycznymi zachodz¹cymi w ³upkach, porównanie zmian sk³adu chemicznego, ustalenie zale¿noœci diagenezy od litologii, okreœlenie interakcji miêdzy litologiami. Badania
prowadzone s¹ na próbkach pobranych z rdzeni wiertniczych otworów Chocho³ów i Bukowina, tworz¹cych ci¹g³y pionowy profil diagenetyczny basenu oraz dodatkowo na próbkach powierzchniowych pobranych wzd³u¿ osi W–E, uzupe³niaj¹cych profil diagenetyczny dostêpny w wierceniach. Badany materia³ to g³ównie piaskowce, jednak¿e ze wzglêdu na porównawczy cel pracy wymagane jest wykonanie
dodatkowych badañ na próbkach z ³upków.
W 2007 wykonano dla próbek z wierceñ: badania rentgenograficzne iloœciowego sk³adu mineralnego próbek ca³ych ska³ przy u¿yciu programu QUANTA, badania iloœciowego i jakoœciowego sk³adu
frakcji ilastej (<2 µm) i oznaczanie zawartoœci smektytu w minera³ach mieszanopakietowych illitsmektyt przy u¿yciu frakcji <0,2 µm. Trwa oznaczanie sk³adu chemicznego na próbkach ca³ych ska³
(w Actlabs w Kanadzie). Wykonano pomiary pojemnoœci wymiennej kationów (CEC) stanowi¹cej
o iloœci smektytu w skale oraz pomiary sorpcji EGME i obliczenia ca³kowitej powierzchni w³aœciwej
(TSA) w celu okreœlenia wp³ywu diagenezy na gêstoœæ ³adunku smektytu. Przeprowadzono wstêpne korelacje wyników pomiarów masy zaadsorbowanej wody, EGME i CEC oraz zawartoœci sk³adu mineralnego próbek wyznaczonego za pomoc¹ QUANTY. Przeprowadzenie badañ na materiale powierz-
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chniowym oraz zestawienie i porównanie wyników pomiarów bêdzie przedmiotem kolejnej fazy projektu. (mgr R. Puka – doktorantka, prof. J. Œrodoñ)
Zadanie 2.4. Struktura chlorytu pêczniej¹cego z Hanaoka, Japonia, cz. II
Badania rentgenostrukturalne tri-dioktaedrycznego chlorytu pêczniej¹cego z Hanaoka (Japonia)
wykaza³y silne nieuporz¹dkowanie strukturalne tego minera³u spowodowane równoczesnymi przypadkowymi translacjami ±a/3 i ±b/3 lub przypadkowymi rotacjami ±60° i ±120° w³aœciwymi dla turbostratycznej struktury smektytów. Symulacje sugeruj¹ istnienie periodycznego zubo¿enia warstwy metalohydroksylowej powoduj¹cego powstanie s³abych refleksów ~29 i 9 . Nieuporz¹dkowanie strukturalne jak i w³aœciwoœci pêcznienia badanego minera³u prawdopodobnie s¹ spowodowane s³abym ³adunkiem warstwy tetraedrycznej pakietu 2:1. (dr P. Bylina, prof. dr hab. N. Bakun-Czubarow, prof. A.
Wiewióra – konsultant)

Zadanie 2.5. Zró¿nicowanie politypowe biotytu w odmianach petrograficznych granitu karkonoskiego
oraz w granitach mrzyg³odzkich jako wskaŸniki ich genezy, cz. III – zakoñczenie
Sk³ad politypowy biotytów w badanych próbkach waha siê w szerokim zakresie od 5 do 46% 2M1
w mieszaninie z 1M. Rozszerzone badania nie potwierdzi³y postulowanej zale¿noœci politypii od wybranych parametrów chemicznych biotytu i ska³y gospodarza (granitu). Sk³ad izotopowy tlenu wykaza³, ¿e
chlorytyzacja biotytu zachodzi³a pod wp³ywem dop³ywu wód o ró¿nym sk³adzie, dlatego do œledzenia
ewentualnych korelacji petrogenetycznych nale¿y braæ pod uwagê biotyty mo¿liwie nie przeobra¿one.
Sk³ad izotopowy tlenu w biotytach waha siê w granicach 4 – 5,5‰ w granicie karkonoskim i 4,5–5,6‰
w granicie mrzyg³odzkim. W granicie karkonoskim, d18O jest najwy¿sza w biotytach z wrostków w partiach centralnych fenokryszta³ów skaleni oraz w biotytach ze szlir. Mo¿e to potwierdzaæ, ¿e biotyty te
wykrystalizowa³y przed krystalizacj¹ g³ównej masy biotytów w granicie. Najni¿szymi wartoœciami d18O
cechuj¹ siê biotyty z mikrogranularnych enklaw maficznych. Prawdopodobnie wartoœci te s¹ wypadkow¹ pierwotnego sygna³u izotopowego i czêœciowej wymiany izotopowej tlenu z otaczaj¹cym granitem. W wyniku nag³ej reakcji sproszkowanego biotytu z fluorem pod wp³ywem podgrzewania promieniem laserowym, dochodzi³o do czêœciowej wzajemnej kontaminacji próbek. Dlatego nale¿y powtórzyæ badania izotopowe stosuj¹c konwencjonaln¹ liniê krzemianow¹. (dr A. Wilamowski, prof. dr hab.
N. Bakun-Czubarow).
Zadanie 2.6. Wymiana ska³ pomiêdzy skorup¹ i górnym p³aszczem Ziemi na wybranych przyk³adach
ska³ metamorficznych ekstremalnie wysokich ciœnieñ z Sudetów i z klasycznych orogenów kolizyjnych,
czêœæ III
Prace prowadzone w roku 2007 stanowi³y z jednej strony mineralogiczno-geochemiczne badania
sudeckich ska³ wysokiego stopnia metamorfizmu, z drugiej zaœ strony, kontynuacjê badañ porównawczych tych ska³ z analogicznymi ska³ami wybranych orogenów kolizyjnych na œwiecie. Przedmiotem
badañ by³y ska³y serii eklogitowo-granulitowej metamorfiku L¹dka-Œnie¿nika w kopule orlicko-œnie¿nickiej (OSD), granulity bloku Gór Sowich (SMB) i wystêpuj¹ce w nich cia³a perydotytowe oraz perydotyty granatonoœne kompleksu Kutna Hora-Svratka (KHS) w jednostce Gföhl czeskiego moldanubiku.
Celem prac by³o dalsze poszukiwanie ska³ metamorficznych ultrawysokich ciœnieñ (UHPM)
i ultrag³êbokiego pochodzenia (UDO) w masywie czeskim, odtworzenie drogi ewolucji perydotytów
UDO, próba wyjaœnienia kwestii przynale¿noœci SMB do odpowiedniego terranu waryscyjskiego w masywie czeskim, datowanie metamorfizmu wysokich ciœnieñ metod¹ CHIME na monacycie oraz przygotowanie wybranych ska³ sudeckich do datowania metamorfizmu ekstremalnego metodami izotopowymi
Sm-Nd i Lu-Hf.
Granatonoœne lherzolity KHS i SMB zachowa³y mikrostrukturaln¹ pamiêæ ultrag³êbokiego pochodzenia. Pamiêæ tê stanowi¹ topotaksjalne wrostki sta³e minera³ów tytanu (rutylu i roztworów sta³ych
geikielit-ilmenit) i krzemianów (ortopiroksenu, ±klinopiroksenu, ±oliwinu) w j¹drach porfiroblastów
granatu. Wrostki te powstaj¹ w wyniku dekompresji i rozpadu majorytopodobnych granatów, trwa³ych
na g³êbokoœciach ponad 200 km w p³aszczu Ziemi.
W ewolucji granatonoœnych lherzolitów KHS i SMB mo¿na wyró¿niæ 3 etapy:
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a) wydŸwigniêcie zubo¿onych granatonoœnych lherzolitów UDO z astenosfery do subkontynentalnej litosfery i towarzysz¹cy mu rozpad tytanowego majorytu;
b) metasomatoza p³aszczowa, która zmniejszy³a stopieñ zubo¿enia lherzolitów w pierwiastki niekompatybilne;
c) waryscyjskie wbudowanie granatonoœnych lherzolitów w gnejsowe b¹dŸ granulitowe otoczenie,
które zachodzi³o na ró¿nych g³êbokoœciach w p³aszczu Ziemi.
Pierwszy etap (a) wypiêtrzania lherzolitów UDO z astenosfery do subkontynentalnej litosfery
najprawdopodobniej nie jest zwi¹zany z waryscyjsk¹ kolizj¹ kontynentaln¹ w masywie czeskim.
Pomimo podobieñstw sk³adu, cech geochemicznych i ewolucji metamorficznej, lherzolity KHS
ró¿ni¹ siê znacznie od lherzolitów SMB wiekiem i warunkami, w jakich zosta³y wbudowane w felzytowe otoczenie. Lherzolity KHS zosta³y wbudowane w gnejsy w wizenie, w p³aszczu astenosferycznym,
zaœ lherzolity SMB zosta³y wbudowane w granulity w emsie, w warunkach sp¹gu litosfery dolnej.
Ró¿nice te wskazuj¹ na przynale¿noœæ bloku Gór Sowich do terranu tepla-barrandia w masywie czeskim.
Akcesoryczne monacyty z granulitów Starego Giera³towa w OSD, które zarejestrowa³y epizod
UHPM, by³y datowane metod¹ CHIME, z wykorzystaniem izochrony Th-U-Pbca³k. Analizy wykonywano na mikrosondach elektronowej i protonowej. Uzyskano wiek 347±13 Ma, który odpowiada najprawdopodobniej metamorfizmowi HP. Analizowane monacyty cechuje z³o¿ona mozaikowa budowa
i obecnoœæ Sr, która wskazuje na blastezê monacytu zachodz¹c¹ w warunkach (U)HP, poza polem stabilnoœci plagioklazów.
Przygotowano wybrane sudeckie ska³y HP/HT (g³ównie eklogity i granulity) i wydzielone z nich
granaty do izotopowego datowania metodami Sm-Nd i Lu-Hf. W granatach przeœledzono zmiennoœæ
wewn¹trzziarnow¹ pierwiastków g³ównych na mikrosondzie elektronowej i wybranych pierwiastków
œladowych metod¹ LA ICP MS. (prof. N. Bakun-Czubarow, dr M. Kusiak, mgr P. Perkowski – doktorant, mgr K. Walczak – doktorantka)
Zadanie 2.7. Osadowa koncentracja fosforu w arktycznej prowincji fosfogenicznej w rejonach:
Edgeoya, Barentsoya, Nordaustlandet, cz. I
Badania œrodkowotriasowej formacji Botneheia na wyspie EdgeÝya pozwoli³y na przedstawienie
jej szczegó³owego podzia³u litostratygraficznego oraz na rekonstrukcjæ úrodowisk sedymentacji szelfu
wschodniego Svalbardu, ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodowisk fosfogenicznych oraz œrodowisk
koncentruj¹cych depozycjê wêgla organicznego. Formacja Botneheia zosta³a podzielona na dwa formalne ogniwa (ogniwa Muen i Blanknuten) oraz na dziewiêæ nieformalnych jednostek litostratygraficznych (jednostki 1–9). Ogniwo Muen (nowa jednostka litostratygraficzna) obejmuje doln¹, s³abo odporn¹ na erozjê sekwencjê czarnych mu³owców i ³upków o umiarkowanej zawartoœci wêgla organicznego oraz braku osadowej koncentracji fosforu (1–3% TOC; 0.1–0.5% P2O5). Ogniwo Blanknuten
obejmuje sekwencjê odpornych na erozjê, fosfatycznych mu³owców i ³upków górnej czêœci formacji,
o wysokiej zawartoœci wêgla organicznego i fosforu (5–12 % TOC; 5–30 % P2O5). Formacja Botneheia
stanowi zapis dwóch konsekwentnych pulsów transgresywnych (jednostki 1–4 i 5–9), z których m³odszy (?ladyn) zwi¹zany jest z rozwojem i utrzymywaniem siê warunków fosfogenicznych w œrodowisku
otwartego szelfu. WskaŸniki geochemiczne (P2O5, TOC, HI, OI, DOP, Fe reaktywne + pirytowe, d34SPIRYT)
sugeruj¹ istnienie genetycznego zwi¹zku pomiêdzy rozwojem facji fosfogenicznych oraz facji wybitnie
wzbogaconych w morsk¹ substancjê organiczn¹. Zwi¹zek ten odzwierciedla rozwój strefy wysokiej biologicznej produktywnoœci w kolumnie wody oceanicznej po³¹czony z rozwojem stagnacji dennej oraz
warunków euksynicznych w stadium maksimum transgresji. Te dwa czynniki doprowadzi³y do rzadkiej
w zapisie geologicznym sytuacji, w której podwy¿szone grzebanie wêgla organicznego w stagnuj¹cym
œrodowisku szelfowym na³o¿y³o siê w czasie i miejscu z intensywn¹ mineralizacj¹ organicznego fosforu
i jego depozycj¹ w postaci autigenicznego apatytu. Przywi¹zanie procesów sprzyjaj¹cych fosfogenezie
do wysokiego stanu wody w basenie szelfowym Svalbardu oraz do warunków wysokiej biologicznej
produktywnoœci sugeruje dominuj¹cy wp³yw czynnika oceanicznego na rozwój facji fosfogenicznych.
Pozwala to przypisaæ genezê facji typowych dla arktycznej prowincji fosfogenicznej (APP) specyficznym uk³adom paleoceanograficznym panuj¹cym w Oceanie Borealnym i w basenach jego pobrze¿a oraz
wykluczyæ dominuj¹c¹ rolê systemów deltowych w alokacji fosfogenezy w tej prowincji. (dr hab. K.
Krajewski, dr B. £¹cka)
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Zadanie 2.8. Geneza i diageneza czarnych facji w triasie Spitsbergenu, cz. III – zakoñczenie
Badania œrodkowotriasowej formacji Bravaisberget na Spitsbergenie pozwoli³y na rekonstrukcjê
œrodowisk sedymentacji wewnêtrznego szelfu w basenie Svalbardu, które koncentrowa³y depozycjê
czarnych, bogatych w wêgiel organiczny facji o znacznym potencjale generowania wêglowodorów. Na
podstawie analizy petrograficznej oraz wybranych wskaŸników geochemicznych (TOC, HI, OI, PI,
DOP, zale¿noœci Fe-S, C/S, d34SPIRYT) zaproponowano model wysokiej biologicznej produktywnoœci
po³¹czony ze zmienn¹ dynamik¹ œrodowiska szelfowego dla wyjaœnienia wybitnej koncentracji wêgla
organicznego w tych facjach. Model opisuje system sedymentacyjny transgresywnego œrodowiska szelfowego obejmuj¹cy: (1) etapy wzrostu kolumny wody; (2) obni¿enie tempa sedymentacji mineralnej;
(3) dominacjê drobnoziarnistego materia³u klastycznego; (4) powstanie i migracjê strefy pr¹dów wznosz¹cych; (5) wzbudzenie zjawiska wysokiej biologicznej produktywnoœci w kolumnie wody, (6) zwiêkszony opad grawitacyjny morskiej substancji organicznej; (7) powstanie okresowych warunków deficytu tlenowego w œrodowisku dennym przerywane okresami wzmo¿onej dynamiki basenu; (8) podwy¿szone grzebanie substancji organicznej w okresach zwiêkszonej stagnacji; (9) fosforanow¹ autigenezê
osadu po³¹czon¹ z regeneracj¹ wêgla organicznego w okresach zwiêkszonej dynamiki; (10) dekompozycjê czêœci pogrzebanej substancji organicznej oraz tworzenie autigenicznego pirytu w wyniku bakteryjnej redukcji siarczanu. System ten doprowadzi³ do zdeponowania sekwencji czarnych facji ogniwa Passhatten, która na dalszych etapach historii geologicznej podlega³a: (11) wczesnej cementacji
kalcytem w g³êbszych strefach bakteryjnej redukcji siarczanu skutkuj¹cej zamkniêciem wiêkszoœci
przestrzeni porowej; (12) transformacji zachowanej substancji organicznej w kerogen Typ II w warunkach pogrzebania poni¿ej biotycznych stref diagenetycznych; (13) maturacji kerogenu oraz generowaniu bituminów w katagenicznym stadium pogrzebania, zwi¹zanych z wytr¹caniem cementu dolomitowego i ankerytowego zamykaj¹cego przestrzeñ porow¹; (14) ekspulsji bituminów poza horyzont
foracji w stadium pogrzebania poni¿ej okna ropnego, wynikaj¹cej z braku zdolnoœci zbiornikowej
wystêpuj¹cych w jej obrêbie cia³ piaszczystych. Interpretacja procesów i warunków sedymentacji i diagenezy systemu szelfowego basenu Svalbardu przybli¿a mechanizmy tworzenia siê mezozoicznych ska³
macierzystych dla ropy naftowej w wysokich szerokoœciach geograficznych. Przedstawiony model
powinien mieæ zastosowanie w interpretacji wyst¹pieñ czarnych, roponoœnych facji triasu w innych
basenach szelfowych otaczaj¹cych obecny Ocean Arktyczny. (mgr P. Karcz – doktorant, mgr E. Jaworska – doktorantka, dr hab. K. Krajewski)
Zadanie 2.9. Analiza sk³adu izotopowego strontu jako wskaŸnik wieku i Ÿród³o informacji o procesach
postsedymentacyjnych w wybranych sekwencjach trzeciorzêdowych osadów glacjalno-morskie
z Wyspy Króla Jerzego w Archipelagu Antarktycznym, cz. II
Przedmiotem badañ by³o oznaczenie sk³adu izotopowego strontu w serii eoceñskich skamienia³oœci ma³¿y z gatunku Cucullaea z wybranych poziomów profilu formacji La Meseta na Wyspie Seymour (Antarktyka Zachodnia). Charakter zachowania biogenicznego wêglanu w eoceñskiej formacji La
Meseta by³ przedmiotem analizy petrograficznej, mineralogicznej i geochemicznej w celu weryfikacji
mo¿liwoœci stosowania izotopowej stratygrafii strontowej (SIS) w sekwencji formacji. Stwierdzono dobry stan zachowania pierwotnego materia³u wêglanowego [aragonitu] w badanych próbkach i brak
widocznych zmian diagenetycznych. Wykonano analizy sk³adu izotopowego Sr w serii ok. 50 próbek
skorupek Cucullaea. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na poŸnoeoceñski wiek badanej serii [34–44 Ma].
(dr G. Zieliñski)
Zadanie 2.10. Próba kalibracji krzywej wiekowej 87Sr/86Sr strontu oceanicznego w okresie oksfordu
i wczesnego kimerydu, cz. II – zakoñczenie
Badania krzywej wiekowej strontu oceanicznego w oksfordzie i wczesnym kimerydzie prowadzone by³y w oparciu o dobrze datowane i dobrze zachowane rostra belemnitów pochodz¹ce z dwu paleofaunistycznych prowincji Europy – submedyterañskiej (Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska, Jura
Szwabska) i borealno-subborealnej (wyspa Skye w Szkocji). Badania umo¿liwi³y wyznaczenie czêœciowego przebiegu krzywej izotopowej strontu wody morskiej w oksfordzie i wczesnym kimerydzie, która
wskazuje na póŸniejsze, ni¿ dotychczas s¹dzono, wyst¹pienie globalnego minimum stosunku izotopowego 87Sr/86Sr wody morskiej przypadaj¹cego na œrodkowy oksford. Okres wystêpowania minimum
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stosunku izotopowego 87Sr/86Sr koreluje siê z okresem koñca globalnego kryzysu sedymentacji wêglanowej, który móg³ siê wi¹zaæ ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ wulkaniczn¹ i podniesieniem zawartoœci
dwutlenku wêgla w atmosferze. Zauwa¿alny wzrost stosunku 87Sr/86Sr wody morskiej wyst¹pi³ w póŸnym oksfordzie i wczesnym kimerydzie. Wzrost ten mo¿na wi¹zaæ ze spadkiem aktywnoœci wulkanicznej ryftów oceanicznych w tym okresie. (dr H. Wierzbowski, dr G. Zieliñski)

Zadanie 2.11. Identyfikacja noœników naturalnej pozosta³oœci magnetycznej metodami skaningowej
mikroskopii elektronowej, cz. III – zakoñczenie
Jednym z kluczowych problemów badañ paleomagnetycznych jest wykazanie, ¿e charakterystyczne sk³adowe naturalnej pozosta³oœci magnetycznej (NRM) ska³ osadowych maja genezê pierwotnej,
detrytycznej pozosta³oœci magnetycznej. Prowadzone badania maj¹ na celu identyfikacjê noœników
NRM metodami mikroskopii elektronowej. Obok standardowych analiz paleomagnetycznych (wykonywanych w laboratorium paleomagnetycznym Instytutu Geofizyki PAN), przeprowadzono analizy
mineralogiczne w mikroobszarze. Z pobranego materia³u skalnego (ok. 20 prób o wadze jednostkowej
ca. 4 kG) wykonano polerowane p³ytki cienkie odkryte oraz wyseparowano minera³y magnetyczne. Dla
otrzymania frakcji magnetycznej, po wstêpnym potraktowaniu kwasem solnym dla rozpuszczenia antropogenicznego ¿elaza, próby zosta³y rozpuszczone w kwasie octowym, a nierozpuszczalne residuum
poddano separacji przy pomocy magnesów neodymowych i izodynamicznego separatora magnetycznego. Badania prowadzono na elektronowym mikroskopie skaningowym JSM-840A (ING PAN) oraz
na mikrosondzie elektronowej Cameca SX-100 w Miêdzyinstytutowym Laboratorium Mikroanalizy
Minera³ów i Materia³ów Syntetycznych (Wydzia³ Geologii U.W.).
W roku 2007 próby zosta³y pobrane z wêglanów œrodkowo- i górnojurajskich ods³oniêcia w Gnaszynie (Polska po³udniowa) oraz ska³ osadowych od permu po eocen masywu Velebit (Dalmacja pó³nocna, Chorwacja).
W przypadku wapieni jurajskich, wystêpuj¹cych w ods³oniêciu Gnaszyna, testowano hipotezê o
pierwotnym charakterze inwersji geomagnetycznych, których identyfikacja sta³a siê podstaw¹ korelacji
magnetostratygraficznych pomiêdzy ró¿nymi stanowiskami ska³ jurajskich Polski po³udniowej. Punktem wyjœcia przeprowadzonych testów by³a teza, ¿e inwentarz noœników NRM nie powinien byæ skorelowany z granicami inwersji, ze wzglêdu na brak zwi¹zków genetycznych pomiêdzy zmian¹ polarnoœci
pola geomagnetycznego, a sk³adem mineralnym ziaren detrytycznych, dostarczanych do basenu osadowego. Wyniki badañ, przeprowadzone dla czterech zidentyfikowanych inwersji, wskazuj¹, ¿e w dwóch
przypadkach asortyment noœników jest taki sam przed jak i po odwróceniu pola. W pozosta³ych dwóch,
wyst¹pienie inwersji koreluje siê z pojawieniem wtórnych tlenków ¿elaza (magnetyt po pirycie), a tak¿e
autigenicznych, dobrze wykszta³conych ziaren magnetytu. Obecnoœæ wtórnych tlenków ¿elaza, powsta³ych wskutek procesów diagenetycznych, wskazuje na mo¿liwoœæ wtórnej genezy NRM, której wiek
mo¿e byæ znacz¹co m³odszy od wieku ska³y macierzystej. Wynik ten stawia pod znakiem zapytania wiarygodnoœæ korelacji magnetostratygraficznych, prowadzonych bez wnikliwej oceny mineralogicznej
noœników NRM, wystêpuj¹cych w osadach o ró¿nej polarnoœci. Wyniki badañ, prowadzonych w szerokim zespole polsko-amerykañskim, zosta³y w³¹czone do pracy pt. Oxfordian Magnetic Polarity Time
Scale – (1) Calibration to Sub-Mediterranean Ammonite Zones (Przybylski, Ogg i in., manuskrypt w
przygotowaniu).
Studia nad noœnikami NRM w Chorwacji prowadzone by³y w ramach szerszego projektu badawczego, zmierzaj¹cego do lepszego poznania historii geotektonicznej p³yty Adrii. Ewolucja geodynamiczna Dynarydów chorwackich jest, jak dot¹d, s³abo poznana, tak¿e ze wzglêdu na brak danych paleomagnetycznych z dostêpnych na powierzchni ska³ przedpaleogeñskich. Badane by³y ska³y osadowe,
reprezentowane przez piaskowce i mu³owce permu oraz wêglany triasu, jury i kredy. Obszar badañ
obejmowa³ centraln¹ czêœæ masywu Velebit, w rejonie miasta Gospiè. Badania mineralogiczne wykaza³y obecnoœæ tlenków ¿elaza, czêsto zawieraj¹cych Ti (tytanomagnetyty). Ziarna (Fe,Ti,O) cechowa³y
siê ró¿nym stopniem zachowania, od œwie¿ych po wyraŸnie zniekszta³cone przez transport i/lub erozjê.
Obecnoœæ tych ziaren jest obiecuj¹ca dla mo¿liwoœci identyfikacji pierwotnej NRM. Ich iloœæ, choæ
znacznie mniejsza ni¿ w typowych wapieniach pelagicznych, by³a wystarczaj¹ca dla powstania NRM
mierzalnej przy pomocy magnetometru nadprzewodz¹cego (SQUID). Pierwsze wnioski z przeprowadzonych badañ sformu³owane zosta³y w przygotowywanym do druku manuskrypcie “Paleomagnetic re-
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connaissance studies in Velebit Mts, Croatia: magnetic properties of selected rocks and research prospects”. (prof. M. Lewandowski, wspó³praca z Wydzia³em Geologii UW).

Grupa 3. Zastosowanie mikropaleontologii w stratygrafii i rekonstrukcji paleoœrodowisk
Zadanie 3.1. Korelacja poziomów mikrofaunistycznych i nannokonidowych, w nawi¹zaniu do danych
makrofaunistycznych, w wybranych profilach tytonu sukcesji magurskiej i braniskiej pieniñskiego
pasa ska³kowego
Autorzy opracowali profile kimerydu–najni¿szego beriasu (Stare Bystre) i tytonu (Grajcarek lub
Szczawnica-rzeŸnia) w pieniñskim pasie ska³kowym. Profil Stare Bystre zosta³ ju¿ wczeœniej zaliczony
do sukcesju braniskiej, natomiast profil Grajcarek – do sukcesji magurskiej (Birkenmajer, 1979). W profilu Potok Szeligowy (sukcesja magurska) zosta³y zebrane i oznaczone aptychy wystêpuj¹ce w najwy¿szej czêœci formacji radiolarytów z Czajakowej. W profilu Stare Bystre ogniwo radiolarytów z Buwa³du
koñczy siê ³awicami, w których wystêpuje “Colomisphaera” fibrata (Nagy, 1966). Na tej podstawie
mo¿na je odnieœæ do górnego oksfordu. Radiolarie zidentyfikowane w p³ytkach cienkich wskazywaæ
mog¹ na UAZ. 9-10, a wiêc œrodkowy-górny oksford do dolnego kimerydu. Wapienie bulaste czerwone
formacji wapienia czorsztyñskiego obejmuj¹ w tym profilu kimeryd i ni¿sz¹ czêœæ dolnego tytonu. Formacja wapienia pieniñskiego rozpoczyna siê w dolnym tytonie (poziom Malmica) i w badanym ods³oniêciu koñczy siê wapieniami najni¿szego beriasu (podpoziom Alpina). Jest prawdopodobna kondensacja stratygraficzna (lub luka) pomiêdzy poziomami Chitinoidella i Crassicollaria. Zosta³y te¿ wyró¿nione 4 poziomy nannokonidowe. Pierwsze nannokonusy pojawiaja siê w dolnym tytonie, nieco poni¿ej
poziomów Chitinoidella i Malmica. W poziomach N. infans i N. wintereri wystêpuj¹ formy nazwane
prowizorycznie Nannoconus sp. A, które nie odpowiadaj¹ definicjom gatunków N. compressus, N. infans, i N. wintereri. Obecnoœæ dolnotytoñskich amonitów: Haploceras (Haploceras) tithonium (Oppel),
H. (Haploceras) elimatum (Oppel) i (?)Sutneria asema (Oppel) wskazuje, ¿e granica kimeryd/tyton
znajduje siê poni¿ej tego horyzontu faunistycznego. Z kolei wy¿ej wystêpuj¹cy zespó³ amonitów dokumentuje dolnotytoñski wiek najwy¿szej czêœci czerwonych wapieni bulastych. S¹ to m. in. amonity:
Haploceras (Haploceras) elimatum (Oppel), H. (Haploceras) tithonium (Oppel), Pseudolissoceras cf.
bavaricum Barthel, Subplanitoides ex. gr. radiatus Olóriz, Lemencia subjacobi Donze et Enay i Lemencia ex. gr. patula (Schn.).
W profilu Grajcarek zosta³a stwierdzona obecnoœæ poziomu Tithonica oraz potwierdzone wystêpowanie poziomów Malmica i Chitinoidella. Zespó³ radiolarii zidentyfikowany w p³ytkach cienkich
mo¿e wskazywaæ UAZ. 11 (póŸny kimeryd–wczesny tyton) najwy¿szej czêœci formacji radiolarytów
z Czajakowej. W górnej czêœci ogniwa margli z Palenicy oraz w dolnej czêœci fm. wapienia pieniñskiego
zosta³y wyró¿nione poziomy: Nannoconus infans i N. wintereri. Wystêpowanie w tym profilu aptychów
Tauriaptychus cf. sparsilamellosus i T. gr. B pleiadensis w najwy¿szej czêœci fm. radiolarytów z Czajakowej mo¿e wskazywaæ na kimerydzki wiek tego interwa³u litostratygraficznego. Zespó³ aptychów
z najwy¿szej czêœci ogniwa radiolarytów z Buwa³du w profilu Potoku Szeligowego mo¿e wskazywaæ na
tyton dolny. Tak wysoka pozycja stratygraficzna tych radiolarytów powinna byæ jednak zweryfikowana
w trakcie dalszych badañ. (prof. A. Pszczó³kowski, dr R. Myczyñski)
Zadanie 3.2. Wstêpna analiza mikrobiostratygraficzna oraz zapis izotopowy wêgla i tlenu
w wybranych profilach tytonu–walan¿ynu pieniñskiego pasa ska³kowego, cz. II – zakoñczenie
W roku 2007, w obrêbie polskiej czêœci pieniñskiego pasa ska³kowego prowadzone by³y badania
terenowe, maj¹ce na celu zlokalizowanie znanych oraz odnalezienie nowych ods³oniêæ sukcesji pieniñskiej, reprezentuj¹cych osady górnej jury i dolnej kredy. W ich wyniku, przeprowadzono dok³adne
opróbowanie trzech nowych ods³oniêæ: Macelak, Cyrylowa Ska³a, Ostry Wierch. Pobrane zosta³y równie¿ próby punktowe z trzech lokalizacji: Klasztorna Góra, W¹wóz Gorczañski, Prze³êcz Trzy Kopce,
a tak¿e zagêszczono opróbowanie badanego w ubieg³ym roku profilu Trzy Korony (Prze³êcz NiedŸwiadek). W sumie z badanych profili pobrano 178 próbek skalnych do dalszych badañ biostratygraficznych
i izotopowych. W oparciu o zespo³y skamienia³oœci z rodzaju Dinoflagellata, Chitinoidellidea (Doben,
1962) i Calpionelliedea (Bonet, 1956) opracowana zosta³a biostratygrafia badanego w ubieg³ym roku
profilu Bia³a Ska³a – K¹ty oraz wstêpna biostratygrafia profili Macelak oraz Trzy Korony (Prze³êcz
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NiedŸwiadek). Ponadto, badania stratygraficzne wykluczy³y z dok³adnego opróbowania profil Klasztorna Góra, poniewa¿ reprezentuje on osady najwy¿szej czêœci dolnej kredy.
Wstêpne wyniki badañ biostratygraficznych umo¿liwi³y skorelowanie profili Bia³a Ska³a – K¹ty,
Trzy Korony (Prze³êcz NiedŸwiadek), Macelak oraz opracowanego przez geologów s³owackich (Housa,
et al., 1996), nale¿¹cego do sukcesji kysuckiej (odpowiednik sukcesji braniskiej) profilu Brodno. Korelacja stratygraficzna wspomnianych profili dowodzi, ¿e mimo charakterystycznego dla sukcesji braniskiej nastêpstwa jednostek litostratygraficznych profilu Trzy Korony (Prze³êcz NiedŸwiadek), profil ten
nale¿y do sukcesji pieniñskiej. Ponadto bardzo wyraŸnie zaznacza siê diachronicznoœæ sedymentacji
wêglanowej zarówno w obrêbie sukcesji pieniñskiej jak równie¿ pomiêdzy sukcesjami branisk¹ i pieniñsk¹. Potwierdza to dotychczasowy pogl¹d (Birkenmajer 1986), ¿e po³o¿ona na po³udnie od sukcesji
braniskiej sukcesja pieniñska by³a odrêbn¹ stref¹ facjaln¹ basenu pieniñskiego. (mgr Jan Hejnar – doktorant, prof. A. Pszczó³kowski)
Zadanie 3.3. Miêdzy Tetyd¹ a prowincj¹ borealn¹: biostratygrafia i paleoœrodowisko zespo³ów
dinocyst z jury po³udniowej Polski – czêœæ II
Piaszczysto-ilaste osady œrodkowej jury wystêpuj¹ce na przedgórzu Karpat pod przykryciem miocenu zapadliska zosta³y poddane analizie palinologicznej. Zawieraj¹ one masowe iloœci materii organicznej, niemal w ca³oœci pochodzenia l¹dowego (w profilu Zabia³a 1 stanowi¹ one 100%). Analiza
palinofacji wykaza³a dominacjê czarnych i ciemnobr¹zowych fitoklastów oraz kutikul osi¹gaj¹cych do
2 mm œrednicy. We wszystkich materia³ach wystêpuj¹ równie¿ sporomorfy. Wzajemne relacje poszczególnych grup elementów palinofacji ró¿ni¹ siê nieco w poszczególnych profilach. Natomiast elementy
morskie palinofacji (dinocysty, akrytarchy, otwornice) wystêpuj¹ zaledwie w iloœciach œladowych,
bardzo silnie rozproszone przez fitoklasty l¹dowe. Analiza tego zespo³u dinocyst sugeruje, ¿e reprezentuje on póŸny bajos: wspó³wystêpuj¹ tutaj takie gatunki, jak Acanthaulax crispa, Aldorfia aldorfensis,
Ellipsoidictym cinctum, Nannoceratopsis pellucida czy Rhynchodiniopsis regalis. M³odszy, najprawdopodobniej batoñski zespó³ dinocyst zosta³ stwierdzony w stropowej czêœci profilu Opaka 1. Wystêpuje
tu bogaty zespó³ dinocyst zdominowany przez rodzaj Ctenidodinium. W odró¿nieniu od starszych, bajoskich profili, palinofacja tego profilu charakteryzuje siê dominacj¹ elementów morskich – dinocyst.
Interpretacja wykszta³cenia palinofacji badanego materia³u wydaje siê wskazywaæ na istnienie
w póŸnym bajosie obszaru l¹dowego, z którego intensywnie dostarczane by³y do zbiornika morskiego
szcz¹tki roœlinnoœci porastaj¹ce te rejony. Natomiast w batonie, najprawdopodobniej na wskutek podniesienia poziomu morza, dosz³o do znacznego obni¿enia stopnia dostawy materia³u fitogenicznego.
Porównanie rozk³adu palinofacji oraz zespo³ów dinocyst w utworach bajosu–batonu przedgórza
Karpat wskazuje na pewne podobieñstwa z wykszta³ceniem palinofacjalnym równowiekowych osadów
pó³nocnego obrze¿enia prowincji tetydzkiej – pieniñskiego pasa ska³kowego. Palinofacja utworów
aaleñsko-bajoskich powsta³ych w basenie magurskim (formacje: szlachtowska i z Opaleñca) równie¿
cechuj¹ siê du¿ym udzia³em materia³u roœlinnego pochodzenia l¹dowego. Natomiast palinofacja osadów batoñskich, reprezentowanych m. in. przez formacjê radiolarytów z Sokolicy charakteryzuje siê
znacznie wiêkszym udzia³em dinocyst, w tym równie¿ rodzaju Ctenidodinium. (dr P. Gedl)
Zadanie 3.4. Zespo³y otwornic bentonicznych jako wskaŸniki paleoœrodowisk morskich w albie
œrodkowej i zachodniej Europy, cz. II
Margliste osady œrodkowej czêœci basenu dolnosaksoñskiego sta³y siê materia³em do badañ otwornicowych wskaŸników paleoœrodowiska, a szczególnie jego natlenienia, eutrofizacji, cyrkulacji wód
w nawi¹zaniu do wzglêdnych zmian poziomu morza oraz dynamiki paleoklimatu w warunkach globalnego ocieplenia. Analiza jakoœciowa i iloœciowa zespo³ów otwornicowych albu potwierdza ich przydatnoœæ w interpretacji paleoœrodowiska. Wstêpnie zaproponowano nowe wskaŸniki paleoœrodowiska oraz
zweryfikowano wskaŸniki bêd¹ce we wczeœniejszym u¿yciu. Szczególnie nowe s¹ wnioski dotycz¹ce
preferencji œrodowiskowych gavelinellidów i grupy Valvulineria-Gyroidinoides. Potwierdzono przydatnoœæ stosowania podwójnej metody przeliczenia danych iloœciowych wzglêdem masy osadu oraz
wzglêdem zespo³u otwornic. Metoda ta mo¿e s³u¿yæ szacowaniu relatywnych zmian w tempie sedymentacji. (dr hab. J. Tyszka)
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Zadanie 3.5. Palinologia syluru strefy Koszalin–Chojnice na podstawie wierceñ Toruñ, Lutom,
Wierzchocina
Celem tegorocznego zadania badawczego by³o przeœledzenie zmiennoœci zespo³ów akritarchowych w wybranych profilach syluru, próba okreœlenia wieku badanych utworów na podstawie badañ
palinologicznych, ewentualne wybranie zespo³u akritarchowego mog¹cego s³u¿yæ do porównañ z analogicznym zespo³em z obszary platformy wschodnioeuropejskiej (Gotlandia, Bartoszyce) lub po³udniowej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich, interwa³u obejmuj¹cego wydarzenie lundgreni (póŸny wenlok).
Przebadany materia³ palinologiczny nie przyniós³ oczekiwanych rezultatów. W wiêkszoœci, materia organiczna wskazuje na wysoki stopieñ dojrza³oœci termicznej, co ujemnie wp³ywa na stan zachowania
materii organicznej, która w tych warunkach uleg³a dezintegracji. Nie uda³o siê równie¿ na podstawie
palinomorf przybli¿yæ wieku badanych utworów (nie wszêdzie opracowano stratygrafiê graptolitow¹).
Oznaczone zespo³y palinologiczne mog¹ byæ (w przysz³oœci) u¿yte do badañ porównawczych z innymi
profilami o dobrze ustalonej pozycji stratygraficznej. (dr M. Masiak)
Zadanie 3.6. Znaczenie stratygraficzne, palinofacjalne i paleogeograficzne palinomorf karadoku
i aszgilu Polski pó³nocnej i œrodkowej – zakoñczenie
W górnoordowickich osadach kilku ró¿nych jednostek geologicznych Polski Pó³nocnej i Œrodkowej (Pomorze Zachodnie, obni¿enie nadba³tyckie, niecka warszawska, obni¿enie podlaskie, rejon
Lublina, Góry Œwiêtokrzyskie,niecka nidziañska) przeprowadzono porównawcze badania palinologiczne. Stwierdzono wystêpowanie 30 rodzajów i 65 gatunków palinomorf. Palinologiczne zespo³y
w wiêkszoœci zdominowane s¹ przez akritarchy kolczaste i Leiosphaeridia. W badanym materiale
wyró¿niono 2 odmienne, lokalne zespo³y palinologiczne: karadocki zespó³ I i aszgilski zespó³ II (z dwoma podzespo³ami IIa i IIb) stwierdzaj¹c tym samym przydatnoœæ palinostratygraficzn¹ górnoordowickich palinomorf. Zasiêg obydwu zespo³ów zosta³ skorelowany ze standardowym europejskim podzia³em graptolitowym i konodontowym dla Wielkiej Brytanii i Ba³toskandii.
Przeprowadzono badania dojrza³oœci termicznej materii organicznej palinologiczn¹ metod¹ TAI
i porównano otrzymane dane ze wskaŸnikami refleksyjnoœci witrynitu Ro i wskaŸnikami przeobra¿enia
barwy konodontów CAI, wykazuj¹c zbli¿one wyniki okreœlania stopnia dojrza³oœci termicznej materii
organicznej wszystkimi trzema metodami. Indeks TAI wskazuje na paleotemperatury od mniej ni¿ 50°C
(obni¿enie podlaskie) do powy¿ej 150°C (Wyniesienie £eby, region pó³nocny Gór Œwiêtokrzyskich).
Przeprowadzono analizê sk³adu zespo³ów palinologicznych pod k¹tem paleoekologicznym wykorzystuj¹c 4-stopniow¹ skalê typów paleoœrodowisk sedymentacyjnych. Przy jej pomocy stwierdzono
wystêpowanie czterech odmiennych typów paleoœrodowisk: przybrze¿nego, “near shore marine environment”, “offshore outer schelf” i otwartego morza. Dodatkowo potwierdzono znikom¹ przydatnoœæ
górnoordowickich palinomorf dla rekonstrukcji po³o¿enia dawnych kontynentów.
Zarówno analiza palinologiczna, badania dojrza³oœci termicznej jak i badania paleoekologiczne
zosta³y przeprowadzone pod k¹tem palinologicznej charakterystyki trzech ró¿nych obszarów: Avalonii
(Pomorze Zachodnie), paleokontynentu Baltiki (obni¿enie nadba³tyckie, niecka warszawska, obni¿enie
Podlasia, rejon Lublina) i bloku Ma³opolski (region kielecki Gór Œwiêtokrzyskich i niecka nidziañska),
wchodz¹cych w sk³ad obecnych jednostek geologicznych Polski pó³nocnej i œrodkowej. (dr M. Stempieñ-Sa³ek)
Grupa 4. Rekonstrukcja procesów geotektonicznych
Zadanie 4.1. Tektonometamorficzna ewolucja strefy korzeniowej orogenu: kopu³a orlicko-œnie¿nicka
w Sudetach (granice z przyleg³ymi terranami sudeckimi), cz. III – zakoñczenie
Stwierdzono, ¿e ewolucja tektoniczna kopu³y orlicko-œnie¿nickiej (KOŒ) oraz pasma Starého
Mesta (PSM) by³a wspólna od etapu kolizji E–W, która wyprzedzi³a kolaps grawitacyjny, po póŸniejsze
œcinanie o kinematyce “góra ku NNE”. Reaktywowa³o ono wczeœniej powsta³e powierzchnie foliacji
w re¿imie nasuwczym w KOŒ i w dekstralnym re¿imie transpresyjnym w PSM. PSM znalaz³o siê bezpoœrednio w strefie kolizji, co przejawi³o siê ujednoliceniem orientacji powierzchni foliacji w wyniku
wzrostu deformacji œcinaj¹cych w kierunku wschodnim ku wnêtrzu tej strefy oraz rozwojem zespo³u
nasuniêæ podkreœlanych ró¿nicami warunków P-T metamorfizmu. Granicê terranów stanowi przypuszczalnie nasuniêcie nyznerowskie wschodnie. Znacznie rozbie¿ne modele ewolucji struktury metamor-
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fiku k³odzkiego (MK) wymusi³y koniecznoœæ ich weryfikacji. ¯adnego z modeli nie uda³o siê potwierdziæ w ca³oœci, zw³aszcza, ¿e ska³y metamagmowe o neoproterozoicznym protolicie, z reliktowymi
strukturami w granatach, maj¹ odmienny zapis strukturalny od metaosadowych ska³ paleozoicznych,
w których najstarsze deformacje w ¿ywecie–franie nie by³y wywo³ane nasuwaniem ku W lecz skracaniem N–S do NW–SE zast¹pionym nastêpnie prawoprzesuwcz¹ transpresj¹. Ca³kowita odmiennoœæ
ewolucji tektono-metamorficznej i inny czas jej zakoñczenia potwierdzaj¹ zasadnoœæ wyró¿nienia MK
i KOŒ jako odrêbnych terranów. Do kontaktu KOŒ i MK musia³o dojœæ w p³ytkich poziomach skorupy,
gdy¿ przed koñcem dewonu ska³y MK stanowi³y fragment eksponowanego ju¿ na powierzchni ziemi
l¹du. Efektem kolizji KOŒ i bloku skorupowego obejmuj¹cego grupê zabrzesk¹ (GZ) by³o postêpuj¹ce
pogrubienie skorupy, metamorfizm i – skutkiem poprzecznego skrócenia – uruchomienie fa³dowania
wstecznego ku S/SW, jednoczesnego z wynoszeniem wewnêtrznych partii strefy kolizji, wspomaganym
przez zespó³ duktylnych uskoków normalnych. Strefa ta znaczona jest ci¹giem wychodni gnejsów migmatycznych, charakterystycznych gnejsów perlistych, amfibolitów oraz tonalitów intruduj¹cych w wymienione ska³y w czasie 350±2 Ma. Kolizja i wywo³ane ni¹ dwa epizody fa³dowania mia³y miejsce
w turneju lub na prze³omie dewonu i karbonu. Charakterystyka geochemiczna toleitów typu E-MORB
wystêpuj¹cych w PSM, w serii stroñskiej i grupie zabrzeskiej oraz podobny wiek intruzji tych magm
wskazuj¹, ¿e ska³y te pochodzi³y ze Ÿród³a p³aszczowego o podobnej charakterystyce geochemicznej
i reprezentuj¹ te same elementy sekwencji magmowej tworz¹cej siê w ryfcie kontynentalnym. Zebrane
dane geochemiczne sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e metamafity z serii stroñskiej KOŒ, PSM oraz z GZ nale¿¹
do tego samego systemu kontynentalnego ryftu czynnego we wczesnym paleozoiku. Sugestia ta wymaga potwierdzenia analizami izotopowymi i datowaniami radiometrycznymi, które s¹ w toku. (prof. A.
¯elaŸniewicz – kierownik, dr M. Jastrzêbski, dr I. Nowak)
Zadanie 4.2. Neogeñska ewolucja strukturalna wschodniej czêœci polskiego zapadliska
przedkarpackiego
Badania mezostrukturalne w obrêbie wschodniej czêœci polskiego zapadliska przedkarpackiego,
w tym w jednostkach allo- i autochtonicznej, wykaza³y obecnoœæ licznych deformacji tektonicznych.
W osadach neogenu zaobserwowano uskoki odwrócone, normalne i przesuwcze oraz fa³dy i cios.
Uskoki odwrócone maj¹ najczêœciej rozci¹g³oœæ WNW–ESE, a zrekonstruowana oœ poziomej kompresji
ma orientacjê NNE–SSW. Rozci¹g³oœæ uskoków lewoprzesuwczych wynosi zwykle NE–SW. Obserwacje te wskazuj¹ na regionaln¹ horyzontaln¹ kompresjê na kierunku NNE–SSW. Podobnie zorientowana jest wspó³czesna kompresja w pod³o¿u zapadliska. Prawdopodobne, ¿e orientacja pola naprê¿eñ
by³a niezmienna od neogenu po okres wspó³czesny. Uskoki normalne s¹ najliczniejszymi uskokami.
Rozci¹g³oœæ tych uskoków zwykle jest zorientowana od WNW–ESE do NW–SE. Podobnie zorientowane s¹ regionalne uskoki w pod³o¿u zapadliska, które by³y reaktywowane g³ównie jako uskoki normalne. Fa³dy i uskoki prawoprzesuwcze wykazuj¹ zmienn¹ orientacjê, co sugeruje lokalne zmiany pola
naprê¿eñ, prawdopodobnie zwi¹zane z reaktywacja uskoków w pod³o¿u. (dr M. Rauch-W³odarska)
Zadanie 4.3. Regionalne zmiany maksymalnych paleotemperatur okreœlonych na podstawie badañ
diagenetycznych i ich zwi¹zek z rozwojem strukturalnym p³aszczowiny podœl¹skiej
Zakoñczono badania laboratoryjne dla p³aszczowin dukielskiej i œl¹skiej oraz ukoñczono badania
terenowe p³aszczowin podœl¹skiej i magurskiej. Wyniki badañ laboratoryjnych wskazuj¹, ¿e w obrêbie
badanego segmentu Karpat zewnêtrznych zmiany regionalne wartoœci podgrzania koreluj¹ siê ze stylem
tektonicznym. Najsilniej podgrzane ska³y wystêpuj¹ w obszarach o najsilniejszym skróceniu tektonicznym i towarzysz¹cym mu wypiêtrzeniu. Do obszarów tych nale¿¹ m.in.: œrodkowa czêœæ p³aszczowiny
magurskiej (miêdzy rzekami Skaw¹ i Bia³¹), zachodnia czêœæ p³aszczowiny œl¹skiej oraz strefa przeddukielska tej p³aszczowiny i ukraiñska czêœæ p³aszczowiny skolskiej o budowie skibowej. Korelacja ta
wskazuje na to, ¿e g³ównym czynnikiem odpowiedzialnym za wielkoœæ podgrzania by³ nadk³ad tektoniczny, którego erozja wp³ynê³a zasadniczo na obecny obraz rozk³adu paleotemperatur.
Zawartoœæ smektytu w minerale mieszanopakietowym I/S w ska³ach ze strefy przeddukielskiej
waha siê od 9 do 26%. Wskazuje to na podgrzanie badanych ska³ w maksymalnych paleotemperaturach
z zakresu od 115 do 200°C . Jest to wiêc najsilniej podgrzana jednostka w badanym segmencie Karpat
zewnêtrznych. Jednak¿e, w odró¿nieniu od innych obszarów wykazuj¹cych zbli¿one podgrzanie, strefê
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przeddukielsk¹ charakteryzuje du¿a zmiennoœæ paleotemperatur na obecnej powierzchni erozyjnej.
Mo¿na to t³umaczyæ alternatywnie jako:
1. Zapis lokalnego oddzia³ywania gor¹cych fluidów.
2. Przyjmuj¹c olistostromowa i melan¿ow¹ interpretacjê pochodzenia strefy przeddukielskiej,
mo¿na s¹dziæ, ¿e niszczone ska³y charakteryzowa³y siê ró¿nym stopniem zdiagenezowania. Oznacza³oby to, ¿e w badanym rejonie nasuwanie siê p³aszczowiny dukielskiej na p³aszczowinê œl¹sk¹ nast¹pi³o
w temperaturach ni¿szych ni¿ 115°C. W wy¿szych temperaturach nast¹pi³oby ujednolicenie obserwowanego obecnie zapisu paleotemperatur. (dr T. Dudek, dr hab. A. Œwierczewska, prof. A. Tokarski)
Zadanie 4.4. Aktywnoœæ tektoniczna strefy uskokowej Rzeki Czerwonej w œwietle badañ
mineralogiczno-petrologicznych i strukturalnych neogeñskich ska³ osadowych, cz. I
Analizowano wype³nienia szczelin ciosowych i drobnych uskoków tn¹cych piaskowce neogeñskie
wype³niaj¹ce baseny Bao Yen, Rzeki Lo i Yen Bai. W pozosta³ych basenach strefy uskokowej Rzeki
Czerwonej nie stwierdzono wystêpowania zmineralizowanych szczelin. Zidentyfikowano cztery typy
mineralizacji: (1) kalcytow¹, (2) kalcytowo-syderytow¹, (3) kalcytowo-syderytowo-kwarcow¹ i (4)
kalcytowo-barytow¹. Najbardziej pospolita mineralizacja kalcytowa (1) wystêpuje w ska³ach wype³niaj¹cych wszystkie wymienione baseny wype³niaj¹c szczeliny ciosu i szczeliny uskoków. Kalcyt wystêpuje równie¿ jako cement w piaskowcach. Mineralizacjê kalcytowo-syderytow¹ (2) stwierdzono w ska³ach basenów Bao-Yen i Rzeki Lo. W pierwszym z tych basenów obserwowano równie¿ konkrecje syderytowe. Mineralizacja kalcytowo-syderytowo-kwarcowa (3) wystêpuje tylko w obrêbie basenu Rzeki
Lo, gdzie zosta³a znaleziona w s¹siedztwie uskoku odwróconego. Mineralizacja kalcytowo-barytowa
(4) znaleziona zosta³a jedynie w basenie Yen Bai gdzie jest zwi¹zana z uskokami przesuwczymi.
Mineralizacja kalcytowo-barytowa (4) zosta³a stwierdzona wy³¹cznie w ska³ach wype³niaj¹cych
basen Yen Bai. Pozwala to na przypuszczenie, ¿e mineralizacja ta jest efektem dzia³ania tych samych
gor¹cych fluidów, które spowodowa³y anomalnie wysokie podgrzanie ska³ wype³niaj¹cych ten basen.
Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e w basenie Yen Bai mia³o miejsce lokalne wydarzenie termiczne. Zwi¹zek
mineralizacji kalcytowo-barytowej z uskokami przesuwczymi œwiadczy o powstaniu tej mineralizacji w
ostatnim etapie rozwoju strukturalnego strefy uskokowej Rzeki Czerwonej. (mgr N.Q. Cuong, dr hab. A.
Œwierczewska, prof. A. Tokarski)
Zadanie 4.5. Wp³yw kimeryjskich zdarzeñ kompresyjnych w pó³nocnej Tetydzie na epikonynentaln¹
sedymentacjê w basenach brze¿nej, po³udniowo-zachodniej czêœci kratonu wschodnioeuropejskiego,
cz. I
Przedstawiono hipotezê triasowo-jurajsko-wczesnokredowej ewolucji rejonu Przeddobrud¿y
i pó³nocnej Dobrud¿y z podkreœleniem istotnej roli wêdrówki ku wschodowi w triasie i jurze dwóch
mikrokontynentów: fragmentu pasma waryscyjskiego (NDO) i p³yty mezyjskiej. W wyniku tego procesu osady facji tetydzkich triasu, dolnej i œrodkowej jury pólnocnej Dobrud¿y znalaz³y siê poza zasiêgiem orogenicznego pasa alpejskiego. Kompresja póŸnotriasowa, odczytywana z rozwoju serii turbidytowej w pó³nocnej Dobrud¿y i deformacji fa³dowo-nasuniêciowych (fig. 1), mo¿e byæ t³umaczona istnieniem nachylonej ku po³udniowi strefy subdukcji zwê¿aj¹cego siê zakoñczenia oceanu Meliaty.
Trzy za³o¿enia znalaz³y siê u podstaw proponowanej œrodkowo- i póŸnotriasowej historii pó³nocnej Dobrud¿y: 1) skoœny kierunek subdukcji Paleotetydy w stosunku do brzegu Eurazji, 2) ocean Halstatt – Meliata i baseny Krym-Küre nale¿a³y do genetycznie tego samego pasa za³ukowych basenów
Paleotetydy i 3) odwrotnie skierowane nachylenia stref subdukcji wzd³u¿ brzegu Eurazji: Paleotetydy
ku pó³nocy, a subdukcja basenów za³ukowych ku po³udniowi. Wszystkie te stwierdzenia funkcjonuj¹
w literaturze niniejsego obszaru. Sinistralny ruch p³yt znajduj¹cych siê miêdzy œcienion¹ krawêdzi¹
p³yty eurazjatyckiej i stref¹ subdukcji pó³nocnej Paleotetydy powinien wynikaæ z tych stwierdzeñ. Ruch
ten, jeœli obj¹³ p³yty znajduj¹ce siê na wschód od uskoku transferowego oddzielaj¹cego p³ytê Tiszy od
Mezji, móg³ spowodowaæ otwieranie siê oceanu Vardar.
Ewolucja NDO zosta³a trzykrotnie zaburzona impulsami kompresyjnymi, z których dwa: œrodkowojurajski i wczesnokredowy wywar³y wp³yw na kraton znajduj¹cy siê na przedpolu. Œrodkowojurajski impuls, zwi¹zany z przydokowaniem NDO do EEC, spowodowa³ podatne ugiêcie siê œcienionej
p³yty scytyjskiej i podwodn¹, synsedymentacyjn¹ deformacjê fa³dow¹ obejmuj¹c¹ na kontakcie równie¿
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osady platformowe PDD; impuls wczesnokredowy wynika³ z bardziej sztywnego dokowania Mezji do
NDO. Spowodowa³ zasadnicz¹ inwersjê w tym rejonie i powstanie orogenu o charakterze horstu.
Sedymentologiczno-strukturalne cechy NDO upowa¿niaj¹ do nazwania go œrodkowojurajskim
orogenem kolizyjno-przesuwczym, natomiast morfologicznych cech orogenu nabra³ on w czasie inwersyjnych ruchów neokimeryjskich (berias–walan¿yn); na przedpolu orogenu kompresji towarzyszy³a
lewoskrêtna sk³adowa przesuwcza. Powy¿sza ewolucja jest najbardziej zbli¿ona do koncepcji Banksa
i Robinsona (1997), choæ zawiera wiele elementów podnoszonych przez innych autorów (Seghedi,
2001), jak sinistralna transpresja zamykaj¹ca basen póŸnej jury przy uskoku Peceneaga – Camena
(Gradinaru, 1988), czy inwersja wczesnokredowa (Sandulescu, 1994).
Przedstawiono ewolucjê pola naprê¿eñ wyinterpretowanego dla Przeddobrud¿y i pó³nocnej Dobrud¿y w zestawieniu z wynikami dla obszaru SE czêœci bruzdy œródpolskiej i depresji stryjskiej (fig.2).
Porównanie to wykazuje daleko id¹ce ró¿nice typu naprê¿eñ i orientacji osi maksymalnego wyd³u¿enia
i skrócenia. Od batonu do barremu ewolucja depresji Przeddobrud¿y by³a zwi¹zana z kinematyk¹ terranów pó³nocnej Tetydy: pólnocnej Dobrud¿y i p³yty mezyjskiej. Skoœne dokowanie ND (w batonie –
aktywnoœæ œródkimeryjska) a bloku centralnej Dobrud¿y (Mezja – na prze³omie jury i kredy i we wczesnej kredzie – aktywnoœæ neokimeryjska) do brzegu kratonu wschodnioeuropejskiego o rozci¹g³oœci
zbli¿onej do równole¿nikowej powodowa³o orientacjê osi maksymalnego skrócenia o kierunku WSW–
ENE.
Podczas mezozoiku depresja Przeddobrud¿y dwa razy zmienia³a swoje paleogeograficzne zwi¹zki
z basenem Tetydy: w triasie wykazywa³a zwi¹zki z obszarem wschodniomedyterañskim, a po œródkimeryjskim przydokowaniu bloku pó³nocnej Dobrud¿y basen otwiera³ siê ku zachodniomedyterañskiej
czêœci Tetydy. Po neokimeryjskim przydokowaniu Mezji depresja Przeddobrud¿y otworzy³a siê ponownie ku wschodowi, w kierunku Krymu i ku basenowi Morza Czarnego. (dr J. Œwidrowska)
Grupa 5. Analiza basenów sedymentacyjnych
Zadanie 5.1. Geneza klinoform szelfowo-deltowych: modelowania numeryczne, cz. III – zakoñczenie
Modelowania wyprzedzaj¹ce delt sugeruj¹, i¿ wiele delt mo¿e osi¹gn¹æ krawêdŸ szelfu w czasie
<100 ka w okresach wysokostanowych cykli 3 rzêdu (1 mln lat) staj¹c siê potencjalnymi donorami materia³u klastycznego dla systemów g³êbokomorskich, podobnie jak niskostanowe delty krawêdziowe. Aktywnoœæ dryftu litoralnego wzrastaj¹ca wraz ze wzrostem delty na szelfie redukuje tempo progradacji ortogonalnej delty. Wzory Muto i Steel’a na czas ca³kowitej progradacji delty poprzez szelf (tw) zosta³y
rozwiniête o poprawkê uwzglêdniaj¹c¹ oddzia³ywanie pr¹du litoralnego (Ql ) zale¿nego od strumienia
energii fali P i k¹ta nabiegu fali (ab), obliczon¹ metod¹ CERC. Dla eustatycznego wzrostu akomodacji
2,1 m/ka, zastosowanie tej poprawki powoduje wyd³u¿enie czasu transferowego delt o 3–28%. Natomiast najwy¿szy, mo¿liwy wzrost wzglêdnego poziomu morza, pozwalaj¹cy delcie na pe³ny transfer
szelfowy bez zmiany jej formy (autobreak) obni¿y³ siê o 3–18%. Otrzymane ró¿nice odzwierciedlaj¹
litoraln¹ redepozycjê czêœci materia³u klastycznego poza deltê i tym samym obni¿kê o 2–21% pierwotnego materia³u rzecznego dostêpnego dla progradacji ortogonalnej. Obliczone czasy transferowe powinny byæ skorygowane o wzrost aktywnoœci dryftu litoralnego w miarê progradacji delty na otwarty
szelf. Zagadnienie to bêdzie przedmiotem kolejnej fazy projektu. (prof. S. Porêbski, mgr P. Prêdki – doktorant)
Zadanie 5.2. Przep³ywy hiperpyknalne i ich osady, cz. III – zakoñczenie
Kontynuowano badania terenowe potencjalnych hiperpiknitów w œrodowiskach delty krawêdziowej, koryta i lobów depozycyjnych sk³onu oraz sto¿ków basenowych, zidentyfikowanych w siedmiu
formacjach osadowych, z których ka¿da ma zachowany rzeczno-deltowy system zasilaj¹cy. W osadach
tych œrodowisk powszechnie wystêpuj¹ piaskowcowe i heterolitowe ³awice o wysokim stopniu z³o¿onoœci strukturalnej i cechach typowych dla depozycji z turbulentnej zawiesiny. £awice te wykazuj¹ ostre
sp¹gi i stropy, czêsto pensymetryczn¹ gradacjê ziarna, brak wyraŸnych œladów erozji œród³awicowej
oraz cechuj¹ siê wielokrotnymi powtórzeniami boumowskich cz³onów strukturalnych. Analiza hydrodynamiczna wybranych ³awic wskazuje, i¿ ich geneza zwi¹zana jest z depozycj¹ z nieustabilizowanych
przep³ywów zawiesinowych balansuj¹cych, bez wyraŸnego trendu, pomiêdzy warunkami sub- i nadkrytycznymi. Jest to charakterystyczne dla przep³ywów hiperpiknalnych, a zarazem nietypowe dla klasycz-
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nych pr¹dów zawiesinowych (przep³yw trwale zwalniaj¹cy, od nad- do subkrytycznego). Stopieñ z³o¿onoœci strukturalnej omawianych ³awic zmienia siê pomiêdzy badanymi œrodowiskami depozycyjnymi,
co sugeruje, i¿ obok fluktuacji stanu powodzi zasilaj¹cej przep³yw, wykszta³cenie hiperpiknitów kontrolowane jest tak¿e d³ugoœci¹ transportu w obrêbie zbiornika oraz fizjografi¹ dna (obecnoœæ lub brak
koryt i stref za³amania sk³onu). (mgr M. Warcho³ – doktorant, prof. S. Porêbski)
Zadanie 5.3. Warunki sedymentacji i architektury depozycyjnej osadów wêglonoœnych serii
paralicznej, cz. III – zakoñczenie
Podsumowano rezultaty badañ sedymentologicznych, petrologicznych i palinologicznych serii
paralicznej Zag³êbia Górnoœl¹skiego. Przy rozpoznawaniu architektury osadów jako poziomy korelacyjne s³u¿y³y horyzonty morskie wyznaczaj¹ce granice pomiêdzy warstwami serii paralicznej, zw³aszcza w zachodniej czêœci GZW. W kierunku wschodnim poziomy morskie czêsto wys³adzaj¹ siê i zanikaj¹. Czêstoœæ pojawiania siê, zró¿nicowane zasiêgi i mi¹¿szoœci, jednoznaczny kierunek zmniejszania
mi¹¿szoœci i wys³adzania poziomów morskich wskazuje na stosunkowo p³ytkie i krótkotrwa³e ingresje
morskie z pó³nocnego zachodu i zachodu. Natomiast obserwowane ró¿nice w zasiêgach i mi¹¿szoœci
poszczególnych interwa³ów morskich wi¹zaæ nale¿y b¹dŸ ze zwiêkszon¹ dostaw¹ materia³u klastycznego z brzegu zbiornika i/lub rozwojem osadów deltowych, b¹dŸ ze zwiêkszon¹ regionaln¹ lub lokaln¹
subsydencj¹, która z kolei mo¿e byæ zwi¹zana z kompakcj¹ grubych pok³adów wêgla wystêpuj¹cych
poni¿ej interwa³u morskiego.
W geometrii utworów paralicznych wyró¿niaj¹ siê równie¿ litosomy osadów grubookruchowych.
W zachodniej czêœci GZW s¹ to piaskowce i zlepieñce zameckie w sp¹gu warstw porêbskich, w rejonie
d¹browskim oraz wschodniej i po³udniowowschodniej czêœci GZW litosom piaskowców sarnowskich,
oraz w rejonie zachodnim w stropowej czêœci warstw Porêbskich – piaskowce rydu³towskie. Litosomy
warstw sarnowskich i piaskowców rydu³towskich nie zosta³y dotychczas opracowane sedymentologicznie, a nale¿y je wi¹zaæ z l¹dowymi osadami typu fluwialnego.
Analiza facjalna pok³adów wêgla wskazuje na sedymentacjê fitogeniczn¹ zwi¹zan¹ z obszarami sedymentacji l¹dowej (delty i równie zalewowe), gdzie rozwija³y siê torfowiska typu leœnego. Rzadziej
wystêpowa³y torfowiska typu zielnego i subakwatycznego, które rozwija³y siê w œrodowisku brakicznym (laguny, równie nadbrze¿ne).
Iloœciowa analiza zespo³ów miospor w wêglach generalnie potwierdza wyniki analizy facjalnej
wêgli. Mi¹¿sze pok³ady wêgla z warstw porêbskich i jaklowieckich cechuje iloœciowa dominacja spor
wid³aków drzewiastych, co wskazuje na warunki wilgotnego torfowiska leœnego. Cienkie pok³ady
wêgla charakteryzuje spektrum sporowe typowe dla roœlinnoœci “zielnej”: wid³aków zielnych, paproci,
podrzêdnie kalamitów, preferuj¹cych bardziej suche warunki wegetacji. W poziomach morskich i brakicznych w sp¹gowych czêœciach stwierdzono iloœciow¹ dominacjê wid³aków drzewiastych, zastêpowanych stopniowo ku górze przez paprocie, kalamity i wid³aki zielne. Ingresja morza stwarza³a pocz¹tkowo warunki sprzyjaj¹ce wid³akom drzewiastym (stoj¹ca przez d³ugi czas woda), w miarê cofania siê
zbiornika morskiego obszar by³ stopniowo kolonizowany przez roœliny preferuj¹ce bardziej suche œrodowisko wegetacji (wid³aki zielne, paprocie w³aœciwe, paprocie nasienne).
W próbach ze ska³ p³onych wystêpuj¹cych pomiêdzy interwa³ami morskimi i s³odkowodnymi nie
stwierdzono jakichkolwiek trendów w zawartoœci poszczególnych grup roœlin, co mo¿na t³umaczyæ
charakterem transportu miospor do deponowanych osadów (nawiewanie, nap³awianie, przenoszenie
przez owady). Dlatego interpretacje paleoekologiczne, próbuj¹ce odtworzyæ wegetacjê roœlinn¹,
w odniesieniu do ska³ p³onych musz¹ byæ traktowane z du¿¹ ostro¿noœci¹.
Podsumowuj¹c, osady serii paralicznej w przewadze deponowane by³y w warunkach fluwialnych
i deltowych œrodowiska l¹dowego, zaœ podrzêdnie wystêpuj¹ osady ingresji morskich. Podobieñstwo
procesów sedymentacyjnych zachodz¹cych na obszarze równi deltowej i równiny aluwialnej powoduje,
¿e odró¿nienie deponowanych tam osadów sprawia trudnoœci. (dr M. Doktor, dr A. Kêdzior, dr D. Gmur,
dr M. Oliwkiewicz-Miklasiñska)
Zadanie 5.4. Œrodowiska sedymentacji dolnojurajskich osadów wêglonoœnych Polski i Rumunii, cz. II
Dolnojurajska formacja Steierdorf jest sekwencj¹ osadów kontynentalnych sto¿ków typu “red
beds” i sukcesji wêglonoœnej. Sekwencja “red beds” sk³ada siê g³ównie ze masywnych zlepieñców o roz-
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proszonym szkielecie ziarnowym. Stopieñ wysortowania jest niewielki a klasty kwarcowe i lityczne s¹
zwykle ostrokrawêdziste o œrednicy do 3cm. Mi¹¿szoœæ pakietów zlepieñcowych waha siê od kilkudziesiêciu cm do kilku metrów. Osady tej litofacji zwykle przechodz¹ w gruboziarniste oraz bardzo gruboziarniste piaskowce. S¹ to g³ównie osady masywne, rzadziej przek¹tnie warstwowane z rozproszonymi
klastami kwarcu o œrednicy do 1cm. Mi¹¿szoœæ osadów tych litofacji zwykle przekracza 1m a miejscami
dochodzi nawet do 8,5m. Sukcesja osadów kana³owych zakoñczona jest cz³onem zbudowanym z piaskowców œrednio- i drobnoziarnistych, b¹dŸ na powierzchniach erozyjnych spoczywaj¹ kolejne pakiety
osadów o frakcji najgrubszej. Piaskowce œrednioziarniste zwykle warstwowane s¹ przek¹tnie, natomiast
drobnoziarniste zwykle maj¹ cechy warstwowañ ripplemarkowych. Mi¹¿szoœci tych cz³onów rzadko
przekraczaj¹ 0,5m.
W profilu sukcesji wêglonoœnej dominuj¹ osady deponowane w obrêbie koryt rzecznych (oko³o
75–80%). Pozosta³a czeœæ reprezentowana jest przez osady pozakorytowe, wœród których zaledwie
3–3,5% stanowi¹ osady fitogeniczne.
Sekwencje osadów korytowych rozpoczynaj¹ zwykle masywne zlepieñce o zwartym szkielecie
ziarnowym z dobrze wysortowanymi, s³abo obtoczonymi klastami kwarcowymi i litycznymi o œrednicy
do 3cm. W sp¹gu cz³onów zlepieñcowych stwierdza siê zwykle obecnoœæ powierzchni erozyjnej. Wy¿sz¹ czêœæ sekwencji korytowych stanowi¹ przede wszystkim przek¹tnie warstwowane piaskowce gruboziarniste. Osady tych litofacji przechodz¹ w pe³nych sekwencjach korytowych w osady przek¹tnie
warstwowane, rzadziej ripplemarkowe piaskowce œrednioziarniste, a nastêpnie w piaskowce drobnoziarniste z warstwowaniem ripplemarkowym. W sp¹gach cz³onów sekwencji korytowych powszechnie
obserwowane s¹ nap³awione fragmenty roœlinne o œrednicy dochodz¹cej do 30 cm i d³ugoœci do 2 m.
Orientacja d³u¿szej osi pni nawi¹zuje do biegu warstw.
Ponad 50% pakietów zlepieñców mieœci siê w przedziale mi¹¿szoœci 60–150 cm podczas gdy pozosta³e litofacje najliczniejsze s¹ w przedziale 0–60 cm (powy¿ej 65%). Mi¹¿szoœæ pe³nych sekwencji
korytowych zmienia siê od oko³o 2 m do oko³o 6 m. Zwykle jednak obserwuje siê niepe³ne sekwencje,
pozbawione cz³onów o frakcji drobniejszej. Mi¹¿szoœæ amalgamowanych litosomów osadów gruboziarnistych osi¹ga nawet 25 m.
Na osadach sekwencji korytowych spoczywaj¹ mu³owce laminowane poziomo oraz masywne.
W wielu wypadkach pierwotne struktury sedymentacyjne zosta³y zatarte na skutek intensywnej bioturbacji korzeniowej. Strefy takie osi¹gaj¹ mi¹¿szoœci do 150 cm i obejmuj¹ osady drobnoziarniste i stropowe czêœci sekwencji korytowych. Ponad 60% pakietów osadów drobnoziarnistych charakteryzuje siê
mi¹¿szoœci¹ dochodz¹c¹ do 40 cm. Osady fitogeniczne, wêgle i i³owce wêgliste, reprezentowane s¹
przez poziomy, których mi¹¿szoœæ nie przekracza 45 cm, a ponad po³owa charakteryzuje siê mi¹¿szoœci¹
nie przekraczaj¹c¹ 15 cm.
W sp¹gowej czêœci sukcesji wêglonoœnej dominuj¹ osady z licznymi wewnêtrznymi powierzchniami erozyjnymi w obrêbie litosomów, deponowane w obrêbie koryt rzecznych. W czêœci stropowej
obserwowana jest wiêksza liczba kompletnych sekwencji korytowych od piaskowców gruboziarnistych
(rzadko zlepieñców) do drobnoziarnistych piaskowców z warstwowaniem ripplemarkowym, mu³owców laminowanych poziomo i osadów fitogenicznych.
Obecnoœæ mi¹¿szych litosomów piaskowcowych w dolnej czêœci profilu o z³o¿onej budowie wewnêtrznej, mi¹¿sze cz³ony zlepieñcowe oraz niewielki udzia³ osadów drobnoziarnistych sugeruje depozycjê w obrêbie koryt rzecznych traktu roztokowego. Cechy osadów wykazuj¹ szereg podobieñstw do
rzek roztokowych typu Donjek. Redukcja iloœci frakcji najgrubszych w górê profilu sukcesji wêglonoœnej i pojawianie siê licznych wk³adek osadów drobnoziarnistych i fitogenicznych wskazuje na zmniejszaj¹c¹ siê si³ê transportow¹. (dr A. Kêdzior)
Zadanie 5.5. Charakterystyka palinologiczna i proweniencja utworów m³odszego paleozoiku
w pod³o¿u i na przedpolu Karpat, cz. I
Utwory m³odszego paleozoiku w pod³o¿u i na przedpolu Karpat wystêpuj¹ na dwóch regionalnych
jednostkach tektonicznych: bloku górnoœl¹skim i bloku ma³opolskim, oddzielonych stref¹ tektoniczn¹
Kraków–Lubliniec (lub lini¹ Bu³y–¯aby). W rozwoju utworów paleozoiku, zalegaj¹cych na obu blokach zaznaczaj¹ siê wyraŸne ró¿nice w mi¹¿szoœci, zró¿nicowaniu facjalnym, lateralnym rozprzestrzenieniu i dojrza³oœci termicznej materii organicznej. Utwory karbonu na bloku górnoœl¹skim by³y deponowane od turneju, pocz¹tkowo w facjach morskich, potem zaœ paralicznych i limnicznych utworów
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wêglonoœnych, tworz¹cych Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe. Lokalnie tworzy³y siê klastyczne, bezwêglowe utwory zaliczane do stefanu. Natomiast na bloku ma³opolskim rozwija³a siê sedymentacja
utworów morskich i l¹dowo-morskich, która prawdopodobnie zakoñczy³a siê w ni¿szej czêœci namuru
A. W pod³o¿u utworów karbonu na BG wystêpuj¹ osady wêglanowe œrodkowego i górnego dewonu
i silikoklastyki dolnodewoñskie, natomiast na BM karboñskie utwory zalegaj¹ przekraczaj¹co na ró¿nowiekowych ska³ach.
Silikoklastyczne utwory dolnego dewonu i kompleks wêglanowy œrodkowo-górnodewoñski by³y
przedmiotem badañ palinologicznych realizowanych w aspektach stratygraficznym i palinofacjalnym,
z uwzglêdnieniem oceny dojrza³oœci materii organicznej i potencja³u wêglowodorowego. Palinostratygrafiê ustalono w oparciu o schematy dla kontynentu Old Redu oraz Platformy Wschodnioeuropejskiej.
W klastycznych utworach dolnego dewonu rozpoznano zony sporowe annulatus-sextantii i douglastownense-eurypterota reprezentuj¹ce przedzia³ wiekowy wczesny póŸny ems–wczesny eifel. W kompleksie wêglanowym rozpoznano dotychczas kilka zon sporowych, niestety wiêkszoœæ prób by³a negatywna palinologicznie. Na bloku górnoœl¹skim udokumentowano zony sporowe velata-langii (eifel),
devonicus-naumowii ( œrd. eifel – wczesny ¿ywet), subzonê Aneurospora extensa (¿ywet) oraz prawdopodobnie zonê pusillites – lepidophyta (famen). Te same zony stwierdzono na bloku ma³opolskim, gdzie
stan zachowania zespo³ów spor jest czêsto du¿o gorszy z uwagi na wy¿sz¹ dojrza³oœæ materii organicznej. Obserwacje palinofacji, ustalenie proporcji g³ównych grup kerogenu i okreœlenie wskaŸnika TAI
pozwoli³y na okreœlenie dominuj¹cych typów kerogenu i potencja³u wêglowodorowego badanych ska³
dolnopaleozoicznych. Generalizuj¹c, na bloku górnoœl¹skim czêœciej stwierdzano ropo- i gazotwórczy
typ kerogenu, podczas gdy na bloku ma³opolskim wiele prób zawiera³o materiê organiczn¹ przejrza³¹,
nieproduktywn¹. (dr M. Oliwkiewicz-Miklasiñska, dr M. Paszkowski)
Grupa 6. Zmiany œrodowiska w czwartorzêdzie
Zadanie 6.1. Oznaczenie stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla w osadach jeziornych ze
stanowiska Rzecino (Pojezierze Pomorskie) i próba ich interpretacji
Kontynuowane zadanie badawcze stanowi próbê uchwycenia zmian œrodowiska przyrodniczego
zachodz¹cych w interglacjale eemskim, zarejestrowanych w osadach jeziornych, przy zastosowaniu
analizy izotopowej.
W miejscowoœci Rzecino (Pojezierze Pomorskie), pod osadami piaszczystymi pochodz¹cymi
z okresu zlodowacenia Wis³y, nawiercono osady jeziorne o mi¹¿szoœci oko³o 3,50 m. Na podstawie
wyników analizy palinologicznej osadów, wykonanej przez H.Winter, stwierdzono, ¿e uzyskana sukcesja palinologiczna ma charakter sukcesji interglacja³u eemskiego.
Analiza izotopowa obejmowa³a oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla w 53
próbkach autogenicznych osadów wêglanowych z g³êbokoœci 34,50–36,40 m i 37,60–40,40 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. 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
litologi¹ osadu. By³o to spowodowane ró¿nymi warunkami sedymentacji osadów (objêtoœci¹ zbiornika,
temperatur¹, obecnoœci¹ roœlin wodnych). Dane izotopowe zosta³y zestawione z wynikami analizy
palinologicznej, co pozwoli³o na rekonstrukcjê etapów ewolucji paleojeziora Rzecino. (dr J. Miros³awGrabowska)
Zadanie 6.2. Zmiany œrodowiska wodnego w interglacjale eemskim w osadach jeziornych stanowiska
Ruszkówek na podstawie analizy okrzemek
Celem zadania badawczego by³a próba uchwycenia zmian œrodowiska wodnego w interglacjale
eemskim przy zastosowaniu analizy okrzemek. Badane paleojezioro znajduje siê w miejscowoœci Ruszkówek (ok. 26 km na NE od Konina – Pojezierze Kujawskie). Z jego osadów oznaczono 123 gatunki
okrzemek nale¿¹ce do 31 rodzajów. Ze wzglêdu na rodzaj preferowanego siedliska, zaobserwowano
zarówno okrzemki planktonowe, jak i peryfitonowe. Jednak wiêkszoœæ gatunków stanowi³y okrzemki
litoralne i bentosowe, osi¹gaj¹c w niektórych próbkach frekwencjê 100%. W pocz¹tkowej fazie interglacja³u eemskiego nie zosta³a opisana sukcesja okrzemek, poniewa¿ stopieñ ich zachowania i iloœæ
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okryw nie pozwala³a na poprawn¹ interpretacjê paleolimnologiczn¹. Wykluczaj¹c pierwsz¹ fazê (DAZ
1) przez ca³y interglacja³ eemski panowa³y dogodne warunki do rozwoju flory okrzemkowej. Trofia
w jeziorze utrzymywa³a siê na poziomie mezo-eutrofii i eutrofii. Na podstawie stosunku procentowego
udzia³u taksonów planktonowych i bentosowych zosta³y odtworzone zmiany poziomu wody w jeziorze.
(dr E. Sienkiewicz)
Zadanie 6.3. Zapis ma³ej epoki lodowej w osadach Toporowego Stawu Ni¿niego w Tatrach
W ramach zadaniach przeprowadzono analizê sedymentologiczn¹ i analizê szcz¹tków wioœlarek
w stropowym odcinku osadów Toporowego Stawu Ni¿nego w Tatrach. Celem badañ by³o ustalenie
zmian charakteru sedymentacji i przekszta³cenia ekosystemu jeziora, które mog³yby byæ korelowane ze
zmianami klimatycznymi zachodz¹cymi w trakcie ma³ej epoki lodowej. Zbadany odcinek profilu osadów Toporowego Stawu Ni¿nego (0,5 m) obejmuje oko³o 1000 lat. Pocz¹tek sedymentacji osadów przypada na œredniowieczne optimum klimatyczne. Zespó³ wioœlarkowy charakteryzowa³ siê w tym czasie
dominacj¹ Daphnia longispina, co wraz z wysok¹ zawartoœci¹ materii organicznej w osadzie sugeruje
stosunkowo ³agodne warunki klimatyczne. W osadach zdeponowanych podczas ma³ej epoki lodowej
wioœlarki planktonowe ustêpuj¹ form¹ bentosowym. Spada równie¿ zawartoœæ materii organicznej
w osadzie. Na schy³ek ma³ej epoki lodowej przypada znacz¹cy wzrost tempa sedymentacji osadów.
W XX w., szczególnie po 1925 r. nastêpuje ponowny wzrost znaczenia Daphnia longispina a sk³ad gatunkowy zespo³u odpowiada temu z okresu œredniowiecznego optimum klimatycznemu. (dr M. G¹siorowski)
Zadanie 6.4. Rozwój jeziora Jelonek w póŸnym glacjale i holocenie
Wykonano analizê subfosylnych Cladocera w osadach jeziora Jelonek (profil Jel. 0–1330 cm)
po³o¿onego w Borach Tucholskich. Wyniki analizy jakoœciowej i iloœciowej Cladocera umo¿liwi³y
szczegó³owe przeœledzenie, w czasie i przestrzeni, zmian jakie zachodzi³y zarówno w obrêbie jak i na
zewn¹trz zbiornika. Przez ca³y okres istnienia jeziora Jelonek, którego geneza siêga póŸnego glacja³u,
g³ównym sk³adnikiem zooplanktonu Cladocera by³y gatunki o wysokich wymaganiach edaficznych
z rodziny Chydoridae i Bosminidae. Zmiennoœæ gatunkowa i frekwencja osobników pozwoli³a na
wydzielenie piêciu faz rozwoju Cladocera, a zarazem biologicznego rozwoju jeziora. Stwierdzono, ¿e
wydzielone fazy rozwoju Cladocera (I – V) w du¿ym stopniu koreluj¹ siê z fazami wydzielonymi palinologicznie (Jel 1- Jel 8, Filbrandt – Czaja – niepublikowane). Rozwój biologiczny jeziora w póŸnym
glacjale i na pocz¹tku holocenu uwarunkowany by³ przede wszystkim zmianami klimatycznymi, a w okresie œrodkowego i póŸnego holocenu oprócz czynników klimatycznych znaczny wp³yw mia³ cz³owiek.
Stwierdzono, ¿e jezioro (poza faz¹ inicjaln¹) by³o zbiornikiem doœæ g³êbokim, a trofia jego wód kszta³towa³a siê na poziomie od oligo do eutrofii. Stan oligotroficzny zanotowano w okresie inicjalnym i na
pocz¹tku holocenu; mezotrofiê w fazie III i V, a stan eutroficzny w optimum klimatycznym holocenu.
Bior¹c pod uwagê wielkoœæ i g³êbokoœæ jeziora oraz zaludnienie w pobli¿u brzegów, mo¿na wnioskowaæ, ¿e wzrost trofii w jeziorze by³ g³ównie wynikiem gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka. (mgr E.
Zawisza – doktorantka, prof. K. Szeroczyñska)
Zadanie 6.5. Analiza subfosylnych Cladocera w osadach wspó³czesnych ze strefy litoralnej i otwartej
wody 5 jezior poleskich
Przebadano osady powierzchniowe piêciu jezior poleskich na podstawie analizy subfosylnych Cladocera. Otrzymane wyniki pozwoli³y na czêœciow¹ charakterystykê tych jezior i okreœlenie warunków
siedliskowych wioœlarek, a tym samym na przybli¿one okreœlenie bazy pokarmowej dla ichtiofauny.
W osadach jezior stwierdzono obecnoœæ szcz¹tków od 12 (J. Syczyñskie) do 24 (J. G³êbokie Uœcimowskie) gatunków wioœlarek nale¿¹cych do 5 rodzin. Sk³ad gatunkowy i frekwencja osobników by³a
doœæ zró¿nicowana, co zwi¹zane by³o z ró¿n¹ morfometri¹ i charakterem jezior. Najni¿sz¹ frekwencjê
osobników wioœlarek (3000) stwierdzono w osadach jeziora Kleszczów, w którym jednoczeœnie zanotowano bogaty sk³ad (22 gatunki). Najbogatsz¹ frekwencjê (ponad 13 000 osobników) stwierdzono
w Jeziorze G³êbokie Uœcimowskie, w którym zanotowano tak¿e najwiêksz¹ liczbê gatunków. Stwierdzone gatunki Cladocera wskazuj¹, ¿e przebadane jeziora charakteryzuj¹ siê zmiennym stanem trofii.
Trofia w nich kszta³towa³a siê na poziomie od mezo- (Kleszczów i Rotcze) a¿ do hipertrofii (Jezioro Sy-
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czyñskie). Wiêkszoœæ jezior jest zasobna w substancje biogenne, a zooplankton stanowi znacz¹c¹ bazê
pokarmow¹ dla ryb planktono¿ernych. Z porównañ rezultatów analiz limnologicznych i badañ osadów
wynika, ¿e szcz¹tki zdeponowanych wioœlarek nie odzwierciedlaj¹ ca³kowitej reprezentacji gtunków
Cladocera stwierdzonych w wodzie. W osadach brak jest szcz¹tków niektórych gatunków, zw³aszcza
z rodziny Daphniidae. Natomiast, nie wszystkie gatunki stwierdzone w osadach s¹ prezentowane w wynikach analizy wody. Prawdopodobnie, aby uzyskaæ pe³ny obraz sk³adu gatunkowego wioœlarek, analizê wody nale¿a³oby wykonywaæ w odstêpach kilku tygodni, co ze wzglêdów ekonomicznych jest ma³o
realne. Dlatego tak cenne s¹ wyniki badañ, zarówno wód jak i osadów wykonanych dla tych samych
stanowisk. Daj¹ one bowiem pe³ny obraz zmian zachodz¹cych w przesz³oœci i teraŸniejszoœci oraz pozwalaj¹ na prognozowanie zmian jakie mog¹ zajœæ w przysz³oœci. (prof. K. Szeroczyñska, mgr M.
Suchora, doktorantka)

Zadanie 6.6. Pozycja stratygraficzna i œrodowisko przyrodnicze paleolitu stanowiska Hluboczek
Wielki k. Tarnopola
Interdyscyplinarne badania wielowarstwowego stanowiska paleolitycznego Hluboczek Wielki
prowadzone by³y w ci¹gu kilku lat w ramach wspó³pracy z partnerami z Uniwersytetu M. CurieSk³odowskiej, Uniwersytetu Lwowskiego i Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
Efektem wspó³pracy bêdzie wspólna publikacja monograficzna obejmuj¹ca zagadnienia przyrodnicze
i archeologiczne. Badane stanowisko usytuowane jest w lessach osadzonych na stoku pasma Miodoborów (ukraiñska nazwa Towtry) granicz¹cym z dolin¹ Seretu. Pasmo zbudowane jest z rafowych
wapieni neogeñskich, eksploatowanych w nieczynnym obecnie kamienio³omie. W profilu ods³oniêtym
w krawêdzi kamienio³omu wystêpuj¹ dwie œródlessowe interglacjalne gleby kopalne oraz dwie gleby
interstadialne, wœród których odkryto 4 paleolityczne warstwy kulturowe. Celem badañ wykonywanych
w ING PAN, jest okreœlenie pozycji stratygraficznej warstw kulturowych oraz rekonstrukcja zmian œrodowiska w czasie rozwoju kultur paleolitycznych. W tym celu wykonane zosta³y analizy sk³adu chemicznego osadów, obejmuj¹ce pierwiastki g³ówne i œladowe, oznaczono stosunki izotopowe tlenu i wêgla w ró¿nych formach wêglanów oraz wykonano analizê mikromorfologiczn¹ w p³ytkach cienkich.
Najstarsza warstwa kulturowa zwi¹zana jest z górn¹ czêœci¹ gleby kopalnej interglacja³u lubelskiego (w terminologii ukraiñskiej jest to gleba korsziwska). Jest to najstarszy poziom kulturowy na Podolu o udokumentowanej pozycji stratygraficznej. Analiza mikromorfologiczna wskazuje, ¿e jest to
gleba brunatna (cambisol); o tym, ¿e jest dobrze rozwiniêta œwiadczy wzbogacenie jej poziomu iluwialnego w stosunku do ska³y macierzystej w Al2O3, Fe2O3 i MnO, a tak¿e w pierwiastki œladowe. Obecnoœæ
znacznej iloœci ryzolitów i skorupek œlimaków œwiadczy o stosunkowo bogatej szacie roœlinnej.
Artefakty drugiego, œrodkowopaleolitycznego poziomu kulturowego znaleziono w s³abo rozwiniêtej interstadialnej glebie kopalnej (w terminologii ukraiñskiej – poziom tarnopolski), w obrêbie lessu
starszego – odpowiednika zlodowacenia Warty. Cechy mikromorfologiczne œwiadcz¹ o s³abo zaawansowanej pedogenezie a niewielka iloœæ ryzolitów mo¿e wskazywaæ na ubog¹ pokrywê roœlinn¹.
Trzeci, œrodkowopaleolityczny poziom kulturowy jest zwi¹zany z czêœciowo redeponowan¹ gleb¹
kopaln¹ interglacja³u eemskiego (w terminologii ukraiñskiej gleba Horohiw). Analiza mikromorfologiczna wskazuje na intensywn¹ pedogenezê, która doprowadzi³a do powstania gleby p³owej (luvisol)
oraz na czêœciowe zniszczenie struktury poziomu iluwialnego gleby poprzez redepozycjê. Z pedogenez¹
zwi¹zana jest koncentracja zwi¹zków glinu i ¿elaza oraz niektórych pierwiastków œladowych. Brak
ryzolitów w tym poziomie jest zapewne efektem ich zniszczenia podczas redepozycji.
Artefakty górnopaleolitycznego, czwartego poziomu kulturowego wystêpuj¹ w s³abo rozwiniêtej,
redeponowanej glebie wykszta³conej w obrêbie lessów m³odszych (gleba dubieñska). Gleba ta charakteryzuje siê obecnoœci¹ autogenicznych wêglanów w ró¿nych formach, miêdzy innymi w postaci czêœciowo zniszczonych pseudomorfoz po komórkach korzeni, co œwiadczy o rozwoju roœlinnoœci, najprawdopodobniej typu stepowego. O pedogenezie œwiadczy wiêksza ni¿ w lessie obecnoœæ minera³ów ilastych, a w sk³adzie chemicznym – wzrost iloœci zwi¹zków glinu, ¿elaza i niektórych pierwiastków œladowych.
Stosunkowo ma³a zmiennoœæ stosunków izotopów tlenu i wêgla w ryzolitach œwiadczy o ich powstawaniu w ca³ym profilu w podobnych warunkach. Na podstawie porównania z innymi badanymi
profilami s¹dziæ mo¿na, ¿e by³y to warunki klimatu umiarkowanego. Podobny sk³ad izotopowy ce-
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mentów kalcytowych zarówno w lessach jak i glebach kopalnych wskazuje, ¿e ryzolity powstawa³y
w okresach ciep³ych na ró¿nych g³êbokoœciach w stosunku do paleopowierzchni.
W czasie badañ terenowych przeprowadzonych w paŸdzierniku 2007 roku ods³oniêto na tym stanowisku nowy profil, w którym natrafiono na rozbudowan¹ doln¹ czêœæ osadów i zapewne jeszcze jeden,
najstarszy poziom kulturowy. Odkrycie to spowodowa³o podjêcie decyzji o przeprowadzeniu dalszych
badañ wykopaliskowych. (prof. T. Madeyska, dr B. £¹cka)
Zadanie 6.7. Rozwój jezior megainterglacja³u augustowskiego (dolny plejstocen)
w pó³nocno-wschodniej Polsce w œwietle badañ diatomologicznych, czêœæ II – zakoñczenie
W wyniku badañ diatomologicznych biogenicznych osadów jeziorno-bagiennych w trzech profilach interglacja³u augustowskiego (Czarnucha, Sucha Wieœ i ¯arnowo) z pó³nocno-wschodniej Polski,
wyró¿niono piêæ lokalnych zon okrzemkowych. W profilu z Czarnuchy s¹ to zony (Local Diatom
Assemblage Zones): L DAZ DCz-1 do DCz-5, w profilu Sucha Wieœ: L DAZ DSW-1 do DSW-5
a w profilu ¯arnowo L DAZ D¯-1 do D¯-5. W zonach tych dominuj¹ rodzaje Fragilaria sensu lato,
Stephanodiscus and Aulacoseira, które dokumentuj¹ piêæ sukcesywnych stadiów rozwoju kopalnych
jezior w starszej czêœci interglacja³u augustowskiego, korelowanego z interglacja³em Cromerian I zgodnie z holenderskim podzia³em stratygraficznym. Studia porównawcze okrzemek z analizowanych stanowisk potwierdzi³y sygnalizowane w ubieg³ym roku ich bardzo du¿e zró¿nicowanie w obrêbie rodzajów
Stephanodiscus i Fragilaria sensu lato. W badanych osadach z trzech wymienionych stanowisk nie
stwierdzono wystêpowania licznych gatunków Cyclotella, które s¹ znane ze œrodkowego plejstocenu w
wielu profilach interglacja³u bia³owieskiego i aleksandryjskiego w Bia³orusi jak równie¿ ferdynandowskiego i mazowieckiego w Polsce. Obecnoœæ w analizowanych profilach okrzemek trudnych do
identyfikacji, nale¿¹cych zapewne do form wymar³ych i dot¹d nieznanych, wskazuje potrzebê dalszych
badañ porównawczych w celu wyró¿nienia okrzemkowych wskaŸników biochronologicznych i potwierdzenia odrêbnoœci wiekowej interglacja³u augustowskiego. (dr hab. B. Marciniak)
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IV. PROJEKTY BADAWCZE
PROJEKTY BADAWCZE ZAKOÑCZONE W 2007, REALIZOWANE W INSTYTUCIE
1. 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: 30.09.2007 r.
W naturalnym ods³oniêciu granitu karkonoskiego w Bukowcu, pod wzglêdem morfologicznym
wyró¿niono 4 biotytonoœne typy litologiczne: granit (g³ówna masa), szliry biotytowe (granit szlirowy),
enklawy maficzne i enklawy leukokratyczne. Dodatkowo, w granicie biotyt wystêpuje w postaci wrostków w megakryszta³ach skaleni. Zbadano chemizm biotytu (i produktu jego transformacji – chlorytu)
i ska³-gospodarzy pod k¹tem genetycznym, zbadano sk³ad politypowy oraz izotopowy tlenu w biotytach.
Biotyt z wrostków w fenokryszta³ach skaleni ma najwy¿szy udzia³ politypu 2M1, co mo¿na interpretowaæ jako preferencyjn¹ krystalizacjê 2M1 w pocz¹tkowych etapach krystalizacji cia³a magmowego. Nieco ni¿sze wartoœci cechuje biotyt z granitu. Biotyt szlirowy ma stosunkowo nisk¹ zawartoœæ
politypu 2M1. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e œrodowisko ogniska magmowego sprzyja krystalizacji politypu
2M1, a œrodowisko partii marginalnych intruzji sprzyja krystalizacji politypu 1M, przy czym mechanizmem odpowiedzialnym za to zró¿nicowanie by³by czas lub/i tempo krystalizacji. Stosunki pierwiastków
niedopasowanych w enklawach maficznych (MME) sugeruj¹, ¿e protolit móg³ mieæ charakter wzbogaconego p³aszcza, zaœ wysokie zawartoœci pierwiastków dopasowanych pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e
stanowi¹ one fragmenty restytu. Mog¹ one byæ pozosta³oœci¹ p³aszczowego komponentu hybrydalnej
magmy karkonoskiej. Najni¿sze notowane zawartoœci politypu 2M1, ustalone prawdopodobnie w trakcie rekrystalizacji biotytu w wyniku oddzia³ywania termicznego magmy granitowej po inkorporacji
enklawy, potwierdzaj¹, ¿e krótki czas lub/i szybkie tempo krystalizacji mog¹ byæ czynnikiem decyduj¹cym o krystalizacji politypu 1M. Otrzymane wartoœci sk³adu izotopowego tlenu z biotytu s¹ niejednoznaczne i trudne do interpretacji.
2. 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: 2.11.2007 r.
W roku 2007 zorganizowano Laboratorium Modelowania Analogowego w Zak³adzie Geologii
Sudetów ING we Wroc³awiu. Podstawowym urz¹dzeniem jest zaprojektowany w 2005 i zbudowany
w 2006 stó³ laboratoryjny. Takich urz¹dzeñ jest kilka na œwiecie, st¹d ka¿de to prototyp, który jest projektowany i budowany na zamówienie. W 2007 wypracowano metodykê modelowania analogowego
i przetestowano opublikowane modele ewolucji geodynamicznej polskiej czêœci karpackiej pryzmy
akrecyjnej. W powszechnej opinii na powstanie tej pryzmy mia³ wp³yw ruch bloku kontynentalnego
ALCAPA, który zachowuj¹c siê jak spychacz spiêtrza³ osady basenu karpackiego. Badacze spieraj¹ siê
jak porusza³ siê ten spychacz. Przetestowano wszystkie 4 modele opisywane w literaturze, w których
ruch ALCAPY odbywa³ siê: 1) ku N; 2) najpierw ku N, potem ku NE; 3) ku NE oraz 4) ku NE z jednoczesn¹ rotacj¹ przeciwnie do wskazówek zegara w p³aszczyŸnie poziomej. Dotychczasowe wyniki
modelowa- nia analogowego sugeruj¹, ¿e najbardziej prawdopodobnym jest model 4) opisany w 1999
przez Laslo Fodora i wspó³autorów.
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3. 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
Projekt przewidywa³ przeprowadzenie badañ sporodermy megaspor przy u¿yciu transmisyjnego
mikroskopu elektronowego, dla wyjaœnienia ich przynale¿noœci botanicznej. Przedmiotem badañ by³y
megaspory z eiflu i ¿ywetu z otworu wiertniczego Miastko 1 (Pomorze zachodnie). Wœród wyselekcjonowanych dziesiêciu gatunków by³y te¿ tzw. megaspory-zal¹¿ki, niesymetryczne tetrady, takie same jak
tetrady znajdowane wewn¹trz nasion opisywanych z famenu i karbonu. Megaspory-zal¹¿ki z Miastka 1
to prawdopodobnie najstarsze ze znanych skamienia³oœci tego typu. Uzyskane wyniki sugeruj¹, ¿e roœlinami macierzystymi zbadanych megaspor be³y pranagonasienne i wid³akowe. Megaspory-zal¹¿ki reprezentuj¹ zapewne archeopterydowce, lub roœliny blisko z niemi spokrewnione. Archeopterydowce s¹
uwa¿ane za najbardziej prawdopodobnego kandydata na przodków roœlin nasiennych, a uzyskane wyniki potwierdzaj¹ tê hipotezê.
Czêœciowe wyniki badañ opublikowano w roku 2006 (Turnau & Prejbisz, Review of Palaeobotany
and Palynology, v. 142) oraz prezentowano na miêdzynarodowej konferencji CIMP General Meeting
2006 w Pradze.
4. 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.
Zalew morski, zwi¹zany z najstarszym etapem transgresji eoceñskiej rozpoznanym w badanym
materiale – iprez-lutet, obj¹³ jedynie pó³nocn¹ Polskê. W zachodniej czêœci zbiornika istnia³y warunki
bardziej otwartego morza, podczas gdy we wschodniej czêœci (Podlasie) zaznacza siê silniejsze oddzia³ywanie zapewne pobliskiego l¹du (Lubelszczyzna?). Zalew morski, który obj¹³ Polskê ni¿ow¹ w póŸnym lutecie–bartonie pozostawi³ osady morskie w Polsce pó³nocnej, na pó³nocnym przedpolu Wy¿yny
Lubelskiej, a tak¿e w rejonie zapadliska. Jest bardzo prawdopodobnym, ¿e z tym zalewem morskim
zwi¹zane s¹ piaszczyste osady wystêpuj¹ce na Wy¿ynie Lubelskiej, w tym tzw. piaski zawichojskie. Zasiêg tego zbiornika dochodzi³ zapewne znacznie dalej na po³udnie i pozostawa³ najprawdopodobniej
w po³¹czeniu z basenem karpacki. Ku po³udniowemu-wschodowi, zalew póŸnolutecko-bartoñski ³¹czy³
siê z basenem ukraiñskim. Mniejszy zasiêg mia³ basen wczesnooligoceñski. Obj¹³ on pó³nocn¹ Polskê,
ale nie dotar³ ju¿ do Wy¿yny Lubelskiej. Równowiekowy zalew z rejonu zapadliska wydaje siê nie mieæ
po³¹czenia ani z pó³nocn¹ czêœci¹ basenu epikontynentalnego (oddzielony wyniesionym obszarem
dzisiejszej Wy¿yny Lubelskiej i Gór Œwiêtokrzyskich) ani z basenami karpackimi, od których równie¿
by³ oddzielony l¹dem. Zalew ten zwi¹zany jest zapewne z transgresj¹ z basenu ukraiñskiego, gdzie
osady dolnego oligocenu s¹ szeroko rozpowszechnione.
5. 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
Wykonawca w ING: dr Micha³ G¹siorowski
Data rozpoczêcia: 15.11.2005 r., data zakoñczenia: 14.12.2007 r.
Zakoñczono realizacjê projektu badawczego. Wykonano oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla dla osadów zawieraj¹cych autogeniczny wêglan wapnia, ekspertyzê szcz¹tków Cladocera oraz oznaczenia zawartoœci wêglanu wapnia i sk³adu mineralnego dla osadów z dwóch stanowisk
interglacja³u eemskiego: Studzieniec i Imbramowice. Na podstawie analizy zmiennoœci d13C i d18O
wyró¿niono 8 horyzontów izotopowych (Is) dla profilu z Imbramowic i 11 horyzontów izotopowych (Is)
dla profilu ze Studzieñca. W ramach analizy szcz¹tków Cladocera oznaczono 26 taksonów fauny i wydzielono 7 poziomów wioœlarkowych (CLZ) dla profilu z Imbramowic. Korelacja otrzymanych wyni-
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ków oznaczeñ stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla z rezultatami analizy szcz¹tków Cladocera
umo¿liwi³a rekonstrukcjê ewolucji badanych paleojezior. Podzia³ stratygraficzny tego okresu oparto na
danych palinologicznych.
Wyniki badañ izotopowych osadów ze stanowiska Imbramowice zaprezentowano w formie posteru na 4th International Limnogeology Congress ILIC 2007 w Barcelonie (vide: udzia³ w konferencjach), a wyniki analizy izotopowej i szcz¹tków Cladocera osadów ze stanowiska Studzieniec w artykule: Miros³aw-Grabowska J. & Niska M., 2007 (spis publikacji 1b). Wyniki analizy izotopowej
i szcz¹tków Cladocera osadów ze stanowiska Imbramowice zawarto w przygotowywanym artykule:
Miros³aw-Grabowska J. & G¹siorowski M. New isotopic and cladoceran data of the Eemian lake sediments – palaeolake at Imbramowice (SW Poland).
6. 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
Analizom chemicznym, w³¹cznie z oznaczeniami jonu NH4+, poddano 23 próbki minera³ów mieszanopakietowych illit-smektyt, czysto wydzielonych z bentonitów i ska³ zmienionych hydrotermalnie,
ró¿nego wieku i pochodz¹cych z ró¿nych formacji geologicznych. Na tej podstawie obliczono wzory
strukturalne tych minera³ów i uzyskano nastêpuj¹c¹ eksperymentaln¹ zale¿noœæ pomiêdzy zawartoœciami kationów miêdzypakietowych zwi¹zanych (FIX) i wymiennych (EXCH) w tych minera³ach:
EXCH = –0.41*FIX + 0.41(R2=0.98)
Wartoœci FIX i EXCH zale¿¹ odpowiednio od ³adunku pakietu illitowego (Qi) i smektytowego (Qs)
oraz od udzia³ów tych pakietów w strukturze minera³u. W œlad za tym rozumowaniem wyznaczono teoretyczn¹ zale¿noœæ miêdzy tymi wartoœciami:
EXCH = –Qs /Qi *FIX + Qs
Na podstawie porównania wzoru eksperymentalnego z teoretycznym oraz niezale¿nych pomiarów
ca³kowitej powierzchni w³aœciwej (TSSA) stwierdzono, ¿e gêstoœci ³adunku obu pakietów sk³adowych
illitu-smektytu nie ulegaj¹ zmianie w procesie illityzacji. £adunek pakietu smektytowego w illiciesmektycie wynosi 0.41/O10(OH)2 a ³adunek pakietu illitowego jest równy 1.00. Uzyskany wynik poci¹ga za sob¹ rozleg³e konsekwencje. Przede wszystkim oznacza on, ¿e illit nie ró¿ni siê pod wzglêdem
³adunku pakietów od miki, jak to dotychczas przyjmowano. Typowy sk³ad chemiczny czystego illitu,
oszacowany metod¹ ekstrapolacji z uzyskanych danych, przedstawia siê nastêpuj¹co:
FIX1.00(Si3.20Al0.80)(Al1.79Fe0.01Mg0.20)O10(OH)2
Wykryte zale¿noœci umo¿liwiaj¹ tak¿e precyzyjne obliczanie z wartoœci FIX œredniej iloœci pakietów w tzw. cz¹stkach fundamentalnych illitu-smektytu (N) oraz udzia³u pakietów smektytowych (fs)
w tym minerale:
N = 1/(1–FIX) fs = 1–FIX
Uzyskano regresje eksperymentalne umo¿liwiaj¹ce wyliczanie tych wartoœci oraz TSSA tak¿e
z pomiarów pojemnoœci wymiany jonowej (CEC) oraz na podstawie pozycji refleksów rentgenowskich
illitu-smektytu. Otrzymany wynik jest tak¿e istotny z punktu widzenia interpretacji datowañ K-Ar
illitu-smektytu w mieszaninach z illitem.
Wyniki by³y prezentowane na konferencji Europejskiej Asocjacji Grup Ilastych (ECGA) w Aveiro,
Portugalia w lipcu 2007. Publikacja podsumowuj¹ca wyniki: Jan Œrodoñ “CHARGE OF COMPONENT LAYERS OF ILLITE-SMECTITE IN BENTONITES” zostanie wys³ana do Clays and Clay
Minerals w styczniu 2008.
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PROJEKTY BADAWCZE W TOKU, REALIZOWANE W INSTYTUCIE
1. 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 roku 2007 przeprowadzono koñcowe analizy katodoluminescencyjne, geochemiczne i izotopowe rostrów belemnitów pobranych z utworów keloweju Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej.
Uzyskano wyniki analiz sk³adu izotopowego tlenu i wêgla 65 dobrze zachowanych rostrów belemnitów
pochodz¹cych z 9 poziomów stratygraficznych keloweju jak równie¿ strontu 38. Zebrane dane umo¿liwiaj¹ okreœlenie œredniej temperatury wody morskiej na terenie Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej,
w której ¿y³y belemnity, oraz wykreœlenie precyzyjnie datowanych globalnych krzywych zmian sk³adu
izotopowego wêgla wêglanów i strontu wody morskiej w keloweju. Dane te wskazuj¹ m. in. na brak wyraŸnych zmian temperatury wody morskiej, która oscylowa³a w granicach +11 do +12°C, w keloweju na
terenie Wy¿yny, oraz na wyst¹pienie maksimum d13C wêglanów w póŸnym keloweju. Uzyskane wyniki
nie potwierdzaj¹ teorii o globalnym och³odzeniu na granicy keloweju i oksfordu.
Wyniki przedstawiono na konferencji JURASSICA VI, Ojców – Wierzbowski H., Dembicz K.,
Praszkier T., 2007 (vide: udzial w konferencjach i spis publikacji 1c)
2. 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
Data rozpoczêcia: 23.05.2005, data zakoñczenia: 22.05.2008
W roku 2007 zakoñczono inwentaryzacjê ods³oniêæ pomiêdzy g³ównymi przekrojami oraz wykonano pomiary statystyczne okreœlaj¹ce iloœæ spêkanych klastów w poszczególnych ods³oniêciach. Zestawiono wyniki powy¿szych prac terenowych. Przeprowadzono badania strukturalne i teksturalne
w wybranych ods³oniêciach. W sumie przeprowadzono 90% zaplanowanych prac terenowych. Ponadto
zosta³y zebrane oraz przygotowane do badañ próby petrograficzne, rozpoczêto kameralna analizê strukturalna oraz analizê petrograficzn¹ klastów i matriks.
Wyniki przedstawiono w referatach Tokarski i inni , na konferencjach: Tectonic Studies Group
AGM 2007, U.K., Glasgow; Geo-Pomerania Szczecin 2007; CzechTec 07; 2nd Alexander von Humbolt
International Conference on the role of geophysics in natural disaster prevention, Lima 2007 (vide:
udzia³ w konferencjach i spis publikacji 1d) oraz publikowano w pracach: Tokarski A.K., Œwierczewska
A. & Zuchiewicz W., 2007 i Badura J., Przybylski B., Tokarski A.K.,Œwierczewska A., 2007 (spis publikacji 1c).
3. 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: 22.04.2009 r.
Wykonanie zawieszone do marca 2008 roku.
4. Neoproterozoiczna wo³yñska prowicja magmowa na zachodnim brzegu kratonu
wschodnioeuropejskiego – geneza i ewolucja magm
MEiN: 2 P04D 038 29
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Data rozpoczêcia: 03.10.2005 r., data zakoñczenia: 02.10.2008 r.
Po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Œrodowiska, dok³adnie opróbowano seriê s³awatyck¹

34

z wiercenia Kaplonosy, na lubelskim sk³onie kratonu wschodnioeuropejskiego. Uzyskane próbki ska³
poddano badaniom mineralogiczno-geochemicznym z uwzglêdnieniem sk³adu chemicznego minera³ów
w mikroobszarze i zawartoœci pierwiastków œladowych (REE, HFSE i innych) w ca³ych ska³ach, oznaczanej metod¹ ICP-MS. Przeœledzono dyferencjacjê magmy od sp¹gu (pikryty) do stropu (kwarcowe
toleity) badanej serii.
Podczas wizyt w Instytucie Nauk Geologicznych PAN prof. Yu. Fedoryshyna z Pañstwowego Instytutu Poszukiwañ Geologicznych Ukrainy we Lwowie ustalono zasady korelacji pokryw lawowych
serii s³awatyckiej z wydzielonymi na Ukrainie bazaltowo-tufowymi warstwami serii wo³yñskiej. Zbiór
badanych ska³ z Wo³ynia powiêkszono o unikalny materia³ skalny pochodz¹cy z dotychczas nie opracowanych wierceñ: Vladymir Volynskaya, Litovezhskaya, Ovadno, Noviy Vitkov 3 i Pelcha 1. Materia³
ten u³atwi niew¹tpliwie korelacjê neoproterozoicznych wulkanitów Ukrainy i wschodniej Polski, które
nale¿¹ do wielkiej wo³yñskiej prowincji magmowej.
Z dr Z. Pecskayem z Instytutu Badañ J¹drowych Wêgierskiej Akademii Nauk przedyskutowano
strategiê pobierania próbek ska³ do datowañ metod¹ K-Ar. Dotychczas uzyskane wyniki datowañ t¹ metod¹ dolerytów i bazaltów, w szczególnoœci kriogeñski wiek dolerytów serii poleskiej potwierdzaj¹ hipotezê wi¹¿¹c¹ generowanie magm prowincji wo³yñskiej z koñcowym etapem rozpadu Rodinii.
5. Pierwotne stosunki izotopów tlenu w cyrkonach z gnejsów i kwaœnych metawulkanitów
kopu³y orlicko-snie¿nickiej jako wskaŸnik procesów skorupowego recyklingu: charakter Ÿród³a
magmy, zwi¹zki genetyczne oraz wp³yw procesów metamorficznych
MNiSW: 2 P04D 025 30
Kierownik projektu: dr Mentor Murtezi
Data rozpoczêcia: 29.03.2006 r., data zakoñczenia: 28.03.2008 r.
W roku 2007 wykonane zosta³y analizy stosunków izotopów tlenu dla populacji cyrkonów oraz
wspó³wystêpuj¹cych z nimi kwarców pochodz¹cych z 5 próbek gnejsów kopu³y orlicko-œnie¿nickiej
(KOŒ). Wykonane zosta³y koncentraty mineralne z kolejnych 7 próbek pochodz¹cych z gnejsów i kwaœnych metawulkanitów KOŒ – wyniki analiz izotopowych dla minera³ów z tych koncentratów bêd¹ znane
przed koñcem stycznia 2008.
Cyrkony z dotychczas przeanalizowanych próbek (pochodz¹cych g³ównie z oczkowych gnejsów
jednostki Miêdzygórza) charakteryzuj¹ siê pierwotnymi magmowymi stosunkami izotopów tlenu (uzyskane wartoœci d18O Zr zamykaj¹ siê w przedziale 7–7,5 ‰ SMOW). Stopieñ frakcjonacji izotopów tlenu
pomiêdzy wspó³wystêpuj¹ce kryszta³y cyrkonów i kwarców jest zbli¿ony do wartoœci przewidzianej
empirycznie dla tych minera³ów. d18O Qtz zamyka siê w przedziale 9,5–10,4‰ SMOW). Wnikliwa interpretacja uzyskanych wyników bêdzie mo¿liwa po poznaniu wartoœci d18O dla cyrkonów i kwarców
z wiêkszej iloœci próbek (kwaœnych metawulkanitów oraz enklawy gnejsu migmatycznego wystêpuj¹cej
w gnejsach oczkowych jednostki Miêdzygórza).
6. Wp³yw nierównowagowej redystrybucji pierwiastków w czasie topienia skorupy
kontynentalnej na precyzjê i dok³adnoœæ datowañ U-Pb cyrkonów
MNiSW: 2 P04D 026 30
Kierownik projektu: dr Robert Anczkiewicz
Data rozpoczêcia: 13.06.2006 r., data zakoñczenia: 12.06.2008 r.
Wykonano: (1) konwencjonalne datowania U-Pb cyrkonów oraz datowania in situ U-Pb SHRIMP
domen cyrkonów wyznaczonych obrazami katodoluminescencyjnymi z dwóch prób granitów leukokratycznych, (2) datowania U-Pb SHRIMP domen monacytów wyznaczonych obrazami katodoluminescencyjnymi ze stopów anatektycznych migmatytów, (3) analizy LA ICPMS granatów z tych samych
prób, (4) analizy chemiczne pierwiastków g³ównych i œladowych dla 3 ska³ oraz przygotowano procedury pomiarowe na MC ICPMS Neptune w celu pomiarów izotopów Hf, Sr i Nd,
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7. Strefa waryscyjskiego szwu kolizyjnego Sudetów Wschodnich i Zachodnich: wiek protolitów
formacji metaosadowych, œrodowisko geotektoniczne oraz zapis P-T-d-t
MNiSW N307 068 32/4102
Kierownik projektu: dr Miros³aw Jastrzêbski
Data rozpoczêcia: 10.04.2007 r., data zakoñczenia: 09.02.2009 r.
W roku 2007 przeprowadzono analizê strukturaln¹, pobrano 20 prób metabazytów do badañ geochemicznych i izotopowych a tak¿e wypreparowano cyrkony z 6 prób przeznaczonych do badañ radiometrycznych U-Pb. Przygotowane preparaty zosta³y przes³ane do odpowiednich laboratoriów. Badania
odnosz¹ce siê do ustalenia czasu sedymentacji formacji metaosadowych oraz okreœlenia ich œrodowiska
geotektonicznego s¹ obecnie w toku.
W wyniku przeprowadzonych badañ strukturalnych i petrograficznych ustalono, ¿e formacja stroñska, M³ynowca oraz Hranicnej wykazuj¹ podobieñstwo w ich rozwoju tektonometamorficznym. W ich
zrekonstruowanej ewolucji tektonicznej mo¿na wyró¿niæ: etap kolizji E–W po³¹czony z kolapsem
grawitacyjnym oraz póŸniejsze œcinanie, które reaktywowa³o powsta³e foliacje w re¿imie góra ku
N(NE). Kolizja objê³a domeny Sudetów zachodnich oraz elementy terranu Brunowistulii, a szwem tej
kolizji jest wschodnia granica kopu³y orlicko-œnie¿nickiej. Etap kolapsu jest korelowany z temperaturowym pikiem metamorfizmu w warunkach facji amfibolitowej. PóŸniejszy etap transpresji wzd³u¿
reaktywowanej strefy szwu powi¹zany by³ z rozwojem nasuniêæ i deformacji powierzchni izograd
metamorficznych w obrêbie Strefy Starego Mesta.
8. Wiek i Ÿród³o mezozoicznego wulkanizmu dolerytowego wschodniego Svalbardu – wgl¹d
w genezê arktycznej prowincji magmowej.
MNiSW: N307 069 32/4103
Kierownik projektu: doc. dr hab. Krzysztof Krajewski
Data rozpoczêcia: 12.04.2007 r., data zakoñczenia: 12.03.2009 r.
Projekt obejmuje badania terenowe i laboratoryjne intruzji dolerytowych Svalbardu oraz ich stref
metamorfizmu kontaktowego. Analizie petrograficznej i geochemicznej poddano próbki dolerytów oraz
stref kontaktowych pobrane z wyst¹pieñ w pasie wychodni wschodniego Svalbardu oraz w rejonie centralnego Spitsbergenu. Wstêpne wyniki sugeruj¹, i¿ doleryty Svalbardu stanowi¹ intruzje o charakterystyce wewn¹trzp³ytowej, rozwiniête w krótkim okresie czasu geologicznego oraz z minimalnym wp³ywem póŸniejszych procesów neoformacyjnych. Datowania metod¹ K-Ar sugeruj¹ dwa maksima dzia³alnoœci magmowej, odpowiednio w okresie aptu (ca. 110 Ma) oraz albu (ca. 100 Ma). Pozyskane daty
wskazuj¹ na znacznie m³odszy wiek magmatyzmu ni¿ dotychczas przypuszczano, zwi¹zany czasowo
z pierwszym stadium otwierania Pó³nocnego Atlantyku oraz basenów Oceanu Arktycznego. Intruzje
dolerytowe mia³y istotny wp³yw na podgrzanie obszaru Svalbardu i maturacjê kerogenu w bogatych
w wêgiel organiczny sekwencjach triasu i jury.
9. •ród³o magmowe i wiek intruzji bazytowych w granitognejsy izerskie: znaczenie dla
paleozoicznej geodynamiki saksoturyngskiej czêœci Sudetów i waryscydów
MNiSW N307 070 32/4104
Kierownik projektu: dr Izabella Nowak
Data rozpoczêcia: 22.05.2007 r., data zakoñczenia: 21.11.2008 r.
Celem projektu jest wyznaczenie wieku maficznego magmatyzmu izerskiego, jego charakterystyka geochemiczna i relacje do magmowych wydarzeñ w obrêbie pasywnej krawêdzi terranu saksoturyngskiego. W ramach projektu oznaczony zostanie wiek intruzji dajek izerskich metod¹ U-Pb na pojedynczych ziarnach cyrkonu oraz wyznaczone inicjalne stosunki izotopowe Sr, Nd i Pb – sk³ad Ÿród³a
w czasie wytapiania magmy.
W roku 2007 przeprowadzono badania terenowe, podczas których na podstawie obserwacji petrograficznych oraz dostêpnych danych geochemicznych wytypowano i pobrano materia³ do badañ geochronologicznych z 15 ¿y³ metabazytów izerskich oraz pobrano próby z 20 ¿y³ do oznaczeñ izotopowych. Próby do badañ geochronologicznych poddano obróbce w celu separacji ziarn cyrkonu. 7 prób
da³o wynik negatywny. Ziarna cyrkonu uzyskano z 8 prób metabazytów, reprezentuj¹cych geochemicznie: bazalty alkaliczne i przejœciowe oraz WP-toleity. Nie uzyskano cyrkonów z metabazytów o chemiz-
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mie MORB. Ziarna cyrkonu s¹ przygotowywane do oznaczeñ wieku metod¹ U-Pb (SHRIMP) w laboratorium izotopowym VSEGEI w St. Petersburgu w Rosji. Próby metabazytów do oznaczeñ stosunków
izotopowych Sr i Nd sproszkowano i przekazano do Laboratorium Geochemii Izotopów ING PAN
w Warszawie.
UDZIA£ W PROJEKTACH BADAWCZYCH PROWADZONYCH POZA INSTYTUTEM
1. Identification of source terrain-forming rocks on the basis on CHIME dating of detrital
monazites from the Upper Silesia Coal Basin and from crystalline rocks of the Bohemian
Massif.
JSPS (Japoñskie Towarzystwo Popierania Nauki): ID P05729
Kierownik projektu: dr Monika A. Kusiak
Data rozpoczêcia: 2.04.2005 r., data zakoñczenia: 31.03.2007 r.
Celem projektu by³a precyzyjna charakterystyka geochronologiczna monacytów pochodz¹cych ze
ska³ krystalicznych Masywu Czeskiego. Okreœlenie typologii, sk³adu chemicznego oraz wieku analizowanych monacytów pomog³o w wytypowaniu obszarów Ÿrod³owych dla piaskowców Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Jednym z wa¿niejszych aspektów metodologicznych do badañ proweniencji by³o rozpoznanie, i¿ zawartoœæ Sr w monacycie jest wskaŸnikiem dla ska³ wysokociœnieniowych. Natomiast osi¹gniêciem metodologicznym, przy oznaczaniu wieku chemicznego metod¹ U-Th-Pb, by³o
odkrycie i¿ zawartoœæ S w monacytach jest wskaŸnikiem “otwartego” systemu U-Th i mo¿liwej migracji
Pb. Wyniki badañ zosta³y przedstawione w pracy zaakceptowanej do “Gondwana Research” (spis publikacji: 2b)
2. Zmiany œrodowiska przyrodniczego Wysoczyzny Bia³ostockiej w okresie od pocz¹tku
interglacja³u eemskiego do koñca plenivistulianu
KBN 3P04C 025 25
Kierownik: dr Miros³awa Kupryjanowicz (Instytut Biologii Uniw. w Bia³ymstoku)
Wykonawcy w ING: dr Joanna Miros³aw-Grabowska, dr hab. Barbara Marciniak
Data rozpoczêcia: 1.10.2003 r.; data zakoñczenia: 15.12.2007 r.
W ramach projektu w 2007 roku B. Marciniak wykona³a opracowanie laboratoryjne 106 próbek
osadów z oko³o 24 m profilu Dzierniakowo. Bardzo zró¿nicowan¹ frekwencjê okrzemek stwierdzono
w 70 próbkach zarówno w osadach mineralnych z górnej czêœci profilu (z g³êbokoœci 13 do 19 m) jak te¿
w osadach organicznych z dolnej czêœci profilu (19–23,70 m). W kilku warstwach osadów napotkano
trudne do identyfikacji, bardzo pokruszone szcz¹tki skorupek okrzemek, które mog¹ wskazywaæ na
przesychanie i/lub przemarzanie deponowanych osadów. Wyniki analizowanych osadów, nawi¹zano do
podzia³u palinologicznego badanego profilu. Dowodz¹ one kilku p³ytkowodnych etapów rozwoju
zbiornika jeziorno-bagiennego zarówno w póŸnym eemie jak te¿ we wczesnym vistulianie i plenivistulianie. Flora okrzemek tych etapów reprezentowana jest g³ównie przez du¿y udzia³ okrzemek litoralnych
(Fragilaria s.l. i innych).
3. 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 Krajewski i dr Grzegorz Zieliñski
Data rozpoczêcia: 22.11.2004 r.; data zakoñczenia: 21.11.2007 r.
Zadaniem realizowanym w ING w 2007 roku by³o dokoñczenie badañ laboratoryjnych i izotopowych oraz opracowanie wyników geologicznych – czêœæ II (rozpoczête w paŸdzierniku 2005 r.).
Zakoñczono analizy chemiczne i izotopowe dla próbek skamienia³oœci trzeciorzêdowej kopalnej fauny
skorupowej (ma³¿y i brachiopodów) ze ska³ formacji Polonez Cove (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy
Po³udniowe). Wykonano ok. 30 analiz sk³adu chemicznego próbek metod¹ MS-ICP obejmuj¹cych
oznaczenie zawartoœci takich pierwiastków œladowych jak Mg, Sr, Mn, Fe, jak równie¿ uzupe³niaj¹ce
analizy sk³adu izotopowego Sr dla ok. 10 próbek.
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Wyniki analiz pokazuj¹ powszechnoœæ zmian diagenetycznych w badanym materiale wêglanowym, bêd¹cym pierwotnie niskomagnezowym kalcytem – w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci badanych
próbek jest on zast¹piony, ca³kowicie lub czêœciowo, wtórnym cementem kalcytowym. Zmiany te by³y
spowodowane dzia³alnoœci¹ roztworów pochodzenia wulkanicznego. Jedynie w nielicznych specyficznych uk³adach petrograficznych stwierdzono zachowanie siê pierwotnego materia³u wêglanowego skorupek ma³¿y (tylko w ska³ach ogniwa Low Head formacji Polonez Cove). Zastosowanie metody Izotopowej Stratygrafii Sr dla tych próbek daje wieki sedymentacji z przedzia³u 29–33 Ma, co odpowiada
najstarszemu oligocenowi. (G. Zieliñski)
Badania sekwencji triasu na archipelagu Svalbard wykazuj¹, i¿ zawiera ona facje fosforytonoœne
oraz facje koncentruj¹ce morsk¹ substancjê organiczn¹. Sekwencja ta reprezentuje kopaln¹ strefê wysokiej biologicznej produktywnoœci, która rozwinê³a siê w basenie szelfowym pogranicza Oceanu Borealnego po kryzysie biotycznym prze³omu ery paleozoicznej i mezozoicznej. Nagromadzenia z³ó¿ fosforytów oraz interwa³y wzbogacone w kerogen odzwierciedlaj¹ paleoceanograficzne zró¿nicowanie
œrodowisk szelfowych, od œrodowisk preferencyjnego wi¹zania fosforu w autigeniczne fazy mineralne
po œrodowiska sprzyjaj¹ce zachowaniu wêgla organicznego. Sekwencja triasu ods³oniêta na archipelagu
Svalbard kontynuuje siê pod dnem szelfu Morza Barentsa, gdzie powinna stanowiæ g³ówny horyzont
macierzysty dla ropy naftowej. Dlatego charakterystyka tego horyzontu oraz rozpoznanie procesów
wiod¹cych do jego powstania ma podstawowe znaczenie dla przysz³ych poszukiwañ z³ó¿ wêglowodorów w regionie. (K. Krajewski)
Wyniki prezentowano w 2007 r. na Sesji Sprawozdawczej Projektu Zamawianego PBZ-KBN108/PO4/2004 oraz przygotowano do druku.
4. Rekonstrukcja wybranych œrodowisk l¹dowych w pó³nocnym Wietnamie
KBN 2 PO4D 046 26
Kierownik projektu: dr Anna Wysocka (Wydzia³ Geologii UW)
Wykonawcy w ING: Nguyen Q. Cuong, dr Dariusz Gmur, dr hab. Anna Œwierczewska
Data rozpoczêcia: 14.04.2004 r., data zakoñczenia: 13.04.2007 r.
Przeprowadzono szczegó³owe analizy sedymentologiczne, petrologiczne i palinologiczne w szesnastu basenach zwi¹zanych ze strefami uskokowymi pó³nocnego Wietnamu. Ustalono wiek badanych
utworów na miocen. Œrodowisko depozycji mia³o charakter s³odkowodny i l¹dowy. Wyró¿niono siedem
œrodowisk depozycyjnych tj. sto¿ków aluwialnych, ¿wirodennych koryt rzecznych, piaskodennych koryt rzecznych, równi zalewowych, obrze¿eñ jezior i/lub ujœæ rzecznych, jezior i wilgotnych torfowisk.
Wêgle zwi¹zane by³y z depozycj¹ w obrêbie wilgotnych torfowisk leœnych zwi¹zanych z obszarami delt
œródl¹dowych. Wykazano jedynie niewielkie przemieszczenie obszarów Ÿród³owych wzglêdem basenów sedymentacyjnych.
5. 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: prof. Krystyna Szeroczyñska (g³ówny wykonawca), dr Micha³ G¹siorowski
Data rozpoczêcia: 12.10.2004 r., data zakoñczenia: 12.10.2007 r.
W bie¿¹cym roku w celu zakoñczenia prac prowadzonych na piêciu jeziorach poleskich i uzyskania
pe³nego obrazu zmian frekwencji i sk³adu gatunkowego zooplanktonu w okresie ostatnich trzystu lat,
wykonano analizê subfosylnych Cladocera w osadach jeziora Sumin i Kleszczów. Wykonano tak¿e
(czêœciowo w ramach grantu i czêœciowo w ramach dzia³alnoœci statutowej ING) analizê szcz¹tków Cladocera w osadach wspó³czesnych. Wyniki przedstawiono tabelarycznie i na diagramach. Subfosylna
fauna Cladocera reprezentowana by³a w osadach jeziora Sumin przez 27, a jeziora Kleszczów przez 34
gatunki nale¿¹ce do czterech rodzin. Wystêpowa³y w nich gatunki zarówno z grupy form litoralnych –
Chydoridae jak i strefy otwartej wody – Eubosmina i Bosmina. Sk³ad gatunkowy i frekwencja osobników Cladocera wykaza³y doœæ znaczne fluktuacje i umo¿liwi³y wydzielenie dwóch g³ównych faz ich
rozwoju w jeziorze Sumin i trzech w jeziorze Kleszczów oraz wnioskowanie o zmianach trofii w tych
jeziorach. Stwierdzono dwukrotny wzrost intensywnoœci procesu eutrofizacji wód, który by³ prawdopo-
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dobnie skutkiem procesu odlesiania i zmian sposobu u¿ytkowania terenu. Podobny obraz zmian trofii
prezentuj¹ wyniki analizy Chironomidae – znaczny wzrost udzia³u Chironomus wyst¹pi³ w okresie
najm³odszym. Podobnie jak Bosmina longirostris (wœród Cladocera), Chironomus wskaza³ na istotny
wzrost procesu eutrofizacji jezior czasie ostatnich dziesiêcioleci.
W ramach ostatniego etapu prac wykonano równie¿ datowanie metod¹ 210Pb osadów jeziora Sumin
i Kleszczów. Ponadto, dane pochodz¹ce z badañ w³asnych i wspó³wykonawców projektu zosta³y poddane analizie statystycznej (analiza sk³adowych g³ównych, analiza redundacyjna i in.). Wyniki opracowano w postaci raportu koñcowego.
6. Rekonstrukcja geoœrodowiska dolnego i œrodkowego plejstocenu obszarów przygranicznych
pó³nocno-wschodniej Polski i zachodniej Bia³orusi
KBN 3PO4D 054 27
Kierownik projektu: dr Hanna Winter (PIG Warszawa)
Wykonawcy z ING PAN: dr hab. Barbara Marciniak
Data rozpoczêcia: 9.09.2004 r.; data zakoñczenia: 8.03.2008 r.
W 2007 roku wyniki badañ przedstawiono w referatach na 3 konferencjach: V Seminarium PolskoBia³oruskim (B. Marciniak oraz G. Khursevich i B. Marciniak); XIV Konferencji “Stratygrafia Plejstocenu Polski” (zespó³ Winter H. i inni); X Miêdzynarodowej Konferencji Diatomologów Krajów WNP
(B. Marciniak, G. Khursevich i S. Fedenia), (vide: udzia³ w konferencjach i spis publikacji 1d).
7. Dynamika postglacjalnych przemian troficznych jezior lobeliowych
MNiI nr 2 PO4G 057 28
Kierownik projektu: dr Krystyna Milecka (UAM, Poznañ)
Wykonawca z ING: prof. Krystyna Szeroczyñska
Dara rozpoczêcia: 16.05.2005 r.; data zakoñczenia: 15.02.2008 r.
Wykonano analizê subfosylnych Cladocera w osadach (profil 11 m) jeziora Moczad³o, po³o¿onego
na po³udnie od granicy Parku Narodowego “Bory Tucholskie” oraz jeziora Siewrzysk, po³o¿onego na
pó³nocy Borów Tucholskich. Sk³ad gatunkowy stwierdzony w osadach jeziora Moczad³o zasadniczo
ró¿ni siê od dotychczas notowanego w osadach wiêkszoœci jezior polskich. Gatunkami dominuj¹cymi
by³y gatunki (Rynchotalona falcata, Acroperus elongatus) rzadko rejestrowane w Polsce, natomiast
czêsto w osadach jezior Europy pó³nocnej. Sk³ad gatunkowy Cladocera i roœlinnoœci wodnej jednoznacznie wskazuje, ¿e obecnie eutroficzne jezioro w okresie wczesnego holocenu mia³o charakter
jeziora lobeliowego o niskiej zawartoœci sk³adników biogenicznych. Ocieplenie klimatu i zmiana charakteru zbiornika spowodowa³a degradacjê unikatowej roœlinnoœci lobeliowej i wzrost trofii, w konsekwencji z poziomu oligo – a¿ do eutrofii. Niew¹tpliwie, na zmianê charakteru jeziora mia³ wp³yw nie
tylko klimat (wzrost œredniej temperatury lipca) ale tak¿e, niekontrolowana gospodarcza aktywnoœæ
mieszkañców skupionych w pobli¿u badanego jeziora. Zaznacza siê to zw³aszcza w okresie ostatnich
dziesiêcioleci, w których nast¹pi³o turystyczne wykorzystywanie dwóch piaszczystych pla¿.
Sk³ad gatunkowy Cladocera stwierdzony w osadach jeziora Sierzysk jest odmienny od jeziora
Moczad³o. Prawdopodobnie jezioro to nigdy nie mia³o charakteru jeziora lobeliowego. Zapewne na inny
charakter tego jeziora du¿y wp³yw mia³ odkryty teren i dostêpnoœæ, co wykorzystywane by³o od wieków
przez zamieszkuj¹c¹ w pobli¿u ludnoœæ. Efektem by³a doœæ wczesna i szybko postêpuj¹ca eutrofizacja
jeziora.
8. Permski kras antykliny Dêbnika i jego zwi¹zek z aktywnoœci¹ magmow¹ regionu
krakowskiego
MNiSW: N307 022 31/1746
Kierownik projektu: dr Anna Lewandowska (ING UJ, Kraków)
Wykonawcy w ING PAN: dr Mariusz Paszkowski
Data rozpoczêcia: 16.10.2006, data zakoñczenia: 1.12.2008
Formy krasowe z prze³omu karbonu i permu oraz osady je wype³niaj¹ce zosta³y rozpoznane w kamienio³omie w Czatkowicach na poziomie 330 m n.p.m. i 390 m n.p.m. a tak¿e w œrodkowym biegu
Rac³awki, kilka kilometrów na NE od kamienio³omu. Formy te maj¹ przewa¿nie rozmiary do kilku me-
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trów, lecz znane by³y znaczne wiêksze, obecnie prawie w ca³oœci zniszczone przez kamienio³om. Formy
krasowe s¹ wype³nione: (i) masywnymi subakwalnymi grubokrystalicznymi kalcytami, (ii) wapieniami
krystaloklastycznymi, (iii) soczewkami jaspisów i (iv) obecnie skaolinizowanymi tufitami. Grubokrystaliczne kalcyty buduj¹ zmiennej mi¹¿szoœci warstwy dochodz¹ce do kilkudziesiêciu centymetrów.
Charakteryzuj¹ siê one miejscami wyraŸn¹ czerwon¹ laminacj¹ zwi¹zan¹ z obecnoœci¹ zwi¹zków ¿elaza. Miejscami cementuj¹ one ¿elaziste struktury typu frutexites. Zazwyczaj grubokrystaliczne kalcyty
prze³awicaj¹ siê z ró¿nej mi¹¿szoœci warstwami wapieni krystaloklastycznych. Wapienie te zbudowane
s¹ z kryszta³ów kalcytu o wielkoœci od frakcji pylastej do kilku milimetrów. W ich obrêbie zosta³y
stwierdzone tak¿e szkieletowe kryszta³y kalcytu, a lokalnie tak¿e niewielkie okruchy ska³ wulkanicznych. Wapienie te czêsto wykazuj¹ normalne uziarnienie frakcjonalne i ró¿owo-czerwone zabarwienie.
Zarówno grubokrystaliczne kalcyty jak i wapienie krystaloklastyczne podlega³y syndepozycyjnym deformacjom, których efektem s¹ nagromadzenia typu brekcji i deformacje plastycznego osadu. Badania
izotopów trwa³ych sugeruj¹, ¿e wêglany krystalizowa³y z wód zasobnych w ciê¿sze izotopowo moleku³y wêgla (d13C w przedziale 0,02 do –4,21). Analiza inkluzji wskazuje na wzrost omawianych
wêglanów w zakresie temperatur od 45 do 140°C.
Na obecnym etapie badañ mo¿na s¹dziæ, ¿e ods³oniête wype³nione osadami formy krasowe s¹ fragmentem rozleg³ego systemu cyrkulacji zasilanego wod¹ o podwy¿szonej temperaturze, zasobn¹ w CO2
zwi¹zany z procesami wulkanicznymi. Przypuszczalnie g³êbsze czêœci tego systemu reprezentuj¹ szczeliny wype³nione kalcytowymi utworami ¿y³owymi, typu ró¿anki, licznie wystêpuj¹ce na obszarze antykliny Dêbnika. Bli¿ej ówczesnej powierzchni terenu i stref wyp³ywu wód termalnych (vents) deponowane by³y w szczelinach ¿elaziste endostomatolity. Œladem jego aktywnoœci na powierzchni by³a depozycja czerwonych, bogatych w ¿elazo trawertynów. Trawertyny te zachowa³y siê jedynie w klastach
wystêpuj¹cych w najni¿szej czêœci kompleksu dolnopermskiego zlepieñca myœlachowickiego, którego
ods³oniêcia znajduj¹ siê na wschód od antykliny Dêbnika.
9. Wp³yw przemian antropogenicznych na bioró¿norodnoœæ okrzemek (Bacillariophyceae) z
rodzaju Eunotia w Europie ze szczególnym uwzglêdnieniem obszaru Polski
MNiSW: N304 002 31/0215
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Witkowski (Un. Szczeciñski)
Wykonawcy z ING: dr E. Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: 10.11.2006 r.; data zakoñczenia: 10.11.2009 r.
W ramach projektu analizie diatomologicznej zosta³y poddane osady przypowierzchniowe z Toporowego Stawu Ni¿niego (Tatry). Osady o mi¹¿szoœci 46 cm s¹ badane z rozdzielczoœci¹ co 3 cm. Do
chwili obecnej zosta³o zanalizowanych 12 próbek, pozosta³e zostan¹ zbadane w roku 2008. Wykonano
równie¿ fotografie okrzemek, ze szczególnym uwzglêdnieniem gatunków z rodzaju Eunotia.
10. Ewolucja chemizmu wód porowych i ich wp³yw na powstanie w³aœciwoœci zbiornikowych
w osadach dewonu i karbonu regionu krakowskiego
Projekt 630/2005/Wn-07/FG-bp-tx/D zlecony przez Ministerstwo Œrodowiska, finansowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Koz³owski (Wydz. Geologii UW)
Wykonawca w ING: dr Mariusz Paszkowski
Data rozpoczêcia: 17.10.2005 r.
Uwaga: ze wzglêdu na wymogi proceduralne Ministerstwa wszelkie wyniki zwi¹zane z merytoryczn¹ realizacj¹ tego projektu maj¹ charakter poufny.
11. Zmiennoœæ wybranych elementów œrodowiska polarnego w atlantyckim sektorze Arktyki
okreœlona na podstawie badañ prowadzonych w trzech stacjach bazowych oraz na wybranych
obszarach Svalbardu w okresie pomiêdzy 3 MRG 1957–1958 a 4 MRP 2007–2009.
MNiSW: IPY/297/2006, projekt badawczy specjalny
Kierownik projektu: dr Piotr G³owacki (Instytut Geofizyki PAN)
Wykonawca w ING PAN: doc dr hab. Krzysztof Krajewski
Data rozpoczêcia: kwiecieñ 2007, data zakoñczenia: grudzieñ 2009
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Przeprowadzono badania terenowe oraz laboratoryjne sekwencji wczesnego mezozoiku wschodniej czêœci archipelagu Svalbard, od Ziemi Pó³nocno-Wschodniej po wyspê Hopen. W rejonie tym
zosta³a zbadana dolnotriasowa formacja VikinghÝgda, œrodkowotriasowa formacja Botneheia oraz górnotriasowe formacje Tschermakfjellet i De Geerdalen. Szczegó³owym badaniom poddano sekwencjê
osadów formacji Botneheia oraz wystêpuj¹cych tam typowych wykszta³ceñ facji fosfogenicznych i osadów bogatych w wêgiel organiczny. Cechy sedymentologiczne formacji Botneheia w po³¹czeniu z pozyskanymi danymi geochemicznymi wskazuj¹ na wzrost i kumulacjê warunków wysokiej biologicznej
produktywnoœci w morskim œrodowisku osadowym w okresie œrodkowego triasu. Maksimum bioprodukcji morskiej na³o¿y³o siê w czasie z raptownym pulsem transgresywnym i rozwojem stagnacji dennej. Na³o¿enie siê tych dwóch czynników doprowadzi³o do rozwoju depozycyjnego systemu wybitnie
sprzyjaj¹cego zachowaniu bogatej w wodór, morskiej substancji organicznej oraz mineralizacji organicznego fosforu i jego unieruchomieniu w osadzie.
Wyniki projektu prezentowano podczas warsztatów: Miêdzynarodowe Warsztaty Naukowe
“Triassic of Svalbard”, 10-26/08/2007, Svalbard (vide: udzia³ w konferencjach i Krajewski K.P. spis
publikacji 1d).
12. PóŸnoglacjalne i holoceñskie zmiany œrodowiska przyrodniczego w rejonie kopalnego
jeziora Skaliskiego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)
MNiSW: N307 062 32/3359
Kierownik projektu: dr Renata Stachowicz-Rybka, Instytut Botaniki PAN, Kraków
Wykonawcy w ING: dr M. G¹siorowski, dr J. Miros³aw-Grabowska, dr E. Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: maj 2007; data zakoñczenia: maj 2010
W ramach projektu z jeziora Budzewo (rdzeñ W-4) zosta³y pobrane próbki do analizy diatomologicznej i wioœlarkowej. Z trzydziestu wytypowanych próbek czêœæ z nich zosta³a poddana maceracji.
Wytypowano i przygotowano równie¿ 150 próbek osadów z dwóch profili (rdzenie – W-4 i W-2) do badañ izotopowych.
13. Klimatyczne i tektoniczne uwarunkowania rozwoju trawertynów zasilanych wod¹
g³êbokiego kr¹¿enia – na przyk³adzie budowli trawertynowych pó³nocnej S³owacji
MNiSW: 2 PO4D 049 29
Kierownik projektu: dr Micha³ Gradziñski, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Kraków
Wykonawcy w ING; doc. dr hab. H. Hercman – g³ówny wykonawca
Data rozpoczêcia: 05.05.2006 r.; data zakoñczenia 04.12.2008 r.
W 2007 roku wykonano 29 analiz prób trawertynów z wyselekcjonowanych stanowisk pó³nocnej
S³owacji. Na podstawie uzyskanych wyników wraz z wynikami innych badañ wybrano stanowiska do
badañ szczegó³owych, które bêd¹ kontynuowane w kolejnym roku realizacji projektu. W paŸdzierniku
przeprowadzono prace terenowe w trakcie których zakoñczona zosta³a dokumentacja stanowisk oraz
pobrane zosta³y próby uzupe³niaj¹ce.
14. Torfowiska i kopalne jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego – Ÿród³o wiedzy
paleoekologicznej
MNiSW: NN 305 325933
Kierownik projektu: dr Mariusz Ga³ka, UAM, Poznañ
Wykonawcy w ING: mgr Edyta Zawisza
Data rozpoczêcia: listopad 2007; data zakoñczenia: listopad 2010
W ramach projektu wytypowano stanowiska do poboru rdzeni. Osady zbiorników s³odkowodnych
poddane bêd¹ analizom: palinologicznej, makroszcz¹tków, diatomologicznej i wioœlarkowej.
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V. SIECI NAUKOWE
Sprawozdanie z zadañ wykonanych w 2007 r. w ramach Sieci Naukowych
Wêglonoœne ska³y górnego karbonu, macierzyste dla gazu ziemnego poza obszarami znanych
zag³êbi wêglowych w Polsce
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Nafty i Gazu, Pañstwowy Instytut
Geologiczny, Instytut Fizyki J¹drowej PAN
Koordynator: Mariusz Paszkowski
Wykonawcy w ING PAN: D. Gmur, M. Kusiak, A. Kêdzior, M. Miklasiñska, P. Leœniak, S. Porêbski, J.
Œrodoñ, E. Turnau.
Realizacja projektu rozpoczê³a siê praktycznie we wrzeœniu, dlatego w niniejszym raporcie omówiono tyko te zadania, dla których ju¿ uzyskano znacz¹ce wyniki. Badania prowadzono na terenie Polski
ale tak¿e Ukrainy, Czech oraz Turcji, nawi¹zano tak¿e wspó³pracê w ramach kooperacji ze specjalistami
z Instytutu Paliw Kopalnych ze Lwowa i Uniwersytetów w Istambule i Zunguldaku (Turcja).
Zadanie: Analiza istniej¹cych materia³ów archiwalnych wiertniczych i geofizycznych
Na podstawie danych otworowych: karota¿y, sondowañ magnetotellurycznych i dostêpnych odcinkach rdzeni wiertniczych a tak¿e opisów rdzeni, opisów prób okruchowych podjêto próbê identyfikacji górnokarboñskich sekwencji wêglonoœnych znajduj¹cych siê pierwotnie na przedpolu orogenu
waryscyjskiego lub w obrêbie eksternidów waryscyjskich. Etap wstêpny badañ ma na celu rozpoznanie
typowych zespo³ów cech geofizycznych skorelowanych z dostêpnymi danymi litologiczno-facjalnymi
w klasycznych obszarach wystêpowania górnokarboñskich osadów wêglonoœnych na terenie Polski.
W ramach projektu uda³o siê pozyskaæ z ró¿nych instytucji materia³y w formie opisów rdzenia i zdigitalizowanych krzywych geofizyki otworowej w formacie LAS obejmuj¹ce wiêkszoœæ kluczowych dla
projektu archiwalnych profili otworów z utworami karbonu z terenu Polski. Dla obszaru GZW jako
basenu referencyjnego planujemy ponadto wykorzystanie materia³ów w kilku aktualnie dr¹¿onych otworów, penetruj¹cych ca³y profil serii limnicznej i czêœæ paralicznej. Na tej podstawie opracowany
zostanie model referencyjny s³u¿¹cy jako punkt odniesienia do badañ w rejonach, w których dane otworowe nie s¹ tak obfite lub otworami wiertniczymi stwierdzono jedynie strefy utlenienia pok³adów wêgla
czy ich wypaleñ lub/i strefy zwietrzelin górnokarboñskiej sukcesji wêglonoœnej.
Zadanie: Interdyscyplinarne badania instrumentalne materia³ów geologicznych: ska³ p³onnych,
wêgli, residuów powêglowych/popio³ów oraz próbek gazu
Dotychczas przeprowadzono pomiary refleksyjnoœci witrynitu na materiale egzotykowym zebranym w 20 ods³oniêciach zlokalizowanych w polskiej, czeskiej i ukraiñskiej czêœci Karpat w trakcie
szeregu wyjazdów badawczych. Analizie stopnia uwêglenia poddano próbki pochodz¹ce z klastów
wêgla, klastów ³upka wêglowego, otoczaków piaskowca z klastami wêgla, uwêglon¹ sieczk¹ roœlinn¹
i rozproszona materi¹ organiczn¹. W celach porównawczych wykonano równie¿ pomiary refleksyjnoœci
witrynitu wystêpuj¹cego w materiale otaczaj¹cym egzotyki (t³o). Generalnie stwierdzono doœæ niski
stopieñ uwêglenia badanego materia³u – œrednia (1,314). Jednoczeœnie stwierdzono du¿¹ rozpiêtoœæ zakresu otrzymanych wyników: od 0,498 do 5,754. Wysokie zró¿nicowanie wyników daje siê zaobserwowaæ nawet w materiale pochodz¹cym z tych samych ods³oniêæ np. w ods³oniêciu Lusina stwierdzono
zmiennoœæ refleksyjnoœci witrynitu od 0,879 do 5,755. Takie zró¿nicowanie spowodowane jest ró¿nic¹
w obszarach Ÿród³owych jak i w wieku poszczególnych egzotyków. Równie¿ oddzia³ywanie czynników
lokalnych (np. intruzje, strumienie cieplne) mog³y wp³ywaæ na materia³ egzotykowy powoduj¹c zmianê
stopnia uwêglenia. W zwi¹zku z takim zró¿nicowaniem dotychczas otrzymanych wyników konieczne
jest dalsze uszczegó³owienie badañ poprzez wykonanie analiz w kolejnych ods³oniêciach oraz dodat-
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kowe analizy w ods³oniêciach ju¿ przebadanych, ale w których stwierdzono du¿e zró¿nicowanie stopnia
uwêglenia w poszczególnych egzotykach. Dotychczasowe analizy palinologiczne sugeruj¹ mo¿liwoœæ
wykorzystania fluorescencji w obserwacjach redeponowanej materii organicznej. Mo¿liwoœæ wyró¿nienia ró¿nych generacji materii organicznej (fitoklastów, palinomorf) w materiale redeponowanym na
podstawie odmiennej fluorescencji zdaje siê byæ np. dobrym wskaŸnikiem procesów kanibalizmu w waryscyjskiej pryzmie akrecyjnej. W ramach realizacji zadania przeprowadzono tak¿e badania geochronologiczne frakcji ciê¿kiej, wyseparowanej z 7 klastów piaskowców z rejonu Skrzydlnej, Bogdanki, Lusiny oraz Olzy, przypuszczalnie karboñskich (z rozproszonymi kaustobiolitami, dla czêsci z których
pomierzono refleksyjnoœc witrynitu), przy zastosowaniu metody chemicznego datowania monacytu
Th-U-total Pb. Analizy wykonano przy zastosowaniu mikrosondy elektronowej Cameca SX-100 w Laboratorium Mikrosondy Elektronowej w The State Geological Institute of Dionyz Stur w Bratys³awie
(S³owacja). Wstêpne uzyskane wyniki dla 380 punktów pomiarowych: Skrzydlna 303–311 Ma, Lusina
285–295 Ma, Olza 287 Ma potwierdzaj¹, (co najwy¿ej) pó¿nopaleozoiczny wiek próbek i dowodza
przydatnoœci tej metody dla prawid³owej identyfikacji wiekowej redeponownych fragmentów ska³ p³onnych karbonu, niedatowalnych biostratygraficznie ska³ silikoklastycznych frakcji arenitowej.
Zadanie: Badania geochemiczne gazów i próbek skalnych z wybranych z³ó¿ na przedgórzu Karpat,
w Karpatach i na Ni¿u Polskim
Charakterystyk¹ geochemiczn¹ objêto próbki gazu ziemnego akumulowanego w ró¿nych poziomach stratygraficznych reprezentuj¹cych rejony: przedsudecki, wielkopolski, nieckê poznañsk¹, obszar
pomorski, lubelski oraz Karpaty i przedgórze Karpat.
Próbki pobrano po przestudiowaniu dostêpnych materia³ów archiwalnych oraz po konsultacjach
z przedstawicielami z przemys³u, tak by zebrany zbiór obejmowa³ wszystkie typy gazów eksploatowanych z rodzimych z³ó¿ gazu ziemnego.
Pobrano 43 próbki gazu ziemnego dla których wykonano pe³ne analizy sk³adu cz¹steczkowego,
okreœlaj¹c zawartoœæ: wêglowodorów C1-C7, N2, CO2, He, Ar, H2, H2S, CO, benzenu, toluenu i ksylenów. Ponadto oznaczono wskaŸniki metanizacji, generacji i izomeryzacji butanu.
Dla wybranych 22 próbek gazów wykonano analizy izotopowe wêgla d13C w wêglowodorach
C1–C4, d15N2 oraz dD w metanie. Analizy izotopowe wykonano w Norwegii w Institute for Energy Technology Dept. of Environmental Technology.
Z rejonu Karpat analizowano 5 próbek gazu: Roztoki-57, Srogów-2, Sanok-1, Jaszczew-22, Osobnica-17. Przedgórze Karpat reprezentowa³o 13 próbek gazu: Buszkowiczki-2, Maækowice-1, Przemyœl-223, -253, -261, Jod³ówka-7, Tulig³owy-36, Rzeszów-17, Czarna Sêdziszowska-33, £etowice-4,
Pilzno-17, Sêdziszów-16, Trzebownisko-3 i Tarnów-41.
Z rejonu Lubelszczyzny pobrano 3 próbki gazu ziemnego: Ciecierzyn-1, Me³giew-4K, Stêzyca-3.
Z monokliny przedsudeckiej analizowano próbki gazu: Bogdaj Uciechów-39, Czeszów-15, ¯uchlów18, Wilków, Paproæ, Góra-5, Grochowice, Naratów, Niechlów, Szlichtyngowa, Tarcha³y-31, Broñsko-7. Z obszaru pomorskiego pobrano 5 próbek gazu ziemnego: Bia³ogard, Ciechnowo, Daszewo-N,
Gorzys³aw, Wierzchowo. Wstêpna interpretacja analiz gazów pozwoli³a na odró¿nienie gazów generowanych w procesach niskotemperaturowych (na przedgórzu Karpat) od gazów termogenicznych, generowanych na wysokim stopniu dojrza³oœci termicznej.
Zadanie: Analiza warunków pogrzebania górnokarboñskich ska³ potencjalnie macierzystych dla
gazu ziemnego pod nadk³adem permsko-mezozoiczno-kenozoicznym
W ramach tego zadania wykonano zestawienie otworowych danych stratygraficznych, litologicznych, geochronologicznych i petrofizycznych. Dane te dla poszczególnych otworów zosta³y wprowadzone do programu komputerowego BasinMod. W ramach modelowañ wykonano odtworzenie warunków pogrzebania ska³ potencjalnie macierzystych poprzez odtworzenie przyrostu mi¹¿szoœci osadowego nadk³adu nad potencjalnie macierzystymi utworami górnego karbonu. W modelowaniach uwzglêdniono poprawkê na dekompakcjê, tj. zmiany mi¹¿szoœæ osadów spowodowane mechaniczn¹ redukcj¹
porowatoœci pod wp³ywem obci¹¿enia nadk³adem skalnym. W modelach mi¹¿szoœci osadów erozyjnie
usuniêtych w poszczególnych profilach odtwarzano (1) metod¹ obocznej ekstrapolacji trendów mi¹¿szoœci ze stref basenu, które uniknê³y erozji i posiadaj¹ w pe³ni zachowane profile, (2) metod¹ modelo-
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wania dojrza³oœci termicznej w oparciu o profile refleksyjnoœci witrynitu, (3) metod¹ analizy kompakcji
mechanicznej w oparciu o profile porowatoœci, okreœlone na podstawie danych geofizyki wiertniczej, (4)
metod¹ analizy traków w apatytach. W modelowaniach odtworzono ewolucjê warunków ciœnieniowych
w czasie pogrzebania. Wykazano ¿e maksymalne pogrzebanie potencjalnie macierzystych utworów karboñskich w strefie wielkopolskiej (region monokliny przedsudeckiej) mia³o miejsce w póŸnym karbonie, b¹dŸ w póŸnej jurze, b¹dŸ w póŸnej kredzie, zale¿nie od lokalizacji. W strefie bruzdy œródpolskiej
maksymalne pogrzebanie mia³o miejsce w póŸnej kredzie. W lubelskim i górnoœl¹skim basenie wêglowym maksymalne pogrzebanie potencjalnie macierzystych utworów karboñskich przypada na póŸny
karbon. Podobne za³o¿enie mo¿na przyj¹æ dla obszaru Ÿród³owego, zasilaj¹cego baseny Karpat fliszowych z pó³nocy.
Zadanie: Analiza historii termicznej górnokarboñskich ska³ potencjalnie macierzystych dla gazu
ziemnego
W ramach tego zadania wykonano modelowania dojrza³oœci termicznej i historii termicznej dla
utworów w profilach poszczególnych otworów, ze szczególnym uwzglêdnieniem potencjalnie macierzystych utworów górnego karbonu. W modelowaniach uwzglêdniono wy¿ej omówione modele pogrzebania oraz historiê strumienia cieplnego, zmiany przewodnictwa cieplnego i pojemnoœci termicznej
poszczególnych formacji skalnych w czasie, a tak¿e historiê temperatur powierzchniowych. Modelowanie kalibrowano pomiarami dojrza³oœci termicznej, w szczególnoœci wynikami oznaczeñ refleksyjnoœci
(stopnia odbicia œwiat³a) witrynitu i macera³ów witrynitopodobnych. Ponadto w tworzeniu modeli historii termicznej u¿yto wyniki termochronologicznych analiz trakowych apatytów, wyniki analiz inkluzji
fluidalnych z minera³ów autogenicznych oraz wyniki oznaczenia wieku izotopowego wtórnego illitu
metod¹ K/Ar. W modelowaniach w szczególnoœci okreœlono zmiany temperatur poszczególnych formacji skalnych w czasie. Wykazano, ¿e historia termiczna w omawianym obszarze by³a z³o¿ona i ró¿ni³a
siê pomiêdzy poszczególnymi analizowanymi basenami. Z³o¿one by³y równie¿ mechanizmy transportu
ciep³a w analizowanych basenach. Jako zasadnicze procesy, kontroluj¹ce zmiany temperatury potencjalne macierzystych utworów karbonu wskazano: pogr¹¿anie ska³ w czasie rozwoju basenu sedymentacyjnego, kondukcyjne studzenie skorupy ziemskiej, w tym pokrywy osadowej, po ostatnim zdarzeniu
tektono-termicznym, zmiany strumienia cieplnego wywo³ane przez basenotwórcze procesy tektoniczne,
migracjê wód formacyjnych uwalnianych w czasie mechanicznej kompakcji ska³ silikoklastycznych
drobnej frakcji, migracjê gor¹cych roztworów wzd³u¿ stref tektonicznych z pod³o¿a basenu, migracjê
wód meteorycznych w artezyjskich uk³adach paleohydrodynamicznych, metamorfizm kontaktowy,
spowodowany g³ownie intruzjami magmowymi, zmiany temperatury powierzchniowej, tj. zmiany klimatu.
Zadanie: Modelowanie historii generowania, ekspulsji i migracji wêglowodorów
z górnokarboñskich ska³ macierzystych
Modelowania generowania, ekspulsji i migracji wêglowodorów przeprowadzono uwzglêdniaj¹c
wyniki modelowañ historii termicznej oraz warunków pogrzebania górnokarboñskich ska³ potencjalnie
macierzystych, które uzupe³nione zosta³y o analitykê z zakresu geochemii organicznej formacji macierzystej, w szczególnoœci o genetyczny typ kerogenu oraz zawartoœæ substancji organicznej. W modelowaniach okreœlono czas generowania wêglowodorów, jak równie¿ ich iloœci oraz rodzaju generowanych
wêglowodorów. Odniesienie czasu generowania wêglowodorów do ówczesno planu strukturalnego
w basenie pozwoli³o na modelowanie œcie¿ek migracji oraz remigracji wêglowodorów w obrêbie basenu, a w efekcie na wskazanie stref ich akumulacji. Modelowania pozwoli³y na wskazanie stref, gdzie
akumulacje wêglowodorów mog³y zostaæ rozformowane w wyniku b¹dŸ hydrodynamicznego otwarcia
basenu w czasie epizodów wypiêtrzania i erozji, b¹dŸ w wyniku niszczenia wêglowodorów w trakcie silnego przegrzania formacji zbiornikowej. Wykazano, ¿e generowanie i migracja wêglowodorów z karboñskich macierzystych utworów w strefie wielkopolskiej (region monokliny przedsudeckiej) mia³o
miejsce w póŸnym karbonie, b¹dŸ we wczesnym permie. W strefie bruzdy œródpolskiej generowanie
i migracja wêglowodorów z tych utworów zachodzi³o w przewadze w okresie od triasu do jury. W lubelskim i górnoœl¹skim basenie wêglowym generowanie gazu ziemnego zachodzi³o zarówno w póŸnym
karbonie, jak i w mezozoiku.
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Nowe aplikacje w zakresie udostêpniania i eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów otworami
kierunkowymi i poziomymi
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Nafty i Gazu, Instytut Fizyki J¹drowej PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Instytut Przemys³u Organicznego.
Wykonawcy w ING PAN: dr Mariusz Paszkowski, prof. Szczepan Porêbski.
Tytu³ zadania ING PAN w 2007: Aspekty geologiczne wierceñ kierunkowych i horyzontalnych.
Wiercenia kierunkowe i horyzontalne odgrywaj¹ pierwszoplanow¹ rolê w eksploatacji ropy naftowej i gazu z dojrza³ych i niekonwencjonalnych pól naftowych. Technika ta znajduje coraz wiêksze
zastosowanie przede wszystkim w ska³ach zbiornikowych, w których p³yny z³o¿owe wystêpuj¹ w subhoryzontalnie warstwowanym oœrodku o niskiej porowatoœci i przepuszczalnoœci, poniewa¿ wiercenie
horyzontalne zapewnia wiêkszy kontakt powierzchniowy œcian odwiertu ze zwiercanym rezerwuarem
ni¿ ma to miejsce w wypadku konwencjonalnego otworu pionowego. Zastosowania wiercenia horyzontalnego umo¿liwia 15 do 20-krotny wzrost produkcji wêglowodorów przy zaledwie 2 do 3-krotnym
wzroœcie kosztów samego wiercenia w porównaniu z odwiertem pionowym. Wiercenia takie s¹ w szczególnoœci przydatne do: drenowania cienkich zbiorników o niskim ciœnieniu; eksploatacji rezerw opuszczonych lub przychwyconych poprzez zawadnianie wzd³u¿ niezgodnoœci stratygraficznych i uskoków;
zwiêkszenia produkcji z laminowanych, cienko³awicowych i heterolitycznych interwa³ów; ³¹czenia pojedynczym wierceniem bocznym zbiorników zlokalizowanych w s¹siednich, ograniczonych uskokami
bloków; eksploatacji cienkich stref ropnych usytuowanych w brze¿nych, zailonych czêœciach zbiorników piaskowcowych (formy sto¿kowe wszelkich rodzajów); uzyskiwania wêglowodorów z ma³ych
i izolowanych z³ó¿; przecinania jednym wierceniem ca³ego elementu morfologicznego pu³apki stratygraficznej; ³¹czenia szeregu przedzia³ów rezerwuarowych w systemach stratygraficznie z³o¿onych
(rzecznych, deltowych); eksploatacji ze spêkanych ska³ zbiornikowych; produkcji metanu z pok³adów
wêgla; oraz wykonywania zaawansowanych procedur zawadniania oraz generacji b¹bli gazowych,
umo¿liwiaj¹cych wypychanie ropy w pobli¿e otworów-producentów.
Metody j¹drowe dla geofizyki
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Fizyki J¹drowej PAN, Instytut Nafty i Gazu, Instytut Nauk Geologicznych PAN
Wykonawcy w ING PAN: prof. Jan Œrodoñ
Tytu³ zadania ING PAN w 2007: Analiza mineralogiczna i chemiczna (badania rentgenograficzne
iloœciowego sk³adu mineralnego, pomiary pojemnoœci wymiany jonowej i ca³kowitej powierzchni
w³aœciwej, pomiary sk³adu chemicznego pierwiastków g³ównych i wybranych œladowych oraz ca³oœciowa interpretacja tych danych) oraz opracowanie modeli geochemiczno-mineralogicznych dla wybranych formacji geologicznych w celu kalibracji modeli geofizycznych.
W 2007 analizowano 65 prób piaskowców, mu³owców i i³owców mioceñskich z Zapadliska Przedkarpackiego z wierceñ Dzików-12, Dzików-13 i Dzików-15, po³o¿onych na NW od Lubaczowa. Dla
wszystkich tych prób wykonano w ING PAN pomiary pojemnoœci wymiennej (CEC) i ca³kowitej powierzchni w³aœciwej (TSSA) oraz iloœciowego sk³adu mineralnego metod¹ rentgenograficzn¹ (program
QUANTA). Dla wybranych prób wykonano identyfikacjê minera³ów ilastych metod¹ rentgenograficzn¹, we frakcji <0.2 µm. Analiza chemiczna ca³ych ska³ (pierwiastki g³ówne i œladowe) wykonana
zosta³a w laboratoriach XRAL i ACTLABS w Kanadzie. W oparciu o sk³ad mineralny i chemiczny
przeanalizowano wszystkie próby przy pomocy programu BESTMIN, wyliczaj¹c ich ró¿norodne parametry geofizyczne. Wykonano korelacje parametrów chemicznych i mineralogicznych, wykazuj¹c, ¿e
w badanej serii skalnej mo¿liwe jest szacowanie sk³adu mineralnego i wartoœci CEC i TSSA w oparciu
o pomiar K2O (mo¿liwy do wykonania metodami geofizycznymi).
Stwierdzono, ¿e w ska³ach mioceñskich Zapadliska Przedkarpackiego wartoœci CEC i TSSA s¹
bardzo dobrze skorelowane i wskazuj¹ na gêstoœæ ³adunku pakietów smektytowych analogiczn¹ do
wykrytej dla bentonitów (0.41/O10(OH)2). Wykryta zale¿noœæ umo¿liwia precyzyjne szacowanie TSSA
oraz zawartoœci smektytu w ska³ach w oparciu o pomiar CEC. Zredagowano wstêpn¹ wersjê pracy dla
Clay Minerals poœwiêconej temu zagadnieniu.
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Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Geofizyki PAN, Instytut Oceanologii PAN, Instytut Nauk Geologicznych
PAN, Instytut Paleobiologii PAN.
Wykonawcy w ING PAN: prof. dr hab. Teresa Madeyska, doc. dr hab. Pawe³ Leœniak, prof. dr hab.
Krystyna Szeroczyñska, dr Pawe³ Zawidzki, mgr Edyta Zawisza.
Tytu³ zadania w którym uczestniczy ING PAN w 2007: Wielodyscyplinarne badania kopalnych i wspó³czesnych osadów morskich i jeziornych rejonów polarnych jako Ÿród³o informacji o zmieniaj¹cym siê
klimacie.
W celu wykonania analiz niezbêdnych do realizacji tematu pobrane zosta³y ze zbiorników s³odkowodnych w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na Spitsbergenie, próbki wody i osadów.
Rekonesansowo, przy u¿yciu sondy grawitacyjnej pobrano z 4 stanowisk 5 profili osadów jeziornych
o nienaruszonej strukturze, które zosta³y podzielone na próbki po 1 cm . Jednoczeœnie, z ka¿dego zbiornika, siatk¹ planktonow¹, pobrano równie¿ próbki planktonu z wody. Pobrane osady oraz próbki wody
poddane bêd¹ analizom chemicznym wybranych sk³adników oraz biologicznym i stanowiæ bêd¹ materia³ wyjœciowy do wnioskowania o zmianach klimatu i antropopresji.
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VI. EKSPERTYZY I ZLECENIA
Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4 , 00-975 Warszawa
Opracowanie Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 arkusz G³uchów (630) – reambulacja. Wykonawca: dr Joanna Miros³aw-Grabowska.
Analiza stosunków izotopowych 143Nd/144Nd i 87Sr/86Sr oraz oznaczenia koncentracji Sm i Nd w 10
próbkach ska³ magmowych.
Zleceniodawca: KGHM S.A.
Zbadanie wieku wód drena¿owych w kopalniach KGHM Polska MiedŸ S.A. w nawi¹zaniu do obserwowanych zasiêgów odwodnieñ oraz koniecznoœci rozwijania drena¿u. Wykonawcy: prof. dr hab. J.
Dowgia³³o i dr A. Porowski.
Zleceniodawca: Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Przygotowanie 41 próbek materia³u skalnego do analiz chemicznych.
Analiza izotopowa C i O w 20 próbkach osadów sylurskich z Polski i Ukrainy.
Oznaczenia sk³adu izotopowego C i O w 28 próbkach osadu SrCO3.
Zleceniodawca: Instytut Chemii i Techniki J¹drowej
Oznaczenie sk³adu 87 Sr/86 Sr w 10 próbkach pochodzenia organicznego (z preparatyki produktów
mleczarskich).
Zleceniodawca: Instytut Szk³a i Ceramiki
Analiza termiczna DTA i TG dla 5 próbek.
Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
Badanie sk³adu izotopowego Sr w 7 próbkach ze sferosyderytów z Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego
Zleceniodawca: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
Wykonanie analiz metod¹ uranowo-torow¹ serii nacieków z Jaskini Driny (Republika Czeska). Wykonawcy: mgr Anna Mulczyk i doc. dr hab. Helena Hercman.
Zleceniodawca: Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
Wykonanie analiz metod¹ uranowo-torow¹ serii nacieków z Jaskiñ Krymu i wybranych regionów
krasowych Czech. Wykonawcy: mgr Anna Mulczyk i doc. dr hab. Helena Hercman.
Zleceniodawca: CTRE de Geochimie de la Surface 1, Francja
Analiza techniczna oraz wydzielanie 3 frakcji z 12 próbek.
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VII. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
Udzia³ w miêdzynarodowych programach badawczych
Change and variability of the Arctic Systems – Nordaustlandet, Svalbard (KINNVIKA)
Partnerzy: Projekt realizowany przez 45 instytucji naukowych z 15 krajów w ramach 4. Miêdzynarodowego Roku Polarnego 2007–2009 (4IPY). Szczegó³y na stronie http://www.ipy.org/.
Koordynator ze strony ING PAN: doc dr hab. Krzysztof Krajewski
W ramach projektu KINNVIKA Instytut Nauk Geologicznych PAN realizuje zadanie badawcze
No. 15 pt. “Geological processes in the formation of the Arctic phosphogenic province” (IPY EoI No.
229). Aktywnoœæ badawcza ma na celu okreœlenie oceanologicznych, tektonicznych, biologicznych
i geochemicznych uwarunkowañ depozycji mineralnego fosforu w mezozoicznych basenach szelfowych otaczaj¹cych obecny Ocean Arktyczny. Szczegó³owej analizie poddany jest system depozycyjny
NW czêœci basenu Morza Barentsa, ods³oniêty na wyspach archipelagu Svalbard. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym MNiSW (projekt badawczy specjalny IPY/297/2006) oraz logistycznym wsparciu wspó³realizuj¹cych projekt krajowych i zagranicznych jednostek naukowych, m.in. Instytutu Geofizyki PAN, Akademii Morskiej w Gdyni, University of Lapland, Uppsala University, University of Iceland, University of Oslo, University of Copenhagen, University of Cambridge i Utrecht
University.
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
Prace prowadzone w ramach tego projektu w roku bie¿¹cym by³y kontynuacj¹ badañ ubieg³orocznych (okreœlenie zmian florystycznych w obrêbie krakowskiej serii piaskowcowej KSP) oraz przygotowaniem cz¹stkowych raportów tematycznych (sedymentologia, paleogeografia, palinologia). Wyniki
prac prezentowane by³y podczas spotkania uczestników projektu w Birmingham (kwiecieñ 2007) oraz
Leiden (paŸdziernik 2007).
Projekt: LOBLAK – “Climate changes and developmental history of Lobelia lakes in Northern
and Central Europe” (do EU LAPBIAT II).
Kierownik: prof. UAM dr hab. K. Milecka – UAM
Wykonawcy w ING PAN: prof. dr hab. K. Szeroczyñska, mgr E. Zawisza
(umowa z MNiSW podpisana i projekt rozpoczêty w grudniu 2007 r.)

Zg³oszenia do miêdzynarodowych programów badawczych
Projekt: Chemical and structural fingerprinting of monazite: interpreting nature’s
micro-recorder of geological history.
Partner: Australian National University
Koordynatorzy: dr Monika A. Kusiak, dr Ian S. Williams
Projekt zlo¿ony w ramach 7 Programu Ramowego przy wspó³pracy z dr Richardem Wirth z GFZ
w Poczdamie.
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Projekt miêdzynarodowy ACE: Antarctic Climate Evolution. A research programme of the
Scientific Committee on Antarctic Research. Szczegó³y na stronie www.ace.scar.org.
Co-Chairs: Robert Dunbar (Department of Geological and Environmental Sciences Stanford University,
USA) & Martin Siegert (School of Geographical Sciences, University of Bristol, UK).
Temat: Zapis geochemiczny i paleomagnetyczny ewolucji klimatu Antarktyki Zachodniej w kenozoicznej sukcesji skalnej na Wyspie Króla Jerzego, archipelag Szetlandów Po³udniowych.
Status: Aplikacja o projekt badawczy miêdzynarodowy w ramach programu ACE z³o¿ona w MNiSW
w grudniu 2007. Aplikacja zak³ada umiejscowienie projektu w Zak³adzie Biologii Antarktyki PAN oraz
jego wspó³realizacjê przez pracowników kilku instytucji krajowych i zagranicznych, w tym Instytutu
Nauk Geologicznych PAN (Pawe³ Bylina, Krzysztof Krajewski, Grzegorz Zieliñski oraz doktoranci).
Koordynator ze strony ING PAN: doc dr hab. Krzysztof Krajewski
Celem projektu jest uszczegó³owienie schematu geochronologicznego kenozoicznej sukcesji skalnej na Wyspie Króla Jerzego (archipelag Szetlandów Po³udniowych) w przedziale czasowym od optimum klimatycznego wczesnego ecocenu (EECO) do opitimum klimatycznego œrodkowego miocenu
(MMCO). Projekt zak³ada wykonanie zintegrowanych badañ paleomagnetycznych, datowañ metodami
radiometrycznymi ska³ magmowych oraz datowañ metod¹ SIS glacjalno-morskich ska³ osadowych.
Przedstawienie szczegó³owego schematu kenozoicznych okresów glacjalnych i interglacjalnych na
Wyspie Króla Jerzego bêdzie mia³o kluczowe znaczenie dla precyzji interpretacji ewolucji klimatycznej
i regionalnej Antarktyki Zachodniej oraz powstania i etapów rozwoju jej pokrywy lodowej. Schemat
geochronologiczny oraz pozyskane fragmenty krzywych strontowych, tlenowych i wêglowych dla eocenu, oligocenu i miocenu umo¿liwi¹ korelacjê stadiów paleoklimatycznych wyró¿nionych na Wyspie
Króla Jerzego z zapisem paleoklimatycznym znanym z wierceñ na szelfie antarktycznym oraz z zapisem
z Antarktydy Wschodniej.

Wykaz tematów realizowanych w 2007 roku na podstawie umów
Temat

Wykonawca
w ING

Partner zagraniczny

Okres
realizacji

Kenozoiczne osady jaskiniowe wybranych rejonów
Czech i Polski: porównanie zapisy
paleoœrodowiska

dr hab. Helena
Hercman

prof. dr hab. Pavel Bosak,
Instytut Geologiczny AN
Rep. Czeskiej

2006-2008

prof. Krystyna
Szeroczyñska

dr Kaarina SarmajaKorjonen, Uniwersytet w
Helsinkach, Departament
Geologii

2003-2006

Nr
Czechy
1

Finlandia

2

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

S³owacja
3

Aktywnoœæ tektoniczna Kotliny OrawskoNowotarskiej od miocenu do dziœ

dr hab. Anna
Œwierczewska

dr Duëan Starek, Instytyt
Geologiczny S³owackiej
Akademii Nauk

2007-2009

4

Rekonstrukcja rozwoju systemów krasowych wybranych jaksiñ S³owacji na podstawie badañ izotopowych (datowanie metoda uranowo-torow¹,
analizy sk³adu izotopów stabilnych)

dr hab. Helena
Hercman

dr Pavel Bella, Zarz¹d
Jaskiñ Slowackich, Liptowski Mikulasz

2002-2007

prof. Teresa
Madeyska

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

2006-2008

Ukraina

5

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

Wykonawca
w ING

Partner zagraniczny

Okres
realizacji

6

Datowanie radiometryczne i petrologia wybranych
ska³ magmowych Karpat polskich i Dolnego Œl¹ska

prof. Krzysztof
Birkenmajer

dr Zoltan Pecskay Instytut
Badañ Nuklearnych WAN

2005-2007

7

Badania paleomagnetyczne w polskim segmencie
Karpat Zewnêtrznych i w zapadlisku
przedkarpackim

prof. Antoni
Tokarski

dr Emõ Márton, Instytut
Geofizyczny Wêgier

2005-2007

prof. Antoni
Tokarski

prof. Nguyem Trong Yem
Instytut Nauk Geologicznych Wietnams ka Akademia Nauki i Technologii

2005-2007

Nr
Wêgry

Wietnam

8

Badania spêkanych klastów w pó³nocnym
Wietnamie

Sprawozdanie z realizacji tematów
CZECHY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i ANRC
1. Temat: Kenozoiczne osady jaskiniowe wybranych regionów Czech i Polski: porównanie zapisu
paleoœrodowiska.
Partner: Instytut Geologii Czeskiej Akademii Nauk
Koordynatorzy: doc. dr hab. Helena Hercman, prof. Pavel Bosak
W 2007 roku kontynuowano analizy nacieków z wybranych regionów Czech. Wykonano 22 analizy wraz z obliczeniami wieku i interpretacj¹ wyników. W lipcu przeprowadzono prace terenowe na
terenie Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej. Pobrano próby osadów i nacieków do badañ paleomagnetycznych i analiz metod¹ uranowo-torow¹.
FINLANDIA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i FAN
2. Temat: Rekonstrukcja holoceñskich zmian klimatu na podstawie analizy mikroszcz¹tków
w osadach jezior Finlandii i Polski.
Partner: Departament Geologii Uniwersytetu w Helsinkach
Koordynatorzy: prof. dr hab. K. Szeroczyñska, doc. dr K. Sarmaja-Korjonen
Zakoñczono prace zwi¹zane z przygotowaniem do druku atlasu do identyfikacji szcz¹tków wioœlarek i wydano “Atlas of subfossil Cladocera (Crustacea) from Central and Northern Europe” autorstwa:
K. Szeroczyñska i K. Sarmaja-Korjonen. Na jego druk uzyskano dotacjê MNiSW w ramach dzia³alnoœci
wspomagaj¹cej badania oraz ING PAN w ramach dzia³alnoœci statutowej.
W 2007 roku wspó³pracê poszerzono o dodatkowe badania w celu przeœledzenia zapisu ch³odnego
epizodu 8200 – 8000 BP w osadach jeziornych na podstawie sk³adu fauny Cladocera.
S£OWACJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i SAN
3. Temat: Aktywnoœæ tektoniczna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej od Miocenu do dziœ.
Partner: S³owacka Akademia Nauk
Koordynatorzy: dr hab. Anna Œwierczewska, dr Dusan Starek
Przeprowadzono prace terenowe w Kotlinie Orawskiej. Wytypowano obiekty do dalszych szczegó³owych analiz zmierzaj¹cych do rekonstrukcji tektonicznej aktywnoœci basenu orawskiego i jego
obrze¿enie.
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Umowa o wspó³pracy miêdzy ING PAN i Zarz¹dem Jaskiñ S³owackich
4. Temat: Rekonstrukcja rozwoju systemów krasowych wybranych jaskiñ S³owacji na podstawie
badañ izotopowych (datowanie metod¹ uranowo-torow¹, analizy sk³adu izotopów stabilnych).
Partnerzy: Zarz¹d Jaskiñ S³owackich
Koordynatorzy: doc. dr hab. H. Hercman, dr P.Bella
W 2007 r wykonano 20 analiz metod¹ uranowo-torow¹ nacieków z jaskiñ Ni¿nich Tatr i Tatr wraz
z interpretacj¹ wyników. Uzyskane wyniki prezentowane by³y na konferencji naukowej (X.2007, Zdiar
– S³owacja) oraz sta³y siê podstaw¹, wraz z wynikami wczeœniejszymi, przygotowanych publikacji naukowych.
UKRAINA
Umowa o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i NANU
5. Temat: Œrodowisko plejstocenu, stratygrafia i korelacja osadów ró¿nej genezy Ukrainy i Polski.
Partnerzy: Wydzia³ Geograficzny Uniwersytetu we Lwowie, Instytut Ukrainoznawstwa NANU we
Lwowie oraz Instytut Nauk Geologicznych NANU w Kijowie
Koordynatorzy: prof. dr hab. Teresa Madeyska, prof. Andrej Boguckyj, dr Oleksander Sytnyk, prof. Petro Gožik, dr Maryna Komar
Przeprowadzono uzupe³niaj¹ce badania terenowe na stanowisku Hlyboczek Wielki ko³o Tarnopola. W lecie bie¿¹cego roku archeolodzy ze Lwowa, pod kierunkiem prof. Oleksandra Sytnyka kontynuowali na tym stanowisku badania wykopaliskowe, podczas których ods³oniêto 3 nowe profile.
Podczas wspólnych badañ w paŸdzierniku 2007 profile te zosta³y odczyszczone, a g³ówny profil dodatkowo pog³êbiony do 8 metrów. W g³êbokiej czêœci wykopu odkryto glebê kopaln¹ z przedostatniego interglacja³u, a w niej kilka wyrobów krzemiennych – œwiadcz¹cych o obecnoœci paleolitycznej warstwy
kulturowej. Wg wstêpnej oceny jest to najstarsza warstwa kulturowa na obszarze Podola. Dla dokumentacji geologicznej pobrano serie próbek do badañ litologicznych, paleopedologicznych oraz kilka próbek do datowania metod¹ termoluminescencji. Opracowanie tych próbek przewidziane jest w ramach
projektu badawczego, wnioskowanego do MNiSW w ostatnim konkursie, oczywiœcie o ile projekt zostanie zakwalifikowany do finansowania.
Wyniki dotychczasowych badañ przeprowadzonych w dolinie Dniestru zaprezentowano w terenowej czêœci konferencji polsko-ukraiñskiej “Krajobrazy dolin rzecznych” w Czerniowcach (Boguckyj
et al., spis publikacji 1d) oraz w publikacjàch: Boguckyj et al., (spis publikacji 1a, d) oraz £¹cka et al.,
(spis publikacji 1b).
WÊGRY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i WAN
6. 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 omówi³ z prof. K. Birkenmajerem sprawy wspó³pracy
w zakresie: (1) trzeciorzêdowego wulkanizmu Dolnego Œl¹ska; (2) datowania mezozoicznych dolerytów rejonu Bellsundu na Spitsbergenie; (3) geochronologii i geochemii mioceñskich andezytów
Pienin; (4) geochronologii i geochemii wulkanitów i serii osadowych Wyspy Króla Jerzego w Antarktyce Zachodniej. Z dr hab. K. Krajewskim konsultowa³ wyniki datowania metod¹ K/Ar mezozoicznych
intruzji magmowych na archipelagu Svalbard. Uzgodniono mo¿liwoœæ przygotowania wspólnego projektu badawczego.
7. Temat: Badania paleomagnetyczne w polskim segmencie Karpat zewnêtrznych oraz w Zapadlisku
Przedkarpackim.
Partnerzy: Eötvös Loránd Geophysical Institute, Geological Institute of Hungary
Koordynatorzy: prof. dr hab. Antoni Tokarski, dr Emö Márton
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Zakoñczono opracowanie laboratoryjne prób pochodz¹cych z p³aszczowiny œl¹skiej. Dla zdecydowanej wiêkszoœci stanowisk w tej p³aszczowinie uzyskano wyniki pozytywne wskazuj¹ce na pooligoceñsk¹ sinistraln¹ rotacjê. Rozpoczeto opróbowanie p³aszczowiny skolskiej. Kontynuowano badania strukturalne na Ma³ej Nizinie Wêgierskiej oraz w strefie tektonicznej Darno. Rozpoczêto przygotowanie do druku wyników z p³aszczowin magurskiej i œl¹skiej.
WIETNAM
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiêdzy PAN i WANiT
8. Temat: Badania spêkanych klastów w pó³nocnym Wietnamie.
Partner: Instytut Nauk Geologicznych WANiT
Koordynatorzy: prof. dr A.K. Tokarski, prof. dr N.T. Yem
Przygotowano do druku 2 publikacje.

Wspó³praca miêdzynarodowa realizowana bez umów
AUSTRALIA
Partner: Research School of Earth Sciences, Australian National University
Koordynatorzy: dr Robert Anczkiewicz, dr Daniela Rubatto
Wspó³praca dotycz¹ca dystrybucji pierwiastków œladowych w granatach i minera³ach akcesorycznych w czasie metamorfizmu HP/LT, datowania in situ SHRIMP minera³ów akcesorycznych.
CHINY
Partner: Instytut Geologii i Paleontologii, Nanjing
W 2007 w ramach porozumienia o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i ChAN dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska, dr Monika A. Kusiak przebywa³y w Instytucie Geologii i Paleontologii w Nanjing, gdzie z dr Xiangdong Wang konsultowa³y zagadnienia biostratygraficzne i geochronologiczne datowania póŸnokarboñskich sukcesji wêglonoœnych Chin i Polski.
CHORWACJA
Partner: University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering
Koordynatorzy: prof. Marek Lewandowski, dr Igor Vlahovic
Temat: Historia paleogeograficzna p³yty adriatyckiej: rekonstrukcja paleomagnetyczna.
W roku 2007 pobrano próby do badañ paleomagnetycznch z formacji permskich masywu Velebit
(rejon Gospic, pó³nocna Dalmacja). Analizy paleomagnetyczne s¹ prowadzone w Instytucie Geofizyki
PAN. W laboratorium ING PAN przeprowadzane s¹ badania noœników naturalnej pozosta³oœci magnetycznej metodami mikroskopii elektronowej.
CZECHY
Partner: Czeska Akademia Nauk
Koordynatorzy: dr Jiri Bek, konsultant: dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska
Temat: Carboniferous fructifications and their spores from the Upper Silesian Basin (dispersed and in
situ), grant No. A300130504.
W 2007 roku przedyskutowano stan badañ i przyjêto wytyczne do raportu finalnego, szczególnie
oznaczenia taksonomiczne miospor z obu czêœci GZW, gdy¿ czêsto identyczne gatunki wystêpuj¹ w literaturze czeskiej i polskiej pod ró¿nymi nazwami. Porównano problematyczne gatunki miospor na podstawie zdjêæ oraz przegl¹daj¹c preparaty pod mikroskopem. Zestawiono tabele przedstawiaj¹ce aktualny stan wiedzy dotycz¹cy przynale¿noœci botanicznej miospor.
Partner: Czech Geological Survey, Brno
Koordynatorzy: Renata Jach (ING UJ), Jaros³aw Tyszka
Temat: Najstarszy znany Recurvoides zwi¹zany z utworami wentowymi dolnej jury Tatr.
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Wspólne badania dotycz¹ najstarszych taksonów otwornicowych rodzaju Recurvoides, pochodz¹cych z unikalnych hydrotermalnych utworów dolnej jury Tatr. Zespó³ otwornic sk³ada siê tu wy³¹cznie z pojedynczych gatunków tego rodzaju. Otwornice te skolonizowa³y suboksyczne osady pokrywaj¹ce podmorski went. S¹ to prawdopodobniej najstarsze znane otwornice z rodziny Ammosphaeroidinidae.
JAPONIA
Partner: National Institute of Polar Research
Koordynatorzy: dr Monika A. Kusiak, dr Daniel J. Dunkley
Temat: Chronological constraints on the magmas emplacement in granitoid bodies of mixed origin on the
base of Karkonosze composite pluton (NE Bohemian Massif).
Celem badañ jest aplikacja mikrosondy jonowej dla geochronologii cyrkonów oraz mikrosondy
elektronowej dla geochronologii monacytów pochodz¹cych z granitoidów Karkonoszy. Okreœlenie
wieku wydarzeñ magmowych i powi¹zanie ich z wynikami analiz geochemicznych, umo¿liwi rozpoznanie ewolucji nie tylko plutonu karkonoskiego, ale i równie¿ na tej podstawie wyci¹gniêcie bardziej
regionalnych wniosków, które mog¹ odnieœæ siê do innych ska³ granitoidowych.
NIEMCY
Partner: Uniwersytet w Tybindze
Koordynatorzy: Petra Heinz i Jaros³aw Tyszka
Temat: Mechanizm penetracji osadu przez otwornice bentoniczne.
Kontynuacja badañ, które polegaj¹ na obserwacji i analizie œladów penetracji osadu przez ¿ywe
otwornice bentoniczne w akwarium wype³nionym oryginalnym osadem oraz zawieraj¹cym zespó³
otwornic pochodz¹cy z dna Morza Œródziemnego.
Partner: Federalny Instytut Geonauk
Koordynatorzy: Juliane Fenner i Jaros³aw Tyszka
Temat: Zespo³y otwornic bentonicznych albu Dolnej Saksonii.
Badania s¹ kontynuacj¹ zakoñczonej czêœci miêdzynarodowego projektu ALBICORE oraz jego
podprojektu “Boreal Cretaceous Cycles Project”. Kontynuowano przygotowanie publikacji do druku.
NORWEGIA
Partner: SINTEF Petroleum Research, Trondheim, Norwegia
Koordynatorzy: doc dr hab. Krzysztof Krajewski, dr Atle MÝrk
Temat: Analiza potencja³u roponoœnego oraz ska³ zbiornikowych w sekwencji triasu na wschodnim
Svalbardzie.
Wspó³praca dotyczy analizy sekwencji triasu na wschodnim Svalbardzie pod wzglêdem wystêpowania interwa³ów drobnoklastycznych stanowi¹cych potencjalne lub zrealizowane Ÿród³a wêglowodorów oraz interwa³ów gruboklastycznych, które mog¹ stanowiæ potencjalne ska³y zbiornikowe. W roku
2007 przeprowadzono rekonesans terenowy w ramach ekspedycji organizowanej przez Norwegian Petroleum Directorate. Badania terenowe objê³y wybrane profile formacji VikinghÝgda, Botneheia, Tschermakfjellet i De Geerdalen. Interwa³y wzbogacone w wêgiel organiczny zosta³y opróbowane dla okreœlenia iloœci, jakoœci i stopnia transformacji kerogenu oraz zawartoœci wolnych bituminów. Interwa³y
zdominowane przez piaskowce zosta³y opróbowane w celu okreœlenia historii diagenezy przestrzeni
porowej, aktualnej porowatoœci i przepuszczalnoœci oraz zawartoœci bituminów alochtonicznych.
Wspó³praca jest kontynuowana z zamiarem utworzenia wspólnego, formalnego projektu badawczego.
Partner: Dept of Earth Sciences, Bergen
Koordynatorzy: dr Robert Anczkiewicz, dr Jan Kosler
Wspólne badania dotyczy³y dystrybucji pierwiastków œladowych w granatach.
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ROSJA
Partner: Instytut Geologiczny Rosyjskiej Akademii Nauk
Koordynatorzy: dr Hubert Wierzbowski, dr Michail Rogov
Temat: Rekonstrukcja paleoklimatu keloweju i oksfordu platformy rosyjskiej przy u¿yciu izotopów
trwa³ych.
Przedmiotem badañ jest próba oszacowania temperatury wody morskiej i zmian sk³adu izotopowego wêgla wêglanów na obszarze platformy rosyjskiej w keloweju i oksfordzie. W roku 2007 rozpoczêto badania terenowe, w wyniku których pozyskano bogaty i dobrze zachowany materia³ rostrów
belemnitów oraz muszli ma³¿y i amonitów z profilu Dubki z rejonu Saratowa obejmuj¹cy górny kelowej
i dolny oksford. Dr M.Rogov przekaza³ ponadto zbiór rostrów belemnitów z dolnego i œrodkowego
keloweju oraz œrodkowego i górnego oksfordu z rejonów Riazania i Kostromy. Z³o¿ono projekt wspólnego zadania badawczego na lata 2008–2009, który ma byæ realizowany w ramach porozumienia
o wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Rosyjsk¹ Akademi¹ Nauk.
RUMUNIA
Partner: Uniwersytet w Bukareszcie
Koordynatorzy: dr Artur Kêdzior, dr Mihai Popa
Temat: Jurajskie osady wêglonoœne rejonu Banatu – porównanie z analogicznymi osadami na terenie
Polski.
W 2007 roku, w ramach prac terenowych w SW czêœci Rumunii, zakoñczono badania pierwszego
spoœród dwóch obecnie istniej¹cych ods³oniêæ sukcesji wêglonoœnej dolnej jury na tym terenie. Opisano
6 profili osadów typu “red beds” i ich przejœcia w osady wêglonoœne. Dwa spoœród nich obejmuj¹ niemal
kompletny profil osadów wêglonoœnych o mi¹¿szoœci odpowiednio 80 i 120 metrów. W jednym z pozosta³ych profili, znajduj¹cym siê pomiêdzy dwoma profilami osadów typu “red beds” opisanymi
w 2006 roku, znaleziono kolejne miejsce wystêpowania ³upków ogniotrwa³ych. Stanowi¹ one, wraz ze
znanym wczeœniej poziomem ³upków ogniotrwa³ych oraz sillem bazaltowym, doskona³y poziom korelacyjny, znakomicie u³atwiaj¹cym konstrukcjê przekrojów geologicznych. Stwierdzono, ¿e osady korytowe sukcesji wêglonoœnej wystêpuj¹ w pakietach o znacznej mi¹¿szoœci przekraczaj¹cej niekiedy 35
metrów. Pakiety te zbudowane s¹ z wielokrotnie powtarzaj¹cych siê sekwencji rozpoczynanych przez
zlepieñce lub piaskowce gruboziarniste, których depozycja czêsto poprzedzona by³a powstaniem powierzchni erozyjnej. Mi¹¿szoœæ pe³nych pojedynczych sekwencji osadów korytowych nie jest znaczna
(rzadko przekracza 3m). Regu³¹ jest, ¿e bazalne cz³ony sekwencji osadów korytowych s¹ znacznie
grubsze od cz³onów koñcz¹cych sekwencje. Osady pozakorytowe oraz fitogeniczne rzadko osi¹gaj¹
mi¹¿szoœci przekraczaj¹ce 1m. Na podstawie analizy nastêpstwa osadów sukcesji wêglonoœnej, ich
mi¹¿szoœci oraz struktur sedymentacyjnych a tak¿e obocznej zmiennoœci facji z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na stwierdziæ, ¿e osady te deponowane by³y w obrêbie niezbyt g³êbokich koryt rzecznych systemu roztokowego.
UKRAINA
Partner: Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie
Koordynatorzy: dr Gedl P., dr T. Shevchenko
Temat: Biostratygrafia dinocystowa i paleogeografia eocenu i oligocenu NW Ukrainy w nawi¹zaniu do
polskiej czêœci basenu epikontynentalnego.
Wspó³praca zapocz¹tkowana w 2005 r. w ramach grantu MNiI 2 P04D 03128.
Przebadano wstêpnie wybrane profile paleogenu NW Ukrainy, z których niemal wszystkie, tak eoceñskie jak i oligoceñskie, zawiera³y zespo³y dinocyst. Najstarsze opisane zespo³y dinocyst, reprezentuj¹ce iprez, zosta³y znalezione w kaniewskiej swicie. M³odszy zespó³ zosta³ znaleziony w buciackiej
swicie – reprezentuje on wy¿sz¹ czêœæ iprezu lub lutet. Nie znaleziono natomiast typowo luteckich zespo³ów dinocyst. Bogate zespo³y bartoñskich dinocyst zosta³y znalezione w kijowskiej swicie. Dinocysty z najwy¿szej czêœci eocenu – priabonu zosta³y znalezione jedynie w obuchowskiej swicie –
wystêpuje tu charakterystyczna dla tego czasu gatunek Rhombodinium perforatum. W badanym materiale znaleziono bogate zespo³y dinocystowe, którym przypisano oligoceñski wiek. Opublikowano
pracê: Gedl P., Shevchenko T. V., 2007. (spis publikacji 1c).
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USA
Partner: Chevron, Houston, Texas
Koordynatorzy: prof. dr hab. J. Œrodoñ, dr D. McCarty
Temat: Powierzchnia w³aœciwa i gêstoœæ ³adunku smektytów.
W roku 2007 dokonano dwukrotnie gruntownych przeróbek po recenzjach wspólnej pracy: Œrodoñ
J. and McCarty D. K. Surface area and layer charge of smectite from CEC and egme/H2O retention
measurements, która w grudniu 2007 zosta³a zaakceptowana do druku w Clays & Clay Minerals.
Partner: Department of Earth Sciences, University of Southern California
Koordynatorzy: dr Robert Anczkiewicz, prof. John P. Platt
Wspó³praca dotyczy³a datowania granatów ze ska³ HP/LT.
WIELKA BRYTANIA
Partner: NIGL Keyworth
Koordynatorzy: dr Robert Anczkiewicz, dr Quentin Crowley
Wspó³praca dotyczy³a datowania cyrkonów z leukogranitów.
Partner: Newcastle University, School of Civil Engineering and Geosciences and Institute for Research
in Environment and Sustainability, Devonshire Building
Koordynatorzy: prof. dr hab. J. Œrodoñ, prof. A. Aplin
Temat: Rentgenograficzne badania wp³ywu diagenezy na orientacjê minera³ów blaszkowych.
W roku 2007 analizowano wyniki pomiarów rentgenograficznych orientacji w mu³owcach trzeciorzêdowych fliszu podhalañskiego i redagowano publikacjê na ten temat
WÊGRY
Partnerzy: Department of Geology E. Lorand University, Budapest i E. Lorand Geophysical Institute,
Budapest.
Koordynatorzy: prof. Andrzej Pszczó³kowski, János Haas, Emoe Márton i dr Jacek Grabowski (PIG)
Temat: Magnetostratygrafia granicy jura/kreda w profilu Lokut (Wêgry, Góry Bakoñskie).
Przedmiotem wspólnych badañ s¹ facje ammonitico rosso i wapieni kalpionellowych z prze³omu
jury i kredy (tyton–berias), których ods³oniêcia znajduj¹ siê na terenie Lasu Bakoñskiego, w profilu
Lokut. Na podstawie badañ bio- i magnetostratygraficznych osady datowano. Stwierdzono, ¿e warunki
depozycji cechowa³y siê niewielkim dop³ywem materia³u terygenicznego i niskim tempem sedymentacji (1m do 5m/mln lat). Charakter i tempo sedymentacji profilu Lokut œwiadczy o jego usytuowaniu na
sk³onie wyniesienia pelagicznego. Dynamika zmian sedymentacji profilu Lokut jest zbli¿ona do charakterystyki sedymentacji profilu Brodna z pieniñskiego pasa ska³kowego. Badania bêd¹ kontynuowane
w 2008 roku w ramach projektu badawczego MNiSW.

Cz³onkostwo z wyboru w miêdzynarodowych organizacjach naukowych
Prof. Nonna Bakun-Czubarow
• Cz³onek 16-osobowego Komitetu Koordynacyjnego Miêdzynarodowych Konferencji Eklogitowych
(International Eclogite Conference Co-ordinating Committee – IECCC), od 1993 r. 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.
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Prof. Krzysztof Birkenmajer
• Cz³onek Rady IASC (International Arctic Science Committee) od 1991 r.
• Cz³onek honorowy Rumuñskiej Akademii Nauk (od 1997 r.)
• Cz³onek honorowy Geological Society of America (od 1985)
• Cz³onek honorowy Österreichische Geologische Gesellschaft (od 1991)
Prof. Jan Dowgia³³o
• Wybrany na cz³onka honorowego Miêdzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów
• Cz³onek Kolegium Redakcyjnego Environmental Geology od 1998 r.
• Cz³onek Science Advisory Group Internat. Continental Scientific Drilling Program, od 2006 r.
Dr Dariusz Gmur
• Cz³onek International Committee for Coal and Organic Petrology, od 2004 r.
Prof. Ryszard Gradziñski
• Cz³onek honorowy Slovenskej Speleologickej Spoleènosti od kwietnia 2004 r.
Dr Monika Kusiak
• Cz³onek European Microbeam Analysis Society, EMAS, wybór w 2002 r.
• Cz³onek International Association of Sedimentologists, IAS, wybór w 2002 r.
Prof. Marek Lewandowski
• Zarz¹d International Continental Scientific Drilling Program (ICDP), od 2000 r. do dziœ
Prof. Teresa Madeyska
• Cz³onek Komitetu Narodowego INQUA – Miêdzynarodowej Unii Badañ Czwartorzêdu.
Prof. Szczepan Porêbski
• Geologica Carpathica, cz³onek Rady Redakcyjnej, od 2000 r.
• Deutsche Forschungsgemeinschaft, od 2001 cz³onek panelu recenzentów DFG dla programu priorytetowego p.t. “Dynamics of Sedimentary Systems under Varying Stress Conditions”.
• Geological Quarterly, cz³onek Rady Redakcyjnej od 2007 r.
Dr Adam Porowski
• Cz³onek Komisji Wód Mineralnych i Termalnych IHA od 2001 r.
Dr hab. Witold Smulikowski
• Cz³onek podkomisji ds. systematyki ska³ metamorficznych (SCMR) Miêdzynarodowej Unii Nauk
Geologicznych (IUGS).
Prof. Krystyna Szeroczyñska
• Sekretarz Komitetu Narodowego INQUA – Miêdzynarodowej Unii Badañ Czwartorzêdu.
Prof. Jan Œrodoñ
• European Clay Groups Association (Europejska Asocjacja Grup Ilastych), w 2003 wybór na prezydenta asocjacji na 4-letni¹ kadencjê
• European Clay Groups Association, cz³onek Rady Redakcyjnej Clay Minerals, od 1992.
• Czeska i S³owacka Grupa Ilasta, cz³onek honorowy od 1996.
Dr hab. Anna Œwierczewska
• Skarbnik miêdzynarodowego stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
Prof. Antoni Tokarski
• Prezes miêdzynarodowego stowarzyszenia Galicia Tectonic Group, od 2001 r.
Prof. El¿bieta Turnau
• Cz³onek-korespondent Podkomisji Stratygrafii Karbonu Miêdzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS).
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Dr hab. Jaros³aw Tyszka
• Cz³onek Cushman Foundation for Foraminiferal Research (Waszyngton), od 1992 r.
• Cz³onek korespondent Niemieckiej Komisji Stratygrafii Kredy, od 1999 r.
• Sekretarz Fundacji im. J. Grzybowskiego, Kraków-Londyn, od 2006 r.
Prof. Andrzej Wiewióra
Cz³onek Rady Wydawniczej Clay Minerals, od 1998 roku.
Cz³onek za³o¿yciel ECGA (European Clay Group Association).
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 Robert Anczkiewicz
Niemcy, Kolonia, 19-24.08.2007, konferencja, finansowanie: grant.
Norwegia, Bergen, 10-17.11.2007, badawczy, finansowanie: grant.

Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Wielka Brytania, Portree w Szkocji, 30.06-6.07.2007, konferencyjny, finansowanie: International Lithosphere Program i zadanie badawcze 2.6.

Dr Arkadiusz Derkowski
USA, Department of Earth Sciences, University of California, Riverside, 15.03.2006-15.03.2008, sta¿ podoktorski,
finansowanie: UCR.

Dr Micha³ G¹siorowski
Hiszpania, Barcelona, 06.2007, konferencyjny, finansowanie: temat 6.3 i 1.9.
S³owacja, konferencja, 10.2007, finansowanie: na koszt organizatorów.

Mgr Jan Hejnar (doktorant)
S³owacja, Bratys³awa, 14.06-20.06.2007, S³owacka Akademia Nauk, badawczy, finansowanie: SAS, BWZ.

Dr hab. Helena Hercman
S³owacja, 10.2007, konferencja i prace terenowe, finansowanie: temat 1.9.

Dr Miros³aw Jastrzêbski
Czechy, Tepla, 10.04-15.04.2007, konferencyjny, finansowanie: zadanie 4.1.

Dr Artur Kêdzior
Wielka Brytania, Birmingham, 22-26.04.2007, konferencyjny, finansowanie: IGCP 469.
Holandia, Leiden, 15-19.10.2007, konferencyjny, finansowanie: IGCP 469 oraz sieæ “Gazy” M. Paszkowskiego.
Rumunia, 2-11.11.2007, badania terenowe, finansowanie: zadanie 5.4.

Dr hab. Krzysztof Krajewski
Antarktyka Zachodnia, Szetlandy Po³udniowe, Wyspa Króla Jerzego, 04.12.2006-23.03.2007, Ekspedycja polarna, badawczy,
finansowanie: projekt badawczy zamawiany PBZ-KBN-108/P04/2004.
Svalbard, Spitsbergen, rejon Isfjorden, 30.06-28.07.2007, Ekspedycja polarna, badawczy, finansowanie: projekt badawczy
w³asny N307 069 32/4103.
Svalbard, Nordaustlandet, rejony Murchinsonfjorden i Hinlopenstretet, 29.07-04.08.2007, Ekspedycja polarna, badawczy,
finansowanie: projekt badawczy specjalny IPY/297/2006.
Svalbard, Hopen, Edgeøya, Barentsøya, E Spitsbergen, 10-26.08.2007, Ekspedycja polarna, badawczy, finansowanie: projekt
badawczy specjalny IPY/297/2006 oraz Norwegian Petroleum Directorate.

Dr Monika A. Kusiak
Chiny, Nanjing, 19.06-2.07.2007, Nanjing Institute of Geology & Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, finansowanie:
w ramach wymiany bezdewizowej PAN/ChAN.
Niemcy, Potsdam, 30.07-2.08.2007, GeoForschungsZentrum, badawczy, konsultacje, finansowanie: temat 2.6.
Czechy, Praga, 10.09-14.09.2007, Institute of Geology & Palaeontology, Charles University, badawczy, prace terenowe,
finansowanie: temat 2.6.
S³owacja, Bratys³awa, 16-19.10.2007 oraz 2-6.12.2007, State Geological Institute of Dionyz Stur, badawczy, finansowanie:
sieæ “Gazy” M. Paszkowskiego.
Japonia, Tokyo, 14.12.2007-11.01.2008, National Institute of Polar Research, badawczy, finansowanie: Fundacja na Rzecz
Nauki Polskiej.
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Prof. dr hab. Marek Lewandowski
Chorwacja, Zagrzeb, 23-31.08.2007, Uniwersytet w Zagrzebiu, badawczy, finansowanie; wymiana bezdewizowa PAN/
CANiS.

Prof. dr hab. Teresa Madeyska
Ukraina, Czerniowce, 22-31.05.2007. Instytut Ukrainoznawstwa, Lwów, konferencja polsko-ukraiñska, finansowanie BWZ
PAN i NANU.
Ukraina, Lwów, Tarnopol, Hlyboczek Wielki, 9-13.10.2007. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego, badawczy,
finansowanie: NANU i temat 6.6.

Dr hab. Barbara Marciniak
Bia³oruœ, Miñsk, 09.2007, konferencyjny, finansowanie: temat 6.7.

Dr Monika Masiak
Belgia, Gent, Bruksela, 07-14.10.2007, Research Unit Palaeontology Ghent University Belgium, badawczy, finansowanie:
temat 3.5.

Dr Joanna Miros³aw-Grabowska
Hiszpania, Barcelona, 06.2007, konferencja, finansowanie: grant (J. Miros³aw-Grabowskiej).

Dr Izabella Nowak
Czechy, Tepla, 10-15.04.2007, konferencyjny, finansowanie: zadanie 4.1.

Dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska
Wielka Brytania, Birmingham, 22-26.04.2007, konferencyjny, finansowanie: IGCP 469.
Nankin, Chiny, 21-24.06.2007, konferencyjny, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/ChAN oraz zadania 5.3 i 5.5.
Lizbona, Portugalia, 24-28.09.2007, konferencja, finansowanie: sieæ “Gazy” M. Paszkowskiego oraz zadanie 5.5.
Leiden, Holandia, 15-19.10.2007, konferencyjny, finansowanie: IGCP 469 oraz sieæ “Gazy” M. Paszkowskiego.

Dr Mariusz Paszkowski
Wielka Brytania, Birmingham, 22-26.04.2007, konferencyjny, finansowanie: IGCP 469.
Czechy, Karpaty morawskie, 24-25.08.2007, badawczy, finansowanie: sieæ “Gazy” M. Paszkowskiego.
Ukraina, Wo³yñ, Karpaty, 26.07-4.08.2007, badawczy, finansowanie: sieæ “Gazy” M. Paszkowskiego
Czechy, Karpaty morawskie, 11-12.10.2007, badawczy, finansowanie: sieæ “Gazy” M. Paszkowskiego.
Holandia, Leiden, 15-19.10.2007, konferencyjny i badania terenowe w Belgii, finansowanie: IGCP 469 oraz sieæ “Gazy” M.
Paszkowskiego.
Grecja, wyspa Chios, Turcja, pó³wysep Karaburum, 13-17.11.2007, badania terenowe, finansowanie: sieci “Gazy” i “Otwory”
M. Paszkowskiego.
Grecja, Ateny, 18-21.11.2007, konferencyjny, finansowanie: sieci “Gazy” i “Otwory” M. Paszkowskiego.
Turcja, Terran Istambu³u-Zunguldaku, 22-27.11.2007, badania terenowe, finansowanie: sieci “Gazy” i “Otwory” M. Paszkowskiego.

Prof. dr hab. Szczepan Porêbski
Ukraina, ok. Lwowa, 5-10.07.2007, badania terenowe, finansowanie; PIG

Dr Adam Porowski
Rosja, St. Petersburg, 04.2007, konferencyjny, finansowanie: temat 1.3 i koszt w³asny.
Rumunia, Stana de Vale, 09.2007, finansowanie: temat 1.4 i koszt w³asny.

Dr Marta Rauch-W³odarska
Czechy, Tepla, 10-15.04.2007, konferencyjny, finansowanie: zadanie 4.3.

Dr Elwira Sienkiewicz
Hiszpania, Barcelona, 06.2007, konferencyjny, finansowanie: temat 6.2 i grant (J. Miros³aw-Grabowskiej).

Mgr Grzegorz Sujka
S³owenia, Postojna, 03.2007, konferencyjny, finansowanie: stypendium M. Curie Conferences & Training Courses (MSCF–
CT-2005-029674).

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Australia – Cairns, Nowa Zelandia – Christchurch, 22.07-12.08.2007, konferencyjny, finansowanie: BWZ PAN, temat 6.5
i koszt w³asny.
Finlandia, Helsinki, 5-11.11.2007, badawczy, Instytut Geologii i Paleoontologii Uniwersytetu w Helsinkach, finansowanie:
wymiana bezdewizowa PAN/FAN.
Hiszpania,Walencja, 24-29.09.2007, warsztaty naukowe, finansowanie: Uniwersytet w Walencji i temat 6.5.

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Francja, Strasbourg, 2.01-28.02.2007, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, Universite Louis Pasteur, badawczy,
finansowanie: Universite Louis Pasteur i zadanie 2.2.
Portugalia, Aveiro, 22-27.07.2007, Universidade de Aveiro, konferencyjny, finansowanie: organizatorzy i grant w³asny.
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Dr hab. Anna Œwierczewska
U.K., Glasgow, 2-09.01.2007, konferencyjny, finansowanie: grant.
Peru, Lima, 3-13.03.2007, konferencyjny, finansowanie: grant.
Czechy, Tepla, 10-15.04.2007, konferencyjny, finansowanie: zadanie 4.3.
Wêgry, Szilvasvarad, 3-13.06.2007, Geological Institute of Hungary, badawczy, finansowanie: wymiana bezdewizowa
WAN/PAN.
S³owacja, Nemestov, 6-10.08.2007, S³owacka Akademia Nauk, badawczy, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/SAN.

Prof. dr hab. Antoni Tokarski
U.K., Glasgow, 2-9.01.2007, konferencyjny, finansowanie: grant.
Peru, Lima. 3-13.03.2007, konferencyjny, finansowanie: grant.
Wêgry, Szilvasvarad, 3-13.06.2007. Geological Institute of Hungary, badawczy, finansowanie: wymiana bezdewizowa
PAN/WAN.

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
Francja, Angers, 6-13.06.2007, Uniwersytet w Angers, konferencja i wyjazd badawczy, finansowanie: zadanie 3.4.

Mgr Katarzyna Walczak (doktorantka)
Norwegia, Bergen, 10-17.11.2007, badawczy, finansowanie: grant R. Anczkiewicza.

Mgr Micha³ Warcho³ (doktorant)
Norwegia, Bergen, 20.06.-20.11.2007. Department of Earth Sciences, University of Bergen, szkoleniowy, finansowanie: Research Council of Norway.

Dr Hubert Wierzbowski
Rosja, Moskwa i Saratow, 4-18.06.2007. Instytut Geologiczny Rosyjskiej Akademii Nauk, badawczy, finansowanie: wymiana
bezdewizowa PAN/RAN i zadanie2.10.

Dr Andrzej Wilamowski
Szwajcaria, Lozanna. 28.05-16.06.2007. Institute of Mineralogy and Geochemistry, University of Lausanne, badawczy,
finansowanie: projekt badawczy w³asny.

Mgr Edyta Zawisza
Hiszpania, Walencja, 24-29.09.2007, warsztaty naukowe, finansowanie: Uniwersytet w Walencji, temat 6 i koszt w³asny.
Spitsbergen, Hornsund - Polska Stacja Polarna, 16.07-15.08.2007, finansowanie – “sieæ polarna”.

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Islandia, Reykjawik, 12-16.04.2007, konsultacja, finansowanie: GFZ – Potsdam,
Austria, Wiedeñ, 18-20.04.2007, organizacyjny, finansowanie: kancelaria PAN,
Turcja, Istambu³, 21-24.04.2007, konsultacja, finansowanie: GFZ – Potsdam,
Francja, Orleans, 7-13.09.2007, konferencyjny, finansowanie temat 4 i œrodki w³asne.

Lista przyjazdów:
Prof. Pavel Bos«k
Czechy, Praga, 11-17.07.2007, Instytut Geologii AN Republiki Czeskiej, badawczy, do dr hab. H. Hercman, finansowanie:
BWZ w ramach wymiany bezdewizowej PAN/ANRCz.

Dr Daniel J. Dunkley
Japonia, Tokyo, National Institute of Polar Research, 19.08.-12.09.2007, konferencyjny i prace terenowe z dr M. Kusiak,
finansowanie: National Institute of Polar Research.

Prof. Yuriy Fedoryshyn
Ukraina, Lwów, 10-16.09.2007 i 5-11.11.2007., Pañstwowy Instytut Poszukiwañ Geologicznych Ukrainy, badawczy,
finansowanie: Wydz. VII PAN i projekt badawczy 2P04D 03829.

Dr László Fodor
Wêgry, Budapeszt, Geological Institute of Hungary, 10-16.12.2007, badawczy, do dr hab. Anny Œwierczewskiej i prof. Antoniego Tokarskiego, finansowanie: BWZ PAN w ramach wymiany bezdewizowej WAN/PAN.

Prof. Felix Gradstein
Norwegia, Oslo, 3-9.09.2007, Uniwersytet w Oslo, przyjazd szkoleniowy (prowadzenie kursu) na zaproszenie doc. Jaros³awa
Tyszki, Oœrodek Badawczy ING PAN, finansowanie: Uniwersytet w Oslo oraz uczestnicy.

Dr yvind Hammer
Norwegia, Oslo, 9-11.09.2007, Uniwersytet w Oslo, przyjazd szkoleniowy (prowadzenie kursu) na zaproszenie doc. Jaros³awa
Tyszki, Oœrodek Badawczy ING PAN, finansowanie: Uniwersytet w Oslo oraz uczestnicy.

Gabor Imre
Wegry, Budapeszt, Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary, 4-17.08.2007, badawczy, do prof. A. Tokarskiego i dr M.
Rauch-W³odarskiej, finansowanie: BWZ w ramach wymiany bezdewizowej WAN/PAN.
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Dr Maryna Komar
Kijów, Instytut Nauk Geologicznych NANU w Kijowie, 13-26.03.2007, badawczy, finansowanie: BWZ PAN, NANU.

Dr Emö Márton
Wegry, Budapeszt, Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary, 4-17.08.2007,badawczy, do dr Marty Rauch-W³odarskiej,
finansowanie: BWZ w ramach wymiany bezdewizowej WAN/PAN.

Dr Zoltan Pecskay
Wêgry, Debrecen, Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI), 15-25.11.2007, badawczy,
do prof. Krzysztofa Birkenmajera i doc. Krzysztofa Krajewskiego, finansowanie: BWZ wymiana bezdewizowa PAN/
WAN

Dr Dusan Starek
S³owacja, Bratys³awa, S³owacka Akademia Nauk, 20-24.08.2007, badawczy, do dr hab. A. Œwierczewskiej i prof. A. Tokarskiego, finansowanie: BWZ w ramach wymiany bezdewizowej PAN/SAN.

Prof. Kazuhiro Suzuki
Japonia, Nagoya, Nagoya University Center for Chronological Research, 25.08.-9.09.2007, konferencyjny i organizacyjny, do
dr M. Kusiak, finansowanie: Nagoya University Center for Chronological Research.

Edwin Zeelmaekers
Belgia, Leuven, Uniwersytet w Leuven, kilkakrotnie w ci¹gu roku, szkoleniowy do prof. Jana Œrodonia, finansowanie: œrodki
w³asne doktoranta.
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VIII. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAÑ
KONFERENCJE I WARSZTATY WSPÓ£ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT
Konferencja miêdzynarodowa: 10th Joint Meeting of Regional Committee of Northern Neogene
Stratigraphy and Regional Committee of Northern Palaeogene Stratigraphy, Kraków,
3-7.09.2007
Konferencjê zorganizowali pracownicy Oœrodka Badawczego ING PAN w Krakowie: dr Przemys³aw Gedl – koordynacja; mgr Aleksandra Mizerska, mgr Barbara Kietliñska-Michalik, dr hab. Jaros³aw Tyszka.
Uczestniczy³o w konferencji 45 osób, w tym 7 z kraju i 38 z zagranicy. Wyg³oszono 16 referatów
w dwóch blokach tematycznych oraz zaprezentowano 12 posterów. W trakcie konferencji odby³y siê
dwie wycieczki terenowe, na których uczestnicy zapoznali siê z utworami miocenu okolic Krakowa oraz
paleogenu Karpat fliszowych.
Finansowanie: uczestnicy
Konferencja miêdzynarodowa: Eurogranites 2007, Wroc³aw, Karpacz, Kraków, Zakopane
1.09-6.09.2007
Konferencjê zorganizowali pracownicy PIG w Warszawie przy wspó³pracy z pracownikami z ING
PAN: dr Monik¹ A. Kusiak, dr Robertem Bachliñskim, dr Justyn¹ Domañsk¹-Siuda. Uczestniczy³o
w konferencji 45 osób, g³ównie z zagranicy.
Zgodnie z g³ówn¹ ide¹ pomys³odawców, celem konferencji Eurogranites jest dok³adna prezentacja
kontekstu geologicznego, osi¹gniêæ badawczych i problemów zwi¹zanych z lokalnymi granitoidami,
charakterystycznymi dla konkretnego regionu Europy.

Warsztaty/krótkie kursy:
GeoShortCourse nr 1 – “Recent Developments in Quantitative Biostratigraphy”, Kraków,
8.09.2007
Kurs zorganizowany przez dr hab. Jaros³awa Tyszkê z Oœrodka Badawczego ING PAN w Krakowie, prowadzenie kursu: prof. Felix Gradstein z Uniwersytetu w Oslo, Norwegia
W kursie uczestniczy³o 10 osób, w tym 8 z kraju i 2 z zagranicy. Celem by³o szkolenie w zakresie
metodyki stratygrafii iloœciowej.
Finansowanie: Uniwersytet w Oslo oraz czêœciowo uczestnicy
GeoShortCourse nr 2 – “Paleontological data analysis with PAST”, Kraków, 10.09.2007
Kurs zorganizowany przez dr hab. Jaros³awa Tyszkê z Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie,
prowadzenie kursu: dr Øyvind Hammer, Uniwersytet w Oslo, Norwegia.
W kursie uczestniczy³o 12 osób, w tym 10 z kraju i 2 z zagranicy. Celem by³o szkolenie w zakresie
metod statystycznych stosowanych przez geologów.
Finansowanie: Uniwersytet w Oslo oraz czêœciowo uczestnicy
Warsztaty naukowe “Accessory minerals in-situ: microanalytical methods and petrological
applications”, Kraków, 15-16.06.2007
Warsztaty zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, ING UJ, ING PAN, AGH
oraz University of Massachusetts Amherst. Z Oœrodka Badawczego ING PAN w Krakowie w organizacji bra³a udzia³ dr Monika A. Kusiak.
W warsztatach udzia³ wziê³o 46 osób z 12 pañstw, przedstawionych zosta³o 16 referatów. Warsz-
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taty stanowi³y forum prezentacji najnowszych rozwi¹zañ metod badawczych minera³ów akcesorycznych i opracowania nowych technik geochronologicznych. Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz czêœciowo uczestnicy
Wspó³organizacja z ING UJ i prowadzenie (dr hab. Jaros³aw Tyszka z ING PAN) 6 posiedzeñ naukowych Krakowskiego Oddzia³u PTG, w siedzibie ING UJ, Kraków.

UDZIA£ PRACOWNIKÓW W KONFERENCJACH
Konferencje krajowe
XVII Ogólnopolskie sympozjum: “Program zintegrowanego monitoringu œrodowiska
przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000”, Izabelin, 12-14.04.2007
Referat:
Zawisza E. – Analiza subfosylnych wioœlarek (Cladocera, Crustacea) jako metoda informacji o zmianach trofii w jeziorach – dziœ i w przesz³oœci.
Poster:
Przychodzka M., Paprocka A., K. JóŸwiak K. – Oznaczanie sk³adu izotopowego 15N w wodach
podziemnych jako metoda identyfikacji genezy jonu azotanowego.
IV Seminarium Meteorytowe i Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Olsztyn,
20-21.04.2007
Poster i referat:
Paszkowski M., W. Czajka W. – Struktura Pe³czy – Jeszcze jeden impakt z granicy K/T.
Geologia i geneza zbiorników akumulacji biogenicznej, Tleñ, Bory Tucholskie, 26-28.04.2007
Poster:
Paj¹kowski J., Szeroczyñska K. – Postglacjalny rozwój torfowisk w Borach Tucholskich.
Zawisza E. – uczestnik
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii”,
Warszawa, 9-10.05.2007
Referaty:
Œwierczewska A., Tokarski A.K., Dudek-Wing T., Rauch M. & Hurai V. – Zastosowanie geotermometru illitowo-smektytowego do poznania struktury termicznej polskiego i s³owackiego segmentu
Karpat zewnêtrznych.
Œwierczewska A., Wysocka A., Ilnicki S., Cuong N.Q. – Zapis aktywnoœci tektonicznej wielkich stref
uskokowych w sk³adzie materia³u detrytycznego basenów sedymentacyjnych (neogen, p³n Wietnam).
Poster:
Domañska-Siuda J. – Pochodzenie i ewolucja stopu macierzystego granitu hornblendowo-biotytowego z zachodniej czêœci masywu strzegomskiego).
Bakun-Czubarow N. – uczestnik
Doroczne Sympozjum Sekcji Minera³ów Ilastych PTMin., Kraków, 25-26.05.2007
Œrodoñ J. – uczestnik
Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii, Krynica Zdrój, 19-22.06.2007
Leœniak P.M. – uczestnik.
III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzêdu, Szklarska Porêba 19.06-22.06.2007.
Referat:
Marciniak B. – Diatomostratygrafia osadów jeziornych interglacja³u eemskiego w Rumlówce ko³o
Grodna (Bia³oruœ).
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LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego “Budowa regionu lubelskiego
i problemy ochrony litosfery”, Lublin, 29.08-01.09.2007
Referat zamawiany:
Œwidrowska J. – Kreda w regionie lubelskim – sedymentacja i jej tektoniczne uwarunkowania.
Kêdzior A. – uczestnik
GeoShortCourse, Instytut Nauk Geologicznych UJ, Kraków, 10.09.2007
Pisarzowska A. – uczestnik
Granice paleontologii, XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Œwiêta
Katarzyna pod £ysic¹, 10-13.09.2007.
Referaty:
Masiak M. – Sylurskie zespo³y akritarchowe z Gór Œwiêtokrzyskich.
¯yliñska A., Szczepanik Z., Masiak M., Salwa S. – Granica kambr dolny/œrodkowy w Górach
Œwiêtokrzyskich – nowe obserwacje.
Poster:
Stempieñ-Sa³ek M. – Miospory w ordowiku otworu wiertniczego Wilków IG-1 w Górach Œwiêtokrzyskich?
Prowadzenie wycieczki:
Masiak M. – Stanowisko Pr¹gowiec.
Jurassica VI, Ojców, 20-22.09.2007
Referat:
Wierzbowski, H., Dembicz, K., Praszkier, T., – Wstêpne wyniki badañ nad wêglow¹ i tlenow¹ stratygrafi¹ izotopow¹ keloweju Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej.
Spotkanie U¿ytkowników Bruker Polska. Poznañ, 16-17.10.2007
Bylina P. – uczestnik
Ogólnopolski Kongres Geotermalny, “Geotermia w Polsce – doœwiadczenia, stan aktualny,
perspektywy rozwoju”, Radziejowice 17-19.10.2007
Porowski A. – uczestnik
XIV Sesja Sekcji Petrologii PTMin, Bukowina Tatrzañska, 18-21.10.2007
Œrodoñ J. – prowadzenie wycieczki terenowej
41. Sympozjum Speleologiczne, Kletno, 18-21.10.2007
Hercman H.– przewodniczenie sesji
Referat:
Hercman H., G¹siorowski M., Maruszkiewicz M., Pawlak J., Sujka G. – O zastosowaniu metod izotopowych w badaniach krasu – uwag garœæ.
Gradziñski M., Lewandowska A., Paszkowski M., Duliñski M., ¯ywiecki M., Nawrocki J., Krygier J.
& Litwinowicz R. – Permski wulkanogeniczny kras antykliny Dêbnika – wstêpne wyniki badañ.
Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeŸby i osady, Warszawa,
25-26.10.2007
Szeroczyñska K. – uczestnik
Sesja Sprawozdawcza Projektu Zamawianego PBZ-KBN-108/PO4/2004 “Struktura, ewolucja
i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce”,
Warszawa 29-30.10.2007
Referaty:
Krajewski K. P. – Triasowe facje fosfogeniczne Svalbardu.
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Krajewski K. P., Zieliñski G. – Ograniczenia stratygrafii strontowej w datowaniu glacjalno-morskiej
formacji Polonez Cove na Wyspie Króla Jerzego, Szetlandy Po³udniowe.
Badania czwartorzêdu w Polsce i ochrona geoœrodowiska, Warszawa, 27.11.2007
Szeroczyñska K. – uczestnik

Konferencje miêdzynarodowe zorganizowane w kraju
Karst and criokarst. 25-th Speleological School, 8-th GLACKIPR Symposium.
Sosnowiec-Wroc³aw, Poland, 21-23.03.2007.
Referat zamówiony:
Madeyska T. , Hercman H. – Cold climate indicators in cave deposits.
8th Czech-Polish Workshop “On Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas”
K³odzko, Poland, 29-31.03.2007
Referat:
Rauch-W³odarska M. – Tectonic shortening of the Western Outer Carpathians in light of the mesostructural data of the Silesian nappe.
9th International Conference “Methods of absolute chronology”, Gliwice, Poland, 25-27.04.2007
Referat:
G¹siorowski M., Hercman H. – Activity of 210Pb and dominating rocks of lake’s catchment.
Postery:
Piotrowska N., Rutkowski J., Król K., Kupryjanowicz M., Pawlyta J., Pazdur A., Szeroczyñska K.,
Zawisza E., G¹siorowski M., Hercman H.., Witkowski A. – Environmental changes in Lake Wigry
(NE Poland) and its surroundings.
Sujka G., G¹siorowski M., Hercman H. – Karst development at the Raciszyn area (Kraków-Wieluñ
Upland, S Poland) – preliminary results.
Isotops in Karst Sediments and Environmental Studies, Gliwice, miêdzynarodowe warsztaty:
28-29.04.2007.
Hercman H. – wspó³organizacja
MIKRO-2007, 6th Micropalaeontological Workshop, Gdañsk, 18-20.06.2007
Tyszka J. – przewodniczenie sesji
Referat:
Tyszka J., Topa P. – Phylogenesis of foraminiferal morphogenesis.
V Seminarium Polsko-Bia³oruskie, Warszawa , 05.07.2007
Referaty:
Marciniak B. – Wyniki analizy diatomologicznej z dolnej czêœci osadów jeziornych interglacja³u
augustowskiego w stanowisku ¯arnowo (Pó³n.-Wschodnia Polska).
Khursevich G., Marciniak B. – Diatom successions in lacustrine sediments of the Lower and Middle
Pleistocene in borderland of Poland and Belarus.
Eurogranites 2007, Wroc³aw, Kraków, Zakopane, 1-6.09.2007
Poster i referat:
Wiszniewska J., Kusiak M. A., Krzemiñska E., Dörr W., Suzuki K. – Mesoproterozoic AMCG granitoids in the Mazury complex, NE Poland – a geochronological update.
Prowadzenie wycieczek:
Domañska-Siuda J. – Stop 3-1 Strzegom-Sobótka massif, Stop 3-3 Wieœnica guarry; magma
mingling-mixing processes,
Krzemiñska E., Wiszniewska J. Kusiak M. – Stop 1-3 Geochronology of Mazury Complex using isotopic methods, e.g., U-Pb SIMS, SHRIMP, CHIMIE, Ar-Ar, K-Ar and Re-Os
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Kusiak M. A., Rajchel, J. – Cracow Sightseeing: Stops 4.1-4.10.
Bachliñski R. – uczestnik
Accessory minerals in-situ: microanalytical methods and petrological applications, Kraków,
15-16.09.2007, workshop
Referat zamówiony:
Lekki J., Kusiak M. – Monazite dating using micro-PIXE
Anczkiewicz R. – uczestnik, Walczak K. – uczestnik
Electron Microscopy and Microanalysis Conference, Kraków, 17-18.09.2007
Postery:
González-Álvarez, I., Kusiak, M. A. – Episodic basinal brines in the Belt-Purcell Supergroup?
A monazite approach.
Kusiak, M. A., Suzuki, K., Kachlík, V., Dunkley, D.J., Budzyñ, B. – CHIME dating of monazite from
the Benešov-type granitoid, Central Bohemian Plutonic Complex.
Geo-Pomerania 2007, Szczecin, 24-26.09.2007
Referaty:
Œwidrowska, J., Hakenberg, M., Poluhtoviè, B., Seghedi, A. & Višnâkov, I. – Mesozoic basins development on the southwestern edge of the East European Craton (Poland, Ukraine, Moldavia, Romania).
Tokarski A.K., Œwierczewska A. – Fractured clasts in neotectonics: Methodological approach.
Tokarski A.K., Zuchiewicz W., Cuong N. Q., Œwierczewska A. – Fractured clasts and neotectonics of
the Outer Carpathians: A new tool in seismic risk assestment.
14th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Bukowina
Tatrzañska, 18.10. – 21.10.2007
Referat:
S³aby E., Falenty K., Falenty A., Breitkreuz C., Bachliñski R., Domañska-Siuda J. – Model of magma
generation and differentiation in permian volcanic rocks from Cracow area.
Zieliñski G. – uczestnik

Konferencje zagraniczne
Tectonic Studies Group AGM 2007, U.K., Glasgow, 3-6.01.2007
Referat:
Tokarski A. K., Œwierczewska A., Zuchiewicz W., Cuong N. Q. – Recent tectonics of Outer Carpathians based on fractured clasts (first results)
Poster:
Œwierczewska A., Tokarski A.K., Banaœ M., Fodor L. – Why fractured clasts?
International Symposium on Radiometric Dating Studies – Frontier of Technical developments
and Applications of CHIME and AMS 14C Dating Methods, Nagoya, Japonia, 15-17.01.2007
Referat:
Kusiak M. A., Suzuki, K., Dunkley, D.J. & Kachlík, V. – Geochronology of zircons from durbachites
of Tøebíè Pluton, Bohemian Massif.
2nd Alexander von Humbolt International Conference on the Role of Geophysics in Natural
Disaster Prevention, Peru, Lima, 5-9.03.2007
Referat:
Tokarski A. K., Œwierczewska A., Zuchiewicz W., Cuong N.Q. – Earthquake hazard estimation in intraplate areas based on fractured clasts: Case study from the Outer Carpathians (Poland)
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Poster:
Œwierczewska A., Tokarski A.K., Banaœ M., Badura J. – Fractured clasts: A tool for estimation of
earthquake hazard
5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group Tepla, Czechy, 11-14.04.2007
Referaty:
Rauch-W³odarska M. – Characteristics of tectonic shortening in the Silesian Nappe (Western Outer
Carpathians, South Poland).
Tokarski A. K., Zuchiewicz W., Cuong N.Q., Œwierczewska A. – Fractured clasts and recent tectonics
of the Outer Carpathians: a novel approach.
Postery:
Jastrzêbski M. – Structures and metamorphism in metapelites of the Staré Mìsto Belt near Bielice, the
Sudetes, SW Poland.
Márton E., Rauch-W³odarska M., Ferencz E., Køejèí O., Bubík M., Tokarski A. K. – Magnetic anisotropy of the Silesian Nappe (Western Outer Carpathians).
Nowak I. & ¯elaŸniewicz A. – Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks form the
Stronie Group of the Orlica-Œnie¿nik Dome.
Œwierczewska A., Tokarski A. K., Dudek-Wing T., Hurai V., Rauch M. – Thermal structure of the
Outer Carpathians (Poland, Slovakia and Ukraine) based on illite-smectite geothermometer.
IGCP 469 – Late Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments, Birmingham Meeting,
Wielka Brytania, 22-26.04.2007
Referaty:
Kêdzior A., Oliwkiewicz-Miklasiñska M. – Changes of the plant assemblages in the Westphalian deposits from eastern and central parts of the Upper Silesia Basin, Poland.
Paszkowski M. – Laurussian versus Gondwanian Variscides – two divergent flora-bearing synorogenic basin belts on the opposite sides of Paleotethys.
International Symposium “Future of hydrogeology: modern trends of development”, Sankt
Petersburg, Rosja, 23 – 28.04.2007
Referat:
Porowski A. – Application of selected chemical and isotopic geothermometers to low enthalpy thermal waters in Poland.
30th Session of the Palaeontological Society of the National Academy of Sciences
“Paleontological studies in Ukraine: history, present-day state and prospects”, Kyiv,
14-18.05.2007
Referat:
Gedl P., Shevchenko T. V. – Comparison of Oligocene organic-walled dinoflagellate cysts from epicontinental deposits of SE Poland and NW Ukraine – preliminary results.
Krajobrazy dolin rzecznych. Polsko-Ukraiñska Konferencja Naukowa – IX Seminarium
Krajobrazowe, Czerniowce, Ukraina, 24-31.05.2007
Wycieczka terenowa:
Boguckyj A., Dmytruk R, £anczont M., Madeyska T., Jacyšyn A.: Paleogeograficzne uwarunkowania wspó³czesnych krajobrazów w dolinie œrodkowego Dniestru.
The Micropalaeontological Society’s Foraminifera and Nannofossil Groups Joint Spring
Meeting, Angers, France, 7-9.06.2007
Referat:
Tyszka J. – Evolutionary insight into theoretical and functional morphology of foraminifera
Sesja posterowa:
Tyszka J. – Prezentacja oprogramownia do modelowania otwornic
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8. Paleontologická konferencia, Bratislava, 14-15.06.2007
Referaty:
Gedl P. – Eocene and Oligocene dinocysts from epicontinental deposits of SE Poland.
Gedl P. – Dinocyst distribution in deep-water sediments of Polish Carpathians
Poster:
Gedl P., Szczepanik P. – Pyritized dinocysts as palaeoenvironmental proxy? Example from Middle
Jurassic ore-bearing clays at Ogrodzieniec, Kraków-Silesia Upland
VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, Czechy, 15-19.06.2007
Referat:
S³aby E., Falenty K., Falenty A., Breitkreuz C., Bachliñski R., Domañska-Siuda J. – Model diferenciace magmatu permskych vulkanickych hornin v okoli Krakova.
XVI International Congress on the Carboniferous and Permian Nankin, Chiny, 21-24.06.2007
Referaty:
Oliwkiewicz-Miklasiñska M. – Comparison of the Polish and Chinese Carboniferous miospores assemblages
Oliwkiewicz-Miklasiñska M., Kêdzior A., Gmur D. – Changes of the peat-forming environments in
the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin
Kusiak M.A., Kêdzior A., Gonzalez-Alvarez I. – Geochemical signature of the coal-bearing strata
from the Upper Silesia Coal Basin (Poland and Czech Republic)
Kusiak M.A., Bakun-Czubarow N. – Chemistry of monazites as an provenance indicator – case study
from the Upper Silesia Coal Basin (Poland).
Quantitative mineralogical XRD analysis of natural nanomaterials and its importance for
technological applications in industry, Bratys³awa, S³owacja, 25-26.06.2007
Œrodoñ J. – Prowadzenie warsztatów nt. rentgenograficznej analizy iloœciowej.
International Eclogite Field Symposium, Lochalsh, Scotland, 29.06– 6.07.2007
Referat:
Bakun-Czubarow N. – Ultradeep origin of select Variscan garnet peridotites viewed trough majoriticlike garnets, Moldanubian and Saxothuringian zones of the Bohemian Massif.
4th International Limnogeology Congress ILIC 2007 “Limnogeology: tales of an evolving
Earth”, Barcelona-CosmoCaixa, Hiszpania, 11-14.07.2007
Postery:
Miros³aw-Grabowska J. – Isotopic records of climatic and hydrological changes during Eemian – palaeolake at Imbramowice (SW Poland).
Sienkiewicz E., G¹siorowski M. – Little Ice Age recorded by the changes of diatom, cladoceran and
chironomids assemblages in the surface sediments from the Smreczynski Staw (Tatra Mts, Poland).
4th International Limnogeology Congress, ILIC 2007, Barcelona, 11-14.07.2007.
Postery:
G¹siorowski M., Halkiewicz A., Kornijow R. – Land use changes recorded in two lakes of the Polesie
Lubelskie region (East Poland, Central Europe).
Sienkiewicz E., G¹siorowski M. – Little Ice Age recorded by the changes diatom, cladoceran and chironomid assemblages in the surface sediments from the Smreczyñski Staw (the Tatra Mts., Poland).
EUROCLAY 2007, Aveiro, Portugalia, 22-27.07.2007
Œrodoñ J. – przewodniczenie sesji
Referat zamówiony:
Œrodoñ J. – Illitization of smectite and history of sedimentary basins.
Poster:
Œrodoñ J. – Charge of component layers of illite-smectite.

67

XVII INQUA Congress, Cairns, Christcherch, Australia, Nowa Zelandia, 22.07–12.08.2007
Poster:
Szeroczyñska K. & K. Milecka. Lobelia Lakes – history recorded in plant and faunal (Cladocera) remains.
International Conference of the Cambrian Subcommission – The Cambrian of East Laurentia,
New York & Vermont states, USA, 29.07-6.08.2007.
Referat:
¯yliñska A., Szczepanik Z., Salwa S. & Masiak M. – The Lower-Middle Cambrian boundary in the
Holy Cross Mts (Poland) compared with the West Gondwana standard.
Miêdzynarodowe Warsztaty Naukowe “Triassic of Svalbard” na pok³adzie M/S KongsÝy,
Archipelag Svalbard, 10-26.08.2007
Referat zamówiony:
Krajewski K. P. – Association of phosphorites and petroleun source rocks in the Triassic of Svalbard.
Prowadzenie wycieczek:
Krajewski K.P. – wspó³prowadzenie wycieczki terenowej “Late Mesozoic dolerite intrusions in eastern Svalbard” na wyspie Halvm¯lneÝya, 15/08/2007.
Krajewski K.P. – wspó³prowadzenie wycieczki terenowej “Middle Triassic organic carbon-rich,
phosphatic facies in western EdgeÝya” na wyspie EdgeÝya, 16/08/2007.
Krajewski K.P. – wspó³prowadzenie wycieczki terenowej “Middle Triassic organic carbon-rich,
phosphatic facies in eastern BarentsÝya” na wyspie BarentsÝya, 18/08/2007.
Krajewski K.P. – wspó³prowadzenie wycieczki terenowej “Mesozoic sedimentary sequence in the
Agardhfjellet area” na wschodnim Spitsbergenie, 19/08/2007.
17th Annual V.M. Goldschmidt Conference Cologne, Germany, 18-27.08.2007
Referat zamówiony:
Anczkiewicz R., Platt J. P., Thirlwall M. F. – Behaviour of the Sm-Nd and Lu-Hf geochronometers in
garnet during HT and UHT metamorphism
Poster:
Wilamowski A. – Biotite polytypes versus occurrence in granite body, Karkonosze, Poland.
XIV S³owacka Konferencja Hydrogeologiczna, Bañska Bystrica, 7-9.09.2007
Referat:
Macioszczyk, A., JóŸwiak, K., Przychodzka M. – Hydrogeologiczne aspekty wyznaczania zasiêgu
otuliny Parku Narodowego na przyk³adzie Kampinowskiego Parku Nrodowego.
Porowski A. – uczestnik
Zjazd Komisji Wód Mineralnych i Termalnych IAH, Stana de Vale, Rumunia,7 – 11.09.2007
Porowski A. – uczestnik
X Mie¿dunarodnaja Naucznaja Konferencja Diatomologov Stran SNG, Minsk, Bia³oruœ,
9-14.09.2007
Referat:
Marciniak B., Khursevich G., Fedenia S. – Diatomovye sukcesji i¿ otlozhenii Avgustovskovo interglacja³a Polszi.
Mechanics of Variscan Orogeny: a modern view on orogenic research. Orléans, France,
13-15.09.2007
¯elaŸniewicz A. – cz³onek Rady Naukowej Komitetu Organizacyjnego
Postery:
¯elaŸniewicz A., Nowak I. & Larionov A. – The Sudetes: not all HP rocks can be ascribed to the Variscan orogeny.
¯elaŸniewicz A., Nowak I. & Larionov A. – The relationships between two suspect terranes in the
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West Sudetes: new data from the Nové Mìsto Group and the Stronie Group of the Orlica-Œnie¿nik
Dome.
CIMP Joint Meeting of Spores/Pollen and Acritarch Subcommissions, Lizbona, Portugalia,
24-28.09.2007
Referaty:
Oliwkiewicz-Miklasiñska M. – Palynostratigraphy of Devonian deposits in Hermanowa-1 borehole
(southern part of the Carpathian Foredeep, Poland)
Oliwkiewicz-Miklasiñska M. – Kerogen studies of Devonian–Carboniferous deposits from the Palaeozoic basement of the Carpathian Foredeep, Poland
IX International Subfossil Cladocera Workshop, Walencja, Hiszpania, 24 – 29.09.2007
Szeroczyñska K. – przewodniczenie sesji, prowadzenie zajêæ laboratoryjnych
Referat zamówiony:
Szeroczyñska K. – Lobelia Lakes – status and history on the basis subfossil Cladocera.
Referat:
Zawisza E. – Climate and human impact on the Lake Jelonek (N Poland) recorded in the remains of
Cladocera.
Poster:
Szeroczyñska K. & K. Milecka – The history of the Moczad³o and Sierzywk – lobelia lakes (Tuchola
Forest, North Poland) in the light of Cladocera and pollen analyses.
Výskum, využivanie a ochrana jaskýò. 6 vedecká konferencia, Ždiar, S³owacja 1–5.10.2007
Referaty:
Bosák P., Bella P., Glazek J., Pruner P., Hercman H., Komar M. – Datování výplní Belianské jeskynì:
význam pro poznání geneze jeskynì.
Gradzinski M., Duliñski M., Hercman H., ¯ywiecki M., Barya J. – Cave development influenced by
hydrocarbon oxidation: an example from the Polish Tatra Mts.
Gradzinski M., Hercman H., Duliñski, Kolbek P., Rajnoga P., Sujka G., Wróblewski W. – Deposition
and age of travertines from a village of Ružbachy – pilot results.
IGCP 469 – Late Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments, Leiden Meeting,
Holandia, 15-19.10.2007
Referaty:
Kêdzior A. – An attempt to compare the sedimentary environments – the examples from the some Late
Carboniferous basins of Variscan Europe.
Kêdzior A. – Sedimentary environments – current state of our research.
Paszkowski M. – North Gondwanian Variscides – the frame for Westphalian paleogeography?
“Challenge Our Myths” Energy Conference & Exhibition, AAPG European Region, Athens,
Greece, 18-21.11.2007
Poster:
Paszkowski M. – The Lower Carboniferous organic-rich basinal deposits of the Moravo-Silesian shelf
(S Poland)
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SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU
Warszawa

30.05.2007

16.09.2007
17.10.2007

dr R. Bachliñski, dr hab.W. Smulikowski – Geochemia i geochronologia ró¿nych odmian gnejsów paczyñskich we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy (Sudety zachodnie). Posiedzenie wspólne z PTMin.
Oddzia³ Warszawski
dr J. Œwidrowska – Œwidrowska, J., Hakenberg, M., Poluhtoviè, B., Seghedi, A. & Višnâkov, I. – Paleotektoniczne warunki rozwoju basenów mezozoicznych wzd³u¿ SW brzegu kratonu wschodnioeuropejskiego
(od Pilicy po ujœcie Dunaju).
mgr J. Pawlak – Datowanie zanieczyszczonych osadów wêglanowych metod¹ U-Th
mgr E. Zawisza – Sprawozdanie z wyprawy polarnej – Spitsbergen kraina ostrych gór i œniegu.

Referaty wyg³oszone w Oœrodku Badawczym w Krakowie
20.03.2007
27.03.2007
03.04.2007
17.04.2007
05.06.2007
12.06.2007

08.05.2007
15.05.2007

22.05.2007
27.11.2007

dr P. £uczyñski, mgr W. Koz³owski, prof. St. Skompski (WGUW) – Wysokoenergetyczne zdarzenia sedymentacyjne w lagunowych sukcesjach górnego syluru Podola.
prof. St. Kwiatkowski – Nodule krzemionkowe w ska³ach wêglanowych.
mgr J. Hejnar – Cechy taksonomiczne wapiennych cyst Dinoflagellata i ich znaczenie stratygraficzne dla
skal wêglanowych jury górnej i beriasu Pieninskiego Pasa Skalkowego.
mgr A. Paprocka – Badania terenowe chemizmu wód jeziornych na przyk³adzie jeziora Wigry.
mgr J. Jêdrys (AGH) – Zastosowanie wybranych metod geofizycznych do rozpoznania facjalnego utworów
górnojurajskich na Wy¿ynie Krakowsko-Czêstochowskiej.
mgr B. Budzyñ (ING UJ) – Znaczenie i wzrost precyzji w geochronologii total U-Th-Pb przy zastosowaniu
mikrosondy elektronowej na przyk³adzie egzotyków ska³ metamorficznych z wyniesienia œl¹skiego
(zachodnie Karpaty zewnêtrzne).
mgr P. Prêdki – Wp³yw energii wybrze¿a na progradacjê delt. Modelowanie numeryczne transportu
wzd³u¿brzegowego.
dr A. Porowski – Zastosowanie geotermometru izotopowego 18O w systemie SO4-H2O do oceny temperatury wód termalnych o niskiej entalpii w Sudeckim Regionie Geotermicznym i Prowincji Geotermicznej
Ni¿u Polskiego.
mgr M. Szczerba – Przemiany galeny w z³o¿u Zn-Pb kopalni “Pomorzany”.
mgr B. Budzyñ (ING UJ) – Wp³yw fluidów na stabilnoœæ monacytu podczas metamorfizmu w warunkach
dolnej facji amfibolitowej na podstawie badañ eksperymentalnych.

REFERATY WYG£OSZONE POZA INSTYTUTEM
Dr R. Anczkiewicz

•
•

Rola wielkoskalowych uskoków przesuwczych w akomodacji postkolizyjnego skracania: Przyk³ad uskoku Czerwonej
Rzeki w pó³nocnym Wietnamie. Referat na posiedzeniu PTG, UWr., Wroc³aw, 05.2007
Znaczenie dyfuzyjnej homogenizacji i resorpcji dla dok³adnego datowania Sm-Nd i Lu-Hf granatów. Referat na posiedzeniu PTG, UJ., Kraków, 3.12.2007

Dr M. A. Kusiak

•
•

Dating monazite. Referat zaproszony, FNP, Warszawa, 9.10.2007
(Almost) everything you wanted to know about CHIME but were afraid to ask. Referat zaproszony, State Geological Institute of Dionyz Stur, Bratislava, Slovakia, 17.10.2007

Prof. T. Madeyska

•

Sekwencje lessowo-glebowe jako archiwum zmian klimatycznych. Referat zaproszony, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw, 01.03.2007.

Dr M. Paszkowski

•
•

& A. Lewandowska, M. Gradziñski – Dolny karbon i kras mezozoiczny Wy¿yny Krakowskiej. Sesja terenowa Krakowskiego Oddzia³u PTG w kamienio³omie “Czatkowice” 21.04.2007
Waryscydy gondwañskie – kompleks akrecyjny po³udniowego brzegu Paleotetydy. Referat na posiedzeniu PTG, Kraków,
10.12.2007

Dr E. Sienkiewicz

•

&Witkowski A., Wojtal A. – Biodiversity of the diatom genus Eunotia in Poland. Referat zaproszony, Department of
Ocean Sciences, University of Marine, Science and Technology oraz Gakugei University, Tokio, 19-20.02.2007.
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Prof. J. Œrodoñ

•

Relations illite-smectite as a basin analysis tool: an example from Podhale-Orava basin in the Carpathians. Referat
zaproszony, seminarium CGS CNRS, Strasbourg, 30.01.2007

Dr hab. J. Tyszka

•

Modelowanie skamienia³oœci. Referat zaproszony na posiedzeniu PTG, Kraków, 19.11.2007

Mgr M. Warcho³ (doktorant)

•

Anatomy of a shelf-margin delta. Referat wyg³oszony w czasie pobytu w UNIS (University Centre on Svalbard),
Longyearbyen, Norwegia, 21.07.2007

Prof. A. ¯elaŸniewicz

•
•

Ska³y wysokociœnieniowe w Sudetach – metamorfizm nie tylko waryscyjski. Referat zaproszony na posiedzeniu PTG,
Wroc³aw, 21.12.2007.
Œwiatowy Rok Planety Ziemia zarys programu. Posiedzenie Prezydium PAN, Warszawa, Muzeum Ziemi, 13.11.2007.
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IX. DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA
DZIA£ALNOŒÆ PRACOWNIKÓW
Prof. dr hab. N. Bakun-Czubarow

•

Opieka wraz z dr R. Anczkiewiczem nad uczestnikami Studium Doktoranckiego w ING: mgr K. Walczak i mgr P. Perkowskim

Dr P. Bylina

•
•

Kurs “Proszkowa dyfraktometria rentgenowska”; dla pracowników i studentów Wydzia³u Chemii UW
Opieka nad prac¹ magistersk¹ na Wydziale Geologii UW K. Sadury

Dr M. Doktor

•
•
•

Wyk³ady, æwiczenia i konsultacje na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH: dla studentów II, III, IV
i V roku
Wyk³ad: “Budowa geologiczna regionów polarnych” dla studentów geologii i geografii Uniwersytetu Jagielloñskiego
Zajêcia dla nauczycieli szkó³ podstawowych i gimnazjów: “Ciekawe a nieznane obszary geoturystyczne w wybranym regionie Polski” i “Œrodowisko przyrodnicze i budowa geologiczna Antarktydy”.

Dr J. Domañska-Siuda

•
•

Zajêcia z zakresu geochronologii dla studentów Wydzia³u Geologii UW w pracowni czystej chemii i spektrometrii
masowej Laboratorium GeoLab ING PAN
Organizacja wystawy “Z³oto, diamenty, szafiry” podczas X Lwóweckiego Lata Agatowego w Lwówku Œl¹skim 1315.07.2007

Dr hab. H. Hercman

•

Opieka nad uczestnikiem Studium Doktoranckiego w ING: mgr J. Pawlakiem i mgr M. Maruszkiewicz – WG UW

Dr hab. H. Hercman, dr M. G¹siorowski

•

Udzia³ w zdjêciach (w Tatrach i w Warszawie) do filmu popularno-naukowego “Rewolwer klimatu”, scenariusz i re¿yseria
S³awomir Swerpel, Akademicka Telewizja Edukacyjna, Gdañsk.

Dr A. Kêdzior

•

Kurs: “Geologia i geomorfologia” dla studentów 2 roku Ochrony Œrodowiska w Krakowskiej Szkole Wy¿szej – wyk³ady
i æwiczenia

Mgr B. Kietliñska-Michalik – Muzeum Geologiczne

•
•

Prowadzenie 19 lekcji muzealnych: “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” oraz 1 lekcji: “Meteoryty w zbiorach
Muzeum Geologicznego ING PAN”
“Noc Muzeów” – 18/19 maja 2007 – scenariusz

Dr hab. K. Krajewski

•

Opieka nad uczestnikami Studium Doktoranckiego w ING: mgr P. Karczem i mgr E. WoŸny

Dr hab. P.M. Leœniak

•

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

Prof. dr hab. M. Lewandowski

•
•

Wspó³promotorstwo pracy doktorskiej mgr P. Zió³kowskiego na Wydziale Geologii UW.
Promotorstwo pracy doktorskiej mgr K. Michalskiego w Instytucie Geofizyki PAN
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Prof. dr hab. T. Madeyska

•

Przewodniczenie Komitetowi G³ównemu Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej.

Doc. dr hab. B. Marciniak

•

Promotorstwo pracy doktorskiej E. Sienkiewicz, obrona 19.01.2007.

Dr Ryszard Or³owski

•

Prowadzenie lekcji geografii dla klas I–III L.O. i liceum dla pracuj¹cych.

Dr M. Paszkowski

•
•

Kurs terenowy geologii regionalnej: Gór Œwiêtokrzyskie i monoklina Œl¹sko-Krakowskiej oraz redakcja materia³ów dydaktycznych dla studentów geologii Uniwersytetu Louvain, Belgia
Komentarz naukowy do wystawy “Jak wygl¹da³ Kraków 300 milionów lat temu?” w ramach “Nocy Muzeów” 18/19 maja
2007, Kraków

Mgr A. Pisarzowska

•

Zajêcia z podstaw paleontologii, dla studentów 1. roku geologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego

Prof. dr hab. S. Porêbski

•
•

Opieka nad uczestnikami Studium Doktoranckiego w ING: mgr P. Prêdkiego, mgr M. Warcho³a oraz prac¹ doktorsk¹ mgr
P. Lisa (PIG)
Wyk³ad: “Podstawy stratygrafii sekwencji” dla studentów 4. roku geofizyki Zak³adu Geofizyki AGH,, studentów 3. roku
geologii ING UJ i s³uchaczy studium podyplomowego “Geofizyka Naftowa”, AGH.

Dr M. Stempieñ-Sa³ek

•

Cykl wyk³adów dla nauczycieli szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych: “Trzêsienia Ziemi w ró¿nych regionach Polski” na zaproszenie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Dr M. Stempieñ-Sa³ek i dr M. Masiak

•

Wyk³ad “Procesy geologiczne: obieg wody w przyrodzie i procesy rzeŸbotwórcze” dla Szko³y Podstawowej 314 w ramach
obchodów Dnia Ziemi 2007, 24.04.2007.

Prof. dr hab. K. Szeroczyñska

•
•
•

Wyk³ady: “Wybrane elementy paleogeografii czwartorzêdu – paleolimnologiczne (faunistyczne) metody badañ”, Toruñ
UMK, Instytut Archeologii, semestr letni.
Opieka nad uczestnikiem Studium Doktoranckiego w ING: J. Paj¹kowskim – obrona 1.02,2007, E. Zawisz¹ i M. Suchor¹
Konsultacje naukowe doktorantki z IGiZP, Warszawa

Prof. dr hab. J. Œrodoñ

•
•

Opieka nad uczestnikami Studium Doktoranckiego w ING : mgr R. Puk¹ i mgr. M. Szczerb¹ oraz pracami doktorskimi mgr
S. Kowalskiej (INiG) i mgr Edwina Zeelmaekersa (Univ. Leuven)
Wycieczka terenowa na Podhalu dla studentów geologii Uniwersytetu Leuven z Belgii, 22.06.2007

Prof. dr hab. A. Tokarski

•

Prezentacja multimedialna: “Kraków przed kataklizmem: czy grozi nam trzêsienie Ziemi?” w ramach “Nocy Muzeów”,
18/19 maja 2007, Kraków

Dr hab. J. Tyszka

•
•
•
•
•
•

Wyk³ady z mikropaleontologii dla studentów geologii 4. roku studiów magisterskich Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie
Opieka naukowa nad 2 pracami magisterskimi, kierunek: Ochrona Przyrody, Uniwersytet Jagielloñski
Wspó³prowadzenie seminarium magisterskiego z paleontologii, Uniwersytet Jagielloñski
Opieka naukowa nad doktoratem pracownika PIG w Warszawie
Przygotowanie i prowadzenie lekcji pt. “Skarby Ziemi” dla II kl. SP w Bibicach k. Krakowa
Wspó³organizacja “Nocy Muzeów”, 18/19 maja 2007, Kraków
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•

Wspó³redagowanie strony internetowej – “eForams” (w j. angielskim), edukacyjnego portalu internetowego popularyzuj¹cego wiedzê o otwornicach oraz modelowaniu ich morfogenezy http://www.eforams.icsr.agh.edu.pl/.

Mgr E. Zawisza

•

Prowadzenie lekcji z zakresu przyrody i geografii w szkole podstawowej i gimnazjum (1 semestr).

Prof. dr hab. A. ¯elaŸniewicz

•
•

Wyk³ady i seminaria z zakresu tektoniki, geologii strukturalnej, geotektoniki, geologii regionalnej Polski oraz kurs terenowy “Geologia górotworów alpejskich” w Instytucie Geologii UAM w Poznaniu.
Opieka nad 1 prac¹ doktorsk¹ oraz 2 pracami magisterskimi w UAM w Poznaniu.

STUDIUM DOKTORANCKIE
W Studium Doktoranckim w 2007 roku uczestniczy³o 15 osób; w tej liczbie 12 osób to studenci
stacjonarni (10 z nich otrzymuje w ING stypendium doktoranckie), 3 jest uczestnikami w trybie niestacjonarnym, bez stypendium, w tym 1 jest stypendyst¹ zagranicznym.
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. Koszty badañ koniecznych do przygotowania rozpraw pokrywa g³ównie Instytut.
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

2006
12
6
6

2007
15*
12
3

* w tym 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, 71 kolekcji porównawczych (niepublikowanych),
23 kolekcje wystawowe oraz 2 kolekcje dydaktyczne. W roku 2007 udostêpniono 4 kolekcje do badañ
naukowych oraz kontynuowane by³y badania do prac magisterskich prowadzone przez studentów
Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Wydarzeniem roku 2007 by³o po raz pierwszy uczestnictwo Muzeum w NOCY MUZEÓW –
(18/19 maja 2007), której mottem, w nawi¹zaniu do 750-lecia lokacji Krakowa, by³o “Na czym i z czego
Kraków zbudowano?”.
Obok sta³ej wystawy “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”, jedynej w kraju ekspozycji
przedstawiaj¹cej wyniki badañ geologicznych tego regionu zaprezentowano specjalnie przygotowan¹
na t¹ okazjê wystawê plenerow¹ nt. “Z czego Kraków budowano czyli kamieñ w architekturze Krakowa”. Na fotografiach (w wiêkszoœci autorstwa dr M. Doktora) przedstawiono elementy architektoniczne wybranych budowli krakowskich oraz obecny wygl¹d kamienio³omów, z których pozyskiwano
kamieñ. Dodatkowo wyeksponowano du¿e okazy ska³ wykorzystywanych do wznoszenia i ozdabiania
budowli krakowskich od czasów preromañskich do chwili obecnej. Komentarz naukowy do wystaw
wyg³osili prof. dr hab. Ryszard Gradziñski (ING PAN) i prof.dr hab. Jacek Rajchel (AGH)
Zwiedzaj¹cy mogli równie¿ znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie “Jak wygl¹da³ Kraków 300 milionów
lat temu?” z komentarzem naukowym dr M. Paszkowskiego oraz non stop ogl¹daæ prezentacjê multimedialn¹ nt. “Kraków przed kataklizmem: czy grozi nam trzêsienie Ziemi” z komentarzem prof. dr.
hab. A. Tokarskiego. W czasie “Nocy Muzeów” wystawy zwiedzi³o 3321 osób.
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W 2007 roku zorganizowano cztery wystawy czasowe:
“Islandia – naturalne laboratorium geologiczne” – styczeñ – maj 2007
Zaprezentowano fotografie wykonane przez mgr Micha³a Banasia podczas wyprawy “Niw¹ przez
Islandiê” 2004–2006 oraz przez prof. Teresê Madeysk¹ w trakcie Terenowych Warsztatów Geomorfologicznych na Islandii w sierpniu 2005r.
Wystawie towarzyszy³a otwarta dla publicznoœci sesja popularno-naukowa, na której referaty
wyg³osili:
Prof. dr hab. Antoni Tokarski – “Po³o¿enie Islandii na tle budowy tektoniki p³yt”
Mgr Micha³ Banaœ – “Zró¿nicowanie genetyczne jaskiñ Islandii”
Prof. dr hab. Wojciech Narêbski – “100-lecie dzia³alnoœci geologicznej na Islandii”
“Nodule krzemionkowe w ska³ach wêglanowych” – marzec 2007 – marzec 2008
W gablotach na sali wyk³adowej Oœrodka Badawczego ING PAN pokazano na fotografiach i 57
okazach sposób tworzenia i przekszta³cania siê nodul krzemionkowych. Komentarz naukowy: prof. dr
hab. St. Kwiatkowski.
“Z czego Kraków zbudowano czyli kamieñ w architekturze Krakowa” – maj-listopad 2007
Wystawa plenerowa przygotowana na Noc Muzeów 2007, na dziedziñcu budynku przy ul. Senackiej 3, ze wzglêdu na ogromne zainteresowanie oraz ciekaw¹ lokalizacjê i aran¿acjê zosta³a pozostawiona jako czasowa w okresie letnim.
“Narew – rzeka anastomozuj¹ca” – listopad 2007 – luty 2008
Na planszach i fotografiach przedstawiono metody i wyniki badañ sedymentologicznych nad ma³o
znanym typem rzeki anastomozuj¹cej, prowadzonych przez zespó³ geologów (w tym pracowników ING
PAN) w latach 1996 – 2000 w Narwiañskim Parku Narodowym. Ponadto pokazano profile utrwalone
z osadów rzecznych oraz sprzêt wykorzystywany do takich badañ.
Muzeum wziê³o równie¿ udzia³ w “Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich” (25.11.
2007). Obok wystawy sta³ej zwiedzaj¹cy mieli do dyspozycji non-stop prezentacjê wybranych obiektów
geoturystycznych Europy oraz przygotowan¹ specjalnie na ten dzieñ wystawê czasow¹ “Narew – rzeka
anastomozuj¹ca”.
Udostêpniono do celów wystawienniczych w innych placówkach kolekcje i eksponaty do wystaw:
“Profesor Józef Siemiradzki (1958–1933) – pozytywista i geolog” dla Muzeum Geologicznego
Wydzia³u Geologii UW (styczeñ – czerwiec 2007) oraz Muzeum Geologicznego ING UJ (wrzesieñ
2007 – sierpieñ 2008),
“Z czego Kraków budowano czyli kamieñ w architekturze Krakowa” dla Wydzia³u Historii
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (grudzieñ 2007 – luty 2008),
“Islandia – naturalne laboratorium geologiczne” dla Muzeum Przyrodniczego Ojcowskiego
Parku Narodowego (lipiec – paŸdziernik 2007).
W 2007 roku wystawy zwiedzi³o 4567 osób w tym 73 osoby z zagranicy.
Odby³o siê 20 lekcji muzealnych nt “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” i “Meteoryty
w zbiorach Muzeum Geologicznego ING PAN” (mgr B. Kietliñska-Michalik) oraz zajêcia dla nauczycieli szkó³ podstawowych i gimnazjów nt. “Ciekawe a nieznane obszary geoturystyczne w wybranym regionie Polski” i Œrodowisko przyrodnicze i budowa geologiczna Antarktydy” (dr M.
Doktor).
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X. DZIA£ALNOŒÆ WSPOMAGAJ¥CA BADANIA
DZIA£ALNOŒÆ LABORATORIÓW
W roku 2007 wykonana zosta³a adaptacja pomieszczeñ przeznaczonych na Laboratorium Geochemii Izotopów w Oœrodku Badawczym ING w Krakowie, zbudowano i wyposa¿ono laboratorium wysokiej czystoœci mechanicznej i chemicznej oraz
zrealizowana zosta³a instalacja i uruchomienie wielokolektorowego spektrometru masowego z jonizacj¹ w plazmie sprzê¿onej indukcyjnie (MC-ICPMS).
W zwi¹zku z trudnoœciami natury technicznej i wynikaj¹cymi z tego znacznie podwy¿szonymi
kosztami, zrezygnowano z budowy laboratorium wysokiej czystoœci chemicznej i mechanicznej w budynku przy ul. Twardej w Warszawie i podjêto decyzjê o przeniesieniu Termojonizacyjnego Spektrometru Mas do nowo utworzonego i wyposa¿onego Laboratorium Geochemii Izotopów w Oœrodku Badawczym w Krakowie. Przeniesienie TIMS’a do Krakowa zosta³o zrealizowane na prze³omie roku
2007–2008 po uprzednim przygotowaniu przyrz¹du do transportu przez serwis firmy GVI.
Otwarty zosta³ przetarg na zakup gazowego spektrometru mas SIRMS wraz z wyposa¿eniem oraz
przystawek preparacyjnych, dla których wykonywana jest adaptacja pomieszczeñ laboratoryjno-biurowych przeznaczonych na Laboratorium Geochemii Izotopów Trwa³ych, w budynku przy ul. Twardej
w Warszawie.
W ci¹gu roku przeprowadzono szereg remontów, napraw i zabiegów konserwacyjnych aparatury
naukowo-badawczej.
W laboratoriach Instytutu Nauk Geologicznych wykonane zosta³y w 2007 roku nastêpuj¹ce analizy i oznaczenia:
I. Laboratorium Geochemii Izotopów
Wykonano ogó³em 321 analiz, w tym: na spektrometrze TIMS 257 analiz stosunków izotopowych
Sr, 21 analiz Rb oraz 15 analiz stosunków izotopowych Nd oraz na spektrometrze MC-ICPMS 12 analiz
Sm i 52 analizy Nd. Przygotowano procedury pomiarowe dla Sm, Nd i Hf.
II. Zespó³ Laboratoriów
Laboratoria zlokalizowane w Warszawie
1. Laboratorium rentgenowskie i analizy termicznej
W laboratorium wykonano ³¹cznie 791 dyfraktogramów, w tym 101 transmisyjnych (w kapilarach), 14 dyfraktogramów ukoœnoteksturalnych, 376 dyfraktogramów refleksyjnych, 30 eksperymentów termicznych, z których wykonano 300 dyfraktogramów. Wykonano równie¿ 4 analizy termiczne.
2. Laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy
W Laboratorium zarejestrowano ok. 1300 obrazów SEI i obrazów BEI. Wykonano analizy
iloœciowe metod¹ mikrosondy energodyspersyjnej w ok. 3500 punktach analitycznych oraz analizy
jakoœciowe w ok. 800 ziarnach.
3. Laboratorium spektrometrii alfa (U-Th)
Wykonano 174 datowania metod¹ U-Th. Oznaczono wiek w 85 próbkach metod¹ Pb-210. Uruchomiono metodykê wydzielania kolagenu z prób kostnych. Zakupiono blok kontroli pró¿ni do spektrometru Dual.
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4. Laboratorium spektrofotometrii absorpcji atomowej
Wykonano analizy w 45 próbkach ska³ przeprowadzaj¹c 860 oznaczenia pierwiastków w roztworach – po 90 roz³o¿eniach próbek w kwasach. Wytr¹cono osad BaSO4 z 10 próbek wody. Wykonano 4
analizy próbek wód. Dla potrzeb kalibracji kolumn chromatograficznych wykonano ok. 120 pomiarów.
5. Laboratorium chemiczne
Przeprowadzono chemiczne wydzielanie uranu i toru do analiz metod¹ uranowo-torow¹ (174
analizy).
6. Laboratorium izotopów trwa³ych
a. W laboratorium spektrometrii masowej pierwiastków lekkich (wspólne ING PAN i IP PAN)
wykonano dla ING PAN oznaczenia d13C i d18O w 632 próbkach, ok. 39 oznaczeñ d18O i dHD
w próbkach wód, 182 oznaczenia d34S w siarczkach i siarczanach.
b. W laboratorium ekstrakcji gazów do badañ izotopów trwa³ych wyekstrahowano dwutlenek
wêgla z 632 próbek wêglanów, wodór z wody (39 próbek), przygotowano próbki wody do oznaczeñ
d18O (39 próbek). Wykonano preparatykê i wyekstrahowano SO2 z 154 próbek siarczków i siarczanów
Poddano obróbce mechanicznej 258 próbek ska³.
7. Laboratorium mikropaleontologiczne
Przeprowadzono maceracjê i separowanie mikroszcz¹tków w cieczach ciê¿kich z 115 próbek i wykonano 345 preparatów. Wykonano maceracjê ok. 90 próbek do analizy diatomologicznej.
8. Szlifiernia
Wykonano 184 szlify polerowane (do analiz mikrosond¹ elektronow¹), 21 p³ytek cienkich nakrytych, 30 p³ytek cienkich nakrytych du¿ych, 115 dostarczonych i wykonanych uprzednio szlifów wykoñczono i wypolerowano (mikrosonda), wykonano ciêcie 128 próbek (skalnych i koœci).
Laboratoria zlokalizowane w Krakowie
1. Laboratorium rentgenowskie
Wykonano 617 dyfraktogramów próbek proszkowych i 185 próbek orientowanych.
2. Laboratorium mikropaleontologiczne
Przeprowadzono maceracjê 248 próbek i wykonano 416 preparatów palinologicznych.
3. Laboratorium K-Ar
Wykonano datowania 12 próbek.
4. Laboratorium separacji minera³ów
Poddano obróbce oko³o 150 próbek uzyskuj¹c separaty monomineralne i preparaty do dalszych badañ instrumentalnych, wykonano równie¿ badania granulometryczne na 65 próbkach.
5. Laboratorium chemiczne
Wyseparowano minera³y ilaste z 77 próbek do badañ minera³ów ilastych i przygotowano 120 preparatów rtg. Przygotowano 249 próbek do badañ rtg.Wykonano ok. 121 oznaczeñ K, 14 ozn. Al i Fe, 9
ozn. Ti, 80 ozn. N. Wykonano 296 analiz CEC, 273 TSA- EGME i TSA-H2O, wymianê jonow¹ w 89
próbkach. Przygotowano 8 próbek do datowania met. K-Ar i 65 próbek do analiz zlecanych na zewn¹trz
(kwartowanie).
6. Szlifiernia
Wykonano 259 p³ytek cienkich, 15 zg³adów, dokonano 1693 ciêæ okazów, 13 preparatów minera³ów ciê¿kich.
7. Pracownia katodoluminescencji
Wykonano badania 85 preparatów.
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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 31.12.2007 r.):
Wydawnictwa zwarte14 275 jedn. inw.
Odbitki
13 006 jedn. inw.
Mapy
4 761 jedn. inw.
Wydawnictwa ci¹g³e
102 323 egz.
Udostêpnianie:
Iloœæ wypo¿yczeñ na miejscu
3 946 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ z innych bibliotek
153 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ dla innych bibliotek
492 egz.
W 2007 roku prowadzono wymianê czasopism i ksi¹¿ek z 86 kontrahentami zagranicznymi i 14
krajowymi. Otrzymano 153 tytu³y czasopism zagranicznych (401 egz.) i 30 tytu³ów czasopism polskich
(105 egz.). Prenumerowano 8 tytu³ów czasopism zagranicznych i 3 tytu³y polskie.
Biblioteka w Krakowie
Zbiory biblioteczne obejmuj¹ (stan na dzieñ 31.12.2007 r.):
Wydawnictwa zwarte
10 267 jedn. inw.
Odbitki
9 613 jedn. inw.
Mapy
3 170 jedn. inw.
Wydawnictwa ci¹g³e
88 708 egz.
Udostêpnianie:
Iloœæ wypo¿yczeñ na miejscu
1 115 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ z innych bibliotek
42 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ dla innych bibliotek
75 egz.
W 2007 roku prowadzono wymianê czasopism z 19 kontrahentami zagranicznymi z 12 krajów,
otrzymano 24 tytu³ów czasopism (89 egz.), a wys³ano 6 tytu³ów (34 egz.) czasopism, do 9 kontrahentów
zagranicznych. W ramach wymiany krajowej wys³ano dla 2 kontrahentów 3 tytu³y (7 egz.) czasopism,
a otrzymano 2 tytu³y (6 egz.) czasopism krajowych.
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 i Studia Quaternaria oraz wydawnictw okazjonalnych.
W 2007 roku wykonano sk³ad i oddano do druku:
Studia Geologica Polonica, 127 (152 str., 60 fig., 6 tab.), 13 ark.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77/1 (92 str., 57 fig, 13 tab.), 15 ark.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77/2 (125 str., 78 fig., 3 tab.), 18,8 ark.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77/3 (wykonano sk³ad 2 artyku³ów)
Geologia Sudetica, 38 (85 str., 57 fig., 20 tab.), 12 ark.
Studia Quaternaria 25/2008 (54 str.), 9 ark.

78

XI. SPIS PUBLIKACJI 2007
1. PRACE OPUBLIKOWANE
a) Monografie, ksi¹¿ki, podrêczniki, rozdzia³y w ksi¹¿kach
Bachliñski R., 2007. Kudowa-Oleœnice granitoid massif. In: Koz³owski A., Wiszniewska J. (red.), Granitoids in Poland, Archivum Mineralogiae Monograph No. 1, wyd. Komitet Nauk Mineralogicznych PAN i Wydzia³ Geologii UW,
Warszawa: 275–286.
Bachliñski R., Bagiñski B., 2007. K³odzko-Z³oty Stok granitoid massif. W: Koz³owski A., Wiszniewska J. (red.), Granitoids in
Poland, Archivum Mineralogiae Monograph No. 1, wyd. Komitet Nauk Mineralogicznych PAN i Wydzia³ Geologii
UW, Warszawa: 261–273.
Birkenmajer K., (ed.). 2007. Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Studia Geologica Polonica, 127:
7–152.
Boguckyj A., Dmytruk R., £anczont M., Madeyska T., Jacyšyn A. 2007. Paleogeograficzne uwarunkowania wspó³czesnych
krajobrazów w dolinie œrodkowego Dniestru. W: Myga-Piontek U. (red.), Doliny rzeczne. Przyroda-KrajobrazCz³owiek, wyd. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 7: 191–201.
Desmons J., Smulikowski W., 2007. High P/T metamorphic rocks. In: Fettes D., Desmons J. (eds.), Metamorphic rocks. A
Classification and Glossary of Terms, Cambridge University Press, UK: 32–35.
Domañska-Siuda J., 2007. The granitoid Variscan Strzegom-Sobótka massif. In: Koz³owski A., Wiszniewska J. (red.), Granitoids in Poland, Archivum Mineralogiae Monograph No. 1, wyd. Komitet Nauk Mineralogicznych PAN i Wydzia³
Geologii UW, Warszawa: 179–192.
Dowgia³³o J., 2007. Obszary perspektywiczne dla ujmowania wód przydatnych w lecznictwie i ciep³ownictwie oraz mog¹cych
stanowiæ Ÿród³o surowców chemicznych. W: Sadurski A., Paczyñski B.(red.), Hydrogeologia regionalna Polski, wyd.
Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 97–102.
Dowgia³³o J., 2007. Prowincja platformy paleozoicznej. W: Sadurski A., Paczyñski B.(red.), Hydrogeologia regionalna Polski, wyd. Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 34–37, 48–56.
Dowgia³³o J., 2007. Prowincja platformy prekambryjskiej. W: Sadurski A., Paczyñski B. (red.), Hydrogeologia regionalna
Polski, wyd. Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 34–37.
Dowgia³³o J., 2007. Przegl¹d regionalny wód zmineralizowanych, termalnych oraz uznanych za lecznicze. W: Sadurski A.,
Paczyñski B.(red.), Hydrogeologia regionalna Polski, wyd. Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 25–33.
Dowgia³³o J., 2007. Zagadnienia prawne i terminologiczne. W: Sadurski A., Paczyñski B. (red.), Hydrogeologia regionalna
Polski, wyd. Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 12–14.
Dowgia³³o J., Fistek J., 2007. Prowincja sudecka. W: Sadurski A., Paczyñski B.(red.), Hydrogeologia regionalna Polski, wyd.
Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 57–77.
Dowgia³³o J., Nowicki Z., 2007. Typy genetyczne i chemiczne wód podziemnych: Pogl¹dy oœrodka warszawskiego. W: Sadurski A., Paczyñski B.(red.), Hydrogeologia regionalna Polski, wyd. Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa:
43–52.
Gawêda A., Jêdrysek M. O., Zieliñski G., 2007. Polystage mineralization in tectonic zones in Tatra Mountains, Western Carpathians. In: Koz³owski A., Wiszniewska J. (red.), Granitoids in Poland, Archivum Mineralogiae Monograph No. 1,
wyd. Komitet Nauk Mineralogicznych PAN i Wydzia³ Geologii UW, Warszawa: 341–353.
Gedl P., Shevchenko T. V., 2007. Comparison of Oligocene organic-walled dinoflagellate cysts from epicontinental deposits of
SE Poland and NW Ukraine – preliminary results. Paleontological studies in Ukraine: history, present-day state and
prospects. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine, Kyiv: 261–264.
Madeyska T., 2006. Stratigraphy of the Zwierzyniec site sediments. In: Koz³owski S.K., (red.), Wylotne and Zwierzyniec Palaeolithic sites in Southern Poland, eds. Polish Academy of Arts and Sciences & Warsaw University, Kraków:
287–298.
Madeyska T., 2006. Sediments of the Wylotne Rock Shelter In: Koz³owski S.K., (red.), Wylotne and Zwierzyniec Palaeolithic
sites in Southern Poland, eds. Polish Academy of Arts and Sciences & Warsaw University, Kraków: 51–57.
Paprocka A., 2007. Stable carbon and oxygen isotopes in recent sediments of Lake Wigry, NE Poland: Implication for lake morphometry and environmental changes. Chap. 17. In: Dawson T.E., Siegwolf R.T.(eds.), Stable isotopes as indicators of
ecological change, eds. Academic Press: 267–281.
Smulikowski W., Desmons J., Fettes D., Harte B., Sassi F., Schmid R., 2007. Types, grade and facies of metamorphism. In: Fettes D., Desmons J. (eds.), Metamorphic rocks. A Classification and Glossary of Terms, eds. Cambridge University
Press, UK: 16–23.
Szeroczyñska K., 2007. Mo¿liwoœci interpretacyjne sybfosylnych wioœlarek (Cladocera) w rekonstrukcjach paleoœrodowiskowych. W: Makohonienko M., Makowiecki D., Kurnatowska Z. (red.), Studia interdyscyplinarne nad œrodowiskiem i kultur¹ cz³owieka w Polsce. Œrodowisko – Cz³owiek – Cywilizacja, tom 1., wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznañ: 243–253.

79

Szeroczyñska K., Sarmaja-Korjonen K., 2007. Atlas of Subfossil Cladocera from Central and Northern Europe. wyd.
Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y, Œwiecie: 1–84.
Szymczak K., Khudzhanazarov M., Michniak R., 2006. The neolithic of the Kyzyl-kums, Uzbekistan. Flint raw material from
the site of Ayakagytma. In: Körlin G., Weisgerber G. (eds.), Stone Age – Mining Age, eds. Deutsches BergbauMuseum Bochum, Bochum: 587–595.
Wiszniewska J., Kusiak M.A., Krzemiñska E., Dörr W., Suzuki K., 2007. Mesoproterozoic AMCG granitoids in the Mazury
complex, NE Poland – a geochronological update. In: Koz³owski A., Wiszniewska J. (red.), Granitoids in Poland, Archivum Mineralogiae Monograph No. 1, wyd. Komitet Nauk Mineralogicznych PAN i Wydzia³ Geologii UW,
Warszawa: 31–39.
Zuchiewicz W., Cuong N.Q., 2007. Geomorphic hazards in active fault zone: Red River Fault Zone in northern Vietnam. In:
Singh S., Starkel L. & Syiemlieh H.J. (eds.), Enviromental changes and geomorphic hazards, Bookwell, New Delhi:
193–215

b) Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej
Anczkiewicz R., Szczepañski J., Mazur S., et al. 2007. Lu-Hf geochronology and trace element distribution in garnet: Implications for uplift and exhumation of ultra-high pressure granulites in the Sudetes, SW Poland. Lithos, 95 (3-4): 363–380.
Anczkiewicz R., Viola G., Muntener O., et al. 2007. Structure and shearing conditions in the Day Nui Con Voi massif: Implications for the evolution of the Red River shear zone in northern Vietnam. Tectonics, 26 (2): art. no. TC2002.
Derkowski A., Franus W., Waniak-Nowicka H., Czímerová A., 2007. Texturalroperties vs. CEC and EGME retention of Na-X
zeolite prepared from fly ash at room temperature. International Journal Mineral Processing, 82, 57–68.
G³owniak E., Wierzbowski H., 2007. Comment on “The mid-Oxfordian (Late Jurassic) positive carbon-isotope excursion recognised from fossil wood in the British Isles” by C.R. Pearce, S.P. Hesselbo, A.L. Coe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 221: 343–357. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 248: 247–251.
Jurewicz E., Hercman H., Nejbert K., 2007. Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. – dating the Holocene tectonic
activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland). Acta Geologica Polonica, 57 (2):
187–204.
Kacprzak A., Derkowski A., 2007. Cambisols developed from cover-beds in the Pieniny Mts. (southern Poland) and their mineral composition. Catena, 71, 292–297.
Kamenik Ch., Szeroczyñska K., Schmidt R., 2007. Relationships among recent Alpine Cladocera remains and their environment: implications for climate-change studies. Hydrobiologia, 594 (1): 33–46.
Kêdzior A., Gradziñski R., Doktor M., Gmur D., 2007. Sedimentary history of a Mississippian to Pennsylvanian coal-bearing
succession – an example from the Upper Silesia Coal Basin, Poland. Geological Magazine, 144: 487–496.
Koszowska E., Wolska A., Zuchiewicz W., Cuong N.Q., Pecskay Z., 2007. Crustal contamination of Late Neogene basalts in the
Dien Bien Phu Basin, NW Vietnam: Some insights from petrological and geochronological studies. Journal of Asian
Earth Sciences, 29: 1–17.
Leœniak P.M., 2007. Comment on the paper “Sulphur isotopic composition of H2S and SO42- from mineral springs in the Polish
Carpathians” of L. Rajchel, J. Rajchel, J. Szaran, S. Ha³as. Isotopes in Environmental and Health Studies, 43: 75–77.
£¹cka B., £anczont M., Madeyska T., Boguckyj A., 2007. Geochemical composition of Vistulian loess and micromorphology of
interglacial palaeosols at the Kolodiiv site (East Carpathian Foreland, Ukraine). Geological Quarterly, 51 (2):
127–146.
Miros³aw-Grabowska J., Niska M., 2007. Isotope and Cladocera data and interpretation from the Eemian optimum and postoptimum deposits, Kaliska palaeolake (Central Poland). Quaternary International, 175 (1): 155–167.
Miros³aw-Grabowska J., Niska M., 2007. Reconstruction of environmental conditions of Eemian palaeolake at Studzieniec
(Central Poland) on the basis of stable isotope and Cladocera analyses. Quaternary International, 162–163: 195–204.
Pushkarev P. Yu., Ernst T., Jankowski J., Jozwiak W., Lewandowski M., Nowozynski K. and Semenov V. Yu., 2007. Deep Resistivity Structure of the Trans-European Suture Zone in Central Poland. Geophysical Journal International, 169:
926–940.
Szeroczyñska K., Tatur A., Weckström J. G¹siorowski M., Noryœkiewicz A., Sienkiewicz E., 2007. Holocene environmental
history in northwest Finnish Lapland reflected in the multi-proxy record of small subarctic lake. Journal of Paleolimnology, 38 (1): 25–47.
Vylita T., Zak K., Cilek V., Hercman H., Miksikova L., 2007. Evolution of hot-spring travertine accumulation in Karlovy
Vary/Carlsbad (Czech Republic) and its significance for the evolution of Tepla valley and Ohre/Eger rift. Zeitschrift
fur Geomorphologie, 51 (4): 427–442.
Wierzbowski H., 2007. Effects of pre-treatments and organic matter on oxygen and carbon isotope analyses of skeletal and inorganic calcium carbonate. International Journal of Mass Spectrometry, 268: 16–29.
Wierzbowski H., Joachimski M., 2007. Reconstruction of late Bajocian–Bathonian marine palaeoenvironments using carbon
and oxygen isotope ratios of calcareous fossils from the Polish Jura Chain (central Poland). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 254: 523–540.
Xu D., Gu X., Li P., Chen G., Xia B., Bachliñski R., He Z., Fu G., 2007. Mesoproterozoic–Neoproterozoic transition: Geochemistry, provenance and tectonic setting of clastic sedimentary rocks on the SE margin of the Yangtze Block, South China.
Journal of Asian Earth Sciences, 29: 637–650.
Xu D., Xia B., Bakun-Czubarow N., Ma C., Li P., Bachliñski R., Chen G., 2006. Metamorphic characteristics of the Chenxing
metabasite massif in Tunchang area, Hainan Island, South China and its tectonic implication. Acta Petrologica Sinica,
22 (12): 2987–3006.
Xu D., Xia B., Bakun-Czubarow N., Bachliñski R., Li P., Chen G., and Chen T., 2007. Geochemistry and Sr-Nd isotope syste-

80

matics of metabasites in the Tunchang area, Hainan Island, South China: implications for petrogenesis and tectonic setting. Mineralogy and Petrology, DOI 10.1007/s00710-007-0198-0: 1–31, available online.
Zunic Z.S., Yarmoshenko I.V., Birovljev A., Bochicchio F., Quarto M., Obryk B., Paszkowski M., Celikovic I., Demajo A., Ujic
P., Budzanowski M., Olko P., McLaughlin J.P., Waligorski M., 2007. Radon survey in the high natural radiation region
of Niška Banja, Serbia. Journal of Environmental Radioactivity, 92(3): 165–174.
¯yliñska A., Masiak M., 2007. Cambrian trilobites from Brzechów, Holy Cross Mountains (Poland) and their significance in
stratigraphic correlation and biogeographic reconstructions. Geological Magazine, 144 (4): 661–686.

c) Publikacje w czasopismach recenzowanych – zagranicznych i polskich
Badura J., Przybylski B., Tokarski A.K., Œwierczewska A., 2007. Tarasy rzeczne Nysy K³odzkiej oraz drobne plejstocenskie
struktury tektoniczne w strefie sudeckiego uskoku brze¿nego i prze³omu bardzkiego w Janowcu. Przegl¹d Geologiczny, 55: 228–235.
Birkenmajer K., 2007. The Czertezik Succession in the Pieniny National Park (Pieniny Klippen Belt, West Carpathians): stratigraphy, tectonics, palaeogeography. Studia Geologica Polonica, 127: 7–50
Birkenmajer K., Pécskay Z., Grabowski J., Lorenc M.W., Zagro¿d¿on P.P., 2007. 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. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 1–16.
Birkenmajer K., Gedl P., 2007. Age of some deep-water marine Jurassic strata at Mt Hulina, Ma³e Pieniny Range (Grajcarek
Unit, Pieniny Klippen Belt, West Carpathians, Poland), as based on dinocysts. Studia Geologica Polonica, 127: 51–70.
Dowgia³³o J., Kaczor D., Porowski A., 2007. Solanki termalne na Ni¿u Polskim w œwietle nowych badañ. Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii, XIII (2): 53–63.
Gedl P., 2007. Dinocysts from Upper Cretaceous deep-water marine variegated facies (Malinowa Shale Formation), Pieniny
Klippen Belt, Poland: example from the Potok Trawne creek. Studia Geologica Polonica, 127: 139–152.
Gedl P., 2007. Early Jurassic dinoflagellate cysts from the Kraków-Silesia Monocline, southern Poland: a record from the Blanowice Formation at Mrzyg³ód. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 147–159.
Gedl P., 2007. Organic-walled Dinoflagellate cysts from some Jurassic and Cretaceous strata of the Grajcarek Unit at
Ha³uszowa, Pieniny Klippen Belt (West Carpathians, Poland). Studia Geologica Polonica, 127: 101–117.
Grabowski J., Haas J., Marton E., Pszczó³kowski A., 2007. Magnetostratygrafia wapieni pelagicznych z pogranicza jury i kredy
w profilu Lokut (Góry Bakoñskie, Wêgry). Tomy Jurajskie, IV: 136–137.
Gradziñski M., Hercman H., Nowak M., Bella P., 2007. Age of black coloured laminae within Speleothems from Domica Cave
and its significance for dating of prehistoric human settlement. Geochronometria, 28: 39–45.
Krajewski K. P., Karcz P., WoŸny E. and Mørk A., 2007. Type section of the Bravaisberget Formation (Middle Triassic) at Bravaisberget, western Nathorst Land, Spitsbergen, Svalbard. Polish Polar Research, 28: 79–122.
Kusiak M.A., 2007. CHIME – chemiczna metoda datowania minera³ów. Przegl¹d Geologiczny, 55: 383–389.
Lekki J., Kusiak M. A., 2007. Monazite dating using micro-PIXE. Mineralogia Polonica Special Papers, 30: 85–87.
Lacka B., Lanczont M., Madeyska T., 2007. Formy morfologiczne autogenicznych weglanów i ich sk³ad izotopowy (trwa³e
izotopy wegla i tlenu) w lessach Podkarpacia i Podola. Annales UMCS, (B): 93–112.
Marciniak B., Je³owiczewa J., Lindner L., Sañko A., 2007. Stanowisko osadów jeziornych interglacja³u murawiñskiego (eemskiego) w Rumlówce ko³o Grodna (Bia³oruœ). Biuletyn PIG, 425: 75–86.
McLean D., Owens B., Bek J., Oliwkiewicz-Miklasiñska M., 2006. A structural reinterpretation of the enigmatic Carboniferous
miospore Pteroretis Felix & Burbridge 1961 emend. nov. Palynology, 30: 17–32.
Mikulska M., Bakun-Czubarow N., Ga³¹zka-Friedman J., Szlachta K., Dziel T., 2007. Mössbauerowskie badanie wietrzenia
meteorytów, porównanie z wynikami uzyskanymi na Marsie. Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Materia³y III Seminarium Meteorytowego: 76–81.
Murtezi M., 2007. The acid metavolcanic rocks of the Orlica-Œnie¿nik Dome (Sudetes): their origin and tectono-metamorphic
evolution. Geologia Sudetica, 38: 1–38.
Rauch-W³odarska M., Kalicki T., W³odarski W., Budek A., 2007. Fossil graben in loess at Brzezie (Carpathian Foredeep, South
Poland). Studia Quaternaria, 24: 37–45.
S³aby E., Falenty K., Falenty A., Breitkreuz C., Bachliñski R., Domañska-Siuda J., 2007. Model of magma generation and differentiation in permian volcanic rocks from Cracow area. Mineralogia Polonica Special Papers, 31: 247–249.
Soták J., Gedl P., Banská M., Starek D., 2007. Nové stratigrafické dáta z paleogénnych súvrstvi centrálnych Západných Karpát
na Orave – výsledky integrovaného mikropaleontologického štúdia na profile Pucov. Mineralia Slovaca, 39: 89–106.
Szeroczyñska K., Zawisza E., 2007. Paleolimnologia – Historia rozwoju jezior w Polsce w œwietle badañ fauny wioœlarek. Studia Limnologia et Telmatologica, 1: 51–60.
Œwidrowska J., 2007. Kreda w regionie lubelskim – sedymentacja i jej tektonicne uwarunkowania (Cretaceous in Lublin area –
sedimentation and tectonic conditions). Biuletyn PIG, 422: 63–78.
Tokarski A.K., Œwierczewska A. & Zuchiewicz W., 2007. Fractured clasts in neotectonic reconstructions: An example from the
Nowy S¹cz Basin, Western Outer Carpathians, Poland. Studia Quaternaria, 24: 47–52.
Warcho³ M., 2007. Architektura depozycyjna warstw magurskich strefy Siar na po³udnie od Gorlic (p³aszczowina magurska,
polskie Karpaty zewnêtrzne). Przegl¹d Geologiczny, 55: 601–610
Wierzbowski H., Dembicz K., Praszkier T., 2007. Wstêpne wyniki badañ nad wêglow¹ i tlenow¹ stratygrafi¹ izotopow¹
keloweju Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej, Tomy Jurajskie, IV: 19–24.
Zawisza E., Szeroczyñska K., 2007. The development history of Wigry Lake as shown by subfossil Cladocera. Geochronometria, 27: 67–74.
¯elaŸniewicz A., Nowak I., Larionov A. & Presnyakov S., 2007. The syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic

81

Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Œnie¿nik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons.
Geologia Sudetica, 38: 63–80.

d) Publikacje nie recenzowane: w materia³ach konferencyjnych, przewodnikach wycieczek
Anczkiewicz R., Platt J.P., Thirlwall M.F., 2007. Behaviour of the Sm-Nd and Lu-Hf geochronometers in garnet during HT and
UHT metamorphism. In: Geochimica Cosmochimica Acta, 71 (15): A25–A25 Suppl. S.
Bakun-Czubarow N., 2007. Ultradeep origin of select Variscan garnet peridotites viewed through majoritic-like garnets, Moldanubian and Saxothuringian zones of the Bohemian Massif. In: International Eclogite Field Symposium, Lochalsh,
Scotland, 29th June – 6th July 2007, Programme & Abstracts: 8–9.
Birkenmajer K., 2007. Mapa geologiczna Pieniñskiego Parku Narodowego w skali 1: 5000. W: Jubileusz 75-rocznicy Pieniñskiego Parku Narodowego i 40-rocznicy Pieninského Narodného Parku w Pieninach, Przewodnik PolskoS³owackiej sesji Posterowej, Kroœcienko n/Dunajcem: 5.
Boguckyj A., Dmytruk R, £anczont M., Madeyska T., Jacyšyn A., 2007. Paleogeograficzne uwarunkowania wspó³czesnych
krajobrazów w dolinie œrodkowego Dniestru. W: Krajobrazy dolin rzecznych. Materia³y Polsko-Ukraiñskiej Konferencji Naukowej, IX Seminarium Krajobrazowe, Sosnowiec-Czerniowce: 17.
Bmcru{ihÐ A., CmÐq`lmbhv ^., Cmjmwhl O., Ekhqori P., K`lvmlq L., L`deÐpi` R., 2007. Qqo`qhco`shvl` nmghu~
imowbpimcm corlqmbmcm imknjeipr b jepmbm-corlqmbÐ peo× bmjhlpim× bhpmvhlh. C: Oomajekh peoedl{mjeÐpqmuelmbmcm hlqeocj`u`jr, K{bhb, Chd`blhvhÐ uelqo KMS kel Ib`l` To`li`: 11-25.
Borsuk-Bia³ynicka M., Evans S. & Paszkowski M., 2007. Badania fauny krêgowców z dolnotriasowych utworów krasowych
stanowiska Czatkowice k. Krakowa. W: XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Œw. Katarzyna pod £ysic¹, 10-13.09.2007, Materia³y: 40–41.
Derkowski A., Œrodoñ J., Franus W., Banaœ M., 2007. Detecting undetectable: a new approach to the K-Ar dating of glauconite.
In: 44 CMS Annual Meeting, Santa Fe, New Mexico, Abstracts with Program.
Domañska-Siuda J., 2007. Pochodzenie i ewolucja stopu macierzystego granitu hornblendowo-biotytowego z zachodniej czêœci
masywu strzegomskiego. Przegl¹d Geologiczny, 55 (4): 284.
Gasiorowski M., Halkiewicz A., Kornijow R., 2007. Land use changes recorded in two lakes of the Polesie Lubelskie region
(East Poland, Central Europe). In: 4th International Limnogeology Congress, ILIC 2007, 11-14th July 2007, Barcelona, Programme and abstracts book: 191.
G¹siorowski M., Hercman H., 2007. Activity of 210Pb and dominating rocks of lake’s catchment. In: 9th International Conference “ Methods of absolute chronology”, 25-27th April 2007, Gliwice, Poland Abstracts & Programme: 25.
Gedl P., 2007. Dinocyst distribution in deep-water sediments of Polish Carpathians. In: 8. Paleontologická konferencia, jún
2007, Bratislava, Zborník abstraktov: 41–42.
Gedl P., 2007. Eocene and Oligocene dinocysts from epicontinental deposits of SE Poland. In: 8. Paleontologická konferencia,
Bratislava, jún 2007, Zborník abstraktov: 38–40.
Gedl P., Szczepanik P., 2007. Pyritized dinocysts as palaeoenvironmental proxy? Example from Middle Jurassic ore-bearing
clays at Ogrodzieniec, Kraków-Silesia Upland, Poland. In: 8. Paleontologická konferencia, Bratislava, jún 2007,
Zborník abstraktov: 89–90.
González-Álvarez I., Kusiak M.A., 2007. Episodic basinal brines in the Belt-Purcell Supergroup? A monazite approach. Mineralogia Polonica Special Papers, 30: 24.
Gradziñski M., Lewandowska A., Paszkowski M., Duliñski M., ¯ywiecki M., Nawrocki J., Krygier J. & Litwinowicz R., 2007.
Permski wulkanogeniczny kras antykliny Dêbnika – wstêpne wyniki badañ. W: 41 Sympozjum Speleologicznym,
18-21.10.2007 r., Kletno, Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, Materia³y: 51.
Hercman H., G¹siorowski M., Maruszkiewicz M., Pawlak J., Sujka G., 2007. O zastosowaniu metod izotopowych w badaniach
krasu – uwag garœæ. W: 41 Sympozjum Speleologicznym, 18-21.10.2007 r., Kletno, Sekcja Speleologiczna PTP,
Kraków, Materia³y: 59.
Hercman H., Madeyska T., 2007. Cold climate indicators in cave deposits. In: Karst and criokarst. 25-th Speleological
School, 8-th GLACKIPR Symposium, Sosnowiec-Wroclaw, Poland, Guidebook & Abstracts.: 68–69.
Jastrzêbski M., 2007. Structures and metamorphism in metapelites of the Staré Mìsto Belt near Bielice, the Sudetes, SW Poland.
In: Proceedings of the 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group, Czech Geological Survey,
35–37.
Kêdzior A., Oliwkiewicz-Miklasiñska M., 2007. Changes of the plant assemblages in Westphalian deposits from the eastern and
central parts of the Upper Silesia Basin. In: IGCP 469 Programme Meeting in England, Birmingham 2007, Abstracts:
21.
Khursevich G., Marciniak B., 2007. Diatom successions in lacustrine sediments of the Lower and Middle Pleistocene in boderland of Poland and Belarus. In: V Seminarium Polsko-Bia³oruskie, Warszawa 3.07.2007: 4–8.
Krajewski K. P., 2007. Inner Hornsund. In: A. Mørk (ed.), Triassic of Svalbard. SINTEF Petroleum Research, Trondheim,
Chapter 5, 10 pp.
Kusiak M.A., Bakun-Czubarow N., 2007. Chemistry of monazites as an provenance indicator – case study from the Upper Silesia Coal Basin (Poland). In: Journal of Stratigraphy, Supplement, 31: 151.
Kusiak M.A., Kêdzior A., González-Álvarez I., 2007. Geochemical signature of the coal-bearing strata from the Upper Silesia
Coal Basin (Poland and Czech Republic). In: Journal of Stratigraphy, Supplement, 31: 152.
Kusiak M.A., Rajchel J., 2007. Cracow Sightseeing. Stop 4.1-4.10. In: Eurogranites 2007. Excursion Guide, September 1-6,
2007: 39–44.
Kusiak M.A., Suzuki K., Dunkley D.J., Kachlík V., 2007. Geochronology of zircons from durbachites of Tøebíè Pluton, Bohemian Massif. In: International Symposium on Radiometric Dating Studies. Program with Abstracts: 16–17.

82

Kusiak M.A., Suzuki K., Kachlík V., Dunkley D.J., Budzyñ B., 2007. CHIME dating of monazite from the Benešov-type granitoid, Central Bohemian Plutonic Complex. In: Mineralogia Polonica Special Papers, 30: 40.
Lindner L., Sañko A., Je³owiczewa J., Marciniak B., 2007. Sytuacja geologiczna, palinologia i okrzemki w stanowisku osadów
jeziornych interglacja³u murawiñskiego (eemskiego) w Rumlówce ko³o Grodna na Bia³orusi. W: XIV Konferencja
“Stratygrafia Plejstocenu Polski”, Ciechocinek, 3-7.09.2007: 77–80.
Macioszczyk A., JóŸwiak K., Przychodzka M., 2007. Hydrogeologiczne aspekty wyznaczania zasiêgu otuliny Parku Narodowego na przyk³adzie Kampinoskiego Parku Narodowego. W: XIV S³owacka Konferencja Hydrogeologiczna, Banska Bystrica, 7-9.09. 2007.
Maliszewski A., Szlachta K., Ga³¹zka-Friedman J., Bakun-Czubarow N., 2007. Mössbauer studies of Polish enstatite meteorite
– Zak³odzie, In: ICAME 2007, Book of Abstracts, T6 – P14.
Marciniak B., 2007. Diatomostratygrafia osadów jeziornych interglacja³u eemskiego w Rumlówce ko³o Grodna (Bia³oruœ). W:
III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzêdu, Szklarska Porêba 19-22.06.2007: 22–23.
Marciniak B., 2007. Wyniki analizy diatomologicznej z dolnej czêœci osadów jeziornych interglacja³u augustowskiego w stanowisku ¯arnowo (Pó³n. – Wschodnia Polska). W: V Seminarium Polsko-Bia³oruskie, Warszawa 3.07.2007: 9–12.
Marciniak B., Khursevich G., Fedenia S., 2007. Diatomovye sukcesji i¿ otlozhenii Avgustovskovo interglacja³a Polszi. In: X
Mie¿dunarodnaja naucznaja konferencja diatomologov stran SNG, Minsk, 9-14.09.2007, Materia³y: 203–206.
Márton E., Rauch-W³odarska M., Ferencz E., Krejci O., Bubik M. & Tokarski A.K., 2007. Magnetic anisotropy of the Silesian
Nappe (Western Outer Carpathians). In: CzechTec 07, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic, Proceedings and excursion guide: 55–56.
Márton E., Rauch-W³odarska M., Krejci O., Tokarski A. K., Ferencz E. & Bubik M., 2007. The role of “en bloc” rotations and
oroclinal bending in shaping of the Western Outer Carpathians based on paleomagnetic and magnetic anisotropy observations. In: Geophysical Research, Abstracts: 9, 04118.
Masiak M. 2007. Sylurskie zespo³y akritarchowe z Gór Œwiêtokrzyskich. W: XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i
Biostratygrafów PTG.” Granice paleontologii”, Œw. Katarzyna pod £ysic¹, 10-13.09.2007. Materia³y konferencyjne: 87–88.
Masiak M. 2007. Objazd terenowy. Paleozoik Gór Œwiêtokrzyskich. Sylur synkliny bardziañskiej. W: XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG “Granice paleontologii”, Œw. Katarzyna pod £ysic¹ 10-13.09.2007,
Materia³y konferencyjne: 149–157.
Miros³aw-Grabowska J. 2007. Isotopic records of climatic and hydrological changes during Eemian – palaeolake at Imbramowice (SW Poland). In: 4th International Limno-geology Congress ILIC 2007 “Limnogeology: tales of an evolving Earth”, Barcelona-CosmoCaixa 11-14.07. 2007, Programme and abstracts book, 190.
Nowak I., ¯elaŸniewicz A., 2007. Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the
Orlica-Œnie¿nik Dome. In: CzechTec 07, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic, Proceedings and excursion guide:
62–64.
Oliwkiewicz-Miklasiñska M., 2007. Comparison of the Polish and Chinese Carboniferous miospores assemblages. XVI International Congress on the Carboniferous and Permian. In: Journal of Stratigraphy, 31, supp. I – Abstracts: 29.
Oliwkiewicz-Miklasiñska M., 2007. Kerogen studies of Devonian–Carboniferous deposits from the Palaeozoic basement of the
Carpathian Foredeep, Poland. In: CIMP Lisbon’07 Joint Meeting of Spores/Pollen and Acritarch Subcommissions,
Abstracts: 55–58.
Oliwkiewicz-Miklasiñska M., 2007. Palynostratigraphy of Devonian deposits in Hermanowa-1 borehole (southern part of the
Carpathian Foredeep, Poland). In: CIMP Lisbon’07 Joint Meeting of Spores/Pollen and Acritarch Subcommissions, Abstracts: 59–60.
Oliwkiewicz-Miklasiñska M., Kêdzior A., Gmur D., 2007. Changes of the peat-forming environments in the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin. In: XVI International Congress on the Carboniferous and Permian. Journal of Stratigraphy, 31, supp.I – Abstracts: 30.
Piotrowska N., Rutkowski J., Król K., Kupryjanowicz M., Pawlyta J., Pazdur A., Szeroczyñska K., Zawisza E., G¹siorowski M.,
Hercman H., Witkowski A., 2007. Environmental changes in Lake Wigry (NE Poland) and its surroundings. In: 9th International Conference. Methods of absolute chronology, 25-27th April 2007, Gliwice, Poland, Abstracts & Programme: 88.
Popa M.E. & Kedzior A., 2006. Preliminary results on the Steierdorf Formation in Anina, Romania. In: Mesozoic and Cenozoic
vertebrates and paleoenvironments, Ars Docendi, Bucharest: 197–201.
Rauch-W³odarska M., 2007. Characteristics of tectonic shortening in the Silesian Nappe (western outer Carpathians, South Poland). In: CzechTec 07, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic, Proceedings and excursion guide: 68–69.
Rospondek M., Szczerba M., Ma³ek K., Marynowski L., 2007. Comparison of computed equilibrium mixture distriution of
phenyldibenzothiophenes with relevant geological data. In: The 23rd International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2007), Torquay (U.K.), Book of Abstracts, p. 879–880.
Sienkiewicz E., G¹siorowski M., 2007. Little Ice Age recorded by the changes diatom, cladoceran and chironomid assemblages
in the surface sediments from the Smreczyñski Staw (the Tatra Mts., Poland). In: 4th International Limnogeology
Congress, ILIC 2007, 11-14th July 2007, Barcelona, Programme and abstracts book: 191.
S³aby E., Falenty K., Falenty A., Breitkreutz Ch., Bachliñski R., Domañska-Siuda J., 2007. A model of magma differentiation in
Permian volcanic rocks from Cracow area. In: Sbornik Muzea Ceskego Raje, Acta Musei Turnoviensis: 2, 24–25.
Stempieñ-Sa³ek M., 2007. Miospory w ordowiku otworu wiertniczego Wilków IG-1 w Górach Œwiêtokrzyskich? W: XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG. Granice paleontologii, 10-13.09.2007, Œw. Katarzyna pod
£ysic¹, Materia³y konferencyjne: 124–125.
Sujka G., G¹siorowski M., Hercman H., 2007. Karst development at the Raciszyn area (Kraków – Wieluñ Upland, S Poland) –
preliminary results. In: Time in Karst. 14-18.03.2007, Postojna, Slovenia, Materia³y konferencyjne.

83

Sujka G., G¹siorowski M., Hercman H., 2007. Karst development at the Raciszyn area (Kraków-Wieluñ Upland, S Poland) –
preliminary results. In: 9th International Conference Methods of absolute chronology, 25-27th April 2007, Gliwice,
Poland, Abstracts & Programme: 96.
Szeroczyñska K., Milecka K., 2007. Lobelia lakes – history recorded in plant and faunal (Cladocera) remains. Quaternary International (abstracts), 167-168: 409.
Szeroczyñska K., Milecka K., 2007. The history of the Moczad³o and Sierzywk – lobelia lakes (Tuchola Forest, North Poland) in
the light of Cladocera and pollen analyses. In: IX International Subfossil Cladocera Workshop, Univ. of Walencia
(Spain), Abstracts: 10.
Œrodoñ J., 2007. Charge of component layers of illite-smectite. In: Abstract Book of the 11th EUROCLAY Conference,
Aveiro, Portugal: 28.
Œrodoñ J., 2007. Illitization of smectite and history of sedimentary basins. In: Invited Lectures of the 11th EUROCLAY Conference, Aveiro, Portugal: 74–82.
Œwidrowska J., Hakenberg M., Poluhtoviè B., Seghedi A. & Višnâkov I., 2007. Mesozoic basins development on the southwestern edge of the East European Craton (Poland, Ukraine, Moldavia, Romania). In: Geo-Pomerania Szczecin 2007, Abstract Volume. Schriftenreiche der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, 53: 247–248.
Œwierczewska A., Tokarski A. K., Banaœ M. & Fodor L., 2007. Why fractured clasts? In: Tectonic Studies Group AGM 2007
Jan. 3rd-6th. University of Glasgow. Programme and Abstracts: 110.
Œwierczewska A., Tokarski A.K., Banaœ M. & Badura J., 2007. Fractured clasts: A tool for estimation of earthquake hazard. In:
2nd Alexander von Humbolt International Conference on the role of geophysics in natural disaster prevention,
Lima 2007: 52–53.
Œwierczewska A., Tokarski A.K., Dudek-Wing T., Hurai V. & Rauch M., 2007. Thermal structure of the Outer Carpathians (Poland, Slovakia and Ukraine) based on illite-smectite geothermometer. In: CzechTec 07, April 11-14, 2007, Tepl, Czech
Republic, Proceedings and excursion guide: 85–87.
Œwierczewska A., Tokarski A.K., Dudek-Wing T., Rauch M. & Hurai V., 2007. Zastosowanie geotermometru illitowosmektytowego do poznania struktury termicznej polskiego i s³owackiego segmentu Karpat zewnetrznych. W: Przegl¹d
Geologiczny, 55: 307.
Œwierczewska A., Wysocka A., Ilnicki S., Cuong N.Q., 2007. Zapis aktywnoœci tektonicznej wielkich stref uskokowych w
sk³adzie materia³u detrytycznego basenów sedymentacyjnych (neogen, p³n Wietnam). W: Przegl¹d Geologiczny, 55:
308.
Tokarski A.K., Œwierczewska A., 2007. Fractured clasts in neotectonics: Methodological approach. In: Geo-Pomerania
Szczecin 2007, Abstract Volume. Schriftenreiche derDeutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, 53: 253.
Tokarski A.K., Œwierczewska A., Zuchiewicz W. & Cuong N.Q., 2007. Earthquake hazard estimation in intraplate areas based
on fractured clasts: Case study from the Outer Carpathians, Poland. In: 2nd Alexander von Humbolt International
Conference on the role of geophysics in natural disaster prevention, Lima 2007: 25.
Tokarski A.K., Œwierczewska A., Zuchiewicz W. & Cuong N.Q., 2007. Recent tectonics of Outer Carpathians based on fractured clasts (first results). In: Tectonic Studies Group AGM 2007 Jan. 3rd-6th. University of Glasgow. Programme and
Abstracts: 26.
Tokarski A.K., Zuchiewicz W., Cuong N.Q. & Œwierczewska A., 2007. Fractured clasts and recent tectonics of the Outer Carpathians: a novel approach. In: CzechTec 07, April 11-14, 2007, Tepl, Czech Republic, Proceedings and excursion guide:
88–89.
Tokarski A.K., Zuchiewicz W., Cuong N.Q. & Œwierczewska A., 2007. Fractured clasts and neotectonics of the Outer Carpathians: A new tool in seismic risk assesment. In: Geo-Pomerania Szczecin 2007, Abstract Volume. Schriftenreiche der
Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, 53: 254.
Tyszka J., 2007. Evolutionary insight into theoretical and functional morphology of foraminifera. In: The Micropalaeontological Society’s Foraminifera and Nannofossil Groups Joint Spring Meeting, 7-9 June, 2007, Angers, France.
Tyszka J., Topa P., 2007. Evolutionary implications from theoretical morphology of foraminiferal tests. W: MIKRO-2007, 6th
Micropalaeontological Workshop, 18-20.06.2007, Gdañsk, Abstracts, 77–78.
Tyszka J., Topa P., 2007. Phylogenesis of foraminiferal morphogenesis. W: MIKRO-2007, 6th Micropalaeontological Workshop, 18-20.06.2007, Gdañsk, Abstracts, 73–75.
Wilamowski A., 2007. Biotite polytypes versus occurrence in granite body, Karkonosze, Poland. In: Geochimica et Cosmochimica Acta, 71 (15): A1113, Suppl. S.
Williams L.B., Œrodoñ J., Warren Huff W., Hervig R.L., 2007. Volatile light element distributions in Baltic Basin bentonites: a
potential connection to hydrocarbon sources. In: 44 CMS Annual Meeting, Santa Fe, New Mexico, Abstracts with Program.
Winter H., Ber A., Janczyk-Kopikowa Z., Khursevitch G., Krzywicki T., Lisicki S., Marciniak B., Nawrocki J., Nita M., Nitychoruk J., Sañko A., Skompski S., Stachowicz-Rybka R., 2007. Multidyscyplinarne badania interglacja³u augustowskiego (Pó³nocno-wschodnia Polska). W: XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, 3-7.09.2007,
Ciechocinek: 97–99.
Wojnarowska A., Ga³¹zka-Friedman J., Bakun-Czubarow N., 2007. Weathering of Martian and Earth surfaces studied by Mössbauer spectroscopy. In: ICAME 2007, Book of Abstracts, T6 – P25.
Zawisza E. 2007. Analiza subfosylnych wioœlarek (Cladocera, Custacea) jako Ÿród³o informacji o zmianach trofii w jeziorach.
W: Program zintegrowanego monitoringu œrodowiska przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000,
Biblioteka monitoringu, Abstrakt.
¯elaŸniewicz A., Nowak I., Larionov A., 2007. The relationships between two suspect terranes in the West Sudetes: new data
from the Nové Mìsto Group and the Stronie Group of the Orlica-Œnie¿nik Dome. In: Géologie de la France, 2: 177.
¯elaŸniewicz A., Nowak I., Larionov A., 2007. The Sudetes: not all HP rocks can be ascribed to the Variscan orogeny. In:

84

Géologie de la France, 2: 176.
¯elaŸniewicz A., Nowak I., Trong Tran H., Larionov A., 2007. New structural, geochemical and isotopic data from the Vietnamese section of the Red River Fault Zone and adjacent units, NW Vietnam. In: CzechTec 07, April 11-14, 2007, Teplá,
Czech Republic, Proceedings and excursion guide: 102–103.
¯yliñska A., Szczepanik Z., Masiak M., Salwa S. 2007. Granica kambr dolny/œrodkowy w Górach Œwiêtokrzyskich – nowe obserwacje. W: XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG Granice paleontologii, 1013.09.2007, Œw. Katarzyna pod £ysic¹, Materia³y konferencyjne: 145–147.
¯yliñska A., Szczepanik Z., Salwa S. & Masiak M. 2007. The Lower-Middle Cambrian boundary in the Holy Cross Mts (Poland) compared with the West Gondwana standard. In: Ediacaran-Ordovician of East Laurentia – S.W. Ford memorial volume, 12th International Conference of the Cambrian Chronostratigraphy Working Group, New York
State Museum Bulletin, 510: 93–94.

e) Prace popularno-naukowe
Birkenmajer K., 2007. Listy z Antarktydy. 7: Efekt cieplarniany. Wszechœwiat, 108 (4-6): 163–167.
Birkenmajer K., 2007. Listy z Antarktydy. 8: Dlaczego ogórek nie œpiewa? Wszechœwiat, 108 (7-9): 246–248.
Birkenmajer K., 2007. Listy z Antarktydy. 9: Bo¿e Narodzenie wœród pingwinów. Wszechœwiat, 108 (10-12): 318–321.
Birkenmajer K., 2007. Listy z Antarktydy. 10: Metoda naukowa. Wszechœwiat, 108 (10-12): 321–323.
Stempieñ-Sa³ek M., 2007. Cykl artyku³ów “Krainy geograficzne i ich osobliwoœci geologiczne”. Przyroda Polska, rocznik
2007, numery 1 – 6.
Stempieñ-Sa³ek M., 2007. Cykl artyku³ów “Polskie rezerwaty i stanowiska geologiczne”. Przyroda Polska, rocznik 2007,
numery 9 – 12.

f) Inne publikacje
Guterch A., Birkenmajer K., Cisak J., GaŸdzicki A., G³owacki P., Grad M., Grzeœ M., Jania J., Kostrzewski A., Krajewski K.,
Pêkala K., Piechura J., Wês³awski M., 2007. Wk³ad Polski do badañ struktury i ewolucji litosfery i kriosfery Arktyki i
Antarktyki w kontekœcie zadañ 4-miêdzynarodowego Roku Polarnego 2007–2009. W: Ogólnopolska Konferencja
Naukowa “Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych”, 9-10.11.2007, Wydz. VII
PAN, Warszawa: 339–368.
Tyszka J., Topa P., 2007. Algorytm przyrody.W: Akademia, 4 (12): 34–35.
Tyszka J., Topa P., 2007. Nature’s Algorithm. W: Academia, 4 (12): 34–35.
Szeroczyñska K., 2007. XX Zjazd Hydrobiologów polskich, Toruñ, 5-8 wrzeœnia 2006r. W: Studia Limnologica et Telmatologica, 1: 105.
¯elaŸniewicz A., Gradziñski R., Jaworowski K., Madeyska T., Manecki A., Marcinowski R., Marks L., 2007. Litosfera Polski:
poznawcze i praktyczne aspekty badañ geologicznych. W: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i
nauk górniczych. PAN Wydz. VII, Warszawa: 53–71
¯elaŸniewicz A., 2007. Rok B³êkitnej Planety. W: Akademia 4 (12) 2007: 24–27.
¯elaŸniewicz A., 2007. Year of the Blue Planet. W: Academia 4 (16) 2007: 24–27.

2. PRACE PRZYJÊTE DO DRUKU
a) Monografie, ksi¹¿ki, podrêczniki, rozdzia³y w ksi¹¿kach
Madeyska T. Klastyczne osady jaskiniowe na Wy¿ynie Czêstochowskiej. In: Tyc A., Stefaniak K., Socha P. (eds.), In: Karst of
the Czêstochowa Upland and the Eastern Sudetes -palaeoenvironments and protection.
Paszkowski M., Porêbski S.J. Geologiczne aspekty wierceñ kierunkowych i horyzontalnych. W: Nowe aplikacje w zakresie
udostêpniania i eksploatacji z³ó¿ wêglowodorów otworami kierunkowymi i poziomymi.

b) Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej
Bachliñski R., Smulikowski W., 2007. Petrgraphy and Mineral Chemistry of Paczyn Gneisses and related rocks (East
Karkonosze Complex, West Sudetes). Acta Geologica Polonica.
Bek J., Libertin M., McLean D., Owens B., Oliwkiewicz-Miklasiñska M. The first compression Pteroretis-producing cones from
the Pennsylvanian of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology.
Birkenmajer K., Gedl P., Myczyñski R., Tyszka J. “Cretaceous black flysch” in the Pieniny Klippen Belt, West Carpathians: a
case of geological misinterpretation. Cretaceous Research, 48 pp.
Boguckyj A., £anczont M., £¹cka B., Madeyska T., Nawrocki J. Quaternary sediment sequence at Skala Podil’ska in the Dniester River basin (Ukraina) – preliminary results of multi-proxy analyses. Quaternary International.
Boski T., Camacho S., Moura D., Fletcher W., Wilamowski A., Veiga-Pires C., Correia V., Loureiro C., Santana P., 2007. Chronology of the sedimentary processes during the postglacial sea level rise in two estuaries of the Algarve coast, Southern
Portugal. Estuar. Coast. Shelf Sci.
Day-Stirrat R.J., Aplin A.C., Œrodoñ J. and van der Pluijm B.A. Diagenetic reorientation of phyllosilicate minerals in
Palaeogene mudstones of the Podhale Basin, southern Poland. Clays & Clay Minerals.
Derkowski A., Œrodoñ J., Franus W., Uhlík P., Banaœ M., Zieliñski G., Èaplovièová M. and Franus M. Progressive dissolution of
glauconite and its implications for the methodology of K-Ar and Rb-Sr dating. Clays & Clay Minerals.

85

Gedl P. Dinoflagellate cysts from Callovian of £uków (Poland) – a re-examination. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie.
Komar M., £anczont M., Madeyska T. Spatial vegetation patterns based on palynological records in the loess area between the
Dnieper and Odra rivers during the last interglacial-glacial cycle. Quaternary International.
Kusiak M.A., Lekki J., 2008. Proton Microprobe for chemical dating of monazites. Gondwana Research.
Kusiak M.A., Suzuki K., Dunkley D.J., Lekki J., Bakun-Czubarow N., Paszkowski M., Budzyñ B., 2008. EPMA and PIXE dating of granulites from Giera³tów, Bohemian Massif, Poland. Gondwana Research; 14.
£¹cka B., £anczont M., Madeyska T. Oxygen and carbon stable isotope composition of authigenic carbonates in loess sequences
at the Carpathian margin and Podolia, as palaeoclimatic record. Quaternary International.
Porowski A., 2007. Determination of dD and d18O in saline oil-associated waters: The question of the simple vacuum distillation of water samples prior to isotopic analyses. Isotopes in Environmental and Health Studies.
Œrodoñ J. and McCarty D.K. Surface area and layer charge of smectite from CEC and EGME/H2O retention measurements.
Clays & Clay Minerals.
Viola, G.; Anczkiewicz, R. 2008. Exhumation history of the Red River shear zone in northern Vietnam: New insights from zircon and apatite fission-track analysis. Journal of Asian Earth Sciences.
Wallis S.R., Anczkiewicz R., Endo S., Aoya M., Platt J.P., Thirlwall M., 2008. Lu-Hf dating of eclogite, Ridge Subduction and
Preservation of the Sanbagwa Belt, SW Japan. Journal of Metamorphic Geology.

c) Publikacje w czasopismach recenzowanych – zagranicznych i polskich
Bjerring R., Nykänen M., Sarmaja-Korjonen K., Jansen K., Nevalainen L., Szeroczyñska K., Sinev A., and Zawisza E. Description of the subfossil head shield of Alona protzi Hartwig 1900 (Anomopoda, Chydoridae) and the environmental characteristics of its finding sites. Studia Quaternaria, vol. 25.
Dowgia³³o J., 2007. Stan rozpoznania zasobów wód termalnych regionu sudeckiego i perspektywy ich wykorzystania. Technika Poszukiwañ Geologicznych, z. 2 (240).
Gedl P. Wiek formacji szlachtowskiej (tzw. czarnego fliszu) i formacji z Opaleñca pieniñskiego pasa ska³kowego w Polsce na
podstawie badañ dinocyst. Przegl¹d Geologiczny.
£¹cka B., £anczont M., Komar M., Madeyska T. 2008. Stable isotope composition of carbonates in loess at the Carpathian margin (SE Poland). Studia Quaternaria, 25: 3–21.
Porowski A., 2007. Sens i znaczenie badañ geotermometrycznych w poszukiwaniach wód termalnych o niskiej entalpii. Technika Poszukiwañ Geologicznych.
Porowski A., Dowgia³³o J., 2007. Application of selected chemical and isotopic geothermometers to low enthalpy thermal waters in Poland. Proceedings International Symposium Future of hydrogeology: Modern trends of development,
University of St. Petersburg, Russia
Œrodoñ J., 2007. History of the Podhale flysch basin revealed by K-Ar and AFT dating and XRD study of clay minerals. Annual
Report of the Polish Academy of Sciences.

d) Publikacje nie recenzowane: w materia³ach konferencyjnych, przewodnikach wycieczek
Gedl P. G³os w dyskusji nad biostratygrafi¹ tzw. “czarnego fliszu” pieniñskiego pasa ska³kowego w Polsce. Przegl¹d Geologiczny.

