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I. ORGANIZACJA INSTYTUTU
DYREKCJA
Adres dyrekcji: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
tel. (48-22) 697-87-00, fax: (48-22) 620-62-23
http://www.ing.pan.pl, e-mail: ingpan@twarda.pan.pl.
Dyrektor: prof. dr hab. Marek Lewandowski
e-mail: lemar@twarda.pan.pl
Sekretariat naukowy: dr Anna Morawska
e-mail: amora@twarda.pan.pl
Stanowisko ds. infrastruktury badawczej: dr Pawe³ Zawidzki
e-mail: pzawidzk@twarda.pan.pl
Zastêpca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych: Hanna Martyniak
e-mail: hanmart@twarda.pan.pl
G³ówny ksiêgowy: Miros³awa Bachman
e-mail: mbachman@twarda.pan.pl
Stanowisko ds. kadr: mgr Ewa Markiewicz
e-mail: markiewa@twarda.pan.pl
RADA NAUKOWA
Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Jan Dowgia³³o
Zastepca przewodnicz¹cego: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek koresp. PAN.
Sekretarz: dr Hubert Wierzbowski
Cz³onkowie:
dr hab. Robert Anczkiewicz, 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, dr Monika Kusiak (od 20.10.2008r.),
prof. dr hab. Jan Kutek – cz³onek koresp. PAN, dr hab. Pawe³ Leœniak, prof. dr hab. Marek Lewandowski,
prof. dr hab. Teresa Madeyska, 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 2009 roku odby³o siê 5 posiedzeñ Rady w dniach: 23 lutego, 30 kwietnia, 18 czerwca, 29
paŸdziernika i 3 grudnia.
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (stan w dniu 31 grudnia 2009 r.)
OŒRODEK BADAWCZY W WARSZAWIE
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Madeyska
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
tel. (48-22) 697-87-54, (48-22) 620-62-23
e-mail: tmadeysk@twarda.pan.pl
Laboratorium Analiz Podstawowych
Kierownik: dr Ryszard Or³owski
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
tel. (48-22) 6978-711, fax: (48-22) 620-62-23, e-mail: rorlowsk@twarda.pan.pl
4 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Laboratorium Geochronologii Czwartorzêdu
Kierownik: doc. dr hab. Helena Hercman
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
tel. (48-22) 6978-811, fax: (48-22) 620-62-23, e-mail: hhercman@twarda.pan.pl
3 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Kierownik: doc. dr hab. Ewa S³aby
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
tel. (48-22) 6978-723, fax: (48-22) 620-62-23, e-mail: e.slaby@twarda.pan.pl
2 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Laboratorium Izotopów Trwa³ych
Kierownik: doc. dr hab. Pawe³ M. Leœniak
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
tel. (48-22) 6978-725, fax: (48-22) 620-62-23, e-mail: lesniak@twarda.pan.pl
3 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Biblioteka
Kierownik: mgr El¿bieta Gacyk
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
tel. (48-22) 6978-742, fax: (48-22) 620-62-23, e-mail: e.gacyk@twarda.pan.pl., inglib@twarda.pan.pl
OŒRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE
Kierownik: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Adres: ul. Senacka 1, 31-002 Kraków,
tel. (48-12) 422-19-10 lub 422-89-20, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndmizers@cyf-kr.edu.pl
Laboratorium Geochemii Izotopów
Kierownik: doc. dr hab. Robert Anczkiewicz
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków,
tel. (48-12) 422 19 10 lub 422-89-20, (0) 668 356 446, fax (48-12) 422-16-09,
e-mail: ndanczki@cyf-kr.edu.pl,
3 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Laboratorium Minera³ów Ilastych
Kierownik: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków,
tel. (48-12) 422 19 10 lub 422-89-20, fax (48-12) 422-16-09
e-mail: ndsrodon@cyf-kr.edu.pl
4 pracowników in¿ynieryjno-technicznych

5

Laboratorium Preparatyki Geologicznej
Kierownik: dr Aneta A. Anczkiewicz
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków,
tel. (48-12) 422 19 10 lub 422-89-20, fax (48-12) 422-16-09,
e-mail: ndstruzi@cyf-kr.edu.pl
4 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
Biblioteka
Kierownik: mgr Teresa Leszczyñska
Adres: Oœrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, 31-002 Kraków,
tel. (48-12) 422-19-10 lub 422-89-20, fax: (48-12) 422-16-09
e-mail: ndleszcz@cyf-kr.edu.pl
Dzia³ Informacji i Wydawnictw
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
OŒRODEK BADAWCZY WE WROC£AWIU
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Adres: ul. Podwale 75, 50-449 Wroc³aw
tel. (48-71) 337-63-45, tel/fax (48-71) 337-63-42
e-mail: pansudet@pwr.wroc.pl
STUDIUM DOKTORANCKIE
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Adres: ul. Podwale 75, 50-449 Wroc³aw
tel. (48-71) 337-63-45, tel/fax (48-71) 337-63-42
e-mail: pansudet@pwr.wroc.pl
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II. KADRA
W dniu 31 grudnia 2009 r. W Instytucie Nauk Geologicznych PAN pracowa³o:
34 pracowników naukowych
6 pracowników bibliotecznych i muzealnych
31 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
16 pracowników dzia³u finansowego i administracji
9 pracowników na stanowiskach robotniczych
Ogó³em pracowa³o 96 osób, w tym 14 niepe³nozatrudnionych.

TYTU£Y I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W 2009 R.
Mgr Bartosz Budzyñ uzyska³ stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie
Jagielloñskim, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Monazite reactions and total U-Th-Pb geochronology in provenance studies of clastic material of sedimentary eocks: an example of the Western Outer
Carpathians.
Mgr Agnieszka Pisarzowska uzyska³a stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na
Uniwersytecie Œl¹skim, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Geochemia stabilnych izotopów wêgla
i tlenu na pograniczu franu dln i sr (dewon grn.) na obszarze po³udniowego szelfu Laurussii.
ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA
Dr in¿. Bartosz Budzyñ
Stypendium krajowe dla m³odych uczonych “Program START” na rok 2009, przyznane przez
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – przed³u¿enie.
Wyró¿nienie pracy doktorskiej przez Radê Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Dr Teresa Dudek
Nagroda im. Ignacego Domeyki przyznana przez Wydzia³ VII PAN za g³ówny wk³ad w dwie prace
zespo³owe: Interstratified kaolinite-smectite: Nature of the layers and mechanism of smectite kaolonization (Am. Mineralogist, 91/2006) oraz Structure of mixed-layer kaolinite-smectite and smectite-to-kaolinite transformation mechanism from synthesis experiments (Am. Mineralogist, 92/2007)
Dr Miros³aw Jastrzêbski
Radek Melka Award 2009 – za najlepsz¹ publikacjê m³odego naukowca przyznan¹ za artyku³
“A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution
from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Œnieznik Dome, SW Poland“ opublikowany w INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 2009, 98: 1901–
1923, przyznana podczas 7 konferencji Central European Tectonic Studies Group (Œrodkowo-europejska Grupa Tektoniczna), Pecs, Wêgry 2009.
Dr Artur Kêdzior
Nagroda Naukowa im. Wawrzyñca Teisseyre’a za pracê “Depositional architecture of the Zabrze
Beds (Namurian B) within the Main Anticline of the Upper Silesia Coal Basin, Poland”, opublikowan¹
w Studia Geologica Polonica, 2008, 129: 131–156, przyznana przez Wydzia³ VII PAN.
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Dr Monika A. Kusiak
Best Paper Award, za publikacjê: Contrasting ages between isotopic chronometers in granulites:
Monazite dating and metamorphism in the Higo Complex, Japan. GONDWANA RESEARCH, 2008,
14: 624–643, przyznana przez International Association for Gondwana Research.
Dr Joanna Miros³aw-Grabowska
Wyró¿nienie za wykonanie arkusza G³uchów Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali
1:50 000 przyznane przez Komisjê Odbiorów Kartograficznych przy Ministrze Œrodowiska.
Mgr Eiichi Setoyama (doktorant)
The Paleontological Society, Sepkoski Grant for research Polish Government Scholarship for Japanese Students.
Mgr Marek Szczerba
Nagroda im. W.F. Bradley’a dla m³odych naukowców dla g³ównego autora artyku³u: M. Szczerba,
J. Œrodoñ, M. Skiba and A. Derkowski: One-dimensional structure of exfoliated polymer-layered silicate nanocomposites: A polyvinylpyrrolidone (PVP) case study opublikowanego w APPLIED CLAY
SCIENCE 2009 (on-line).
Stypendium konferencyjne przyznane przez The Clay Minerals Society na dofinansowanie udzia³u
w konferencji: The 46th Annual Meeting of The Clay Minerals Society, Billings Montana, USA
(5–11.06.2009).
Stypendium konferencyjne przyznane przez International Union of Crystallography na dofinansowanie udzia³u w konferencji: Clays, Clay Minerals and Layered Materials – 2009, Zvenigorod, Rosja
(21–25.09.2009).
Prof. dr hab. Antoni Tokarski, prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewwicz i dr hab. Robert
Anczkiewicz
Na konferencji: “The 10th Anniversary of scientific research cooperation between Vietnam and Poland on Geology 1999–2009” Ha Noi – Sa Pa, Wietnam, 23–30.12.2009, zostali uhonorowani odznaczeniami:
The Highest Certificate of Acknowledgement of the Vietnam Academy of Science & Technology
(prof. A. Tokarski)
The Memorial Award for Science and Technology of the Vietnamese Academy of Science and
Technology.
The Medal for Peace and Friendship between the Nations.
The Medal for Natural Resource and Environment of the Ministry of Natural Resource and Environment.
The Medal for Geology of the Vietnam Geological Society.
Dr hab. Jaros³aw Tyszka
Dofinansowanie wyjazdu badawczego do Wadsworth Center, Albany, USA (22.01–14.03.2009
oraz 19.03–30.04.2009) przez Koœciuszko Foundation Fellowship.

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
Cz³onek: dr hab. K.P. Krajewski
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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 w innych jednostkach
Prof. dr hab. R. Gradziñski – Rada Naukowa Muzeum Ziemi PAN
Dr hab. K.P. Krajewski – Rada Naukowa Zak³adu Biologii Antarktyki
Dr hab. H. Hercman – cz³onek honorowy Rady Naukowej Centrum Doskona³oœci GADAM
(Politechnika Œl¹ska, Gliwice)
Prof. dr hab. M. Lewandowski – 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 (zastêpca przewodnicz¹cego)
Prof. dr hab. S. Porêbski – Rada Naukowa Pañstwowego Instytutu Geologicznego
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III. BADANIA STATUTOWE W 2009 ROKU
WYNIKI REALIZACJI ZADAÑ STATUTOWYCH (ABSTRAKTY)
Dr hab. Robert Anczkiewicz, dr Bartosz Budzyñ
Zadanie: Tempo procesów tektonicznych w œwietle datowañ granatów
Datowania wysokiej przestrzennej rozdzielczoœci granatów przy jednoczesnym zastosowaniu
metod Lu-Hf i Sm-Nd daj¹ mo¿liwoœæ dok³adnego i wiarygodnego ustalenia dat oraz czasu trwania
epizodów metamorficznych oraz procesów tektonicznych. G³ówn¹ przeszkod¹ w powszechnym zastosowaniu tych technik s¹ czêste i wystêpuj¹ce w du¿ej iloœci w ska³ach meta-osadowych inkluzje bogate
w REE i/lub HFSE. Trawienie prób agresywnymi kwasami wykazuje wysok¹ skutecznoœæ w redukcji
tego problemu w przypadku granatów. Jednak¿e dok³adne wyznaczenie poprawki na inicjalne stosunki
176
Hf/177Hf i 143Nd/144Nd. Wstêpne rezultaty datowañ ska³ meta pelitowych z Wysokich i Mniejszych
Himalajów (Sikkim, Indie) szczególnie dobitnie uwidoczni³o ten problem. Analizy ca³ej ska³y zastosowane w celu wyznaczenia poprawki, zawieraj¹ odziedziczone sk³adniki zawarte w monacytach i szczególnie cyrkonach. W celu ustalenia w³aœciwej wartoœci inicjalnej planuje siê przeprowadzenie analiz in
situ Hf na cyrkonach wzrastaj¹cych razem z granatem. Relatywny czas wzrostu minera³ów (granatu
i cyrkonu) oszacowany zostanie poprzez pomiary pierwiastków œladowych w obu minera³ach. Dotychczas uzyskane wyniki datowañ przeprowadzonych osobno dla centrów i brzegów granatów daj¹ spory
rozrzut wyników. Lokalnie, wiek brzegów od centrów nie ró¿ni siê na tyle znacz¹co by stosowane
metody mog³y to odtworzyæ (<c. 1–2 Ma), co sugeruje obecnoœæ jedynie jednego epizodu metamorficznego. Inne próby wydaj¹ siê wyraŸnie wskazywaæ na obecnoœæ dwóch wydarzeñ ok. 26 i 16 Ma.
Ma³a iloœæ analizowanych prób nie pozwala na ustalenie, czy istnieje zwi¹zek miêdzy obserwowanymi
epizodami metamorficznymi a aktywnoœci¹ G³ównego Uskoku Centralnego.
Doc. dr hab. Robert Anczkiewicz, dr Agnieszka Pisarzowska, mgr Jakub Bazarnik
Zadanie: Zastosowanie izotopów Mo i Fe w badaniach zmiennoœci warunków paleoœrodowiska
dewoñskiej sekwencji czarnych ³upków Gór Œwiêtokrzyskich
Dewoñskie czarne ³upki Gór Œwiêtokrzyskich zapisa³y kilka znacz¹cych zdarzeñ wymierania
fauny o zasiêgu globalnym (np: Kellwasser, Annulata, Dasberg czy Hangenberg), które powszechnie
wi¹¿e siê z wystêpowaniem rozleg³ej morskiej anoksji. W celu dok³adnego okreœlenia warunków panuj¹cych w czasie tych wydarzeñ w fazie koncowej znajduje siê przygotowanie procedur pomiarów sk³adu
izotopowego Fe i Mo, które s¹ bardzo dobrym wskaŸnikiem warunków redox. Dotychczas przygotowano procedury pomiarowe z zastosowaniem MC ICPMS obu pierwiastków metod¹ “standard bracketing”. We wstêpnej fazie przygotowañ znajduje siê podwójny znacznik Mo, który umo¿liwi pomiary
wy¿szej precyzji i dok³adnoœci. Frakcjonacja izotopów molibdenu i ¿elaza silnie zale¿y od warunków
redoks. W fazie koñcowej znajduje siê równie¿ ustalenie procedur chemicznej separacji Fe i Mo umo¿liwiaj¹cych pomiary izotopowe tych pierwiastków.
Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, dr Monika Agnieszka Kusiak, Danuta Kusy
Zadanie: Geodynamika subkontynentalnego p³aszcza Ziemi w œwietle badañ ska³ metamorficznych
wysokich i ultrawysokich ciœnieñ, na przyk³adach ska³ sudeckich i z klasycznych orogenów
kolizyjnych, czêœæ 2
W 2009 roku, w zadaniu poœwiêconym geodynamice subkontynentalnego p³aszcza Ziemi prace
badawcze prowadzone by³y w dwóch kierunkach. W pierwszym z nich przedmiotem badañ by³y sudeckie ska³y ultrag³êbokiego pochodzenia (UDO), zaœ w drugim – Fe-Co-Cu z³o¿e Shilu i jego ska³y
oœcienne w Changjiang, na wyspie Hainan w Chinach.
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Celem mineralogiczno-mikrostrukturalnych badañ sudeckich ska³ UDO by³a weryfikacja hipotezy
o ich ultrag³êbokim pochodzeniu (z g³êbokoœci ³200 km w p³aszczu Ziemi) oraz próba okreœlenia
mechanizmu ich wypiêtrzania do litosfery. Kompleksowym badaniom metodami EMPA, EBSD (dyfrakcji w elektronach wstecznie rozproszonych) i mikrospektroskopii widm Ramana poddano porfiroblasty
granatów z lherzolitów piropowych Bystrzycy Górnej (nr 1111) i Myœlêcina (nr My-1) w Górach
Sowich. W partiach centralnych, porfiroblasty te zawieraj¹ zorientowane wrostki igie³ek rutylu, a tak¿e
topotaksjalne wrostki multifazowe (Rt-Ilm, Rt-Px, Rt-Ol). W badanych granatach stwierdzono zgodnoœæ kierunków osi [110] rutylu z osi¹ [111] granatu–gospodarza oraz osi [001] rutylu z osi¹ [110]
granatu. Inne osie rutylu, takie jak [100], [010] i [111] nie wykazuj¹ korelacji krystalograficznej z osiami
granatu–gospodarza. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na to, ¿e zorientowane igie³ki rutylu wystêpuj¹ce
w partiach centralnych granatów powsta³y podczas dekompresji, w wyniku odmieszania z majorytopodobnych, bogatych w Ti granatów. Dekompresji towarzyszy³a ci¹g³a rotacja rutylu spowodowana
deformacj¹ wypiêtrzanych perydotytów.
Wstêpne mineralogiczno–geochemiczne badania ska³ ze z³o¿a rud ¿elaza Shilu, z zastosowaniem
metody CHIME do datowania monacytów wskazuj¹ na znaczne ró¿nice sk³adu mineralnego pomiêdzy
g³ównymi typami ska³ goszcz¹cych kruszce oraz znaczne ró¿nice wieku intensywnej krystalizacji monacytu w tych ska³ach. Intensywna krystalizacja monacytu w p³onnej laminowanej skale diopsydowotremolitowej nast¹pi³a przypuszczalnie w ordowiku, zaœ w okruszcowanym skarnie andradytowym –
w permie. Opisano ponadto znaczne zró¿nicowanie wewn¹trzziarnowe (pasowoœæ) granatu w okruszcowanym skarnie, gdzie udzia³ cz¹steczki andradytowej w megakrysztale granatu roœnie – g³ównie kosztem grossularu – od 71,2% mol. Adr w strefie brze¿nej do 99,7% mol. Adr w j¹drze granatu. Wyniki
wstêpnych badañ mineralogiczno-geochemicznych potwierdzaja hipotezê robocz¹ o genezie z³o¿a
Shilu, które powsta³o w mezo-neoproterozoiku jako laminowane, osadowe z³o¿e rud ¿elaza typu BIF,
zaœ w póŸniejszych etapach, w fanerozoiku, uleg³o znacznej przebudowie strukturalnej oraz przemianom i wzbogaceniu hydrotermalnemu.
Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, mgr Piotr Perkowski (doktorant)
Zadanie: Charakterystyka geochemiczna i ewolucja metamorficzna ska³ serii eklogitowogranulitowej Gór Z³otych i Bialskich, czêœæ 2.
Celem badañ by³o poszukiwanie protolitów a tak¿e oznaczenie wieku metamorfizmu ska³ eklogitowo-granulitowych Gór Z³otych i eklogitów Gór Bialskich na podstawie badañ geochemicznych
i izotopowych a tak¿e dalsza rekonstrukcja warunków P-T na ró¿nych etapach ewolucji metamorficznej.
W roku 2009 przeprowadzi³em badania zawartoœci pierwiastków g³ównych, podrzêdnych i œladowych
w ca³ych ska³ach. Na ich podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e eklogity Gór Bialskich przedstawiaj¹ doœæ
jednolity sk³ad chemiczny w przeciwieñstwie do granulitów Gór Z³otych charakteryzuj¹cych siê
szerokim zakresem zmiennoœci sk³adu. Przygotowano tak¿e proszki ska³ i wyseparowane minera³y
(granaty i pirokseny) do badañ izotopowych. Uzupe³ni³em te¿ oszacowania geotermobarometryczne
równowag mineralnych. Granulity z jednostki Giera³towa charakteryzuj¹ siê wy¿szymi wartoœciami P-T
równowag mineralnych w porównaniu z wartoœciami okreœlonymi dla eklogitów jednostki Œnie¿nika.
Wytypowa³em ponadto kryszta³y granatów i piroksenów do analiz in situ zawartoœci pierwiastków
œladowych metod¹ ablacji laserowej, co pozwoli oceniæ czy zachowa³o siê ich pierwotne rozmieszczenie
z progresywnego etapu metamorfizmu i u³atwi interpretacjê izotopowych datowañ etapów metamorfizmu.
Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, mgr Katarzyna Walczak (doktorantka),
Zadanie: Interpretacja datowañ Sm-Nd i Lu-Hf granatów w ska³ach wysokociœnieniowych
i wysokotemperaturowych w œwietle badañ dystrybucji pierwiastków œladowych, czêœæ 2
Przed rokiem 2009. przeprowadzone zosta³y badania rozmieszczenia pierwiastków œladowych (ze
szczególnym uwzglêdnieniem REE i HFSE) w granatach ska³ (U)HP i (U)HT Kompleksu OrlickoŒnie¿nickiego: eklogitów oraz jasnych i ciemnych granulitów, a tak¿e w granatach HP i UHT granulitów
Gór Sowich. Dodatkowo dla granulitów ze Starego Giera³towa oraz z Zagórza Œl¹skiego zosta³y
wykonane badania geochronologiczne U-Pb cyrkonów na SHRIMPie, w tym cyrkonów o typowej dla
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facji granulitowej kulistej morfologii. Równolegle w badanych cyrkonach zosta³y przeprowadzone
analizy in situ pierwiastków œladowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem REE. Badania te uzupe³niono
o analizy widm katodoluminescencyjnych cyrkonów. W roku 2009 powy¿sze badania zosta³y uzupe³nione o analizy geochemiczne ska³, dla których prowadzone s¹ badania geochronologiczne. Wyniki
analiz geochemicznych ca³ych ska³ zostan¹ wykorzystane do interpretacji wyników badañ geochronologicznych. Ponadto analiza profili dystrybucji pierwiastków œladowych w granatach pozwala na stwierdzenie czy zachowa³y siê profile pierwotne, które powsta³y w czasie progresywnego wzrostu granatu,
czy te¿ s¹ one zwi¹zane z póŸniejszymi procesami. Porównanie rozmieszczenia pierwiastków œladowych w cyrkonach i granatach umo¿liwia okreœlenie wzajemnych relacji wzrostu tych minera³ów.
W 2009 roku zosta³y tak¿e przygotowane próbki wybranych ska³ i minera³ów do badañ izotopowych, w pracowni czystej chemii rozpuszczano frakcje monomineralne i proszki ska³ i z otrzymanych
roztworów wydzielano jony przeznaczone do pomiarów izotopowych. Rozpoczêto tak¿e pomiary izotopów dla uk³adu Lu–Hf .
W roku 2010. kontynuowane bêd¹ pomiary stosunków izotopowych w uk³adach Lu-Hf i Sm-Nd
a tak¿e wykonywane bêd¹ niezbêdne analizy w mikroobszarze przy u¿yciu mikrosondy elektronowej,
ablacji laserowej i katodoluminescencji.
Dr Micha³ G¹siorowski, dr hab. Helena Hercman
Zadanie: Ocena wp³ywu geochemicznych i klimatycznych warunków œrodowiska na sk³ad izotopowy
(U, Th, Pb, O, C) trawertynów i osadów jeziornych
Badania izotopowe osadów wêglanowych i jeziornych s¹ podstawowymi Ÿród³ami danych paleoklimatycznych i paleoekologicznych pochodz¹cymi z zapisów kontynentalnych. Rozpoznanie systemu
wspó³czeœnie tworz¹cych siê trawertynów w wybranych stanowiskach Pó³nocnej S³owacji da³y mo¿liwoœæ uzyskania informacji o stopniu zmiennoœci wskaŸników izotopowych i ich korelacji z obecnie
obserwowanymi zmianami klimatycznymi.
Na terenie pó³nocnej S³owacji istnieje szereg stanowisk gdzie w strefach wyp³ywu ciep³ych wód
tworz¹ siê trawertyny, a tempo ich przyrostu dochodzi do kilku-kilkudziesiêciu centymetrów rocznie.
Maj¹c mo¿liwoœæ œledzenia tempa przyrostu (precyzyjna, bezwzglêdna skala czasu) oraz precyzyjne
mo¿liwoœci pomiarów geochemicznych i izotopowych powstaj¹cego wêglanu wapnia, wody wzd³u¿
strumienia i kaskad mo¿liwy by³ precyzyjny opis œrodowiska tworzenia trawertynu, okreœlenia zmiennoœæ parametrów geochemicznych i ich korelacja z mierzon¹ instrumentalnie temperatur¹ powietrza
i wody. Umo¿liwi³o to stworzenie konceptualnego modelu tworzenia tych osadów oraz weryfikacji i kalibracji zapisów uzyskiwanych z kopalnych trawertynów tego regionu. Stanowiska wspó³czeœnie zachodz¹cej, intensywnej depozycji trawertynów stanowi¹ naturalne poletka doœwiadczalne, które przy zastosowaniu nowoczesnych technik analitycznych daj¹ bardzo ciekawe i wczeœniej nie opisywane na takim
poziomie szczegó³owoœci dane.
Dla realizacji zadania zebrano dwa zestawy próbek: próbki wody ze strumienia przep³ywaj¹cego
przez kaskady trawerynowe i z Zálažnego potoku oraz próbki trawertynów. Dla obu zestawów próbek
wykonano pomiary aktywnoœci uranu, toru i polonu oraz sk³adu izotopów trwa³ych tlenu, wêgla i wodoru. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na: (1) niezwykle szybkie tempo depozycji trawertynów – 1 mm osadu
przyrasta w ci¹gu 2–4 dni, (2) wysokie aktywnoœci aktynowców w próbkach wody i osadów, (3) zmianê
aktywnoœci aktynowców w wodach przep³ywaj¹cych przez system dwóch kaskad trawertynowych
w ci¹gu roku, warunkowan¹ byæ mo¿e ró¿n¹ aktywnoœci¹ metaboliczn¹ glonów zasiedlaj¹cych te
kaskady, (4) brak wyraŸnej korelacji pomiêdzy sk³adem izotopowym tlenu i zmianami temperatury
powietrza w cyklu rocznym, ewentualne zmiany w cyklu dobowym i wieloletnim wymagaj¹ dalszych
badañ.
Dr Micha³ G¹siorowski, dr Elwira Sienkiewicz
Zadanie: Porównanie sk³adu fito- i zooplanktonu w osadach jezior o ró¿nej zdolnoœci buforowej na
przyk³adzie D³ugiego i Zielonego Stawu G¹sienicowego w Tatrach.
D³ugi Staw i Zielony Staw s¹ jeziorami po³o¿onymi blisko siebie, w Dolinie G¹sienicowej.
Obydwa jeziora s¹ zbiornikami oligotroficznymi. Zasadnicze ró¿nice miêdzy jeziorami dotycz¹ wysokoœci na której s¹ po³o¿one, parametrów morfometrycznych i fizyko-chemicznych. D³ugi Staw le¿y
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ponad 100 m wy¿ej ni¿ Zielony Staw, jego powierzchnia jest ok. 2,5 razy mniejsza, jest zbiornikiem
p³ytszym, natomiast powierzchnia zlewni jest prawie dwukrotnie wiêksza. Odczyn wody w D³ugim
Stawie jest ni¿szy ni¿ w Zielonym Stawie (wynosi odpowiednio 6,38 i 6,85), znacz¹co ni¿sza jest tak¿e
zdolnoœæ buforowa (Acid Neutralisation Capacity = 29 µmol L–1) w porównaniu z Zielonym Stawem
(ANC = 108 µmol L–1). Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e oba stawy ró¿nie reagowa³y na zwiêkszon¹ dostawê zwi¹zków siarki i azotu (tzw. kwaœne deszcze) w drugiej po³owie XX w. Jednak wbrew
oczekiwaniom, silniej reagowa³y zbiorowiska roœlinne i zwierzêce w jeziorze o wy¿szej zdolnoœci
buforowej. W D³ugim Stawie nie zaobserwowano wiêkszych zmian w sk³adzie gatunkowym okrzemek
i wioœlarek w ca³ym okresie depozycji badanych osadów. Tym samym zweryfikowany zosta³ pogl¹d
o antropogenicznym zakwaszeniu D³ugiego Stawu G¹sienicowego. Zdolnoœæ buforowa wód jeziora
(ANC) oznaczona na podstawie parametrów hydrochemicznych nie musi byæ czynnikiem determinuj¹cym podatnoœæ danego zbiornika na zakwaszenie. Byæ mo¿e równie du¿e, a czasami wiêksze znaczenie maj¹ takie czynniki jak powierzchnia i charakter zlewni jeziora, ekspozycja wzglêdem stron
œwiata i dominuj¹cego kierunku wiatrów, flora i fauna pierwotnie zasiedlaj¹ca zbiornik.
Dr Przemys³aw Gedl
Zadanie: Miêdzy Tetyd¹ a prowincj¹ borealn¹: biostratygrafia i paleoœrodowisko zespo³ów dinocyst
z jury po³udniowej Polski
Rozk³ad palinofacji i zró¿nicowanie zespo³ów dinocyst w badanych profilach wskazuje na du¿¹
zmiennoœæ warunków œrodowiskowych w obszarze objêtym projektem. Najstarsze, dolnojurajskie
utwory strefy tetydzkiej, s¹ niekompletne (strefa pieniñska) b¹dŸ nie zosta³y kompleksowo zbadane
(Tatry). Dotychczas przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e najstarsze osady hettangu (Tatry) i pliensbachu (pieniñski pas ska³kowy) pozbawione s¹ zapisu dinocystowego – ich palinofacja sk³ada siê niemal
wy³¹cznie z czarnych fitoklastów, b¹dŸ pozbawiona jest jakiejkolwiek palinologicznej materii organicznej. Tak wykszta³cona palinofacja wskazuje na warunki œrodowiskowe charakteryzuj¹ce siê dobrym
natlenieniem, zapewne pozbawionego intensywnej dostawy terygenicznej. Zmiana warunków œrodowiskowych nast¹pi³a w badanym obszarze Tetydy pod koniec wczesnej jury, w póŸnym toarku. Powstaj¹ce wówczas ciemne osady klastyczne (formacja margli z Krempachów i formacja ³upków ze Skrzypnego) przepe³nione s¹ dobrze zachowanymi fragmentami roœlin naczyniowych oraz dinocystami.
W przybli¿eniu równowiekowe osady Wy¿yny Œl¹sko-Krakowskiej ods³aniaj¹ce siê m.in. w rejonie
Zawiercia wykszta³cone s¹ w facji l¹dowej b¹dŸ bagienno-lagunowej, których palinofacja przepe³niona
jest szcz¹tkami roœlin l¹dowych.
WyraŸne, dobrze udokumentowane zró¿nicowanie paleogeograficzne rejonu badañ najlepiej zaznacza siê w œrodkowej jurze, zw³aszcza w jej wy¿szej czêœci. W basenie pieniñskim, podobnie jak
magurskim, zaznaczaj¹ siê warunki morskie, z siln¹ dostaw¹ terygeniczn¹. Odnosi siê to szczególnie do
pó³nocnego obrze¿enia basenu pieniñskiego (grzbiet czorsztyñski), podczas gdy w kierunku po³udniowym, jej intensywnoœæ wyraŸnie maleje. Pó³nocne obrze¿enie basenu magurskiego w œrodkowej jurze
jest nieznane. Najbli¿sze zbadane profile pochodz¹ z rejonu zapadliska przedkarpackiego, gdzie utwory
bajoskie wykszta³cone s¹ w facji piaszczystej przepe³nionej szcz¹tkami roœlin l¹dowych. Ich obecnoœæ
wskazuje na istnienie wyniesienia l¹dowego, które oddziela³o basen tetydzki od epikontynentalnego.
Morskie utwory tego ostatniego ods³aniaj¹ siê dopiero w okolicach Czêstochowy – ich palinofacja jest
typowo morska, z licznymi zespo³ami dinocyst, ale równie¿ z licznym udzia³em materii terygenicznej
wskazuj¹cej na dobrze rozwiniêty system rzeczny na pó³nocnym obrze¿eniu obszaru l¹dowego. W batonie zaznacza siê ujednolicenie zespo³ów dinocyst, które we wszystkich badanych profilach jest zdominowane przez rodzaj Ctenidodinium. Wskazywaæ to mo¿e na po³¹czenie basenów epikontynentalnego
i tetydzkiego. Analiza palinofacji wykazuje jednak na dalsze istnienie obszaru l¹dowego, dostarczaj¹cego intensywnie materia³ l¹dowy do basenu epikontynentalnego, oraz znacznie s³abiej do tetydzkiego, gdzie zw³aszcza w basenie pieniñskim, jego udzia³ jest ju¿ niemal niewidoczny.
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Dr Dariusz Gmur, dr Artur Kêdzior, dr Monika Kusiak, dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska,
dr Mariusz Paszkowski – konsultacje
Zadanie: Relacje pomiêdzy waryscydami Azji Mniejszej i Europy Centralnej na podstawie analizy
basenów synorogenicznych
Waryscyjskie terrany inkorporowane w Alpidy maj¹ ró¿n¹ genezê – czêœæ ma korzenie kontynentalne, czêœæ zwi¹zana jest z ³ukami magmatycznymi oraz “oceanic plateau”. Po³udniowa ga³¹Ÿ waryscydów na Ba³kanach i Azji Mniejszej ma charakter tektonostratygraficzny odpowiadaj¹cy strefie saksoturyñskiej orogenu waryscyjskiego, z masow¹ obecnoœci¹ sekwencji oceanicznych wieku sylur–mississip wystêpuj¹cych w formie olistolitów, przykrytych paralicznymi utworami pensylwanu i permu.
Masyw Puluru Pontydów Wschodnich i jego kontynuacja w Gruzji (Masyw Khrami) ma charakter
saksoturyñskiej pryzmy akrecyjnej o podobnej budowie jak w pasie Eubea-Chios-Sizma. Te obserwacje
wskazuj¹, ¿e po³udniowy pas terranów waryscyjskich reprezentuje pó³nocn¹, aktywn¹ krawêdŸ Gondwany z subdukcj¹ skorupy Paleotetydy pod p³ytê arabsk¹. Wed³ug naszej roboczej hipotezy waryscydy
Pontydów Wschodnich i Ma³ego Kaukazu stanowi³yby dalsz¹ wschodni¹ kontynuacjê tej aktywnej
krawêdzi. Wyjaœnienia wymaga natomiast póŸnokarboñski mechanizm transportu detrytusu ska³ wulkanicznych i czertów z waryscyjskiej oceanicznej pryzmy akrecyjnej o charakterze ³uku wulkanicznego
przez ocean Paleotetydy do basenów przedgórskich na Laurussi, z proponowanymi mo¿liwoœciami: 1)
szybkie ale efemeryczne zamkniêcie zachodniej Paleotetydy 2) sigmoidalny pomost l¹dowy w formie
³uku wulkanicznego ³¹cz¹cego pó³nocn¹ krawêdŸ Gondwany i po³udniowy brzeg Laurussi poprzez
skorupê Paleotetydy 3) przeciêcie ³uku wulkanicznego sformowanego wewn¹trz Paleotetydy przez
uskok przesuwczy i przydokowanie segmentu wschodniego do Laurussi, a zachodniego do Gondwany.
Doc. dr hab. Helena Hercman, mgr Grzegorz Sujka
Zadanie: Ocena wiarygodnoœci datowania koœci kopalnych i “warstw wêglistych” metodami
izotopowymi
W ramach podjêtego zadania prowadzono badania w dwóch kierunkach: sk³adu i mo¿liwoœci datowania metod¹ uranowo-torow¹ i radiowêglow¹ warstw sadzy wystêpuj¹cych na œcianach jaskiñ i w naciekach oraz ocenê wiarygodnoœci datowania tymi samymi metodami kolagenu koœci kopalnych. W obu
przypadkach uzyskane wyniki jednoznacznie wskazuj¹ na du¿¹ wagê metodyki zastosowanej do wydzielania i oczyszczania materia³u do badañ: w pierwszym przypadku metody wydzielania i oczyszczania sadzy z osadów wêglanowych natomiast w drugim metody ekstrakcji i oczyszczania kolagenu.
Zastosowanie ró¿nych procedur zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, uniemo¿liwia wiarygodne porównanie uzyskiwanych wyników nawet w przypadku materia³u z tego samego stanowiska.
Wi¹¿e siê to z du¿¹ z³o¿onoœci¹ procesów spalania, jakie zachodz¹ podczas wydzielania sadzy. Wyniki
porównawczego zastosowania ró¿nych procedur pozyskiwania i oczyszczania sadzy wskazuj¹ na istnienie procesu frakcjonowania izotopowego. Zagadnieniem dotychczas nie rozwi¹zanym jest problem czy
frakcjonowanie to nastêpuje podczas procesów spalania, a zastosowanie ró¿nych procedur oczyszczania
sadzy prowadzi do otrzymania produktów o ró¿nej charakterystyce izotopowej w ró¿nych proporcjach,
czy te¿ frakcjonowanie to nastêpuje podczas preparatyki próbek w zale¿noœci od rodzaju i stê¿enia
zastosowanych odczynników. Nie uda³o siê dotychczas równie¿ jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie, czy którakolwiek z frakcji sadzy stanowi uk³ad zamkniêty dla wêgla i mo¿e byæ w sposób wiarygodny datowana. Wymaga to dalszych badañ, które s¹ w toku.
W przypadku koœci kopalnych problem jest bardzo podobny. Du¿a z³o¿onoœæ chemiczna koœci
powoduje otrzymywanie ró¿nych produktów ekstrakcji “kolagenu”, w zale¿noœci od zastosowanej
procedury, co wi¹¿e siê z uzyskiwaniem ró¿nych wyników, nawet z tego samego materia³u wyjœciowego. Obecnie ocena przydatnoœci materia³u kostnego do datowania oparta jest na oznaczeniu wspó³czynnika C/N, który jednak nic nie mówi o przebiegu i wyniku procesów diagenezy koœci, a jedynie
o wzglêdnym stopniu zachowania faz organicznych. Zastosowanie termicznej analizy ró¿nicowej i analizy termograwimetrycznej pozwoli³o wstêpnie ustaliæ, ¿e istniej¹ wyraŸne ró¿nice w obrazach uzyskiwanych dla koœci o ró¿nym wieku, a co za tym idzie ró¿nym stopniu diagenezy. Pozwala to wnioskowaæ
o potencjalnej mo¿liwoœci zastosowania tych metod jako dodatkowego wskaŸnika przydatnoœci koœci
kopalnych do datowania izotopowego.
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Dr Miros³aw Jastrzêbski, dr Izabella Nowak
Zadanie: Wiek, pochodzenie protolitów oraz ewolucja tektonometamorficzna serii
metaosadowo-wulkanogenicznych we wschodniej czêœci kopu³y orlicko-œnie¿nickiej
Na podstawie datowañ cyrkonów metod¹ SHRIMP, danych strukturalnych i geochemicznych z kopu³y orlicko-œnie¿nikciej (KOŒ) i strefy Starego Mesta (SSM) uœciœlono dyskusyjne do tej pory kwestie
stratygraficzne, po³o¿enie paleogeograficzne oraz œrodowisko geotektoniczne ska³ suprakrustalnych NE
krawêdzi Masywu Czeskiego. Datowania cyrkonów z paragnejsów formacji M³ynowca, jasnych kwarcytów, ³upków ³yszczykowych i metabazytów formacji stroñskiej wskazuj¹, ¿e protolity obu formacji
tworzy³y ci¹g³¹ sukcesjê osadowo-wulkaniczn¹, zdefiniowan¹ jako grupa M³ynowa–Stronia. Jej depozycja, wraz ze ska³ami formacji Hraniènej w SSM mia³a miejsce w póŸnym kambrze – wczesnym
ordowiku (520–470 mln lat) na pó³nocnym brzegu zachodniej Gondwany, ok. 10–20 mln lat po ustaniu
ostatniej fazy orogenezy kadomskiej. Sedymentacja protolitu monotonnej formacji M³ynowca poprzedza³a krótkotrwa³¹ aktywnoœæ wulkaniczn¹ charakterystyczn¹ dla formacji stroñskiej. Dane geochemiczne uzyskane z metabazytów KOŒ, wskazuj¹ na sedymentacjê grupy M³ynowca–Stronia w œrodowisku kontynentalnego ryftu rozwijaj¹cego siê za ³ukiem magmowym. Cyrkony odziedziczone wskazuj¹ na archaiczne (3.0–2.3 mld lat), paleoproterozoiczne (2.1–1.8 mld lat) i neoproterozoicznowczesno kambryjskie (660–640, 620 i 570–530 mln lat) wydarzenia magmowe w obszarze Ÿród³owym
basenu sedymentacyjnego. Uzyskane spektrum wieków, przy jednoczesnym braku wieków 1,7–1,2 mld
lat sugeruj¹ lokalizacjê obszaru Ÿród³owego na obszarze kratonu zachodnio-afrykañskiego. Sukcesja
metaosadowo-wulkaniczna SSM zosta³a w³¹czona w strukturê szwu waryscyjskiej kolizji, której
architektura ukszta³towa³a siê w dwóch etapach: 1) nasuwaniu góra-ku-E powi¹zanego z progresj¹
termiczn¹ do warunków facji amfibolitowej oraz 2) prawoskrêtnemu œcinaniu wzd³u¿ kierunku NNE–
SSW powi¹zanego z intruzj¹ tonalitów w strefie osiowej SSM i czêœciowym topieniem ska³ metaosadowych w otoczeniu intruzji. Publikowane dane wskazuj¹, ¿e gnejsy KOŒ i metabazyty SSM zachowa³y
wiêŸby rozwiniête na skutek metamorfizmu we wczesnym ordowiku, jednak w ska³ach metaosadowych
deformacje te nie s¹ obserwowane.
Dr Artur Kêdzior
Zadanie: Œrodowiska sedymentacji dolnojurajskich ska³ wêglonoœnych Polski i Rumunii
Wyniki badañ przedstawiono w publikacji przygotowanej do druku: Pieñkowski G., Popa M.E.,
Kêdzior A., 2010. Sauropod footprints in Lower Jurassic beds of the Southern Carpathians, Romania:
palaeobiological and palaeogeographical significance (w: Geological Quarterly).
Tropy dinozaurów cf. Parabrontopodus isp. Lockley, Farlow et Meyer, 1994 wi¹zane z zauropodami zosta³y znalezione w osadach aluwialnych hettangu rejonu Anina (kamienio³om Kolonia Czeska
basenu Reºita). Basen ten znajduje siê w obrêbie p³aszczowiny getyckiej Po³udniowych Karpat w zachodniej Rumunii. Rozpoznano zró¿nicowane zestawy pes-manus oraz jedna krótkê i w¹sk¹ œcie¿kê na
powierzchni piaskowca zdeptan¹ przez zauropody. Wiêkszy nacisk zosta³ po³o¿ony na palce wewnêtrzne stopy, szczególnie palec I, natomiast poduszka piêty jest g³êboko odciœniêta, co wskazuje na
prawie ca³kowity nacisk stopy na pod³o¿e (pó³stopochodne) i postawê grawipodaln¹, typow¹ dla Eusaropoda. Piêciopalczasty odcisk koñczyny przedniej sugeruje i¿ palce wczesnych zauropodów by³y
rozdzielone i byæ mo¿e bardziej funkcjonalne, gdy wspomaga³y wêdrówkê przez lepki i niestabilny
grunt. Tropy te stanowi¹ pierwsze œlady jurajskich dinozaurów w Rumunii, uzupe³niaj¹ równie¿
w istotny sposób stosunkowo rzadkie znaleziska najstarszych jurajskich zauropodów. Obecnoœæ odcisków potwierdza tak¿e tezê i¿ wyspy i pó³wyspy Pangei wokó³ zachodniej Tetydy zamieszka³e by³y przez
wczesne zauropody. Obszary te, w³¹czaj¹c równie¿ hipotetyczn¹ “wyspê Mezyjsk¹”, musia³y mieæ,
przynajmniej czasowo, ³¹cznoœæ z g³ówn¹ mas¹ l¹dow¹ Pangen. Rozmiary rumuñskich tropów s¹
podobne do ichnorodzaju Parabrontopodus opisanych z obszaru Polski (Pangea– obszar euroazjatycki)
oraz W³och (obszar Tetydy) i nie wskazuj¹ na ich kar³owatoœæ.
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Dr hab. Krzysztof Krajewski, dr Bo¿ena £¹cka
Zadanie: Fosfogeneza w triasowych œrodowiskach euksynicznych Svalbardu
Bogate w wêgiel organiczny, fosfogeniczne facje triasu na Svalbardzie (NW czêœæ szelfu Morza
Barentsa) daj¹ wgl¹d w kopalny system szelfowy wykazuj¹cy podobieñstwa do wspó³czesnych szelfów
fosfogenicznych zasilanych przybrze¿nymi pr¹dami wstêpuj¹cymi. Ponad normalna depozycja substancji organicznej i jej diageneza w œrodowisku dennym by³y przyczyn¹ powstania warunków fosfogenicznych na szelfie Svalbardu, które doprowadzi³y do osadzenia konkrecyjnych, peloidalnych i warstwowych fosforytów w szerokim przedziale œrodowisk sedymentacji, od w pe³ni natlenionych œrodowisk p³ytkiego szelfu po euksyniczne depresje wype³nione stagnuj¹c¹ wod¹ o podwy¿szonym zasoleniu. Warunki euksyniczne powstawa³y w wyniku topograficznie wymuszonej stagnacji œrodowiska
dennego, konsumpcji tlenu i bakteryjnej redukcji siarczanu w kolumnie wody. WskaŸniki geochemiczne
pozwalaj¹ wyró¿niæ szereg stadiów przejœcia od œrodowisk oksycznych po œrodowiska euksyniczne. Te
najwa¿niejsze to zawartoœæ wêgla organicznego (TOC), stopieñ pirytyzacji ¿elaza (DOP) oraz sk³ad
izotopowy siarki pirytowej i apatytowej (d34S). Ewolucja œrodowiska dennego od warunków oksycznych poprzez dysoksyczne i anoksyczne po euksyniczne odzwierciedla siê w zawartoœci TOC w facjach
fosfogenicznych w przedzia³ach odpowiednio 2–5%, 5–10% i 10–12%. Œrodowiska te charakteryzowa³y siê równie¿ konsekwentnym zwiêkszaniem udzia³u ¿elaza reaktywnego, które zosta³o zredukowane i zwi¹zane w autogenicznym pirycie, z wartoœciami DOP odpowiednio w przedzia³ach 0.3–0.5,
0.6–0.8 i prawie 1.0. Notuje siê równie¿ wybitne przesuniecie wartoœci d34S siarki pirytowej, od
przedzia³u –30 – –10‰ VCDT dla œrodowisk oksycznych i dysoksycznych po wartoœci do +15‰ dla
œrodowisk euksynicznych, co potwierdza tworzenie siê pirytu w euksynicznych depresjach z izotopowo
ciê¿kiego, rezydualnego siarczanu kolumny wody dennej. Ten trend powtarza siê w zapisie izotopowym
siarki siarczanowej, wystêpuj¹cej jako podstawienia sieciowe w osadowym apatycie (odpowiednio od 0
– +15‰ a¿ do +25‰). Wysoka biologiczna produktywnoœæ w powierzchniowej warstwie wód szelfowych, w po³¹czeniu ze stagnacj¹ wody dennej i euksyni¹ w depresjach szelfu Svalbardu, skutkowa³a
preferencyjnym tworzeniem siê tam fosforytów peloidalnych, wykazuj¹cych poœrednie koncentracje
fosforu (do 15% P2O5) pomiêdzy facjami fosfogenicznymi œrodowisk oksycznych (ok. 10% P2O5) oraz
facjami œrodowisk dyskoksycznych i facjami kondensacji sedymentacyjnej (20–30% P2O5).
Dr hab. Krzysztof Krajewski, mgr Ewa WoŸny (doktorantka)
Zadanie: Geneza cementów krzemionkowych w osadowej sekwencji triasu po³udniowego
Spitsbergenu
Cementy krzemionkowe s¹ powszechne w cia³ach piaszczystych wystêpuj¹cych w sekwencji
bogatych w wêgiel organiczny ³upków w œrodkowo triasowej formacji Bravaisberget w po³udniowym
Spitsbergenie (archipelag Svalbard, NW czêœæ szelfu Morza Barentsa). Cementy te wystêpuj¹ jako
otoczki o strukturze promieniœcie-w³óknistej, rozwiniête wokó³ detrytycznych ziaren osadu, oraz jako
mikrokrystaliczna masa mineralna wype³niaj¹ca czêœæ pierwotnej przestrzeni porowej jak równie¿
wtórne pory powsta³e w wyniku rozpuszczania ziaren detrytycznych, bioklastów i wczeœniejszych
cementów wêglanowych. Te dwa typy cementów krzemionkowych odzwierciedlaj¹ dwa etapy
mobilizacji krzemionki w œrodowisku diagenetycznym: (1) wytr¹canie amorficznej krzemionki i jej
krystalizacja do form promieniœcie-w³óknistych jako wynik redystrybucji biogenicznej krzemionki
(ig³y g¹bek, radiolarie) w strefie anoksycznej siarczkowej; oraz (2) wytr¹canie mikrokrystalicznego
cementu kwarcowego w resztkowej przestrzeni porowej oraz we wtórnej przestrzeni porowej, jako
wynik rekrystalizacji i czêœciowego rozpuszczania wczeœniej wytr¹conej krzemionki w strefach od
post-siarczkowej a¿ po strefê wczesnej katagenezy. Cementacja krzemionkowa przeplata³a siê z okresami cementacji wêglanowej (kalcyt, dolomit, ankeryt) i prowadzi³a do efektywnego wype³nienia i zamkniêcia przestrzeni porowej osadów klastycznych na stosunkowo wczesnym etapie ich diagenezy.
Dlatego cia³a piaszczyste formacji Bravaisberget w po³udniowym Spitsbergenie nie mog¹ byæ traktowane jako potencjalne kolektory dla wêglowodorów wygenerowanych z otaczaj¹cych, bogatych w wêgiel organiczny ³upków triasowych.
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Dr hab. Krzysztof Krajewski, Mgr Anna Mozer (doktorantka)
Zadanie: Autogeniczny piryt w facji osadowej formacji Mount Wawel (?oligocen),
Wyspa Króla Jerzego, Zachodnia Antarktyka
Framboidy pirytowe odkryto w sekwencji ska³ klastycznych formacji Mount Wawel (Wyspa Króla
Jerzego, Szetlandy Po³udniowe, Antarktyka Zachodnia), datowanej na póŸny oligocen. Obfity detrytus
roœlinny oraz powszechny piryt autogeniczny wystêpuj¹ w luŸnych blokach skalnych zwi¹zanych z formacj¹ Mount Wawel, przemieszczonych w wyniku transportu glacjalnego na moreny lodowców Smoka
i Wandy (“warstwy roœlinne Smoka” oraz “warstwy roœlinne Wandy”). Do badañ framboidów zastosowano obserwacje p³ytek cienkich w mikroskopie optycznym (TLM&RLM) oraz prze³amów skalnych
w elektronowym mikroskopem skaningowym (SEM), jak równie¿ badanie sk³adu chemicznego metod¹
energodyspersyjn¹ (EDS), wsparte analiz¹ obrazów w elektronach wstecznie rozproszonych (BSE),
analiz¹ rentgenostrukturaln¹ (XRD) oraz analiz¹ sk³adu izotopowego siarki pirytowej. Wyniki analizy
izotopowej siarki wskazuj¹ na bardzo w¹ski przedzia³ ujemnych wartoœci d34S VCDT, w granicach od
–30‰ do –25‰. Wyniki te, w po³¹czeniu z wynikami badañ mikrostrukturalnych i geochemicznych
wskazuj¹ na udzia³ bakterii redukuj¹cych siarczan (SRB) w procesie wytr¹cania pirytu. Brak deformacji
framboidów oraz ich wzrost w wolnej przestrzeni porowej s¹ dowodami na autogenicznoœæ badanego
pirytu. Obfitoœæ framboidów przy braku b¹dŸ minimalnym udziale pirytu mikrogranularnego przemawia za warunkami wysokiego przesycenia w stosunku do siarczków ¿elaza w przypowierzchniowej
warstwie osadu. Dominacja framboidów o niewielkich rozmiarach (8–16 µm) oraz ich homogeniczny
rozk³ad w horyzontach pirytyzacji potwierdza rozwój anoksycznej strefy siarczkowej tu¿ poni¿ej powierzchni osadu. Œrodowiska sedymentacji ska³ klastycznych formacji Mount Wawel to zbiorniki wody
stoj¹cej i p³yn¹cej oraz bagna i rozlewiska powsta³e na m³odym ³uku wysp wulkanicznych, który w kenozoiku zacz¹³ siê oddzielaæ od Pó³wyspu Antarktycznego. Intensywna wegetacja i diageneza substancji organicznej przyczynia³y siê do rozwoju warunków anoksycznych w œrodowiskach sedymentacji
klastycznej, a dostawa siarki siarczanowej, najprawdopodobniej w postaci aerozolu morskiego, umo¿liwia³a jej bakteryjn¹ redukcjê i wytr¹canie pirytu.
Dr Monika A. Kusiak
Zadanie: Monacyt i cyrkon jako mikro-rejestratory procesów geologicznych. Czêœæ 1 – cyrkon
Cyrkony z drobnoziarnistych enklaw w granitoidach Karkonoszy charakterysuja sie niezwyklymi
teksturami “ponownej równowagi” (re-equilibrated zone). Wysoko uranowo-torowe szkieletowe
cyrkony, czêsto o skupieniach ziarnistych i skorodowane wzd³u¿ granic nieci¹g³oœci, by³y nastêpnie
zastêpowane przez mikro-ziarniste, porowate agregaty cyrkonów i innych minera³ów, jak np. toryt,
ksenotym czy keivit. Te strefy graniczne maj¹ teksturê oraz sk³ad chemiczny charakterystyczny dla
frontów reakcji chemicznych kontrolowanych przez dyfuzje (DifR), s¹ one wzbogacone w Ca, Ba oraz
LREE. Te strefy s¹ zwi¹zane z korozyjn¹ akcj¹ fluidów hydrotermalnych. G³adkie obszary cyrkonu s¹
interpretowane jako niezmieniony cyrkon magmowy. Natomiast opisane powy¿ej mikro-ziarniste
obszary porowate, wzbogacone w U, Th oraz Y, które s¹ metastabilne w obecnoœci fluidów, rekrystalizuj¹ce, jako cyrkon ubogi w Ca oraz inne minera³y, s¹ prawdopodobnie zwi¹zane ze reakcj¹ rozpuszczania–wytr¹cania (DisP). Precyzyjne datowanie stref DisP cyrkonu na 304±2 Ma wskazuje, ¿e
aktywnoœæ fluidów, która jest równie¿ odpowiedzialna za mineralizacjê szelitow¹, mia³a miejsce ju¿ po
g³ównej krystalizacji plutonu i trwa³a przez kilka milionów lat. Omawiana praca, poœwiêcona rozpoznaniu stref ponownej równowagi w cyrkonie jest pierwsz¹, w skali œwiatowej, publikacj¹ tego typu.
Dr hab. Pawe³ M. Leœniak, dr Pawe³ Zawidzki
Zadanie: Sk³ad izotopowy wody i rozpuszczonych sk³adników w Wiœle i jej dop³ywach w rejonie
Warszawy
Od roku 2008 prowadzone s¹ prace nad obiegiem pierwiastków lekkich w œrodowisku Wis³y w
rejonie Warszawy. Prace maj¹ na celu okreœlenie pochodzenia zwi¹zków azotu w wodach Wis³y i roli
aglomeracji warszawskiej w generowaniu zanieczyszczeñ nieorganicznych. W roku 2009 okreœlono
skalê procesów denitryfikacyjnych na wyp³ywie Jeziorki do Wis³y, jak te¿ oszacowano wielkoœæ
transferu dwutlenku wêgla z Jeziorki do atmosfery. Naturalne procesy utleniania materii organicznej
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przewa¿aj¹ nad mo¿liwoœciami jej u¿ycia w procesie fotosyntezy przez fitoplankton i makrofity. Procesy antropogeniczne nie zmieniaj¹ w tym wzglêdzie charakteru biogeochemicznego rzeki. Oszacowany strumieñ dwutlenku wêgla z Jeziorki do atmosfery w okresie letnim wynosi oko³o 30 mol/m2 na
rok.
Prof. dr hab. Marek Lewandowski
Zadanie: Mezozoiczna paleogeografia p³yty Adrii na podstawie badañ paleomagnetycznych masywu
Velebit w Chorwacji
Celem badañ pelaomagnetycznych prowadzonych w ramach tematu jest poznanie historii geodynamicznej oraz lepsze zrozumienie genezy Dynarydów chorwackich. Badania pt. Palaeogeographic history of the Adria plate: palaeomagnetic reconstruction” prowadzone s¹ w ramach wspó³pracy naukowej
pomiêdzy IGF PAN (prof. Marek Lewandowski) i Uniwersytetem w Zagrzebiu (dr Igor Vlahovic), na
podstawie umowy pomiêdzy PAN a CANiS. W trakcie badañ terenowych opróbowano kompleksy
skalne wieku jurajskiego (rejon Konavle, po³udniowa Chorwacja). Pierwsze wyniki opublikowano
w Geologia Croatica (2009), obecnie przygotowywany jest manuskrypt drugiej publikacji. Zadanie
realizowane w roku 2009 mia³o na celu interpretacjê wyników analiz paleomagnetycznych ska³ permu
i triasu pasma Velebit (Dalmacja pó³nocna), które rozmagnesowywano w roku 2008. Uzyskane wyniki
œwiadcz¹ o znacz¹cym wp³ywie podwy¿szonej temperatury ska³, bêd¹cej efektem ich znacznego pogr¹¿enia pod koniec mezozoiku, na charakterystyczny kierunek naturalnej pozosta³oœci magnetycznej,
który w ca³oœci jest kierunkiem wtórnym. Wiek tego kierunku mo¿e byæ szacowany na prze³om mezozoiku i kenozoiku, zaœ jego geneza wi¹¿e siê najprawdopodobniej z szybkim wynurzeniem, sch³odzeniem oraz wychyleniem tektonicznym ska³ osadowych permu w czasie powstawania wspó³czesnych
Dynarydów.
Prof. dr hab. Teresa Madeyska
Zadanie: Korelacja stratygraficzna osadów jaskini Ob³azowej i Biœnik z profilami lessowych
stanowisk paleolitycznych Zachodniej Ukrainy
W roku 2009 prace skoncentrowane by³y na opracowaniu publikacji wyników badañ dwu stanowisk paleolitycznych o najd³u¿szej sekwencji stratygraficznej, a mianowicie jaskini Biœnik po³o¿onej
w œrodkowej czêœci Jury Polskiej i otwartego stanowiska Hluboczek Wielki (ukr. Velykyj Glybochok)
ko³o Tarnopola. Oba te stanowiska badane by³y od oko³o 20 lat.
Cyrek K., Socha P., Stefaniak K., Madeyska T., Miros³aw-Grabowska J., Sudo³ M., Czy¿ewski £.
2009. Palaeolithic of Biœnik Cave (Southern Poland) within the environmental background. Quaternary
International, doi:10.1016/j.quaint.2009.09.014
Osady Jaskini Biœnik, po³o¿onej w paœmie Smoleñsko-Niegowonickim (œrodkowa czêœæ Jury Polskiej) zosta³y dotychczas wyeksplorowane na powierzchni 260 m2, do g³êbokoœci 150–850 cm. W roku
2002 opublikowane zosta³o monograficzne opracowanie wyników pierwszych lat badañ, obecnie publikowany artyku³ podsumowuje wyniki badañ przeprowadzonych do roku 2008. Wyniki badañ sedymentologicznych, paleozoologicznych i archeologicznych pos³u¿y³y do rekonstrukcji historii osadnictwa pradziejowego, które w porównaniu z innymi stanowiskami paleolitycznymi w Polsce obejmuje
wyj¹tkowo d³ugi odcinek czasu, siêgaj¹cy ok. 300 tysiêcy lat. W artykule przedstawiono charakterystykê kilkunastu faz osadniczych: 10 œrodkowopaleolitycznych, 1 górnopaleolityczn¹ i przynajmniej 5
od neolitu po œredniowiecze. Dane przyrodnicze pos³u¿y³y do odtworzenia zmian warunków œrodowiskowych, nastêpstwa dominacji ró¿nych ekosystemów, odpowiadaj¹cych kolejnym fazom klimatycznym œrodkowego i górnego plejstocenu i do przeœledzenia historii osadnictwa paleolitycznego.
Boguckyj A.B., £anczont M., £¹cka B., Madeyska T., Sytnyk O. 2009. Age and the palaeoenvironment of the West Ukrainian Palaeolithic: the case of Velykyi Glybochok multi-cultural site, J.
Archaeol. Sci., 36: 1376–1389
Stanowisko paleolityczne Hluboczek Wielki usytuowane jest w osadach lessowych z glebami
kopalnymi, le¿¹cych na stoku pasma Miodoborów (na Wy¿ynie Podolskiej) zbudowanego z neogeñskich wapieni rafowych, nad Seretem. W artykule przedstawiono pokrótce wyniki badañ archeologicznych i szerzej wyniki analiz litologicznych, paleopedologicznych i geochemicznych, ³¹cznie z ozna-
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czeniem stosunków izotopów trwa³ych wêgla i tlenu w autogenicznych wêglanach, analiz¹ mikromorfologiczn¹ gleb kopalnych oraz datowaniami termoluminescencyjnymi.
Najstarsza, III warstwa kulturowa dokumentuje osadnictwo paleolityczne w czasie przedostatniego
interglacja³u (7 stadium tlenowe), podczas którego powsta³a gleba kopalna typu cambisol œwiadcz¹ca
o bogatej pokrywie roœlinnej. Warstwa kulturowa III B jest zwi¹zana z inicjalna gleb¹ cambisol utworzon¹ podczas krótkiego epizodu rozwoju roœlinnoœci bezleœnej z krzewami, w czasie interstadialnego
ocieplenia klimatycznego w obrêbie przedostatniego zlodowacenia. Ostatni interglacja³ (5 stadium
tlenowe) jest reprezentowany przez glebê typu luvisol obejmuj¹c¹ 2 fazy iluwiacji, œwiadcz¹ce o obecnoœci lasu. Z tego czasu pochodzi faza osadnicza, której pozosta³oœci¹ jest œrodkowopaleolityczna
warstwa kulturowa IIIA. Górnopaleolityczna, II warstwa kulturowa wystêpuje w s³abo rozwiniêtej
glebie interstadialnej, miejscami redeponowanej. Sekwencjê archeologiczn¹ koñczy warstwa I, mezolityczna. Stanowisko Hluboczek Wielki jest jedynym znanym na Podolu o dobrze rozpoznanej geologicznej pozycji stratygraficznej warstw kulturowych.
Dr Monika Masiak
Zadanie: Palinologiczny zapis wydarzenia lundgreni (sylur, wenlok), w wierceniu Šiupyliai-69
(Litwa)
Przebadanych zosta³o 30 próbek skalnych pochodz¹cych z przedzia³u obejmuj¹cego biozony
lundgreni-nilssoni, wiercenia Šiupyliai-69. W tym interwale znajduje siê zapis wydarzenia biotycznego
lundgreni. Badania zmiennoœci taksonomicznej i frekwencji zespo³ów palinologicznych wykaza³y
bardzo silne podobieñstwo do sukcesji palinologicznej opisywanej z wiercenia Bartoszyce IG 1 z pó³nocnej Polski .Mo¿na wyró¿niæ trzy podobne fazy w sukcesji palinologicznej: I faza to mocno zró¿nicowany pod wzglêdem taksonomicznynm zespó³ akritarchowo-prazinofytowy – wystêpuj¹cy w górnej
czêœci poziomu lundgreni; II faza to generalnie s³abo zró¿nicowany taksonomicznie i o stosunkowo
niskiej frekwencji zespó³ palinomorf, z bardzo wyraŸna dominacj¹ jednego gatunku Leiofusa parvitatis
(biozony parvus-nassa) oraz III faza – to zespó³, w którym wyraŸnie zaznacza siê trend wzrostu zró¿nicowania taksonomicznego i frekwencji palinomorf, w którym nie wystêpuje gatunek dominuj¹cy (poziomy praedeubeli-nilssoni). Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e wyró¿nione fazy sukcesji palinologicznej
z wiercenia litewskiego odpowiadaj¹ fazom wydarzenia lundgreni opisywanym jako wymieranie, przetrwanie i odrodzenie. Interesuj¹cym jest fakt wystêpowania w obu sukcesjach tego samego gatunku
dominuj¹cego – L. parvitatis.
Dr Joanna Miros³aw-Grabowska
Zadanie: Interpretacja zmian œrodowiska w okresie interglacja³u eemskiego na podstawie oznaczeñ
stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla w wybranych stanowiskach jeziornych Polski – czêœæ II
W 2009 roku kontynuowano badania nad zastosowaniem analizy izotopów trwa³ych tlenu i wêgla
z jeziornych osadów wêglanowych do rekonstrukcji zmian œrodowiska. W tym celu zestawiono zapisy
izotopowe z badanych wczeœniej stanowisk interglacja³u eemskiego, znaleziono ich wspólne cechy oraz
przedstawiono je na tle rozwoju roœlinnoœci. Analizowano osady jeziorne z oœmiu stanowisk posiadaj¹cych opracowania palinologiczne: Imbramowice, Rzecino, Ruszkówek, Kaliska, Besiekierz, Studzieniec, Horoszki Du¿e i Solniki. Wybrane stanowiska umo¿liwi³y przeœledzenie zmian paleoœrodowiska
w Polsce od zachodu na wschód (Poj. £agowskie – Wys. Bia³ostocka) oraz z pó³nocy na po³udnie (Wys.
P³ocka – Dolny Œl¹sk). Dla ka¿dego stanowiska podano wartoœci d18O i d13C oraz wyznaczono
horyzonty izotopowe. Zmierzone wartoœci d18O waha³y siê od –11 do –1‰, a wartoœci d13C – w
granicach –3,5 do +7‰. Tak du¿a rozpiêtoœæ danych izotopowych odzwierciedli³a zmienne warunki
panuj¹ce w badanych zbiornikach jeziornych w czasie sedymentacji osadów. Ponadto skorelowano dane
izotopowe z wynikami analiz: palinologicznej, diatomologicznej i szcz¹tków Cladocera, co umo¿liwi³o
wydzielenie i scharakteryzowanie etapów ewolucji jezior na tle zmieniaj¹cych siê warunków klimatycznych w interglacjale eemskim. Badane jeziora powsta³y u schy³ku zlodowacenia Warty. Zapis
izotopowy z tego okresu odzwierciedla du¿¹ dostawê detrytycznych wêglanów. W okresie przejœciowym pomiêdzy zlodowaceniem Warty i interglacja³em eemskim obserwuje siê bardzo du¿y spadek
wartoœci d18O i d13C. We wczesnym eemie zaobserwowany pozytywny trend przebiegu krzywej d18O
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(coraz wy¿sze wartoœci) potwierdzaj¹cy stopniowy wzrost temperatury. Optimum interglacjalne
charakteryzuje siê sta³ymi wartoœci d18O i d13C sugeruj¹cymi doœæ stabilne warunki hydrologiczne. We
wczesnym Vistulianie wiêkszoœæ paleojezior zanik³a. Zmieniaj¹ce siê wartoœci d18O odzwierciedli³y
czêste zmiany stosunku wielkoœci opadów do parowania. Du¿e wahania krzywych wartoœci d18O i d13C
wystêpuj¹ce w górnych partiach profili wskazuj¹ na znaczne sp³ycenie badanych zbiorników.
Widoczne, w profilu stanowiska Rzecino, przesuniêcie w przebiegu krzywych izotopowych zwi¹zane
jest prawdopodobnie z ró¿n¹ odleg³oœci¹ od morza badanych stanowisk i silniejszym wp³yw powietrza
pochodzenia oceanicznego na kompozycjê izotopow¹ wody w tym zbiorniku jeziornym.
Dr Joanna Miros³aw-Grabowska
Zadanie: Granica Vistulian/holocen w œwietle danych izotopowych i paleobiologicznych, czêœæ I
Zadanie badawcze stanowi próbê uchwycenia zmian œrodowiska jeziornego zachodz¹cych
w Polsce na prze³omie Vistulianu i holocenu zarejestrowanych w osadach jeziornych, przy zastosowaniu
analiz izotopowej i paleobiologicznych.
Analiza izotopowa obejmowa³a oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla 145 próbek
osadów jeziornych z dwóch profili: W2-S¹kie³y Ma³e (Kraina Wêgorapy) i z Jeziora Syczyñskiego
(Polesie), g³ównie gytii i mu³ków wêglanowych przy zastosowaniu spektrometru gazowego Finnigan
MAT Delta + w ING PAN. Wyniki przedstawiono w postaci d18O i d13C, czyli stosunku izotopów
18 16
O/ O i 13C/12C do standardu V-PDB. Uzyskane wyniki oznaczeñ izotopowych pozwoli³y na wstêpne
wydzielenie i opisanie horyzontów izotopowych (Is) dla badanych profili (Is 1-Is 5 dla profilu W2S¹kie³y Ma³e; Is 1-Is 6 dla profilu z Jeziora Syczyñskiego). Poszczególne horyzonty 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).
Ponadto zaobserwowano, ¿e dolne i œrodkowe odcinki krzywych tlenowej i wêglowej z obu profili s¹
wspó³kszta³tne, co sugeruje zamkniêty charakter tych zbiorników jeziornych. Wyniki analizy izotopowej uzupe³niaj¹ dane paleobiologiczne i pozwalaj¹ szerzej okreœliæ zmiany œrodowiska, zachodz¹ce
w okresie przejœciowym od schy³ku zlodowacenia Wis³y do pocz¹tku holocenu. Porównanie tych dwóch
stanowisk oddalonych od siebie o ponad 300 km pozwala stwierdziæ istnienie wspólnego trendu przebiegu krzywych izotopowych (szczególnie spadku wartoœci krzywej tlenowej), który prawdopodobnie
odzwierciedla zmianê warunków panuj¹cych w jeziorach na skutek dop³ywu ch³odnych wód wytopnieniowych.
Dr Izabella Nowak
Zadanie: Wiek i ewolucja magm bazytowych w pó³nocnej czêœci bloku karkonosko-izerskiego
Metabazyty z pó³nocnej czêœci bloku karkonosko-izerskiego wraz z innymi metabazytami Sudetów Zachodnich uwa¿ane s¹ za produkty kambro-ordowickiego magmatyzmu mimo nieokreœlonego
wieku izotopowego ich protolitów. Datowanie U-Pb (SHRIMP) wykaza³o w metabazytach izerskich
obecnoœæ 2 ró¿nych wiekowo grup cyrkonu. Cyrkony typu I o wieku ok. 500 mln lat i cechach charakterystycznych dla cyrkonów pochodz¹cych z kwaœnych ska³ magmowych prawdopodobnie s¹ ksenokryszta³ami pochodz¹cymi z kwaœnych ska³ izerskich. Cyrkony typu II da³y wiek ok. 370 mln lat, a wykazywane przez nie cechy s¹ niejednoznaczne. Cyrkony te mog¹ byæ zarówno pochodzenia magmowego jak i metamorficznego. W zwi¹zku z niepewnym pochodzeniem obu generacji cyrkonów
otrzymane wyniki s¹ trudne do interpretacji geologicznej. Sugeruj¹ one albo ordowicki albo dewoñski
wiek zasadowego magmatyzmu oraz albo dewoñski i albo karboñski wiek metamorfizmu w pó³nocnej
czêœci bloku karkonosko-izerskiego. Wyniki te wskazuj¹ na kontaminacjê magm zasadowych materia³em skorupowym. Dane izotopowe Sr, Nd, Pb z metabazytów pokazuj¹ niewielk¹ kontaminacjê
dominuj¹cych w regionie izerskim bazaltów alkalicznych i przejœciowych oraz znaczn¹ kontaminacjê
materia³em skorupowym wewn¹trzp³ytowych toleitów. Brak jednoznacznego okreœlenia wieku intruzji
zasadowych w granitognejsy izerskie utrudnia porównanie metabazytów z innymi ska³ami zasadowymi
terranu saksoturyngskiego jak i z innych czêœci masywu czeskiego. Warunkiem poprawnej interpretacji
geologicznej otrzymanych wyników jest ustalenia genezy i warunków (re)krystalizacji 2 generacji
cyrkonów izerskich. Wykonane oznaczenia zawartoœci REE w cyrkonach I i II s¹ niewystarczaj¹ce do
okreœlenia œrodowiska ich powstawania, w zwi¹zku z czym konieczne s¹ dalsze badania tych minera³ów.
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Prof. dr hab. Szczepan J. Porêbski, mgr Przemys³aw Prêdki (doktorant)
Zadanie: Wydajnoœæ transportu materia³u klastycznego do œrodowisk g³êbokomorskich w warunkach
wysokostanowych
Transport materia³u klastycznego z obszaru Ÿród³owego do stref g³êbokomorskich jest kontrolowany g³ównie przez tempo dostawy materia³u (Q) i zmiany wzglêdnego poziomu morza (R). Dominanta
jednego z tych czynników okreœla dynamo-stratygraficzny re¿imu szelfu, przy czym re¿im Q przewa¿a³
w okresach cieplarnianych, a R w okresach zlodowaceñ kontynentalnych. Dla obu re¿imów, bez wzglêdu na typ obszaru Ÿród³owego i szerokoœæ szelfu, potencja³ do gromadzenia osadu jest najwiêkszy na
sk³onie i przyleg³ym basenie i zarazem najmniejszy na samym szelfie w warunkach spadku i niskiego
stanu wzglêdnego poziomu morza (WPM). Warunki takie sprzyjaj¹ rozwojowi bezpoœrednich po³¹czeñ
dróg transportu materia³u pomiêdzy fluwialno-deltowymi systemami zasilaj¹cymi a œrodowiskiem g³êbokomorskim. Transgresja prowadzi do likwidacji takich po³¹czeñ i zwiêksza potencja³ akomodacyjny
szelfu, czemu towarzyszy agradacja równin zalewowych w obszarze Ÿród³owym. W okresach wysokostanowych WMP rozwój efektywnych po³¹czeñ transportowych mo¿liwa jest tam gdzie szelf rozciêty
jest podmorskimi kanionami lub, gdy okresy te s¹ dostatecznie d³ugie, aby deltowe wybrze¿a mog³y
osi¹gn¹æ krawêdŸ szelfu (20–60 ka dla re¿imu R; 200–700 ka dla re¿imu Q).
Wyniki modelowañ numerycznych i rozwa¿ania teoretyczne wskazuj¹, i¿ dla warunków wyskostanowych okresów zlodowaceñ wydajnoœæ transportu do œrodowisk g³êbokomorskich mo¿e byæ du¿a,
szczególnie na stosunkowo w¹skich (< 50 km) szelfach zasilanych przez reaktywne obszary Ÿród³owe.
Tempo progradacji delt na szerokich szelfach pasywnych krawêdzi kontynentalnych zasilanych z buforowanych obszarów Ÿród³owych podlega istotnej redukcji wskutek tendencji autotransgresywnych,
autocyklicznej migracji koryt rozprowadzaj¹cych oraz utraty materia³u buduj¹cego delty na rzecz konstrukcji nasypów falowych i p³ywowych, co ogranicza mo¿liwoœæ rozwoju efektywnych dróg transportu
do stref basenowych. Warunki wysokostanowe okresów cieplarnianych cechuje bardzo wysokie tempo
dostawy materia³u i stosunkowo niewielkie oscylacje WPM w skali kilkuset tysiêcy lat, co umo¿liwia
deltom na dotarcie do za³amania sk³onu nawet na najszerszych szelfach, szczególnie gdy zasiêg poprzedzaj¹cej transgresji nie siêgn¹³ wewnêtrznego szelfu. Obecnoœæ delt na krawêdzi szelfu sprzyja grawitacyjnej destrukcji sk³onu, rozwojowi rozciêæ erozyjnych, a tym samym potencjalnej obecnoœci sto¿ków
basenowych w ci¹gach wysokostanowych.
Dr Adam Porowski, prof. dr hab. Jan Dowgia³³o – konsultant
Zadanie: Zmiennoœæ sezonowa sk³adu izotopowego SO42– w wodach opadowych i podziemnych
w strefach o naturalnych warunkach hydrogeologicznych: porównanie ze stref¹ zurbanizowan¹
W roku 2009 kontynuowano 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. Badania monitoringowe zosta³y przeniesione na poligony badawcze po³o¿one w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego. Monitoringiem objêto wodê deszczow¹, 11 piezometrów czwartorzêdowych o g³êbokoœci od 2,1 do 14,6 m oraz
jedna studniê oligoceñsk¹ o g³êbokoœci ca³kowitej 240 m. Zakres monitorowanych elementów obejmuje
sk³ad chemiczny wód, sk³ad izotopowy wody (18O/16O i 2H/1H) i sk³ad izotopowy siarczanów rozpuszczonych w wodzie (34S/32S i 18O/16O). Monitoring dla wód z piezometrów prowadzony jest w rozdzielczoœci miesiêcznej, zaœ dla wód opadowych i w najp³ytszej strefie aeracji w rozdzielczoœci 4–6
miesiêcznej. Woda ze studni oligoceñskiej pobierana jest raz na 6 miesiêcy. Przy niskiej zawartoœci
siarczanów i dostatecznej iloœci wody ekstrakcjê SO42– prowadzi siê metod¹ jonowymienn¹.
Prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski
Zadanie: Zbadanie zespo³ów nannokonidowych barremu–dolnego aptu sukcesji reglowej dolnej Tatr
Zachodnich na tle stratygrafii otwornicowej
W profilu ¿lebu Kopka w Dolinie Koœcieliskiej (Tatry Zachodnie) wystêpuj¹ wapienie z wk³adkami margli mi¹¿szoœci blisko 76 metrów, nale¿¹ce do najwy¿szej czêœci formacji margli z Koœcie-
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liskiej. Na podstawie otwornic planktonicznych zosta³y one zaliczone w ca³oœci do aptu w poziomach
Praehedbergella excelsa i Leupoldina cabri/G. ferreolensis.
Pod mikroskopem skaningowym zosta³o oznaczonych 17 taksonów nale¿¹cych do rodzaju Nannoconus Kamptner, 1931. Najczêœciej spotykane w zbadanych 22 próbkach s¹ N. bucheri, N. truittii truittii
i N. steinmannii steinmannii. Obecnoœæ N. vocontiensis odró¿nia zespó³ Nannoconus wy¿szej czêœci
badanego profilu od wystêpuj¹cego w jego dolnej czêœci. W wiêkszoœci próbek formy szerokokana³owe
przewa¿aj¹ nad w¹skokana³owymi. Krzywe izotopowe (d13C i d18O) wykreœlone na podstawie danych
z 49 próbek s¹ wspó³kszta³tne, co wskazuje na wp³yw procesów diagenetycznych na sk³ad izotopowy
badanych wapieni aptu. Mimo to, krzywa d13C z Doliny Koœcieliskiej w Tatrach Zachodnich wykazuje
pewne podobieñstwo do zapisu d13C z profilów Serre Chaitieu w rowie wokontyjskim i Cismon w Po³udniowych Alpach.
Prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski, mgr Jan Hejnar (doktorant)
Zadanie: Biostratygrafia na podstawie mikroskamienia³oœci oraz zapis izotopowy wêgla i tlenu
w wybranych profilach górnej jury i dolnej kredy sukcesji pieniñskiej i braniskiej, pieniñski pas
ska³kowy (zakoñczenie)
W roku 2009 kontynuowano badania biostratygraficzne opróbowanych w latach 2007–2008 profili
Ostry Wierch oraz Macelak. Biostratygrafia tych profili opracowana zosta³a w oparciu o wapienne
Dinoflagellata, Chitinoidellidea (Doben, 1962) i Calpionellidea (Bonet, 1956). W szczególnoœci opracowano dok³adn¹ stratygrafiê kalpionellidow¹ w wymienionych profilach. Profil Ostrego Wierchu jest
pierwszym z dotychczas badanych profili, w którym do okreœlenia biostratygrafii mia³a zastosowanie
zonacja zaproponowana przez Grün & Blau (1997). Zosta³a potwierdzona przydatnoœæ tej zonacji dla
opracowania stratygrafii póŸnoberiaskich i wczesnowalan¿yñskich wapieni pieniñskiego pasa ska³kowego oraz jej wysoka rozdzielczoœæ w tym interwale. Dodatkowe próbki pobrane z formacji wapienia
czorsztyñskiego w profilu Macelak umo¿liwi³y wyznaczenie granicy jura/kreda.
Dr Marta Rauch-W³odarska
Zadanie: Modelowanie analogowe anizotropii tektonicznej w zachodniej czêœci p³aszczowiny œl¹skiej
(na zachód od rzeki Skawy)
Niniejsze badania przebiega³y w dwóch etapach. Pierwszym etapem by³o opracowanie modelu
tektonicznego badanego fragmentu Zachodnich Karpat zewnêtrznych, a drugim modelowanie analogowe badanego rejonu. Systematyczne badania terenowe prowadzone przez autorkê w obrêbie p³aszczowiny œl¹skiej zasadniczo potwierdzaj¹ obecnoœæ dwóch g³ównych etapów skracania tektonicznego.
Etapy te zwi¹zane by³y z regionaln¹ horyzontaln¹ kompresj¹ zorientowan¹ najpierw NW–SE, a nastêpnie NE–SW. Wyj¹tkiem jest SW segment p³aszczowiny œl¹skiej. Wystêpuj¹ tu liczne regionalne fa³dy
o osiach NNE–SSW. Modelowanie analogowe wykaza³o, ¿e wiêkszoœæ elementów budowy strukturalnej badanego rejonu t³umaczy model indentacji ukoœnej. Jednak obecnoœæ struktur etapu 2 sugeruje
prawoskrêtn¹ rotacjê regionalnego pola naprê¿eñ. St¹d koñcowy wniosek, ¿e najprawdopodobniej kontynentalny fragment ALCAPA zmieni³ kierunek indentacji lub te¿ lewoskrêtnie zrotowa³.
Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr Edyta Zawisza
Zadanie: Zapis ch³odnego epizodu 8200 cal. BP w sk³adzie fauny Cladocera w profilach jezior
po³o¿onych w Borach Tucholskich.
Zadanie badawcze by³o kontynuacj¹ badañ rozpoczêtych w 2008 roku i dotyczy³o zapisu “cold
event 8200” cal. yr BP w osadach jezior Polski. Badania zrealizowane w ramach dzia³alnoœci statutowej
maj¹ charakter pionierski i nowatorski. Do tej pory omawiany epizod ch³odu stwierdzany by³ w Europie
g³ównie na obszarach le¿¹cych w wy¿szych szerokoœciach geograficznych i notowany przede wszystkim w wynikach analizy izotopów stabilnych tlenu i wêgla. Zakoñczone w 2009 roku zadanie badawcze
jest prób¹ “odczytania” zapisu epizodu “cold event 8200”, przy u¿yciu analiz paleolimnologicznych. Na
terenie Polski, próbê tak¹ podjêli jedynie Klerk i in. (2007), badaj¹c jezioro po³o¿one w dolinie Biebrzy.
Autorzy ci przeprowadzili badania palinologiczne w osadach – z rozdzielczoœci¹ nawet co 0,5 cm.
Pozwoli³o to na szczegó³owe wnioskowanie o wczesnoholoceñskich zmianach w obrêbie szaty roœlin-
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nej, a tym samym o zmianach klimatycznych. Niniejsze zadanie badawcze by³o równie¿ prób¹, przy
u¿yciu analizy subfosylnej fauny Cladocera, odnalezienia zapisu globalnych holoceñskich fluktuacji
klimatycznych na obszarze Polski pó³nocnej. Wraz ze zdecydowanym spadkiem temperatury nie tylko
zmienia siê sk³ad gatunkowy i frekwencja wioœlarek, ale tak¿e strategicznie fauna ta zwiêksza produkcjê
jaj przetrwalnikowych (ephippium), które umo¿liwiaj¹ im przetrwanie niekorzystnych warunków.
Zatem, w osadach jeziornych spadek frekwencji wiêkszoœci osobników, obecnoœæ szcz¹tków gatunków
zimno-tolerancyjnych i wzrost zawartoœci efipiów pozwala wskazaæ na okresy o klimacie zdecydowanie
ch³odnym. Do badañ wybrano blisko siebie le¿¹ce, du¿e jeziora rynnowe Ostrowite i Charzykowskie
oraz nieco oddalone na pó³noc ma³e jezioro Sierzywk, zbiorniki te po³o¿one s¹ w zachodniej czêœci
Borów Tucholskich. Wytypowane jezioro Ostrowite, by³o ju¿ wczeœniej analizowane (z mniejsz¹ rozdzielczoœci¹) i posiada pe³n¹ dokumentacjê pozwalaj¹c¹ na wnikliw¹, okreœlon¹ w czasie, rekonstrukcjê
warunków jego rozwoju, a tym samym umo¿liwia dokonanie korelacji z Jeziorem Charzykowskim
i Sierzywk, które pod k¹tem paleolimnologicznym s¹ analizowane po raz pierwszy. Jak wykaza³y
wyniki, epizod ch³odny okreœlany jako “cold event 8200” rejestrowany g³ównie poprzez wyniki analizy
izotopów trwa³ych, równie¿ zosta³ zapisany w osadach jeziornych poprzez zmianê frekwencji i sk³adu
gatunkowego Cladocera. Ten krótki epizod trwaj¹cy zaledwie 100–150 lat uda³o siê, po raz pierwszy w
Polsce, uchwyciæ na podstawie wyników analizy subfosylnych wioœlarek. Zarówno w jeziorze Ostrowite, Charzykowskim jak i jeziorze Sierzywk wyst¹pi³y w tym czasie podobne reakcje. Wraz z wyst¹pieniem ch³odu w zooplanktonie nast¹pi³a przebudowa, czêœæ gatunków zanik³a zupe³nie, wiêkszoœæ
zooplankterów znacznie zmniejszy³a swój udzia³, a jednoczeœnie tak¿e pojawi³y siê (chocia¿ nielicznie)
gatunki (Camptocercus lilljeborgi, Alonopsis elongata) typowe dla jezior regionów pó³nocnych.
Stwierdzenie epizodu ch³odu 8200, na bazie Cladocera, jest wynikiem przede wszystkim wykonania
analizy, dla osadów pó¿noborealnych i wczesnoatlantyckich o du¿ej mi¹¿szoœci, w odstêpach oko³o od 1
do 5 cm. Podobne wyniki uzyskali Sarmaja-Korjonen i Seppä (2007), którzy takze wykonali analizê
subfosylnych Cladocera z rozdzielczoœci¹ co 1,0 cm. Porównuj¹c wyniki otrzymane przez tych autorów
(jezioro Arapisto, Finlandia), z wynikami uzyskanymi w ramach wykonanego zadania badawczego,
zauwazyc mozna pewna róznice, zwlaszcza dotyczaca frekwencji efipiów Cladocera. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w porównaniu do jezior w Polsce, warunki rozwoju dla Cladocera w okresie cold event
8200 w jeziorach Finlandii byly znacznie bardziej niekorzystne. Zaobserwowane róznice mog¹ byæ
wynikiem nie tylko ni¿szej temperatury, ale tak¿e istniej¹cego w tym okresie w Finlandii, suchego
klimatu i niskiego poziomu wód w jeziorach. W przebadanych jeziorach w ramach zadania badawczego,
(Sierzywk, Ostrowite i Charzykowskie), tuz po epizodzie ochlodzenia “8200 yr cal. BP” stwierdzono
wzrost udzia³u Cladocera planktonicznych i wzrost poziomu wody. Ju¿ w latach dziewieædziesi¹tych
Starkel (1999) analizuj¹c globalne zmiany klimatu wczesnego holocenu zaobserwowa³, ¿e na terenie
Europy œrodkowej epizod 8200 generalnie zarejestrowany zosta³ nie tylko przez och³odzenie klimatu,
ale tak¿e poprzez podniesienie poziomu wód.
Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr Edyta Zawisza, dr Elwira Sienkiewicz
Zadanie: Rekonstrukcja rozwoju jezior po³o¿onych w regionach polarnych (Spitsbergen, Laponia)
czêœæ I
Analizê subfosylnej fauny Cladocera wykonano dla osadów jeziornych pobranych z dwóch obszarów badawczych zlokalizowanych w rejonach polarnych. Jednym z nich by³ rejon Polskiej Stacji
Polarnej w Hornsundzie (Spitsbergen), drugim jeziora zlokalizowane na terenie Parku Narodowego
Oulanka i Rezerwatu Œcis³ej Ochrony Przyrody Kevo (Laponia, Finlandia). Analizê okrzemek wykonano w osadach jeziora Fugledammen.
Badania subfosylnej fauny wioœlarek i okrzemek przeprowadzono w rdzeniach osadów w odstêpach jednocentymetrowych. Frekwencja osobników wioœlarek by³a niska i waha³a siê od kilkunastu do
1850 w 1 cm3 badanego osadu. Bior¹c pod uwagê niewielk¹ liczebnoœæ szcz¹tków zliczano od 4 do 8
preparatów z ka¿dej wykonanej próbki. Jednak¿e w niektórych jeziorach, po³o¿onych w rejonie Hornsundu, w osadach nie stwierdzono obecnoœci szcz¹tków wioœlarek pomimo tego, i¿ w zagêszczonych
próbkach wody organizmy te by³y obecne. Równolegle z analiz¹ Cladocera wykonywano oznaczenia
subfosylnych glonów Pediastrum oraz liczono absolutn¹ frekwencjê larw Chironomidae. Na podstawie
wykonanej analizy jakoœciowej i iloœciowej Cladocera wykreœlono diagramy frekwencji absolutnej
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prezentuj¹ce zmiany zachodz¹ce w lapoñskich jeziorach w czasach historycznych. Pomimo niskiej
frekwencji osobników bioró¿norodnoœæ wioœlarek w osadzie by³a doœæ du¿a. Stwierdzono wystêpowanie 27 gatunków nale¿¹cych do 6 rodzin: Bosminidae, Daphniidae, Leptodoridae, Chydoridae,
Macrothricidae i Sididae. Obok gatunków kosmopolitycznych oraz charakterystycznych dla rejonów
polarnych wystêpowa³y gatunki, uwa¿ane przez niektórych badaczy, za typowo ciep³olubne. Obecnoœæ
ich prawdopodobnie wi¹¿e siê wystêpowaniem w jeziorach po³o¿onych za ko³em polarnym tzw. “efektu
dnia polarnego”.
Prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr Aneta A. Anczkiewicz, mgr Micha³ Banaœ
Zadanie: Metodyka badañ historii termicznej basenów w oparciu o wieki trakowe i wieki K-Ar
oraz pomiary rentgenograficzne illitu-smektytu
Badano sk³ad i morfologiê krystalitów diagenetycznego illitu-smektytu (I/S) z p³ytko pogrzebanego bentonitu Kinnekulle w celu poznania procesu illityzacji w basenie ba³tyckim. Ta sama warstwa
K-bentonitu zosta³a opróbowana w 12 miejscach, zanalizowana metod¹ XRD i AFM oraz datowana
metod¹ K-Ar. Illit-smektyt z badanych prób zosta³ zidentyfikowany jako typ R1 z zawartoœcia 63–78%
pakietów illitowych oraz udzia³em pakietów wermikulitu tj. smektytu o du¿ym ³adunku. Daty K-Ar
diagenetycznego illitu-smektytu wskazuj¹ na wiek illityzacji pomiêdzy 370 a 420 Ma, zgodny z ostatni¹
faz¹ orogenezy kaledoñskiej. Illityzacja zwi¹zana by³a prawdopodobnie z przep³ywem bogatych
w potas wód hydrotermalnych.
Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Zadanie: Ewolucja zawartoœci boru w illicie-smektycie w procesie illityzacji
Pomierzono zawartoœæ boru i azotu w i³ach illitowo-smektytowych z poziomów piroklastycznych
(bentonitów) ró¿nych basenów sedymentacyjnych, reprezentuj¹cych pe³ny zakres zmian diagenetycznych. Pomiary chemiczne, wykonane na ska³ach surowych celem unikniêcia strat wymiennego B i N,
odniesiono do zawartoœci illitu-smektytu i illitu, wyliczonych w oparciu o kombinacjê metod rentgenowskich i chemicznych.
Zarówno B jak i N (w postaci NH4+) s¹ ulokowane w illicie, zatem ich zawartoœæ w illicie-smektycie wzrasta mniej wiêcej liniowo w procesie illityzacji. Oznacza to, ¿e w czasie diagenezy i³y illitowosmektytowe pobieraj¹ B i N z wód porowych. Zawartoœæ N w pakietach illitowych maleje w czasie
diagenezy, a zawartoœæ B tak¿e maleje lub utrzymuje siê na sta³ym poziomie. Warstwa bentonitu musi
pozyskiwaæ B i N z zewn¹trz. W jednym cyklu diagenetycznym illit w bentonicie wi¹¿e do 800–1000
ppm B i do ponad 1% (NH4)2O, co odpowiada ponad 20% ogólnej liczby kationów miêdzypakietowych.
Doc. dr hab. Jaros³aw Tyszka
Zadanie: Geneza i œrodowisko endemicznych zespo³ów otwornic w jurajskich osadach suboksycznych
towarzysz¹cych utworom ¿elazowo-manganowym, czêœæ I
Zanalizowano nietypowy zespó³ otwornic bentonicznych z czarnego i³owca, zalegaj¹cego na
utworach manganowych jednostki kri¿niañskiej w polskiej czêœci Tatrach Zachodnich. Zespó³ ten jest
zdominowany przez Recurvoides infernus sp. nov. Tyszka et al., nowy gatunek otwornic aglutynuj¹cych, jeden z najstarszych przedstawicieli nadrodziny Recurvoidacea (Foraminifera). Wêglany i krzemiany manganowe powsta³y w wyniku aktywnoœci podmorskiego wentu hydrotermalnego we wczesnym toarku. Zespó³ otwornic charakteryzuje siê wysok¹ liczebnoœci¹ i ekstremaln¹ dominacj¹ jednego
gatunku, przy braku otwornic wapiennych, zachowanych jedynie w postaci bardzo rzadkich oœródek
fosforytowych rodzaju Lenticulina. Pierwotna laminacja osadu, brak bioturbacji i makrofauny oraz
podwy¿szona zawartoœæ wêgla organicznego œwiadcz¹ o warunkach zbli¿onych do beztlenowych.
Dominacja otwornic aglutynuj¹cych mo¿e sugerowaæ niskie pH w trakcie sedymentacji lub podczas
wczesnej diagenezy. Otwornice prawdopodobnie kolonizowa³y bogate w nutrienty maty bakteryjne
zwi¹zane z ekshalacjami p³ytkowodnych wentów podmorskich. Wspó³czesne znane s¹ podobne wenty
p³ytkomorskie w rejonie Morza Œródziemnego. Dalsze badania skupiaj¹ siê na analogicznych jurajskich
osadach anoksycznych, wspó³wystêpuj¹cych z utworami ¿elazowo-manganowymi pieniñskiego pasa
ska³kowego, Ma³ych Karpat i gór Bakony.
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Dr hab. Jaros³aw Tyszka, MSc. Eiichi Setoyama (doktorant), mgr Wies³awa Król (doktorantka)
Zadanie: Biostratygrafia i paleoœrodowisko kredy po³udniowo-zachodniej czêœci Morza Barentsa
na podstawie analizy mikroskamienia³oœci, czêœæ I
Podstaw¹ badañ jest dokumentacja taksonomiczna póŸno kredowych otwornic oraz dinocyst z
po³udniowo-zachodniej czêœci basenu Morza Barentsa. Stwierdzono wystêpowanie 174 gatunków
otwornic aglutynuj¹cych oraz 15 gatunków wapiennych w materiale pochodz¹cym z piêciu naftowych
wierceñ poszukiwawczych.
Zespó³ otwornic bentonicznych ma “charakter fliszowy”, ale prawdopodobnie wskazuje na g³êbokoœci wy¿szego batia³u. Zespó³ ten reprezentuje zonê Caudammina gigantea wieku kampan–mastrycht,
znan¹ równie¿ z Karpat fliszowych. W po³owie roku 2009 roku rozpoczêto badania palinologiczne na
materiale archiwalnym NPD (Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego). Wstêpna analiza jednego z wierceñ nr 7119/12-1 wykaza³a wysok¹ liczebnoœæ póŸnokredowych dinocyst nale¿¹cych do Gonyaulacaceae i Peridiniaceae, m.in. Odontochitina, Florentinia, Pseudoceratium, Spiniferites, Hystrichosphaeridium, Oligosphaeridium, Cribroperidinium, Circulodinium, Surculosphaeridium, Cerodinium,
Spinidinium, Chatangiella. Badane dinocysty powinny poprawiæ rozdzielczoœæ biostratygraficzn¹
badanych utworów oraz pomóc w interpretacji ich paleoœrodowiska.
Otwornice wskazuj¹ na silny zwi¹zek paleobiogeograficzny z otwieraj¹cym siê basenem Atlantyku oraz oceanem zachodniej Tetydy. Zwi¹zek zespo³ów otwornicowych Morza Barentsa z Zachodni¹
Syberi¹ i Arktyk¹ by³ znacznie mniejszy. Obecne badania oraz przegl¹d literatury sugeruje, ¿e pod
koniec kredy basen Morza Barentsa nale¿a³ ju¿ do pó³nocnego zakoñczenia “g³êbokomorskiej” prowincji atlantycko-tetydzkiej.
Dr Hubert Wierzbowski, dr M. Rogow – Rosyjska Akademia Nauk
Zadanie: Rekonstrukcja paleoklimatu keloweju i oksfordu Platformy Rosyjskiej przy u¿yciu izotopów
trwa³ych
Prowadzone badania umo¿liwi³y okreœlenie temperatury wody morskiej subborealnego basenu
Platformy Rosyjskiej w rejonie Saratowa szacowanej w oparciu o sk³ad izotopowy tlenu dobrze zachowanych skamienia³oœci wêglanowych oraz wyznaczenie zmiennoœci wartoœci d13C wêglanów na pograniczu jury œrodkowej i póŸnej (póŸny kelowej – wczesny oksford). Uzyskane dane wskazuj¹ na niskie
temperatury (5–8°C) wód dennych, w których ¿y³y belemnity i wy¿sze temperatury (12–15°C) wód
przypowierzchniowych, w których ¿y³y amonity. Dowodzi to znacznego gradientu termicznego basenu
Platformy Rosyjskiej, który wi¹¿e siê prawdopodobnie z obecnoœci¹ arktycznych wód dennych i wy¿sz¹
temperatury wód przepowierzchniowych o pochodzeniu lokalnym. Ni¿sze temperatury (oko³o 5°C)
obliczone dla rostrów belemnitów borealno-subborealnych z rodziny Cylindroteuthidae (rodzaje
Cylindroteuthis i Lagonibelus) w porównaniu z temperaturami (oko³o 8ºC) uzyskanymi z rostrów
belemnitów medyterañsko-submedyterañskich z rodziny Belemnopseidae (rodzaj Hibolithes) wskazuje,
¿e obie grupy belemnitów ¿y³y prawdopodobnie na ró¿nych g³êbokoœciach w morzu na terenie Platformy Rosyjskiej. Wysokie wartoœci d13C rostrów belemnitów z Platformy Rosyjskiej (oko³o 2.6‰
VPDB), które s¹ wy¿sze o oko³o 1–2‰ od wartoœci uzyskanych z rostrów belemnitów z rejonów tetydzkich, wskazuj¹ na wzbogacenie rozpuszczonego wêgla nieorganicznego (ang. “Dissolved Inorganic
Carbon – DIC”) morza Platformy Rosyjskiej w ciê¿szy izotop 13C w porównaniu do obszarów mórz
zwi¹zanych z oceanem Tetydy. Wzbogacenie to mo¿na wi¹zaæ z wiêksz¹ produktywnoœci¹ biologiczn¹ i
wiêkszym tempem grzebania w osadzie organicznego wêgla wzbogaconego w lekki izotop 12C na
obszarach czêœciowo izolowanych pó³nocnych mórz borealnej i subborelanej prowincji amonitowej w
jurze.
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Zadanie: Kompleks Zabøehu w Sudetach: protolity, wiek magmatyzmu i metamorfizmu, struktura,
czêœæ I
Obserwacje terenowe prowadzone w roku 2009 mia³y miêdzy innymi na celu zweryfikowanie
wczeœniej wstêpnie ustalonej sekwencji deformacji w ska³ach pasma zabrzeskiego. Przeprowadzono
szczegó³owe profilowanie strukturalne blisko 12-km przekroju wzd³u¿ doliny Brzeznej. Potwierdzono
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obecnoœæ dwóch zespo³ów makrofa³dów, z których starsze (FvN) maj¹ generalnie wergencjê w kierunku
N i NE, a fa³dy m³odsze (FvS), na³o¿one, maj¹ wergencjê S i SW. Efektem na³o¿enia jest interferencja
typu 3. Analiza rozk³adu klinencji oraz superpozycji drobnych fa³dów typu “Z na S” i “S na Z” pozwoli³a
na fragmentaryczn¹ rekonstrukcjê dwóch interferuj¹cych zespo³ów makrofa³dów, ustalenie ich cech
strukturalnych i charakterystykê metamorficzn¹. W profilu obserwuje siê spadek stopnia przeobra¿eñ
metamorficznych z N na S, od górnej facji amfibolitowej do facji zieleñcowej – od stopnia sylimanitowego przez staurolitowy do biotytowego metamorfizmu regionalnego. Ska³y stopnia sylimanitowego
dozna³y migmatyzacji, a migmatytom towarzysz¹ tonality i lokalnie granodioryty. Umiejscawianie
stopów magmowych dokonywa³o siê, przynajmniej w czêœci, synmigmatycznie w warunkach stosunkowo wysokich temperatur, bliskich piku temperaturowego. Wniosek taki potwierdzony zosta³ przez
wstêpne datowanie cyrkonów z neosomu migmatytów metod¹ U-Pb (SHRIMP), które da³o wiek 345
Ma, a w przypadku cyrkonów z tonalitu – 340 Ma. Oznacza to, ¿e zarówno migmatyzacja jak i deformacja obu zespo³ów fa³dów mia³y miejsce w trakcie orogenezy waryscyjskiej. Wczesnokarboñskie
fa³dowania FvN, FvS zosta³y na³o¿one na starsze, bli¿ej wiekowo nieokreœlone, struktury: foliacjê, lineacjê intersekcyjn¹, w¹skopromienne, œródfoliacyjne fa³dki Fi, oraz segregacje kwarcowe zgodne z ich
powierzchniami osiowymi Si. Te wczesne struktury wymagaj¹ dalszych badañ.
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz, mgr Agata Krzesiñska (doktorantka)
Zadanie: Opis petrograficzny meteorytów z kolekcji dr. Jacka Siemi¹tkowskiego
Dokonano opisu petrograficznego p³ytek cienkich z kolekcji meteorytów, bêd¹cej darem dra Jacka
Siemi¹tkowskiego dla ING PAN. Zbadano fragmenty chondrytów: Allende (CV 3.2), NWA–469 (L3),
NWA–869 (L3.9–6), Tsarev (L5), Ghubara (L5), Gao Guenie (H5), Zag (H3–6), 3 chondrytów z Sahary
o nieznanych nazwach, anomalnego chondrytu/achondrytu enstatytowego Zak³odzie, aubrytu o nieznanym miejscu znalezienia i suevitu. Badania te, wraz z analiz¹ w mikroobszarze minera³ów chondrytów
zbrekcjowanych, mia³y na celu weryfikacjê klasyfikacji meteorytów z kolekcji oraz interpretacjê procesów przeobra¿eñ termalnych i impaktowych, których dozna³y syn- i postakrecyjnie. Chondryt Allende
to typ 3.2 CV zawieraj¹cy czêœci o odmiennych charakterystykach termicznych (CAI, AOA, chondry
i amorficzne matriks). Równie¿ niezrównowa¿ony i s³abo zdeformowany jest chondryt NWA-469
sklasyfikowany jako L3 S2. Zbrekcjowane chondryty: NWA–869 (L3.9–6 S3), Ghubara (L5 S4),
Tsarev (L5 S6) i Zag (H3–6 S3) nale¿¹ do grupy L i mog¹ pochodziæ z jednego cia³a macierzystego.
Strukturalnie ró¿ni¹ siê one znacznie w wyniku wielokrotnych, odmiennych procesów impaktowych.
Doprowadzi³y one do powstania klastów przech³odzonych i/lub odmieszanych stopów impaktowych,
¿y³ i nodul metalicznych, œciemnia³ych klastów oraz fragmentów o kataklazytowej teksturze. Struktury
te powsta³y w trakcie deformacji w innych warunkach: od niskociœnieniowych ze znacznym udzia³em
œcinania po warunki HP–HT. Meteoryt Zak³odzie jest achondrytem lub te¿ stopem impaktowym powsta³ym na chondrytowym ciele macierzystym. Obecnoœæ euhedralnego grafitu sugeruje topienie i krystalizacjê postimpaktow¹ – problemu tego nie da siê rozwi¹zaæ jedynie metodami optycznymi. Suevit dozna³
deformacji zwi¹zanej z przejœciem fali szokowej i brekcjowania. Poszczególne fragmenty brekcji zawieraj¹ce zdeformowane za³omowo blaszki biotytu, ziarna kwarcu z lamellami szokowymi, amorficzne
szkliwa i wielosk³adnikowe szkliwa impaktowe musia³y doznaæ ciœnieñ odpowiednio: <1 GPa, >8GPa,
45 GPa i >60 GPa.
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IV. PROJEKTY BADAWCZE
PROJEKTY BADAWCZE ZAKOÑCZONE W 2009, REALIZOWANE W INSTYTUCIE
1. 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.
Detrytyczne miki i skalenie potasowe wystêpuj¹ czêsto jako zanieczyszczenia w pozornie dojrza³ych glaukonitach, które s¹ uwa¿ane za wysoki jakoœciowo materia³ do datowañ K-Ar. W zale¿noœci od
zawartoœci potasu i wieku, minera³y detrytyczne mog¹ powa¿nie podwy¿szyæ pozorny wiek K-Ar
glaukonitu, nawet jeœli wystêpuj¹ one w œladowych iloœciach, niewykrywalnych popularnymi metodami
analitycznymi (np. dyfraktometri¹ rentgenowsk¹).
Typowe potasonoœne zanieczyszczenia mineralne glaukonitu maj¹ du¿o ni¿sz¹ (skaleñ potasowy,
illit i inne miki dioktaedryczne) lub wy¿sz¹ (miki trioktaedryczne) rozpuszczalnoœæ w kwasach ni¿
glaukonit, co jest wynikiem ró¿nicy w zawartoœci Fe+Mg w warstwie oktaedrycznej. Ta ró¿nica mo¿e
byæ wykorzystana do oceny wiarygodnoœci datowañ K-Ar glaukonitu.
Testy datowañ K-Ar i Rb-Sr wykaza³y, ¿e pozornie “datowalny” glaukonit (o wysokiej zawartoœci
K2O) mo¿e zawieraæ zanieczyszczenia mineralne zawy¿aj¹ce daty K-Ar, a niedojrza³y (wg definicji
Odin, 1982) i zawieraj¹cy interstratyfikacjê warst nontronitowych mo¿e wykazaæ dok³adne daty K-Ar
krystalizacji. Do analiz u¿yto roztworów HCl i HNO3, którymi rozpuszczano porcje glaukonitu przez
0.5 do 7 godzin w temperaturze bliskiej wrzeniu (99±2 °C). Glaukonit paleogeñski z Nowodworu k.
Lubartowa (wiek pozorny K-Ar naturalnego glaukonitu 44,6 Ma) oraz glaukonit z W¹wa³u (Synklina
Tomaszowa, wiek pozorny K-Ar naturalnego glaukonitu 125,7 Ma) wykazywa³y wzrost wieku pozornego wraz z czasem rozpuszczania: odpowiednio do 107 Ma oraz do 394,7 Ma. Wiek Rb-Sr glaukonitu
z Nowodworu wzrasta³ z du¿o mniejsz¹ intensywnoœci¹ i w zale¿noœci od przyjêtego stosunku inicjalnego 87Sr/86Sr (0.707–0.709) od 29,9–35,8 Ma do 42,6 Ma po 7 godzinach reakcji. “Datowanie ró¿nicowe” dla porcji rozpuszczanych pomiêdzy ró¿nymi stopniami zaawansowania reakcji oraz metoda
nieliniowej optymalizacji matematycznej pozwoli³y na oszacowanie wieku i sk³adu materia³u detrytycznego (skaleñ potasowy, miki) i autigenicznego (glaukonit) badanych próbek. Modele wieku krystalizacji dla glaukonitu z Nowodworu wykaza³y rozbie¿noœæ wyników: 24,0, 26,5 i 32.3 Ma, natomiast
glaukonit z W¹wa³u zosta³ okreœlony na 117,3–121,8 Ma.
Zaproponowana metoda szacowania wieku krystalizacji w oparciu o czêœciowe rozpuszczanie jest
potencjalnie u¿ytecznym narzêdziem w metodologii datowania K-Ar glaukonitów.
2. Wiek i Ÿród³o mezozoicznego wulkanizmu dolerytowego wschodniego Svalbardu –
wgl¹d w genezê arktycznej prowincji magmowej.
MNiSW: N307 069 32/4103
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof P. Krajewski
Data rozpoczêcia: 12.04.2007 r., data zakoñczenia: 12.04.2009 r.
Wielka prowincja magmowa Arktyki (High Arctic Large Igneous Province – HALP) stanowi
geologiczny zapis szeroko rozpowszechnionego epizodu termicznego póŸnego mezozoiku, rozpoznany
w arktycznej Kanadzie, pó³nocnej Grenlandii, na Svalbardzie i Ziemi Franciszka Józefa oraz na obszarach otaczaj¹cych szelfów. Celem tego projektu by³o ustalenie genezy i wieku centrów wulkanizmu
dolerytowego tworz¹cych obecnie pas wychodni na archipelagu Svalbard, w odniesieniu do powstania
i rozwoju HALP. Dodatkowym celem projektu by³o rozpoznanie wp³ywu aktywnoœci magmowej HALP
na maturacjê kerogenu i generowanie wêglowodorów w mezozoicznych sekwencjach osadowych
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Svalbardu, które zawieraj¹ najwy¿szej jakoœci ska³y macierzyste dla ropy naftowej w NW czêœci szelfu
Morza Barentsa.
PóŸno mezozoiczny magmatyzm na archipelagu Svalbard jest reprezentowany przez intruzje
dolerytowe w postaci sillów i dajek, wystêpuj¹ce g³ównie w ska³ach osadowych paleozoiku i mezozoiku
na Spitsbergenie, Nordaustlandet, EdgeÝya, BarentsÝya oraz wzd³u¿ cieœniny Hinlopenstretet, jak
równie¿ przez ska³y wylewne na Kong Karls Land. Intruzje te s¹ wyró¿nione jako suita z Diabasodden
(Diabasodden Suite) w schemacie litostratygraficznym europejskiego sektora Arktyki. Dwa centra
magmowe na archipelagu Svalbard obejmuj¹ (1) pas dolerytowy wschodniego Svalbardu (TusenÝyane,
EdgeÝya, BarentsÝya, Olav V Land na Spitsbergenie, wyspy w Hinlopenstretet i zachodnia czêœæ
Nordaustlandet); oraz (2) centrum dolerytowe œrodkowego Spitsbergenu (Isfjorden, Sassenfjorden,
Billefjorden i Dicksonfjorden).
Badania petrograficzne i geochemiczne pozwalaj¹ wyró¿niæ na Svalbardzie doleryty z normatywnym kwarcem i doleryty z normatywnym oliwinem. Doleryty wystêpuj¹ce w pasie wschodniego
Svalbardu charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ zawartoœci¹ normatywnego oliwinu, a doleryty centralnego Spitbergenu posiadaj¹ wiêksz¹ zawartoœæ normatywnego kwarcu. Projekcja sk³adu chemicznego dolerytów
pozwala zaklasyfikowaæ te ska³y jako bazalty subalkaliczne, tu¿ przy granicy z polem bazaltów. Œrodowisko geotektoniczne magmatyzmu dolerytowego Svalbardu mo¿na okreœliæ jako poœrednie pomiêdzy
bazaltami kontynentalnymi a bazaltami wysp oceanicznych. Charakterystyka geochemiczna sugeruje
generowanie stopów magmowych z silnie wzbogaconego p³aszcza oraz raczej wewn¹trzp³ytow¹ pozycjê tholeitowego wulkanizmu Svalbardu.
Oznaczony wiek dolerytów Svalbardu na podstawie 40 datowañ metod¹ K-Ar mieœci siê w przedziale od 78,3±2,6 mln lat do 125,5±3,6 mln lat (kampan–apt). Statystyczne opracowanie wyników
pozwala wyró¿niæ cztery okresy wzmo¿onej aktywnoœci magmowej: (1) oko³o 115 mln lat; (2) 102 mln
lat; (3) 92 mln lat; oraz (4) ostatni, udokumentowany jedynie 3 zbie¿nymi oznaczeniami, oko³o 80 mln
lat. Takie zmiany aktywnoœci magmowej s¹ typowe dla du¿ych prowincji magmowych.
Wynikiem aktywnoœci HALP na Svalbardzie by³ zwiêkszony przep³yw ciep³a przez osadowe
sekwencje mezozoiku (trias–dolna kreda), skutkuj¹cy maturacj¹ kerogenu w bogatych w wêgiel organiczny formacjach i generowaniem wêglowodorów. Analiza pirolityczna wskazuje na dominuj¹cy stopieñ przeobra¿eñ wêgla organicznego w przedziale dolnego okna ropnego. Zmiany termiczne w strefach
kontaktowych intruzji dolerytowych s¹ znacznie bardziej zaawansowane, jednak nie wp³ywaj¹ znacz¹co na ogólny stopieñ przeobra¿enia wêgla organicznego.
PROJEKTY BADAWCZE W TOKU, REALIZOWANE W INSTYTUCIE
1. Neoproterozoiczna wo³yñska prowincja magmowa na zachodnim brzegu kratonu
wschodnioeuropejskiego – geneza i ewolucja magm
MNiSW: 2 P04D 038 29
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Data rozpoczêcia: 3.10.2005 r., data zakoñczenia: 2.03.2010 r.
Reinterpretacja nastêpstwa tufów i plateau bazaltów serii wo³yñskiej, przeprowadzona we wspó³pracy z prof. Yu. Fedoryshynem z Pañstwowego Instytutu Poszukiwañ Geologicznych Ukrainy umo¿liwi³a wyró¿nienie trzech g³ównych cykli wulkanicznych w formacji trappowej wielkiej prowincji
magmowej na zachodnim sk³onie kratonu wschodnioeuropejskiego. Od sp¹gu ku stropowi wymienione
cykle obejmuj¹ warstwy Gorbashi i bazalty Zabolottya – cykl I., tufy Babino i bazalty Luchichi – cykl II.
oraz tufy Zoryane i bazalty Yakushev – cykl III. Kontynuowane s¹ prace nad korelacj¹ cykli wulkanicznych serii wo³yñskiej na Ukrainie z cyklami serii s³awatyckiej we wschodniej Polsce.
Celem datowania epizodów magmowych wyseparowano cyrkony z tufów Babino wystêpuj¹cych
w rdzeniu wiercenia nr 4498-2 (na g³êbokoœci 276–277 m) zlokalizowanego na zrêbie £uków–Ratno.
Kryszta³y cyrkonów o prawdopodobnej genezie magmowej by³y datowane punktowo metod¹ U-Pb na
wysokorozdzielczej mikrosondzie jonowej typu SHRIMP w Laboratorium Izotopowym VSEGEI pod
kierunkiem prof. S. Sergeyeva. Uzyskano znaczny rozrzut wyników (od paleoproterozoiku do ordowiku), wœród których wyró¿ni³y siê dwie wiekowe populacje cyrkonów: 1770±16 Ma oraz 1442±13 Ma,
przy czym druga, liczniejsza populacja le¿¹ca na konkordii daje bardziej prawdopodobny wiek epizodu
magmowego znacznie wyprzedzaj¹cego g³ówne efuzje bazaltów wo³yñskich.
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W 2009 roku przeprowadzono ponadto studium szkliw i palagonitów wystêpuj¹cych w plateau
bazaltach serii wo³yñskiej i s³awatyckiej. Badane szkliwa wykazuj¹ du¿e zró¿nicowanie sk³adu chemicznego – od szkliw ultrazasadowych (³31% SiO2) do kwaœnych (£77% SiO2). Sk³ad chemiczny
szkliw nie wykazuje bezpoœredniego zwi¹zku z natur¹ macierzystych bazaltów, bowiem szkliwa ultrazasadowe wystêpuj¹ zarówno w bazaltach pikrytowych jak i w toleitach kwarcowych. Sporadycznie,
w ma³ej objêtoœci spotykane s¹ tak¿e szkliwa o sk³adzie zbli¿onym do albitu, b¹dŸ do skalenia potasowego. Sk³ad szkliw jest przypuszczalnie wynikiem procesów likwacji zachodz¹cych w magmach
resztkowych.
Czêœæ uzyskanych wyników badañ zostanie opublikowana w pracy poœwiêconej kriogeñskim
dolerytom Wo³ynia, która znajduje siê w koñcowym etapie przygotowania do druku w Geological
Quarterly.
2. Historia termiczna polskiego segmentu Karpat zewnêtrznych w œwietle badañ
mineralogiczno-geochronologicznych bentonitów
MNiSW: N N307 057434
Kierownik projektu: prof. dr hab. Antoni Tokarski
Data rozpoczêcia: 10.06.2008 r., data zakoñczenia: 9.12.2010 r.
Wykonano wiêkszoœæ badañ terenowych (pobieranie prób) oraz przygotowania zebranego materia³u do badañ geochronologicznych (separacje, badania rentgenowskie). Rozpoczêto badania geochronologiczne (datowanie metoda K-Ar).
3. Morfogeneza otwornic i jej konsekwencje filogenetyczne na podstawie badañ empirycznych
i teoretycznych
MNiSW: N N307 057334
Kierownik projektu: dr hab. Jaros³aw Tyszka
Data rozpoczêcia: 10.06.2008 r., data zakoñczenia: 9.06.2011 r.
Celem naukowym projektu jest opracowanie spójnego modelu morfogenezy otwornic oraz odtworzenie schematu filogenezy wy¿szych grup taksonomicznych otwornic opartego na wspólnych podobieñstwach morfogenetycznych. W roku 2009 wykonano serie obserwacji i eksperymentów, dotycz¹cych dynamiki reticulopodium ¿ywych otwornic. Badania w œwietle przechodz¹cym, w kontraœcie
fazowym i kontraœcie Nomarskiego wykonano w Wadsworth Center (Albany, USA) przy wspó³pracy
z S. Bowser’em i J. Travis’em. Na tej podstawie zweryfikowano modele samoorganizacji reticulopodium. Modele te stanowi¹ punkt wyjœcia do opracowaniu spójnego modelu morfogenezy otwornic.
Badania wskazuj¹ na fundamentaln¹ rolê wspó³dzia³ania elastycznych mikrofilamentów aktynowych,
sztywnych mikrotubul oraz bia³ek motorycznych w morfogenezie szkieletu otwornic.
4. Interpretacja datowañ Sm-Nd i Lu-Hf granatów w ska³ach wysokociœnieniowych
i wysokotemperaturowych w œwietle badañ dystrybucji pierwiastków œladowych
MNiSW: N N307 057734 (promotorski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Wykonawca: mgr Katarzyna Walczak
Data rozpoczêcia: 15.05.2008 r., data zakoñczenia: 15.06.2010 r.
Dotychczas przeprowadzono badania rozmieszczenia pierwiastków œladowych (ze szczególnym
uwzglêdnieniem REE i HFSE) metod¹ LA ICPMS w granatach ska³ (U)HP i (U)HT Kompleksu
Orlicko-Œnie¿nickiego: eklogitów oraz jasnych i ciemnych granulitów, a tak¿e w granatach HP i UHT
granulitów Gór Sowich. Analiza profili dystrybucji pierwiastków œladowych w granatach pozwala na
stwierdzenie czy pierwiastki te zachowuj¹ pierwotny profil, który powsta³ w czasie progresywnego
wzrostu granatu, czy te¿ obserwowany profil jest zwi¹zany z póŸniejszymi procesami takimi jak resorpcja, rozpuszczanie, wzrost granatu. Ponadto dla granulitów ze Starego Giera³towa oraz z Zagórza
Œl¹skiego zosta³y wykonane badania geochronologiczne U-Pb SHRIMP cyrkonów, w tym cyrkonów
o typowej dla facji granulitowej kulistej morfologii. Równolegle w badanych cyrkonach zosta³y przeprowadzone analizy LA ICPMS pierwiastków œladowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem REE.
Powy¿sze analizy wraz z szczegó³owymi analizami widm katodoluminescencyjnych badanych cyrko-
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nów pozwoli³y na wyznaczenie poszczególnych stref wzrostu cyrkonów i przypisanie im cech œrodowiska, w jakim powstawa³y. Porównanie dystrybucji pierwiastków œladowych w cyrkonach i granatach
pozwoli³o na okreœlenie wzajemnych relacji wzrostu tych minera³ów.
W roku 2009 wykonane zosta³y dodatkowo analizy geochemiczne proszków ska³, dla których
prowadzone s¹ badania geochronologiczne. Wyniki tych analiz zostan¹ wykorzystane do interpretacji
wyników badañ geochronologicznych. W roku sprawozdawczym zosta³y tak¿e przygotowane próbki
ska³ i minera³ów do badañ izotopowych; prowadzone by³y procedury rozpuszczania frakcji monomineralnych i proszków skalnych, a nastêpnie separacji jonów przeznaczonych do pomiarów izotopowych. Rozpoczêto tak¿e pomiary stosunków izotopowych.
5. Charakterystyka geochemiczna i ewolucja metamorficzna ska³ serii eklogitowo-granulitowej
Gór Z³otych i Bialskich w kopule orlicko-snie¿nickiej z uwzglêdnieniem metamorfizmu
ultrawysokich ciœnieñ
MNiSW: N N307 060234 (promotorski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Wykonawca: mgr Piotr Perkowski
Data rozpoczêcia: 15.05.2008 r., data zakoñczenia: 15.06.2010 r.
W 2009 roku przeprowadzono badania zawartoœci pierwiastków g³ównych, podrzêdnych i œladowych w próbkach ca³ych ska³. Analizy zosta³y wykonane w Activation Laboratories w Kanadzie,
metod¹ ICP–MS. Wœród analizowanych ska³ granulity Starego Giera³towa wyró¿niaj¹ siê du¿¹ zmiennoœci¹ sk³adu chemicznego. W roku sprawozdawczym przygotowano ponadto proszki ca³ych ska³ i
wyseparowane minera³y (granaty i pirokseny) do badañ izotopowych w Laboratorium Geochemii Izotopów Oœrodka Badawczego ING PAN w Krakowie. Separacjê minera³ów prowadzono przy u¿yciu
separatora izodynamicznego Franza i cieczy ciê¿kiej Clerici’ego. W pracowni czystej chemii, pod
kierunkiem doc. dr hab. R. Anczkiewicza i mgr in¿. J. Bazarnika, próbki ska³ i minera³ów poddano
procedurom opracowanym w Laboratorium Geochemii Izotopów. Próbki te rozk³adano w mieszaninie
kwasów nieorganicznych (fluorowodorowego, azotowego i solnego) z dodatkiem znaczników izotopowych. Z uzyskanych roztworów wydzielono na kolumnach chromatograficznych kationy Sr, Sm, Nd,
Lu i Hf, dla których pomiary izotopowe na spektrometrze typu MC ICP–MS zostan¹ wykonane na pocz¹tku 2010 roku. Kontynuowano ponadto badania warunków równowag fazowych w ska³ach. W tym
celu wykonano wiele analiz sk³adu chemicznego wybranych minera³ów za pomoc¹ mikrosondy elektronowej CAMECA SX 100 w Miêdzyinstytutowym Laboratorium Mikroanalizy Minera³ów i Substancji
Syntetycznych. Czêœæ uzyskanych wyników wykorzystano w dalszych badaniach geotermobarometrycznych. Dla granulitów jednostki Giera³towa, w kopule orlicko-œnie¿nickiej, uzyskano nastêpuj¹ce
wyniki P-T równowag mineralnych: 13,8–20,3 kbar i 772–867°C. Wyj¹tek stanowi próbka StG12/06-2
z ni¿szymi wartoœciami P-T: 12,4 kbar i 669°C. Celem mikrosondowych analiz wewn¹trzziarnowej
zmiennoœci minera³ów by³o, miêdzy innymi, wytypowanie kryszta³ów granatów, piroksenów, cyrkonów i rutyli do dalszych badañ in situ zawartoœci pierwiastków œladowych (REE i HFSE) metod¹ ablacji
laserowej (LA ICP-MS). Badania te pozwol¹ okreœliæ czy analizowane kryszta³y zachowa³y pierwotne
rozmieszczenie pierwiastków œladowych i czy zachowa³y siê w nich cechy z progresywnego etapu
metamorfizmu.
Czêœæ wyników badañ by³a prezentowana na konferencjach: 1) Granulites & granulites 2009
Granulites, partial melting and rheology of orogenic lower crust, Hrubá Skála chateau, Republika
Czeska, 13–15.07.2009 oraz 2) 8th International Eclogite Conference, Xining, Qinghai Province,
Chiñska Republika Ludowa, 25.08.2009–3.09.2009.
6. Kryteria rozpoznawania osadów przep³ywów hiperpiknalnych w zapisie kopalnym
MNiSW: N N307 428134 (promotorski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szczepan Porêbski
Wykonawca: mgr Micha³ Warcho³
Data rozpoczêcia: 24.04.2008 r., data zakoñczenia: 7.11.2009 r.
Zakoñczono prace terenowe i zaawansowano czêœæ syntetyczn¹ projektu. W osadach deltowych
i sto¿ków podmorskich z formacji z Machowa i formacji z Kusuri zidentyfikowano szereg ³awic, których
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wykszta³cenie odbiega od znanych modeli turbidytowych i pozwala ³¹czyæ ich genezê d³ugotrwa³ymi
przep³ywami zawiesiny zasilanej powodziowymi wodami rzecznymi. Cechy tych ³awic pozwalaj¹ sporz¹dziæ pe³niejsz¹ charakterystykê osadów hiperpiknitowych i doprecyzowanie kryteriów facjalnych
ich rozpoznawania. Sk³adaj¹ siê nañ m.in.: powszechne wystêpowanie boumowskich cz³onów
strukturalno-teksturalnych, czêsto o nadwymiarowej mi¹¿szoœci i ich “nieboumowskiej” superpozycji;
wielokrotne zmiany pionowe w gruboœci ziarna bez wyraŸnych œladów erozji œród³awicowej; bogactwo
struktur sedymentacyjnych wskaŸnikowych dla depozycji z turbuletnej zawiesiny i trakcyjnej redepozycji, a w szczególnoœci riplemarków wstêpuj¹cych; pionowe nastêpstwa struktur i tekstur charakterystyczne dla oscylacyjnego wygaszania energii przep³ywu; zapis energetyczny depozycji przypominaj¹cy hydrograf powodziowy; powszechnoœæ struktur deformacyjnych charakterystycznych dla syndepozycyjnego œcinania; brak lub sporadyczne wystêpowanie bioturbacji; czêsta obecnoœæ materii organicznej i kerogenu typu III, oraz struktury synerozyjne.
7. Wp³yw transportu litoralnego na tempo progradacji delt morskich – modelowanie
numeryczne
MNiSW: N N307 102135 (promotorski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szczepan Porêbski
Wykonawca: mgr Przemys³aw Prêdki
Data rozpoczêcia: 10.10.2008 r., data zakoñczenia: 10.03.2010 r.
Obliczono transport wzd³u¿brzegowy u ujœcia rzek Ebro, Nil, Kizil Irmak, Rio Grande, Colorado,
Brazos, Kriszny i Oranje, czasy transferu delt tych rzek oraz dalszych trzech (Dunaju, Senegalu i Mahanadi) do krawêdzi szelfu, czasu ich autoza³amania i maksymalnego zasiêgu delt w momencie autoza³amania oraz wydajnoœci transportu potencjalnego, pozwalaj¹cego deltom na przebycie szelfu w okresach wysokostanowych 4-rzêdu cykli zmian poziomu morza. Obliczono równie¿ wspó³czynniki asymetrii tych delt. Zbadano wp³yw zmiany nachylenia równi deltowej i czo³a delty na tempo progradacji
delt migruj¹cych w warunkach oddzia³ywania falowego dryftu litoralnego. Stan zaawansowania realizacji projektu ocenia siê na 80%. Dotychczasowe wyniki badañ zosta³y zaprezentowane na konferencji
AAPG w Denver, 7-10 czerwca 2009.
8. Biostratygrafia dinocystowa i paleogeografia eocenu i oligocenu NW Ukrainy w nawi¹zaniu
do polskiej czêœci basenu epikontynentalnego
MNiSW: N N307 107035
Kierownik projektu: dr Przemys³aw Gedl
Data rozpoczêcia: 10.10.2008 r., data zakoñczenia: 10.12.2010 r.
Projekt ma na celu okreœlenie wieku i warunków powstania piaszczysto-ilastych sukcesji paleogenu NW Ukrainy oraz ich korelacje z równowiekowymi osadami z terenu Polski. W 2009 r. prowadzono prace terenowe na Ukrainie w ods³aniaj¹cych siê piaszczystych i ilastych utworach eocenu i oligocenu. Przeprowadzono maceracje palinologiczn¹ zebranych materia³ów oraz wykonano wstêpna
analizê palinofacjalna i biostratygraficzn¹.
9. Numeryczna ocena wiarygodnoœci rekonstrukcji paleoklimatycznych na podstawie analiz
izotopowych holoceñskich osadów wêglanowych
MNiSW: N N307 106535 (promotorski)
Kierownik projektu: dr hab. Helena Hercman
Wykonawca: mgr Jacek Pawlak
Data rozpoczêcia: 10.10.2008 r., data zakoñczenia: 10.03.2010 r.
Wykonano datowanie serii próbek osadów wêglanowych i organicznych metod¹ radiowêglow¹.
Zakoñczono testy podstawowych procedur oceniaj¹cych jakoœæ korelacji zapisów zmiennoœci sk³adu
izotopowego O i C w badanych profilach. Przeprowadzono testy zastosowania algorytmów genetycznych do korelacji zapisów bez znanej skali czasu.
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10. Monacyty i cyrkony jako mikro-rejestratory historii geologicznej
Grant FNP “Homing”
Kierownik projektu: dr Monika Agnieszka Kusiak
Data rozpoczêcia: 1.10.2007 r., data zakoñczenia: 30.09.2009 r.
Najciekawsze wyniki da³y datowania hydrotermalnych cyrkonów z Karkonoszy. Od kilku lat ró¿ne
zespo³y badawcze usi³uj¹ okreœliæ precyzyjnie wiek magmatyzmu tych granitoidów i, z ró¿nych wzglêdów (np wysoka zawartoœæ o³owiu pierwotnego), próby te nie powiod³y siê.
Podczas badañ izotopowych pierwiastków ziem rzadkich (REE) w cyrkonach uda³o siê odkryæ
procesy ingeruj¹ce w system U-Pb, a tym samym powoduj¹ce zafa³szowanie otrzymanych dat. Wyniki
zosta³y opisane w publikacji wys³anej do “Geology”, zaakceptowanej do druku.
11. Eksperymentalne opracowanie nowej metody odsalania wysoko zmineralizowanych
roztworów wodnych w celu precyzyjnego oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2F/1H
w wodach podziemnych
MNiSW: N N525 461036
Kierownik projektu: dr Adam Porowski
Data rozpoczêcia: 13.05.2009 r., data zakoñczenia: 12.05.2011.r.
Realizacjê projektu badawczego rozpoczêto od zakupu niezbêdnego sprzêtu i aparatury laboratoryjnej, miêdzy innymi p³aszczy grzejnych z p³ynna regulacj¹ temperatury oraz miernika pH i SC.
Dokonano naprawy linii do pró¿niowej destylacji silnie stê¿onych roztworów wodnych po awarii.
Zainstalowano i uruchomiono program komputerowy do p³ynnego zapisu ciœnienia na linii preparacyjnej. Rozpoczêto przygotowania wzorcowych roztworów soli chlorkowych (t.j. na bazie wody o znanym sk³adzie izotopowym) do pró¿niowej destylacji.
12. Intruzje granitoidów w N i E obrze¿eniu kopu³y orlicko-œnie¿nickiej jako blizny
po waryscyjskich wydarzeniach tektonotermalnych: regionalna rekonstrukcja geotektoniczna
w oparciu o ich pozycjê strukturaln¹, wiek oraz stosunki izotopów O, Sr i Nd.
MNiSW: N N307 112436
Kierownik projektu: dr Miros³aw Jastrzêbski
Data rozpoczêcia: 6.05.2009 r., data zakoñczenia: 5.11.2011 r.
W pierwszym roku wykonywania grantu przeprowadzono analizê strukturaln¹ cia³ granitoidów
jawornickich, bielickich oraz k³odzko-z³otostockich oraz ich metamorficznej os³ony w ich bezpoœrednim otoczeniu. Granodioryty i tonality jawornickie oraz bielickie (Starego Mesta) charakteryzuj¹ siê
podobn¹ pozycj¹ strukturaln¹ zwi¹zan¹ z póŸno-orogenicznymi przemieszczeniami odpowiednio
w strefach mylonitycznych Z³oty Stok – Skrzynka i Starego Mesta. PóŸno-orogeniczn¹ do post-orogenicznej intruzjê masywu k³odzko-z³otostockiego stanowi³y granodioryty z przejœciami do granitów
i monzonitów, wœród których wystêpuj¹ enklawy gabroidów oraz ska³ ultramaficznych. Wszystkie typy
ska³ wymienionych ska³ magmowych zosta³y w ubieg³ym roku opróbowane, przygotowano je do badañ
geochemicznych (przeprowadzono mielenie) oraz do datowañ i badañ izotopowych O, Sr i Nd (przeprowadzono separacjê cyrkonu i kwarcu).
13. Ekosystemy jezior tatrzañskich w ostatnim tysi¹cleciu na podstawie wyników analiz
paleobiologicznych
MNiSW: N N306 077436
Kierownik projektu: dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: 20.04.2009.r., data zakoñczenia: 19.04.2011 r.
W roku 2009 zosta³y pobrane rdzenie osadów jeziornych z nastêpuj¹cych zbiorników: D³ugi Staw
G¹sienicowy, Morskie Oko i Czarny Staw G¹sienicowy. Osady D³ugiego Stawu G¹sienicowego zosta³y
poddane analizom: paleobiologicznym (analiza okrzemkowa i szcz¹tków Cladocera) oraz datowane
metod¹ 210Pb i 14C.
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14. Weryfikacja przydatnoœci kolagenu do datowania koœci kopalnych metod¹ uranowo-torow¹
MNiSW: N N307 119836
Kierownik projektu: dr hab. Helena Hercman
Data rozpoczêcia: 16.04.2009 r., data zakoñczenia: 15.10.2010 r.
Pobrano próbki z profilu w Korytarzu Cz³owieka Pierwotnego w Jaskini NiedŸwiedziej. Wybrano
serie koœci do analizy z profili Jaskini NiedŸwiedziej i Jaskini Biœnik opracowanych w przesz³oœci
paleozoologicznie i archeologicznie. Pobrane próby przygotowano do analiz. Z serii próbek z Jaskini
NiedŸwiedziej wydzielono kolagen. W trakcie s¹ analizy U-Th z tych próbek. Przygotowano do analizy
wstêpnej seriê próbek z profilu w Jaskini Biœnik.
15. Geneza odwróconego metamorfizmu oraz jego zwi¹zek z g³ównymi strukturami
tektonicznymi centralnych Himalajów: Zach. Sikkim, Indie
MNISW: N N307 082137
Kierownik projektu: dr hab. Robert Anczkiewicz
Data rozpoczêcia: 5.11.2009 r., data zakoñczenia: 4.11.1012 r.
Projekt na etapie przygotowania badañ terenowych.
16. Ewolucja geodynamiczna pó³nocno wschodniej czêœci Karpat Zewnêtrznych
MNiSW: N N525 363637
Kierownik projektu: dr Marta Rauch-W³odarska
Data rozpoczêcia: 5.11.2009 r., data zakoñczenia: 4.11.1012 r.
W roku 2009 wykonano dwa zadania w ramach projektu. Przygotowano podstawow¹ wersjê
GIS-owej Karpackiej Bazy Danych na potrzeby niniejszego projektu. Jednoczeœnie zestawiono oraz
opracowano materia³y archiwalne i opublikowane, które dotyczy³y badanego terenu – typu mapy i
przekroje geologiczne oraz otwory wiertnicze, sekcje sejsmiczne itp.
17. Rekonstrukcja paleoœrodowiska pó³nocnej czêœci pagórów Che³mskich w póŸnym glacjale
i holocenie w œwietle badañ osadów jeziornych i torfowiskowych
MNiSW: N N307 036037 (promotorski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Wykonawca: mgr Ma³gorzata Suchora
Data rozpoczêcia: 15.10.2009 r., data zakoñczenia: 4.02.2012 r.
G³ównym celem projektu jest odtworzenie zmian klimatycznych, hydrologicznych i geomorfologicznych jakie zachodzi³y w pó³nocnej czêœci Pagórów Che³mskich w póŸnym glacjale i holocenie.
Rekonstrukcja przeprowadzona bêdzie na podstawie badañ zapisu zachowanego w osadach jeziornotorfowiskowych znajduj¹cych siê w tym regionie. W br. wykonano prace terenowe, m.in. pobrano
i opróbowano rdzenie osadów, opisano ich litologiê.
18. Metodyka interpretacji dat K-Ar mieszanin mineralnych
MNiSW: N N307 082237 (promotorski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
Wykonawca: mgr Marek Szczerba
Data rozpoczêcia: 7.10.2009 r., data zakoñczenia: 4.02.2011 r.
Przygotowano preparaty do datowañ K-Ar oraz wykonano pierwsze datowania. Zakoñczono pracê
nad programem optymalizuj¹cym po³o¿enie atomów PVP na powierzchni smektytu. Rozpoczêto pracê
nad programem obliczaj¹cym rozk³ad wielkoœci krystalitów illitu dla metody XRD PVP.
19. Biostratygrafia i stratygrafia izotopowa oksfordu i dolnego kimerydu Platformy Rosyjskiej
MNiSW: N N307 036537
Kierownik projektu: dr Hubert Wierzbowski
Data rozpoczêcia: 29.09.2009 r., data zakoñczenia: 28.03.2012 r.
W roku 2009 wykonano 40 p³ytek cienkich odkrytych do badañ katodoluminescencyjnych z posiadanych próbek rostrów belemnitów wieku oksfordzkiego i wczesnokimerydzkiego z profilu Micha-
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lenino w rejonie Makariewa (obwód Kostromski) na Platformie Rosyjskiej. Ponadto zakupiono ze
œrodków projektu badawczego naczynka cyrkoniowe do mielenia próbek i podrêcznik o katodoluminescencji ska³ osadowych.
PROJEKTY MIÊDZYNARODOWE NIEWSPÓ£FINANSOWANE, PROWADZONE
W INSTYTUCIE
1. Mertalogeneza Fe-Co-Cu z³o¿a Shilu w Changjiang, na wyspie Hainan, w œwietle badañ
strukturalnych i ewolucji metamorficznej z³o¿a i ska³ oœciennych
Realizowany w ramach umowy miêdzyrz¹dowej polsko-chiñskiej
Koordynatorzy: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, prof. dr Deru XU (Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences)
Data rozpoczêcia: 15.12.2009, data zakoñczenia: 14.03.2011
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego decyzj¹ nr 590/N-CHINY/2009/0 przydzieli³ œrodki na
finansowanie kosztów realizacji niniejszego projektu miêdzynarodowego niewspó³finansowanego,
realizowanego w ramach wspó³pracy polsko-chiñskiej w latach 2008–2010 (vide: Sprawozdanie z realizacji tematów, CHINY, str. 47).
UDZIA£ W PROJEKTACH BADAWCZYCH PROWADZONYCH POZA INSTYTUTEM
1. 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 specjalny w ramach programu miêdzynarodowego: International Polar
Year – Change and variability of the Arctic Systems – Nordaustlandet, Svalbard (KINNVIKA)
Kierownik projektu: dr hab. Piotr G³owacki (Instytut Geofizyki PAN)
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Krzysztof Krajewski
Data rozpoczêcia: kwiecieñ 2007, data zakoñczenia: sierpieñ 2010
Zadanie wykonywane w ING PAN: III.2. “Opracowanie modelu systemu fosfogenicznego Svalbardu”
Wyspy archipelagu Svalbard (NW czêœæ szelfu Morza Barentsa) stanowi¹ jedne z najwa¿niejszych
ods³oniêæ bogatych w wêgiel organiczny, fosfatycznych sekwencji triasu pobrze¿a Oceanu Arktycznego, które sk³adaj¹ siê na wielk¹ Arktyczn¹ Prowincjê Fosfogeniczn¹ (APP) powsta³¹ po kryzysie
biotycznym prze³omu ery paleozoicznej i mezozoicznej. Ponad normalna produkcja i depozycja morskiej substancji organicznej w basenach triasowych Arktyki spowodowana by³a zjawiskiem mieszania
wód oceanicznych po tym kryzysie oraz pr¹dami wstêpuj¹cymi na obszary szelfowe. Diageneza organicznie zwi¹zanego fosforu prowadzi³a do jego mineralizacji i odk³adania w facjach szelfowych w postaci fosforytów i osadów fosfatycznych. Analiza tych osadów na szelfie Svalbardu umo¿liwi³a wypracowanie szczegó³owego modelu fosfogenezy, obejmuj¹cego biogeochemiczne przemiany fosforu na dnie
morskim, mechanizmy jego koncentracji w œrodowisku dennym oraz alokacjê jego depozycji w postaci
fazy mineralnej (apatytu). Model fosfogenezy Svalbardu mo¿e byæ z powodzeniem zastosowany do
innych wczesno mezozoicznych basenów sedymentacyjnych obrze¿enia Oceanu Arktycznego i s³u¿yæ
do rozpoznania lokalnych koncentracji osadowego apatytu w rejonach polarnych. Prace w tym zadaniu
obejmowa³y opracowanie pozyskanych w trakcie realizacji projektu danych oraz przedstawienie
ogólnego modelu fosfogenezy w bogatych w wêgiel organiczny triasowych facjach Svalbardu.
Triasowe facje fosfogeniczne Svalbardu daj¹ wgl¹d w kopalny szelfowy system sedymentacyjny
wykazuj¹cy podobieñstwa do wspó³czesnych systemów rozwiniêtych na produktywnych szelfach zasilanych oceanicznymi pr¹dami wstêpuj¹cymi. Depozycja i diageneza ponad normalnej iloœci morskiej
substancji organicznej na szelfie Svalbardu by³a przyczyn¹ powstania warunków fosfogenicznych na
dnie morskim, które umo¿liwi³y tworzenie siê osadów fosforytowych w szerokim zakresie kopalnych
œrodowisk, od œrodowisk przybrze¿nych po œrodowiska g³êbokiego szelfu. Osady fosforytowe obejmuj¹
zró¿nicowane facjalnie i petrograficznie nagromadzenia konkrecyjne i peloidalne, jak równie¿ specyficzne cia³a fosforytowe utworzone dziêki aktywnoœci bentonicznych mat mikrobialnych. Te cia³a
fosforytowe (fosfatyczne mikrobiality) s¹ interpretowane jako kopalne maty zdominowane przez bia³e
nitkowate bakterie siarkowe, które pokrywa³y dno na wyniesieniach i stokach podmorskich charaktery-

34

zuj¹cych siê minimalnym tempem sedymentacji mineralnej. Maty bakteryjne przyczynia³y siê do wytr¹cania i koncentracji osadowego apatytu poprzez mechaniczne izolowanie œrodowiska podpowierzchniowego, zawê¿anie gradientów geochemicznych na granicy z nadleg³¹ wod¹ morsk¹ oraz przesycanie
roztworu porowego jonem ortofosforanowym. Wytr¹canie apatytu by³o procesem autigenicznym, który
prowadzi³ do powstania wczesnych cementów apatytowych spajaj¹cych pierwotne, bogate w wêgiel
organiczny osady facji szelfowych. Tworzenie siê cia³ fosforytowych sk³ada³o siê z wielu etapów –
zawiera³o powtarzaj¹ce siê pulsy raptownego wytr¹cania apatytu zwi¹zanego z fosylizacj¹ zespo³ów
mikrobialnych, degradacj¹ osadowej substancji organicznej, wzbogacaniem w pierwiastki œladowe i
ziemie rzadkie oraz pirytyzacj¹ fosforanowych mikrostruktur. Powstawanie cia³ fosforytowych by³o
ograniczone do cienkiej przypowierzchniowej warstwy osadu, która stanowi³a górn¹ granicê anoksycznej strefy siarczkowej charakteryzuj¹cej siê bakteryjn¹ redukcj¹ siarczanu i ¿elaza oraz oksydacyjn¹
degradacj¹ wêgla organicznego. Horyzonty fosfatycznych mikrobialitów sk³adaj¹ siê na geologiczne
warstwy rudy fosforytowej (do 32% P2O5), jednak ich udzia³ w osadach fosforytowych Svalbardu jest
podrzêdny. Konkrecyjne i peloidalne fosforyty dominuj¹ w facjach triasowych, gdzie wykazuj¹ œrednie
koncentracje mineralnego fosforu w przedziale 5–15% P2O5.
Triasowe facje fosfogeniczne Svalbardu posiadaj¹ wykszta³cenie typowe dla bogatych w wêgiel
organiczny facji w innych czêœciach Arktycznej Prowincji Fosfogenicznej (APP). Dlatego wypracowany w tym projekcie model fosfogenezy mo¿e byæ z powodzeniem zastosowany do wiêkszoœci
wczesno mezozoicznych basenów sedymentacyjnych wystêpuj¹cych w obrze¿eniu Oceanu Arktycznego.
Projekt w trakcie realizacji. Dotychczasowe wyniki badañ przedstawiono w publikacjach: Krajewski K.P. (Sprawozdania za lata 2006–2008).
Szczegó³y projektu dostêpne s¹ na stronach http://www.kinnvika.net/ oraz http://zope.data.
npolar.no/
Projekt by³ prezentowany na Miêdzynarodowych Warsztatach Naukowych “Triassic petroleum
source rocks and collectors in Svalbard” na pokùadzie M/S Kongs¸y, zorganizowanych przez Norwegian Petroleum Directoriate i SINTEF Petroleum Research w terminie 10-23/08/2009.
2. Zapis geochemiczny i paleomagnetyczny ewolucji klimatu Antarktyki Zachodniej w
kenozoicznej sukcesji skalnej na Wyspie Króla Jerzego, archipelag Szetlandów Po³udniowych.
Projekt prowadzony w ramach miêdzynarodowego programu badawczego Antarctic Climate Evolution
(ACE) powo³anego pod egid¹ SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)
MNiSW: DWM/N8IPY/2008
Projekt badawczy miêdzynarodowy
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Tatur (Zak³ad Biologii Antarktyki PAN)
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Krzysztof Krajewski
Data rozpoczêcia: marzec 2008, data zakoñczenia: marzec 2011
Celem projektu jest uszczegó³owienie schematu geochronologicznego sukcesji skalnej na Wyspie
Króla Jerzego (archipelag Szetlandów Po³udniowych) obejmuj¹cej geologiczny zapis powstania i etapów rozwoju pokrywy lodowej Antarktyki Zachodniej. Na dalszym etapie badañ projekt zak³ada
porównanie tego schematu z podobnym schematem ewolucji glacjalnej we Wschodniej Antarktydzie
oraz ze schematami wypracowanym na podstawie analizy materia³u z wierceñ podmorskich. W roku
2009 Krzysztof Krajewski wykona³ szczegó³owe badania terenowe preglacjalnych i interglacjalnych
sekwencji formacji Point Thomas i Mt. Wawel w rejonie Zatoki Admiralicji. Ponadto przeprowadzi³ on
badania terenowe glacjalnych formacji Polonez Cove i Cape Melville we wschodniej czêœæ Wyspy
Króla Jerzego. Wynikiem tych prac s¹ profile geologiczne zbadanych formacji oraz zebrany materia³
analityczny do szczegó³owych badañ laboratoryjnych. Przywieziony do Polski materia³ zosta³ opisany
i skategoryzowany wyznaczonych profilów analitycznych. Wybrane próbki ska³ osadowych glacjalnych i nieglacjalnych zosta³y wytypowane do badañ mikroskopowych oraz geochemicznych, wliczaj¹c
analizê izotopów trwa³ych pierwiastków lekkich (C, O, S) i strontu. Wybrane próbki ska³ magmowych
przeznaczono do badania wieku geologicznego metodami radiogenicznymi (K-Ar i U-Pb) oraz do badañ
paleomagnetycznych. Wymiernym wynikiem badañ terenowych s¹ nowe, szczegó³owe podzia³y litostratygraficzne formacji glacjalnych i interglacjalnych, daj¹ce podstawê do próby rekonstrukcji paleo-
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œrodowiskowej i paleoklimatycznej rejonu Szetlandów Po³udniowych. Badania terenowe na Wyspie
Króla Jerzego bêd¹ kontynuowane w trakcie lata antarktycznego 2009/2010.
3. 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)
Wykonawca z ING: dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: 10.11.2006; data zakoñczenia:10.11.2009.
Wynikiem projektu badawczego jest artyku³ autorstwa G¹siorowski M., Sienkiewicz E., pt. “20th
century acidification and warming as recorded in two alpine lakes in the Tatra Mountains (South Poland,
Europe)” Science of the Total Environment, DOI 10.1016/j.scitotenv.2009.10.017. W koñcowej fazie
przygotowañ jest równie¿ monografia dotycz¹ca bioró¿norodnoœci okrzemek z rodzaju Eunotia ze
szczególnym uwzglêdnieniem obszaru Polski.
4. 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 Micha³ G¹siorowski, dr Joanna Miros³aw-Grabowska, dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: maj 2007; data zakoñczenia: maj 2010
W ramach realizacji grantu wykonano oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla dla
36 próbek osadów z wiercenia W-2 S¹kie³y Ma³e z g³êbokoœci: 0,91–4,11 m. Zmierzone wartoœci d18O
wahaj¹ siê od –8,9 do –6,0‰, a wartoœci d13C – w granicach –3,8 do –0,4‰. Uzyskane wyniki oznaczeñ
izotopowych pozwoli³y na wydzielenie i wstêpn¹ charakterystykê 5 horyzontów izotopowych (Is) dla
badanego profilu. Sp¹gowe osady (poni¿ej g³êbokoœci 3,30 m) charakteryzuj¹ siê doœæ sta³ymi wartoœciami d18O, ok. –6,6‰ i d13C, ok. –1‰. W osadach nadleg³ych (g³. 2,40–3,30 m) wystêpuje znaczny
spadek wartoœci obu krzywych o ok. 2‰. W zapisie izotopowym wy¿ej le¿¹cych osadów zwraca brak
wspó³kszta³tnoœci krzywych tlenowej i wêglowej, co sugeruje otwarty charakter badanego zbiornika.
Wartoœci krzywej tlenowej pocz¹tkowo malej¹, a nastêpnie rosn¹. Przebieg krzywej wêglowej jest
przeciwny do tlenowej (J. Miros³aw-Grabowska).
Analiza okrzemkowa z osadów jeziora Budzewo zosta³a ju¿ wykonana. Obecnie opracowywane s¹
wyniki tej analizy. Wraz z badaniami uzupe³niaj¹cymi (palinologia, analiza izotopów tlenu i wêgla,
analiza Cladocera) wyniki analizy okrzemkowej zostan¹ wykorzystane w monografii dotycz¹cej zmian
œrodowiska wodnego w rejonie kopalnego jeziora skaliskiego (E. Sienkiewicz).
Zakoñczono analizê wioœlarkow¹ osadów profilu Budziska. Przeprowadzono analizê uzyskanych
wyników, skonstruowano diagram stratygraficzny i zaproponowano interpretacjê paleoœrodowiskow¹
(M. G¹siorowski)
5. 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)
Wykonawca w ING: dr hab. Helena Hercman
Data rozpoczêcia: 5.05.2006; data zakoñczenia 4.03.2009
Przeprowadzono analizê uzyskanych wyników. Przygotowano materia³y do raportu koñcowego
oraz publikacji.
6. Torfowiska i kopalne jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego – Ÿród³o wiedzy
paleoekologicznej
MNiSW: NN 305 325933
Kierownik projektu: dr Mariusz Ga³ka (UAM, Poznañ)
Wykonawca w ING: dr Edyta Zawisza
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Data rozpoczêcia: listopad 2007; data zakoñczenia: listopad 2010
W roku sprawozdawczym 2009 poddano analizie subfosylnych Cladocera rdzenie osadów z jeziora
Linówek po³o¿onego w SPK w rezerwacie Rutka. Uzyskany materia³ badawczy opróbowano w odstêpach co 5cm i przeprowadzono w nim analizy paleolimnologiczne. Stwierdzono obecnoœæ 26 gatunków
Cladocera nale¿¹cych do 4 rodzin Bosminidae, Daphniidae, Chydoridae i Sididae. W osadach tych
wykonano równie¿ analizê glonów Pediastrum, wyró¿niono o w nich 10 gatunków.
7. Paleogeograficzne podstawy fenomenu trwa³ego osadnictwa paleolitycznego w rejonie
podolsko-dniestrzañskim
MNiSW: N 306 4262 34
Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria £anczont, UMCS,
Wykonawca w ING: prof. dr hab.Teresa Madeyska
Data rozpoczêcia: 23.04.2008, data zakoñczenia: 22.04.2011
Zakoñczono prace analityczne (izotopy trwa³e autogenicznych wêglanów i analiza mikromorfologiczna) dotycz¹ce materia³ów zebranych w latach poprzednich na stanowisku Hluboczek Wielki,
oddano do druku dwa wspó³autorskie opracowania tego stanowiska. Przeprowadzono dalsze badania
terenowe na stanowiskach ko³o Jezupola ko³o Halicza oraz na stanowisku Orzechowce ko³o Przemyœla.
8. Osady holoceñskich zbiorników sedymentacyjnych jako zapis przemian paleogeograficznych
w warunkach zmieniaj¹cego siê poziomu morza na przyk³adzie okolic Mrze¿yna
MNiSW: N N306 222137
Kierownik projektu: dr Bernard Cedro (Un. Szczeciñski)
Wykonawcy z ING: – dr Edyta Zawisza
Data rozpoczêcia: 2009. data zakoñczenia 2012.
W roku sprawozdawczym 2009 pobrano do badañ rdzeñ osadów z kopalnego jeziora zlokalizowanego w okolicach Mrze¿yna. Uzyskano 12 metrów osadów, 6 metrów stanowi¹ osady limniczne
(gytia bezwêglanowa), natomiast pozosta³e 6 m stanowi¹ torfy. Uzyskany materia³ badawczy opróbowano w odstêpach co 10cm z przeznaczeniem na analizy paleobiologiczne i pilota¿owo poddano badaniom sk³adu zespo³ów Cladocera.
9. Przyrodnicze i kulturowe aspekty œrodkowopaleolitycznego osadnictwa w Jaskini Biœnik
MNiSW: N N109318237
Kierownik projektu: prof. K. Cyrek – UMK
Wykonawca z ING: prof. dr hab. Teresa Madeyska
Data rozpoczêcia: 13. 10. 2009 r. data zakoñczenia: 12. 10. 2012 r.
W ramach rozpoczêtego projektu planowana jest kontynuacja badañ wykopaliskowych i analitycznych na tym unikalnym stanowisku, badanym od kilkunastu lat. W ramach przygotowañ do nowego
etapu badañ podsumowano wyniki dotychczasowych opracowañ geologicznych, archeologicznych
i zoologicznych. Oddano do druku artyku³ Cyrek et al. (w druku)
10. Minera³y ciê¿kie, sygnatura izotopowa oraz mikrofacje osadów jury œrodkowej i górnej
pieniñskiego pasa ska³kowego jako wskaŸniki ewolucji paleogeograficznej i geotektonicznej
basenu pieniñskiego
MNiSW: N307 043 32/1905
Kierownik projektu: dr Magdalena Sidorczuk (Wydzia³ Geologii UW)
Wykonawcy w ING: prof. dr hab. Marek Lewandowski
Data rozpoczêcia 2007; data zakoñczenia: 2010
Badania wapieni jury œrodkowej i górnej Pienin, przewiduj¹ analizê sk³adu zespo³ów minera³ów
allogenicznych dla okreœlenia zmian systemu depozycji spowodowanych ryftogenez¹ z prze³omu jury
œrodkowej i górnej. Szeroki basen ryftowy, rozwiniêty, zgodnie z hipotez¹ robocz¹, pomiêdzy grzbietem
czorsztyñskim a kontynentem europejskim, powinien stanowiæ skuteczn¹ barierê dla materia³u detrytycznego pochodzenia kontynentalnego. Wynikaj¹ca z hipotezy roboczej ryftogeneza i zwi¹zana z ni¹
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zmiana paleogeografii basenu pieniñskiego powinna te¿ znaleŸæ swoje odbicie w stosunkach izotopowych 143Nd/144Nd oraz 87Sr/86Sr, gdy¿ s¹ one generalnie odmienne dla œrodowisk geochemicznych
szelfu kontynentalnego i basenu znajduj¹cego siê pod kontrol¹ ska³ p³aszczowych strefy ryftowej.
Podobnie, zmiany wynikaj¹ce ze spektakularnie dalekosiê¿nej i szybkiej zmiany sytuacji paleogeograficznej powinny byæ czytelne w obrazie mikrofacjalnym. Szczególn¹ uwagê projekt poœwiêca minera³om ferrimagnetycznym s.l., bêd¹cymi noœnikami naturalnej pozosta³oœci magnetycznej (NRM).
Sk³ad noœników i stan ich zachowania mog¹ byæ podstaw¹ do weryfikacji hipotezy o pierwotnym
charakterze pozosta³oœci magnetycznej w ska³ach jurajskich.
11. Rekonstrukcja systemów naftowych Karpat Zewnêtrznych
Projekt finansowany przez Ministerstwo Œrodowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej
Kierownik projektu: mgr Pawe³ Poprawa, PIG
Wykonawca z ING PAN: dr in¿. Bartosz Budzyñ
Zadanie: Analizy termobarometryczne karpackich egzotyków ska³ metamorficznych i magmowych –
czêœæ II
Przeprowadzone zosta³y badania mineralogiczno-petrologiczne klastów gnejsów reprezentuj¹cych
grzbiet œl¹ski – jeden z obszarów Ÿród³owych materia³u klastycznego dostarczanego do basenów sedymentacyjnych Karpat zewnêtrznych. Z uwagi na obecnoœæ minera³ów stabilnych w szerokim zakresie
ciœnieñ i temperatur (P-T) standardowe metody geotermobarometrii nie znajduj¹ zastosowania.
W zwi¹zku z tym warunki P-T metamorfizmu zosta³y okreœlone na podstawie obserwacji mikrostrukturalnych i reakcji z udzia³em minera³ów akcesorycznych. Metamorfizm zarejestrowany przez gnejsy
zachodzi³ w warunkach maksymalnych P-T wynosz¹cych ok. 7 kbar i ok. 620°C.
12. Stratygrafia najm³odszych utworów karbonu w rejonie Byczyny ko³o Jaworzna
(Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe)
MNiSW: 18.18.140.650
Kierownik projektu: prof. dr in¿. Ireneusz Lipiarski (AGH)
Wykonawca z ING PAN: dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska
Data rozpoczêcia: 10.04.2008, data zakoñczenia: 9.04.2010
Do badañ palinologicznych otrzymano 27 prób wêgli z otworów do³owych i wyrobisk kopalnianych. W laboratorium mikropaleontologicznym OB ING PAN w Krakowie próbkom nadano kody
L1–L27. Wykonano jakoœciowe i iloœciowe badania palinologiczne, ich wyniki przedstawiono w referacie podczas 7 Czesko-Polskiej Konferencji “Geologia Zag³êbi Wêglowych”, Ostrawa 21-23.10.2009
i opublikowano w tomie konferencyjnym Documenta Geonica.
13. Zdarzenia beztlenowe na tle cyklicznej sedymentacji basenowej dewonu œrodkowego
i górnego w Górach Œwiêtokrzyskich
MNiSW: N N307 4247 32
Kierownik projektu: mgr Micha³ Rakociñski (Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Nauk o Ziemi)
Wykonawca z ING PAN: dr Agnieszka Pisarzowska
Data rozpoczêcia: 30.06.2008, data zakoñczenia: 29.06.2010
W roku 2009 zakoñczono prace terenowe, których celem by³o sprofilowanie oraz zebranie prób do
badañ paleontologicznych, geochemicznych i sedymentologicznych. Przygotowano preparaty proszkowe do analiz geochemicznych, jak równie¿ na bie¿¹co przygotowywane s¹ p³ytki cienkie do analizy
mikrofacjalnej. Ponadto wykonano ju¿ czêœæ analiz geochemicznych (oznaczenie makro i mikrosk³adu,
geochemia organiczna oraz framboidy pirytowe). Równolegle ca³y czas s¹ prowadzone analizy biostratygraficzne (maceracja próbek oraz separowanie konodontów), oraz biofacjalne (analiza paleoekologiczna i tafonomiczna facji g³owonogowych, oraz analizy palinologiczne).
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V. SIECI NAUKOWE
Sprawozdanie z zadañ wykonanych w 2009 r. w ramach Sieci Naukowych
WÊGLONOŒNE SKA£Y GÓRNEGO KARBONU, MACIERZYSTE DLA GAZU
ZIEMNEGO POZA OBSZARAMI ZNANYCH ZAG£ÊBI WÊGLOWYCH W POLSCE
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Nauk Geologicznych PAN (koordynator), Instytut Nafty i Gazu,
Pañstwowy Instytut Geologiczny, Instytut Fizyki J¹drowej PAN
Koordynator: dr Mariusz Paszkowski
Okres realizacji: lata 2007–2009
Ska³ami macierzystymi dla wiêkszoœci z³ó¿ gazu zlokalizowanych w utworach czerwonego sp¹gowca Basenu Europejskiego s¹ le¿¹ce w ich pod³o¿u utwory pensylwanu, wêglonoœne lub/i bogate
w kerogen III typu. Jednym z istotnych celów projektu by³o skonstruowanie modeli generacji gazu
ziemnego z g³êboko pogr¹¿onych utworów karbonu. Prace badawcze by³y realizowane na obszarze
naszego kraju ale i Ukrainy i Czech, ale tak¿e Wielkiej Brytanii, Belgii, Rumunii, Serbii, Bu³garii,
Grecji, Turcji i Gruzji.
Pozyskano i poddano zaawansowanej, molekularnej, pierwiastkowej i izotopowej analizie kilkadziesi¹t próbek gazu ze wszystkich dostêpnych do opróbowania polskich z³ó¿. Pobrano ponad 2000
próbek ska³ i wêgli z ods³oniêæ, wyrobisk kopalnianych i rdzeni wiertniczych. Próbki zosta³y poddane
badaniom refleksyjnoœci witrynitu i analizie palinologicznej. Uzyskano zbiór analiz ska³ i wêgli potencjalnie Ÿród³owych dla gazów oraz licz¹cy ponad 100 kompletów dokumentacji zbiór zdigitalizowanych
profili geofizyki wiertniczej, z wiêkszoœci otworów penetruj¹cych podpermskie pod³o¿e Ni¿u Polskiego.
Z ponad 200 próbek piaskowców i mu³owców wyseparowano detrytyczne minera³y akcesoryczne:
monacyt, cyrkon i muskowit, uzyskuj¹c kilkaset dat wieku krystalizacji i stygniêcia ska³ Ÿród³owych.
Dziêki analizie mineralogicznej, chemicznej i izotopowej, a tak¿e analizie œladów samorzutnego rozszczepiania (trakowej) dla cyrkonu i apatytu uda³o siê dla wybranych basenów zrekonstruowaæ historiê
termiczn¹ i diagenetyczn¹ ska³ karbonu. W konsekwencji wyró¿niono w pod³o¿u podpermskim podstawowe gazonoœne domeny:
1. domenê eksternidów waryscyjskich w pod³o¿u monokliny przedsudeckiej i bruzdy œrodkowopolskiej,
2. domenê proksymalnego zapadliska przedgórskiego na obszarze Kujaw i niecki ³ódzkiej,
3. domenê dystalnego zapadliska przedgórskiego / sródplatformow¹ Pomorza Zachodniego,
4. domenê zapadliska przedgórskiego morawsko-œl¹skiego segmentu waryscydów zwi¹zan¹ przestrzennie z pod³o¿em Karpat i ich przedpola.
Najbli¿szym dla obszaru Polski ods³oniêtym analogiem domeny eksternidów waryscyjskich
okaza³a siê westfalska sekwencja z Culm Basin pó³nocnej Kornwalii. Przypomina ona utwory westfalu
monokliny przedsudeckiej, osady zdeformowanych turbidytowych basenów jeziornych (remnant basin)
pensylwanu, rozwiniêtych na reno-hercyñskiej pryzmie akrecyjnej.
W basenie Donbasu, modelowym dla domeny 3 i 4, dobrze ods³oniêty wêglonoœny karbon
wykazuje znaczne przestrzenne zró¿nicowanie dojrza³oœci: od s³abo zmienionych subbitumicznych
wêgli w czêœci NW basenu (Ro ~ 0.5 %), a¿ do strefy metaantracytowej (Ro 6%), pogr¹¿onej w trakcie
pensylwanu, a potem ekshumowanej i g³êboko zerodowanej we wczesnym permie, o wrêcz modelowej
zale¿noœci miêdzy refleksyjnoœci¹ witrynitu a zawartoœci¹ zachowanego azotu. Ogromna wiêkszoœæ
azotu, zwi¹zanego w ska³ach ilastych w postaci jonu NH4+ podstawiaj¹cego K+ w strukturze illitu, nie
zosta³a wygenerowana przez materiê organiczn¹ zawart¹ w tych ska³ach, lecz pochodzi z zewn¹trz.
Oznacza to najprawdopodobniej, ¿e ska³y ilaste wychwyci³y azot wygenerowany przez towarzysz¹ce im
pok³ady wêgla.
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Przedgórskie, waryscyjskie Zag³êbie Zonguldaku–Amasry, po³o¿one na kadomskim terranie
Istambu³u–Zunguldaku by³o intensywnie badane w ramach niniejszego projektu. W przesz³oœci
geologicznej stanowi³o ono bezpoœredni¹ kontynuacjê domeny 4, czyli po³udniowo-wschodni fragment
rozleg³ego, waryscyjskiego depocentrum Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Dla pe³niejszego zrozumienia procesów generacyjnych rozgrywaj¹cych w trudno dostêpnej i s³abo rozpoznanej, g³êboko
pogr¹¿onej czêœci pod³o¿a Basenu Europejskiego bardzo przydatna okaza³a siê strategia modelowania
cyfrowego. G³ówna faza generacji wêglowodorów, a w szczególnoœci gazu ziemnego mia³a miejsce
w mezozoiku, pod koniec triasu, na skutek progresywnego pogr¹¿ania waryscyjskiego pod³o¿a pod
rosn¹c¹ pokryw¹ utworów permsko-mezozoicznych.
Jakoœæ i rozdzielczoœæ krzywych geofizyki otworowej, zw³aszcza dla starszych otworów nie
wystarczy³a do zidentyfikowania modelowych “cykli wêglowych” w utworach zwietrza³ych, wypalonych, pozbawionych wtórnie wêgla. Pomiary gamma sugerowa³y jednak pewn¹ remobilizacjê aktynowców, skoncentrowanych w wêglu i ³upkach wêglistych w aktywnym polu po¿arowym. Zw³aszcza
uran wykazuje tendencjê do koncentrowania siê na granicy strefy wypalenia i utlenienia i strefy
niezmienionej.
Uzyskano kilkadziesi¹t analiz izotopów azotu (stanowi¹cego lokalnie ponad 90% objêtoœci) w gazach ziemnych, a tak¿e i w wêglu/kerogenie. W domenie obejmuj¹cej monoklinê przedsudeck¹ i Pomorze (i zapewne kontynuuj¹cej siê na zachód, do Niemiec i Holandii) gaz jest jednolity pod wzglêdem
sk³adu wêglowodorów; suchy, ciê¿ki izotopowo (d13C od –35 do 30‰ i dD od –130 do 150‰), bogaty
w azot (do 66%) i zdecydowanie termogeniczny (stosunek CH4/ N2 oko³o 0,5). Gazy te zawieraj¹
generalnie ciê¿szy izotopowo azot (15dN do 5‰) co sugeruje frakcjonacjê zwi¹zan¹ z uwalnianiem
azotu (w formie NH3 lub/i N2) z rezerwuarów wzbogaconych w residualny azot np w formie minera³ów
amonowych. W otworze Wêdrzyn-1 na monoklinie przedsudeckiej iloœciowy stosunek metanu do azotu
uznawany ostatnio na wskaŸnik dojrza³oœci materii organicznej Ÿród³owej dla gazu sugerowa³ bardziej
dojrza³e Ÿród³o dla gazu z dolomitu g³ównego ni¿ dla czerwonego sp¹gowca, co stoi w sprzecznoœci ze
sk³adem molekularnym i izotopowym faz wêglowodorowych
METODY J¥DROWE DLA GEOFIZYKI
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Fizyki J¹drowej PAN (koordynator), Instytut Nafty i Gazu, Instytut Nauk
Geologicznych PAN
Wykonawcy w ING PAN w 2009 r.: prof. dr hab. Jan Œrodoñ,
W 2009 sieæ nie by³a finansowana. Sporz¹dzono raport za lata 2007–2008, zakoñczono redakcjê
dwóch publikacji:
Œrodoñ J. (2009) Quantification of illite and smectite and their layer charges in sandstones and
shales from shallow burial. Clay Minerals, 44, 417–430.
Zorski T., Ossowski A., Œrodoñ J. and Kawiak T. Evaluation of mineral composition and
petrophysical parameters from well logging data: the Carpathian Foredeep case study (submitted to Clay
Minerals),
oraz napisano wstêpn¹ wersjê trzeciej publikacji:
Œrodoñ J. Mineral compositional trends, petrophysical and well logging parameters, and the composition of pore water in clastic rocks from shallow burial (Miocene of the Carpathian Foredeep).
MULTIDYSCYPLINARNE BADANIA GEOBIOSYSTEMU OBSZARÓW POLARNYCH
Jednostki realizuj¹ce: Instytut Geofizyki PAN (koordynator), Instytut Oceanologii PAN, Instytut Nauk
Geologicznych PAN, Instytut Paleobiologii PAN.
Wykonawcy w ING PAN: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr Edyta Zawisza, dr Micha³ G¹siorowski, dr Elwira Sienkiewicz
W 2009 r. osady jezior na Spitsbergenie zlokalizowanych w pobli¿u Polskiej Stacji Polarnej
w Hornsundzie poddano analizie diatomologicznej, Cladocera i palinologicznej, a tak¿e datowaniu
metod¹ o³owiu-210. Po przygotowaniu materia³u badawczego w laboratorium i sporz¹dzeniu preparatów mikroskopowych stwierdzono, ¿e iloœæ okryw okrzemek, szcz¹tków wioœlarek, a tak¿e ziaren py³ku
roœlin wystêpuj¹cych w badanych osadach by³a niewystarczaj¹ca na wykonanie analizy iloœciowej,
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istotnej pod wzglêdem statystycznym. Zatem w osadach tych wykonano jedynie analizê jakoœciow¹ –
sk³adu gatunkowego, zarówno fito jak i zooplanktonu.
W osadach stwierdzono wystêpowanie szcz¹tków gatunków wioœlarek odpornych na niskie temperatury zaliczane do grupy “arctic species”: Acroperus harpae, Chydorus arcticus i Ophryoxus gracilis.
Wœród okrzemek dominowa³y formy bentosowe preferuj¹ce wody o pH obojêtnym lub eutroficznym,
nie odnotowano taksonów planktonicznych. W profilu osadów jeziora Fugledammen dominowa³y
gatunki z rodzaju Fragilaria. Gatunki te s¹ indykatorami zimnych wód litoralnych, czêsto wystêpuj¹
w zbiornikach charakteryzuj¹cych siê niestabilnymi warunkami chemicznymi lub fizycznymi. W górnej
czêœæ rdzenia stwierdzono najwy¿sz¹ ró¿norodnoœci¹ gatunkow¹ okrzemek. W osadach tych dominowa³a Nitzschia inconspicua. Gatunek ten preferuje wody o wysokiej zawartoœci substancji od¿ywczych.
W jeziorze po³o¿onym w bezpoœrednim s¹siedztwie ujêcia wody stacji Polarnej Hornsund, w
osadach nie stwierdzono obecnoœci szcz¹tków wioœlarek pomimo tego, i¿ w zagêszczonych próbkach
wody organizmy te by³y obecne. W wodach przebadanych jezior Spitsbergeñskich, obok gatunków
których szcz¹tki stwierdzono w osadzie, wystêpowa³y osobniki gatunku: Eurycercus lamellatus, Bosmina longirostris, a tak¿e Chydorus sphaericus.
Osady jeziora Fugledammen zosta³y wydatowane metod¹ o³owiu 210. Uzyskany wynik sugeruje,
i¿ zdeponowane w zbiorniku osady s¹ starsze ni¿ zasiêg metody, b¹dŸ uleg³y one przemieszaniu.
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VI. EKSPERTYZY I ZLECENIA
Zleceniodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Ekspertyza: “Zapotrzebowanie polskiego œrodowiska naukowego na infrastrukturê badawcz¹ w perspektywie 5–20 lat”. (Marek Lewandowski – wspó³autor), Maj 2009.
Zadaniem zespo³u by³o opracowanie ekspertyzy dotycz¹cej zapotrzebowania polskiego œrodowiska naukowego na du¿e infrastruktury badawcze oraz zidentyfikowanie multidyscyplinarnej
paneuropejskiej infrastruktury badawczej, której elementy mog³yby byæ zlokalizowane w Polsce.
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
II etap: lipiec 2008 – kwiecieñ 2009
II etap zakoñczono opracowaniem: Dowgia³³o J., Porowski A. Badanie wieku wód drena¿owych w
kopalniach KGHM Polska MiedŸ S.A. w nawi¹zaniu do obserwowanych zasiêgów odwodnieñ oraz
koniecznoœci rozwijania drena¿u”. 107 s., + za³¹czniki graficzne, (Archiwum ING PAN)
Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ Dolnoœl¹ski
Ekspertyza: “Analiza sedymentacyjna profilowanych œcian w rejonie Nowego Tomyœla”
Wykonawca: dr M. Rauch-W³odarska, 28.09.-16.10.2009 r.
Przeprowadzono sedymentologiczno-tektoniczn¹ analizê œcian w wykopach prowadzonych w
ramach budowy autostrady A2 w rejonie Nowego Tomyœla. Rozpoznano utwory czwartorzêdowe,
g³ównie lodowcowe i wodno-lodowcowe, typu ¿wiry, piaski i mu³y, rzadziej gliny zwa³owe i lessy.
Zaobserwowano liczne deformacje glacitektoniczne.
Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
Analizy izotopowe strontu w 80 próbkach
Analizy izotopowe strontu w 12 próbkach
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów
Analizy izotopowe tlenu i wêgla w 20 próbkach
Wykonawca: Laboratorium Izotopów Trwa³ych
Analizy sk³adu izotopowego Sr dla 8 próbek wêglanów dewoñskich z Gór Œwiêtokrzyskich
Wykonawca: Laboratorium Izotopów Trwa³ych i Lab. Geochemii Izotopów, Kraków
Badania maksymalnych paleotemperatur z stosunków illit/smektyt dla 10 próbek oraz datowania K/Ar
diagenetycznego dla 20 próbek.
Wykonawca: Laboratorium Minera³ów Ilastych
Zleceniodawca: Instytut Chemii Przemys³owej
Analiza 5 próbek hydrotalkitów metod¹ rentgenowska.
Analiza metod¹ dyfrakcji rentgenowskiej 15 próbek hydrotalkitów.
Analiza 10 próbek modyfikowanyxh organicznie hydrotalkitów metod¹ dyfrakcji rtg.
Wykonawca: Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Zleceniodawca: Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Pomiar stosunków izotopowych 13C/12C i 18O/16O w 48 próbkach kalcytu (wapienie sylurskie).
Oznaczenie izotopowe H i O w 24 próbkach wody.
Wykonawca: Laboratorium Izotopów Trwa³ych
Przygotowanie preparatów do analiz i wykonanie analiz minera³ówilastych z osadów pieniñskich.
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Wykonawca: Laboratorium Minera³ów Ilastych
Zleceniodawca: CERAGEM POLAND Sp. z o.o.
Badania rentgeno-strukturalne i oznaczenie sk³adu 2 próbek z Chin.
Wykonawca: Laboratorium Analiz Podstawowych
Zleceniodawca: Instytut Nauk Geologicznych UJ
Analiza sk³adu izotopowego Strontu w 10 próbkach plejstoceñskich trawertynów ze S³owacji.
Oznaczenia izotopowe Sr i Nd w 8 próbkach magmowych.
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów
Zleceniodawca: Instytut Paleobiologii PAN
Wykonanie prac przygotowawczych do analiz 50 próbek (wapienie kredowe).
Wykonawca: Laboratorium Analiz Podstawowych
Zleceniodawca: Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH
Oznaczenie sk³adu Izotopowego Sr i Nd w12 próbkach ska³ meta-wulkanicznych z rejonu Hornsundu i
Bellsundu.
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów
Zleceniodawca: Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej Politechniki Warszawskiej
Rentgenowska analiza fazowa próbki kruszywa wraz z identyfika cj¹ faz krystalicznych.
Wykonawca: Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Zleceniodawca: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Badania termochronologiczne apatytów metod¹ trakow¹ dla 12 próbek piaskowców czerwonego
sp¹gowca.
Wykonawca: Laboratorium Preparatyki Geologicznej
Zleceniodawca: Geologicky Ustav Slovenskej Akademie Vied
Analiza sk³adu izotopowego Sr i Nd w 25 próbkach ska³ riolitowych ze S³owacji.
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów
Zleceniodawca: University of Alberta, Edmonton, Kanada
Separacja minera³ów i datowanie metod¹ K-Ar.
Wykonawca: Laboratorium Minera³ów Ilastych
Zleceniodawca: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego
Datowania izotopowe 2 próbek skalnych (2 koncentraty na próbkê) metodami Sm-Nd oraz Lu-Hf.
Wykonawca: Laboratorium Geochemii Izotopów
Ekspertyzy wykonane nieodp³atnie w Laboratorium Geochronologii Czwartorzêdu:
1. Analiza U-Th kolagenu z 4 próbek koœci ze schroniska w Dziadowej Skale
2. Analiza U-Th 4 próbek osadów wêglanowych z Jaskini Zo³uszka
3. Datowanie U-Th szkliwa i dentyny z zêba mamuta z Jaskini Stajnia
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VII. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

UDZIA£ W MIÊDZYNARODOWYCH PROGRAMACH BADAWCZYCH
Project: 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 stronach: http://www.ipy.org/ oraz
http://www.kinnvika.net/.
Koordynator ze strony ING PAN: 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). Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym MNiSW (projekt badawczy specjalny
IPY/297/2006) oraz logistycznym wsparciu wspó³realizuj¹cych projekt krajowych i zagranicznych
jednostek naukowych.
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 szelfu Morza Barentsa, ods³oniêty na wyspach archipelagu Svalbard.
Project: International Polar Year – Antarctic Climate Evolution (ACE IPY Id: 54)
Projekt polski: Zapis geochemiczny i paleomagnetyczny ewolucji klimatu Antarktyki Zachodniej
w kenozoicznej sukcesji skalnej na Wyspie Króla Jerzego, archipelag Szetlandów Po³udniowych –
MNiSW: DWM/N8IPY/2008
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Tatur, Zak³ad Biologii Antarktyki PAN
Wykonawcy w ING PAN: dr hab. Krzysztof Krajewski, dr hab. Pawe³ Bylina, dr Grzegorz Zieliñski
Data rozpoczêcia: marzec 2008, data zakoñczenia: marzec 2011
W ramach projektu ACE Instytut Nauk Geologicznych PAN wspó³realizuje razem z Zak³adem
Biologii Antarktyki PAN, Pañstwowym Instytutem Geologicznym (Badawczym), Wydzia³em Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Fizyki J¹drowej Wêgierskiej Akademii Nauk
(ATOMKI) zadania badawcze dotycz¹ce litostratygrafii, chemostratygrafii i magnetostratygrafii kenozoicznych formacji skalnych na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych. Zastosowane metody to kartowanie i profilowanie geologiczne, badania petrograficzno-geochemiczne, badania paleomagnetyczne, datowania ska³ metodami izotopów radiogenicznych (K-Ar i U-Pb) oraz metod¹
izotopowej stratygrafii strontowej (SIS). Zadania te s¹ realizowane przy wsparciu finansowym MNiSW
(projekt badawczy miêdzynarodowy DWM/N8IPY/2008) oraz logistycznym wsparciu Polskiej Stacji
Antarktycznej im. H. Arctowskiego.
Project: LOBLAK – Climate changes and developmental history of Lobelia lakes in Northern
and Central Europe ( do EU LAPBIAT II)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Krystyna Milecka – UAM
Wykonawcy w ING PAN: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr Edyta Zawisza
Data rozpoczêcia: 2007, data zakoñczenia 2008/2009.
Data rozpoczêcia: 2007. data zakoñczenia 2009.
EU projekt jest m.in. tak¿e pok³osiem otrzymanych wyników w ramach polskiego projektu (2005–
2007) dotycz¹cego rozwoju jezior lobeliowych na terenie Polski. Jeziora lobeliowe s¹ nielicznym
elementem krajobrazu i g³ównie wystêpuj¹ w pó³nocnej czêœci Europy. Coraz czêœciej stwierdza siê ich
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liczbowy ubytek, a zatem istnieje koniecznoœæ wykonania badañ paleolimnologicnych w celu stwierdzenia od kiedy Lobelia i Isöetes (g³ówne roœliny tych jezior) s¹ obecne w jeziorach i od kiedy jeziora
lobeliowe s¹ eliminowane ze œrodowiska. Celem uzupe³nienia danych otrzymanych z terenu Polski,
w ramach projektu EU badaniami objêto lapoñskie jeziora z terenu pó³nocnej Finlandii, gdzie jeziora
lobeliowe wystêpuj¹ doœæ czêsto. W roku 2009, w ramach dzia³alnoœci statutowej wykonana zosta³a
analiza szcz¹tków Cladocera, Pediastrum i datowanie osadów metod¹ Pb-210. W br. uda³o siê wykonaæ
analizê subfosylnych Cladocera i Pediastrum w osadach dwóch rdzeni z jeziora Kevo (350 km za ko³em
podbiegunowym), dwóch rdzeni z jeziora Petajalampi (Park Narodowy Oulanka) oraz analizê wstêpna
w osadach jeziora Talvilampi. Otrzymane wyniki wskazuj¹, ¿e sk³ad gatunkowy zooplanktonu w jeziorach lapoñskich jest podobny do jezior lobeliowych Polski. Stwierdzono natomiast, ¿e frekwencja
szcz¹tków w osadach lapoñskich jest znacznie ubo¿sza. Nale¿y s¹dziæ, ¿e ma³a liczebnoœæ osobników
w jeziorach by³a g³ównie wynikiem niskiej zawartoœci substancji biogennych, zarówno w wodach jezior
jak i przyleg³ych terenach.
Project:Permafrost and gas hydrate related methane release in the Arctic and impact on
climate change: European cooperation for long-term monitoring (PERGAMON). COST Action
ES0902
Koordynator ze strony ING PAN: prof. dr hab. Marek Lewandowski
Szczegó³y na stronie: www.cost-pergamon.eu
Program PERGAMON obejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do lepszego rozpoznania iloœci metanu
wydzielanego do atmosfery ze Ÿróde³ morskich i l¹dowych rejonów arktycznych i okreœlenia jego
wp³ywu na klimat globalny. Projektowane s¹ badania nad Ÿród³ami i typami wystêpowania metanu,
mechanizmami jego migracji, cyklu biogeochemicznego, mechanizmu uwalniania ze Ÿród³a i iloœciowego ujêcia wyp³ywu metanu do atmosfery.
W czasie spotkania inauguracyjnego PERGAMON w Brukseli (listopad, 2009) ukszta³towa³y siê
nastêpuj¹ce tematyczne grupy robocze:
– WG A – Methane formation, transport and accumulation (free gas and gas hydrate) in terrestrial
and marine sediments and permafrost. Presentation by Mienert on northern distribution of permafrost
and hydrates, fluid flow systems
– WG B1 – Biogeochemical processes in sediment and at sediment-water interface. Presentation by
Tina Treude (IFM Geomar) – Biotic communities associated with CH4 seeps, CH4 oxidation
– WG B2 – Methane transport through the water column (ocean and lakes) and assessment of methane fluxes into the atmosphere. Presentation by Gregor Rehder
– WG C1 – Methane fluxes from the terrestrial environment (wetlands, tundra, Arctic lakes) Presentation by Patrick Crill (Dept. Geology & Geochemistry, Stockholm Univ.)
– WG C2 – Remote and land-based atmospheric methane monitoring, Presentation by Ko van
Huissteden and Philippe Bousquet on global atmospheric sampling network, remote sensing and (inverse) modelling.
Planowany jest udzia³ pracowników INGPAN w grupach WG B1 oraz WG C1, z mo¿liwoœci¹
w³¹czenia siê tak¿e w prace WG A.
Projekt miêdzynarodowy IGCP No. 506 “Marine and non-marine Jurassic: global correlation
and major geological events”
Partnerzy, oœrodki naukowe pañstw: Bu³garia, Birma, Chiny, Indie, Iran, Japonia, Korea, Malezja, Mongolia, Pakistan, Rosja, Arabia Saudyjska, Tajlandia, Uzbekistan, Wietnam, Czechy, Dania, Francja,
Niemcy, Wêgry, W³ochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, S³owenia, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Kanada, USA, Meksyk, Argentyna, Australia, Nowa Zelandia,
Algieria, Egipt, Maroko, Nigeria, Po³udniowa Afryka, Tunezja.
Koordynatorzy: Prof. Jingeng Sha, Prof. Nicol Morton, Prof. W. A.P. Wimbledon, Prof. Paul E. Olsen,
Prof. Alberto C. Riccardi, Prof. Grzegorz Pieñkowski, Prof. Yongdong Wang.
Osoby z ING PAN bior¹ce udzia³ w projekcie: dr Artur Kêdzior
Zakoñczone zosta³y prace w ramach tego projektu. Podczas przysz³orocznego Kongresu Jurajskiego w Chinach zaprezentowana bêdzie synteza wyników badañ prowadzonych w trakcie realizacji
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projektu. Wyniki prac A. Kêdziora referowane by³y podczas 8th Symposium of IGCP 506 in Bucharest,
28 August – 3 September 2009.
Projekt miêdzynarodowy ALBICORE oraz jego podprojekt “Boreal Cretaceous Cycles
Project”
Temat badawczy, który jest czêœci¹ tego projektu: Zespo³y otwornic bentonicznych albu Dolnej
Saksonii.
Partner: Federalny Instytut Geonauk
Koordynatorzy: dr Juliane Fenner i dr hab. Jaros³aw Tyszka
W roku 2009 zakoñczono przygotowywanie monografii otwornic bentonicznych albu do druku.
“Intra-Continental Reconstruction Of The North Atlantic Oscillation Using Stalagmite Isotopes
And Trace Elements (INSITE)”
Project PI: Dr. Colin MacPherson (Durham University, England)
Marie Curie Research Fellow: Dr. Lisa Baldini (Durham University, England)
Project Partners: Prof. Helena Hercman (Polish Academy of Sciences, Warsaw)
Prof. Frank McDermott (University College Dublin, Ireland)
Dr. James Baldini (Durham University, England)

WYKAZ TEMATÓW REALIZOWANYCH W 2009 ROKU NA PODSTAWIE UMÓW
Temat

Wykonawca
w ING

Metalogeneza Fe-Co-Cu z³o¿a Shilu w
Chanjiang, na wyspie Hainan w Chinach, w
œwietle badañ strukturalnych i ewolucji
metamorficznej z³o¿a i ska³ oœciennych

prof. dr hab.
Nonna
Bakun-Czubarow

Prof. Deru XuInstytut
Geochemii Chiñskiej
Akademii Nauk

2008-20010

prof. Marek
Lewandowski

dr Igor Vlahovic, Uniwersytet
w Zagrzebiu

2008-2010

dr Micha³
G¹siorowski

dr Vlasta Jankovska Inst.
Botaniki Akademii Nauk
Republiki Czeskiej

2009-2010

Nr

Partner zagraniczny

Okres
umowy

CHINY

1

CHORWACJA
Palaeogeographic history of the Adria plate:
palaeomagnetic reconstruction
CZECHY

3

PóŸnoholoceñska historia flory i fauny
jezior tatrzañskich, ze szczególnym
uwzglêdnieniemmwp³ywu
antropogenicznego zakwaszenia i zmian
klimatu

ROSJA
4

Rekonstrukcja paleoklimatu keloweju i
oksfordu platformy rosyjskiej przy u¿yciu
izotopów trwa³ych

dr Hubert
Wierzbowski

dr Mikhail Rogov, Instytut
Geologiczny Rosyjskiej
Akademii Nauk

2008-2010

5

Identification of geochemical and hydrodynamic processes responsible for the formation of economically useful mineral waters
in multi-aquifer hydrogeological systems:
Staraya Russa spa, Leningradzkij Artesian
Basin

dr Adam
Porowski

dr Natalia Vinograd,
Uniwersytet w St. Petersburgu

2009-2014

prof. dr hab.
Antoni Tokarski

dr Dušan Starek, Inst.
Geologiczny S³owackiej
Akademii Nauk

2007-2009

S£OWACJA
6

Aktywnoœæ tektoniczna Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej od miocenu do dziœ
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Nr

Temat

Wykonawca
w ING

Partner zagraniczny

Okres
umowy

S£OWACJA
7

Monacyt jako mikro-rejestrator procesów
geologicznych

dr Monika A.
Kusiak

dr Igor Broska, Inst.
Geologiczny S³owackiej
Akademii Nauk

2008-2009

prof. Teresa
Madeyska

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

2009-2011

UKRAINA

8

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

WÊGRY
9

Badania paleomagnetyczne i strukturalne w
Karpatach

prof. Antoni
Tokarski

dr Emõ Márton,Instytut
Geofizyczny Wêgier

2008-2010

10

Petrologia i datowania radiometryczne
wybranych ska³ magmowych Wyspy Króla
Jerzego (Antarktyka)

dr hab. Krzysztof
Krajewski

dr Zoltan Pecskay, Instytut
Badañ Nuklearnych WAN

2008-2010

prof. Antoni
Tokarski

prof. Nguyem Trong Yem,
Instytut Nauk Geolog. WANiT

2007-2009

WIETNAM
11

Badania spêkanych klastów w pó³nocnym
Wietnamie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI TEMATÓW
CHINY
Miêdzyrz¹dowe porozumienie o wspó³pracy naukowo-technicznej pomiêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹
i Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹
1. Temat: Metalogeneza Fe-Co-Cu z³o¿a Shilu w Chanjiang, na wyspie Hainan w Chinach, w œwietle
badañ strukturalnych i ewolucji metamorficznej z³o¿a i ska³ oœciennych
Partner: Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences
Koordynatorzy: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, prof. dr Deru XU
Projekt przewiduje przeprowadzenie zintegrowanych badañ strukturalnych, mineralogicznogeochemicznych, petrologicznych, izotopowych i geochronologicznych z³o¿a rudnego Shilu wystêpuj¹cego w zmetamorfizowanej, mezo-neoproterozoicznej sekwencji bogatych w Fe ska³ osadowych.
Badania te umo¿liwi¹ weryfikacjê hipotezy roboczej o piêciu etapach metalogenezy w z³o¿u Shilu,
w okresie od NP1 do K1, rozpoznanie strukturalnego i metamorficznego uwarunkowania metalogenezy
oraz genezy laminowanej ska³y diopsydowo-tremolitowej goszcz¹cej kruszce.
W roku sprawozdawczym prof. N. Bakun-Czubarow i dr M. Kusiak podczas 10-dniowej wizyty
w Kantonie i na wyspie Hainan ustali³y z prof. D. Xu strategiê wspólnych badañ, uczestniczy³y w badaniach terenowych i pobra³y próbki ze z³o¿a Shilu w kopalni Beiji i jej okolicy w Changjiang. Prof. D.
Xu w towarzystwie dwojga doktorantów odby³ tygodniow¹ podró¿ do Polski, w czasie której by³y kontynuowane uzgodnienia dotycz¹ce wspólnych badañ z³o¿a Shilu oraz przeprowadzono wstêpne porównawcze badania terenowe na obszarze Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego.
Strona polska wykona³a wstêpne analizy sk³adu chemicznego minera³ów ska³otwórczych laminowanych ska³ diopsydowo-tremolitowych i skarnów granatonoœnych ze z³o¿a Shilu, metod¹ EMPA oraz
wstêpne datowania monacytów w tych ska³ach metod¹ CHIME.
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CHORWACJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i CANiS
2. Temat: Palaeogeographic history of the Adria plate: palaeomagnetic reconstruction.
Partner: Uniwersytetem w Zagrzebiu
Koordynatorzy: prof. dr hab. Marek Lewandowski, dr Igor Vlahovic
Temat prowadzony w ramach wspó³pracy naukowej pomiêdzy INGPAN i IGF PAN. Celem badañ
jest poznanie historii geodynamicznej oraz lepsze zrozumienie genezy Dynarydów chorwackich.
W trakcie badañ terenowych w opróbowano kompleksy skalne wieku jurajskiego (rejon Konavle,
po³udniowa Chorwacja). Pierwsze wyniki opublikowano w Geologia Croatica (2009), obecnie przygotowywany jest manuskrypt drugiej publikacji. Zadanie realizowane w roku 2009 mia³o na celu interpretacjê wyników analiz paleomagnetycznych ska³ permu i triasu pasma Velebit (Dalmacja po³nocna),
które rozmagnesowywano w roku 2008. Uzyskane wyniki œwiadcz¹ o znacz¹cym wp³ywie podwy¿szonej temperatury ska³, bêd¹cej efektem ich znacznego pogr¹¿enia pod koniec mezozoiku, na charakterystyczny kierunek naturalnej pozosta³oœci magnetycznej, który w ca³oœci jest kierunkiem wtórnym.
Wiek tego kierunku mo¿e byæ szacowany na prze³om mezozoiku i kenozoiku, zaœ jego geneza wi¹¿e siê
najprawdopodobniej z szybkim wynurzeniem, sch³odzeniem oraz wychyleniem tektonicznym ska³
osadowych permu w czasie powstawania wspó³czesnych Dynarydów.
CZECHY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i ANRC
3. Temat: PóŸnoholoceñska historia flory i fauny jezior tatrzañskich, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wp³ywu antropogenicznego zakwaszenia i zmian klimatu
Partner: Institute of Botany, Academy of Sciences Czech Republic, Brno
Koordynatorzy: dr M. G¹siorowski, dr Vlasta Jankovska
Wspó³wykonawcy z ING PAN: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr Elwira Sienkiewicz, dr Edyta
Zawisza
W 2009 r. w ramach realizacji wspó³pracy, dr Vlasta Jankowska przebywa³a w ING PAN (czerwiec
2009). Omówiono z ni¹ wyniki dotychczasowych badañ i podjêto decyzjê o koniecznoœci wprowadzenia
do badañ analizy glonów rodzaju Pediastrum. W pa¿dzierniku, K. Szeroczyñska i E. Zawisza przebywa³y w Czeskiej Republice. W czasie pobytu w Brnie dr Vlasta Jankovska, jako autorka podrêcznika
do oznaczania Pediastrum, zweryfikowa³a oznaczone dotychczas, przez dr E. Zawiszê, gatunki Pediastrum. W ramach prac terenowych K. Szeroczyñska i E. Zawisza odwiedzi³y unikatowe stanowiska
torfowiskowe z “rozbudowan¹” sekwencj¹ osadów póŸnoglacjalnych oraz najwiêksze sztuczne zbiorniki jeziorne, w których osady stanowi¹ doskona³y materia³ badawczy posiadaj¹cy zapis gospodarczej
dzia³alnoœci cz³owieka w okresie ostatnich piêciuset lat.
ROSJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiedzy PAN i Rosyjsk¹ Akademi¹ Nauk
4. Temat: Rekonstrukcja paleoklimatu keloweju i oksfordu Platformy Rosyjskiej przy u¿yciu
izotopów trwa³ych
Partner: Instytut Geologiczny Rosyjskiej Akademii Nauk
Koordynatorzy: dr Hubert Wierzbowski, dr Michail Rogov
Przedmiotem badañ s¹ temperatury wody morskiej i zmiany sk³adu izotopowego wêgla wêglanów
œrodkowej czêœci Platformy Rosyjskiej (rejon Saratowa) na prze³omie jury œrodkowej i póŸnej (póŸny
kelowej – wczesny oksford). Wyniki uzyskane w roku 2009 potwierdzi³y dobry stan zachowania
wiêkszoœci badanych rostrów belemnitów i kilkunastu próbek muszli amonitów. Uzyskane dane izotopowe wskazuj¹ na niskie temperatury (5–8°C) wód dennych, w których ¿y³y belemnity i wy¿sze
temperatury (12–15°C) wód przypowierzchniowych, w których ¿y³y amonity. Dowodzi to znacznego
gradientu termicznego, który wi¹¿e siê prawdopodobnie z obecnoœci¹ arktycznych wód dennych i wy¿sz¹ temperatur¹ wód przepowierzchniowych o pochodzeniu lokalnym. Uzyskane wysokie wartoœci
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d13C rostrów belemnitów z Platformy Rosyjskiej (oko³o 2.6‰ VPDB), które s¹ wy¿sze o oko³o 1–2‰
od wartoœci uzyskanych z rostrów belemnitów z rejonów tetydzkich, wskazuj¹ na wzbogacenie rozpuszczonego wegla nieorganicznego morza Platformy Rosyjskiej w ciê¿szy izotop 13C w porównaniu do
obszarów mórz zwi¹zanych z oceanem Tetydy. Wzbogacenie to mo¿na wi¹zaæ z wiêksz¹ produktywnoœci¹ biologiczn¹ i wiêkszym tempem grzebania w osadzie organicznego wêgla wzbogaconego w lekki
izotop 12C na obszarach czêœciowo izolowanych pó³nocnych mórz borealnej i subborelanej prowincji
amonitowej w jurze.
Wspó³praca pomiêdzy Uniwersytetem w St. Petersburgu i ING PAN
5. Temat: Identification of geochemical and hydrodynamic processes responsible for the formation of
economically useful mineral waters in multi-aquifer hydrogeological systems: Staraya Russa spa,
Leningradzkij Artesian Basin
Partner: Katedra Hydrogeologii Wydzia³u Geologii Uniwersytetu w St. Petersburgu; Instytut Hydrogeoekologii Rosyjskiej Akademii Nauk, oddzia³ w St. Petersburgu
Koordynatorzy/wykonawcy: dr Adam Porowski, dr Natalia Vinograd , dr Igor Tokarev
Konsultanci: prof. dr hab. Jan Dowgia³lo, prof. dr hab. Stanis³aw Ha³as, prof. Arkady Voronow
Ze stron¹ Rosyjsk¹ wspó³pracowano od roku 2008 w ramach wspó³pracy nieformalnej dotycz¹cej
pochodzenia wód mineralnych uzdrowiska Staraja Russa. Przeprowadzone opróbowania trzech ujêæ
okaza³y siê niewystarczaj¹ce do interpretacji uzyskiwanych wyników. W roku sprawozdawczym dokonano wstêpnej formalizacji wspó³pracy na podstawie Letters of Intent pomiêdzy ING PAN i instytucjami partnerskimi oraz rozszerzono zakres tematyczny wspólnych badañ. Wykonano wstêpny rekonesans terenowy i opróbowano wszystkie ujêcia wód mineralnych nale¿¹cych do uzdrowiska Staraja
Russa (t.j. 12 studni wierconych). Próby wód pobierano w celu oznaczenia sk³adu izotopowego wody
(t.j. 18O/16O i 2H/1H), sk³adu chemicznego wody i sk³adu izotopowego rozpuszczonych siarczanów (t.j.
18 16
O/ O i 34S/32S). Dodatkowo opróbowano dwie rzeki Polist i Porusja bêd¹ce lokaln¹ baz¹ drena¿ow¹
dla p³ytkich wód podziemnych. Oznaczenia s¹ w trakcie realizacji.
S£OWACJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i SAN
6. Temat: Aktywnoœæ tektoniczna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej od miocenu do dziœ
Partner: S³owacka Akademia Nauk
Koordynatorzy: prof. dr hab. Antoni Tokarski, dr Dusan Starek
Przeprowadzono prace terenowe w strefie Mur-¯ilina. Pobrano próby do badañ laboratoryjnych.
7. Temat: Monazite as micro-recorder of geological processes
Partner: Slovak Academy of Science, Geological Institute, Bratislava
Koordynatorzy: dr Monika A. Kusiak, RNDr. Igor Broska
Wspó³praca dotyczy geochronologii wybranych jednostek polskiej oraz s³owackiej czêœci Karpat.
W minionym roku mia³ miejsce mój drugi wyjazd w ramach projektu, podczas którego zosta³ omówiony
obecny stan wiedzy dotycz¹cej geochronologii U-Th-Pb ró¿nych faz mineralnych, takich jak monacyt,
cyrkon i ksenotym, wykonane analizy fosforanów REE. Obecnie przygotowywana jest publikacja.
UKRAINA
Umowa o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i NANU
8. Temat: Korelacja stratygraficzna stanowisk paleolitycznych Ukrainy i Polski na tle zmian
klimatycznych w czwartorzêdzie
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. Andrij Boguckyj, dr Oleksandr Sytnyk, prof. Petro
Gožik, dr Maryna Komar
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Kontynuowano prowadzone od kilkunastu lat wspólne badania, w których uczestniczy tak¿e
Zak³ad Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS w ramach nowego grantu “Paleogeograficzne
podstawy fenomenu trwa³ego osadnictwa paleolitycznego w rejonie podolsko-dniestrzañskim”
(MNiSW: N N306 4262 34). Przeprowadzono badania terenowe w Naddniestrzu i na stanowisku
Orzechowce ko³o Przemyœla. Kontynuowano prace analityczne. Wyniki prezentowano na konferencji
terenowej w Skale Podolskiej ” Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy, stratygrafii i
paleogeografii”, opublikowano 2 artyku³y w materia³ach tej konferencji: (£¹cka, Madeyska 2009,
Madeyska 2009 vide Monografie), oraz prezentowano w formie posteru (£anczont M., Madeyska T.
2009) na konferencji. “Zapis dzia³alnoœci cz³owieka w œrodowisku przyrodniczym” w Kórniku.
Opublikowano artyku³ Boguckyj et al. 2009 w ramach konferencji w Czerniowcach, oddano do druku
kolejny: Sytnyk et al.(w druku).

WÊGRY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i WAN
9. Temat: Badania paleomagnetyczne i strukturalne w Karpatach
Partnerzy: Eötvös Loránd Geophysical Institute, Geological Institute of Hungary
Koordynatorzy: prof. dr hab. Antoni Tokarski, dr Emö Márton
Ukoñczono terenowe badania paleomagnetyczne neogenu wype³niaj¹cego Kotlinê OrawskoNowotarsk¹ oraz kontynuowano takie badania dla p³aszczowiny dukielskiej. Ukoñczono badania strukturalne w strefie tektonicznej Darno oraz w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Przeprowadzono badania
strukturalne w Górach Mecsek. Opublikowano jeden artyku³ recenzowany, drugi artyku³ recenzowany
zosta³ przyjêty do druku.
10. Temat: Petrologia i datowania radiometryczne wybranych ska³ magmowych Wyspy Króla
Jerzego (Antarktyka)
Partner: Institute of Nuclear Research, Hungarian Academy of Sciences
Koordynatorzy: dr hab. Krzysztof Krajewski, dr Zoltán Pécskay
W ramach istniej¹cej wspó³pracy zespó³ laboratorium izotopów radiogenicznych ATOMKI (Dr.
PÉCSKAY Zoltán, Dr. BALOGH Kadosa i Mrs. TÓTH Erzsébet) przyj¹³ do datowania metod¹ K-Ar
oraz przeprowadzi³ przygotowanie laboratoryjne 25 próbek ska³ magmowych z kenozoicznej sukcesji
skalnej Wyspy Króla Jerzego. Próbki pochodz¹ z kluczowych dla rekonstrukcji paleoklimatu Antarktyki
Zachodniej glacjalnych i interglacjalnych formacji Cape Melville i Polonez Cove oraz Point Thomas
i Mt. Wawel. Dr Zoltan Pecskay uczestniczy³ w roku 2009 (styczeñ i luty) w polskiej ekspedycji na
Wyspê Króla Jerzego oraz goœci³ w ING PAN w terminie 10–22/11/2009, gdzie konsultowa³ pozyskane
wczeœniej wyniki datowañ radiometrycznych oraz dokona³ selekcji nowych próbek do datowañ w roku
2010. Wspó³praca jest kontynuowana.
WIETNAM
Memorandum do Porozumienia o wspó³pracy naukowej pomiêdzy PAN i WANT
11. Temat: Badania spêkanych klastów w pó³nocnym Wietnamie
Partner: Instytut Nauk Geologicznych WANiT
Koordynatorzy: prof. dr Antoni K. Tokarski, prof. dr N.T. Yem
Zorganizowano konferencjê” Tectonics of the Red River Fault Zone and Geology of Northern Vietnam: Results of the Polish-Vietnamese Cooperation 1999–2009. Opublikowano monografiê pod tym
samym tytu³em.
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WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA REALIZOWANA BEZ UMÓW
AUSTRALIA
Temat: Badania dystrybucji pierwiastków œladowych w granatach i cyrkonach ska³ UHP-(U)HT
w celu okreœlenia wzajemnych relacji wzrostu granatów i cyrkonów
Partner: Research School Of Earth Sciences, The Australian National University, Canberra
Koordynatorzy: dr Daniela Rubatto, mgr Katarzyna Walczak
Jednym z podejmowanych w pracy doktorskiej mgr Walczak problemów jest próba ustalenia
wzajemnych relacji pomiêdzy cyrkonami i granatami w granulicie ze Starego Giera³towa. W tym celu
przeprowadzono datowania in situ (U-Pb SHRIMP) i analizy pierwiastków REE w cyrkonach i w granatach tych ska³, co pozwoli³o na okreœlenie wzajemnych relacji wzrostu granatów i cyrkonów. Wyniki
powy¿szych badañ sugeruj¹, ¿e minera³y te nie wzrasta³y jednoczeœnie. Wyjaœnieniem tego zjawiska
mo¿e byæ interpretacja dat cyrkonowych jako odzwierciedlaj¹cych facjê granulitow¹ retrogresywnego
etapu metamorfizmu. Aby wnioski wyci¹gniête z tych badañ mog³y mieæ zastosowanie do szerszej gamy
ska³ analogiczne badania przeprowadzono na cyrkonach i granatach z granulitu Zagórza Œl¹skiego
w Górach Sowich. Uzyskane wyniki pozwoli³y na wyodrêbnienie kilku faz wzrostu kryszta³ów cyrkonu
i granatu oraz okreœlenie wzajemnych relacji wzrostu poszczególnych faz.
Temat: “Understanding the Hadean Earth: comparing the age and mineral geochemistry of
Archaean-Hadean detrital mineral grains with younger equivalents”
Partner: Curtin University, Perth
Koordynatorzy: dr Monika A. Kusiak & prof. Neal McNaughton
Projekt z³o¿ony w ramach “PEOPLE” 7 Programu Ramowego.
CZECHY
Temat: Occurrence of coals in Republic Somaliland
Partner: Instytut Geoniki Czeskiej Akademii Nauk
Koordynatorzy: dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska, dr Pavel Konecny
Otrzymano do badañ wstêpnych 8 prób wêgli i ska³ p³onych pobranych w czasie prac terenowych
w Somali przez dr Pavla Konecnego z Czeskiej Akademii Nauk w Ostrawie. Wykonano maceracjê wêgli
oraz ich jakoœciow¹ analizê palinologiczn¹. Wyniki przedstawiono w formie posteru podczas 7 CzeskoPolskiej Konferencji “Geologia Zag³êbi Wêglowych”, Ostrawa 21–23.10.2009 i opublikowano w tomie
konferencyjnym Documenta Geonica.
FINLANDIA
Temat: Minera³ mieszanopakietowy illit-smektyt w bentonicie Kinnelulle z pó³nocnej czêœci basenu
ba³tyckiego
Partner: Department of Geology, University of Tartu, Vanemuise 46, Tartu 51014, Estonia
Koordynatorzy: prof. dr hab. Jan Œrodoñ i prof. Kalle Kirsimae
Wykonano wspólnie interpretacje wyników pomiarów i zredagowano publikacjê, sprawozdan¹
w ramach zadania “K-Ar AFT”.
FRANCJA, NIEMCY
Temat: Self-organized complexity of crystal growth from heterogeneous magma.
Partnerzy: prof. H.Martin: Laboratoire Magmas et Volcans; OPGC, CNRS, Universite Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand; Prof . Jens Götze, Institute of Mineralogy, TU Bergakademie Freiberg; Dr Klaus Simon, Department of Geochemistry, GZG of Georg-August-University, Göttingen
Koordynatorzy: doc dr hab. Ewa S³aby, prof. H.Martin.
Celem prac badawczych jest wykonanie opisu dynamicznego systemu magmowego z u¿yciem
teorii chaosu. Teoria chaosu oparta jest na za³o¿eniu, ¿e mo¿liwe jest wykonanie matematycznego opisu
dynamicznych uk³adów nieliniowych, np. chaotycznych turbulencji podczas mieszania cieczy, gdy
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niewielkie zmiany w warunkach pocz¹tkowych powoduj¹ znacz¹ce zmiany w efektach koñcowych
procesu. Procesem takim jest mieszanie magm powoduj¹cy powstanie geochemicznie niejednorodnego
pola magmowego. Prace badawcze dotycz¹ magmatyzm etapu wczesnej ewolucji skorupy kontynentalnej. Hybrydyzacja, proces wykazuj¹cy samopodobieñstwo, utrwalana jest w geochemii minera³ów
a jej zapis pozwala na detaliczne odtworzenie ka¿dego jej etapu. Zapis taki jak i jego samopodobieñstwo
nigdy nie by³ badany w minera³ach Archaicznych granitów.
Publikacja (abstrakt konferencyjny): S³aby, E., Domonik, A., Œmigielski, M. 2009.
JAPONIA
Temat: Chronological constraints on the magmas emplacement in granitoid bodies of mixed origin
on the base of Karkonosze composite pluton (NE Bohemian Massif)
Partner: National Institute of Polar Research, Tokyo
Koordynatorzy: dr Monika A. Kusiak, dr in¿. Bartosz Budzyñ & Dr Daniel Dunkley
Wspó³praca dotyczy geochronologii cyrkonów pochodz¹cych z granitoidów Karkonoszy. Wyniki
badañ izotopowych U-Th-Pb pozwalaj¹ na okreœlenie wieku wydarzeñ magmowych. Analizy pierwiastków ziem rzadkich (REE) w cyrkonach pozwol¹ na odtworzenie warunków geochemicznych,
w jakich minera³y te powstawa³y. Przeprowadzono prace uzupe³niaj¹ce do przygotowywanej publikacji
na temat zastosowania geochronologii U-Pb cyrkonów (metoda SHRIMP) w badaniach egzotyków ska³
krystalicznych z polskiej czêœci Karpat zewnêtrznych.
KOREA, USA
Temat: Origin of oriented needles of Ti oxide minerals in garnets from Bohemian Massif peridotites.
Partnerzy: Seoul National University, School of Earth and Environmental Sciences, Korea; Institute of
Geophysics and Planetary Physics University of California, Riverside, USA
Koordynatorzy: prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow, dr Haemyeong Jung, dr Larissa Dobrzhinetskaya
Granaty zawieraj¹ce zorientowane igie³ki minera³ów tytanowych (rutylu, ilmenitu) z perydotytów
sudeckich poddano zintegrowanym badaniom metodami EMPA, EBSD (dyfrakcji w elektronach
wstecznie rozproszonych) i na mikrosondzie widm Ramana. W wyniku badañ stwierdzono, ¿e osie [110]
rutylu s¹ zwykle równoleg³e do osi [111] granatu gospodarza, zaœ osie [001] rutylu – do [110] granatu.
Inne osie rutylu sa pozbawione wyraŸnych preferencji krystalograficznych wzglêdem osi granatu.
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na to, ¿e zorientowane igie³ki rutylu powsta³y w granacie w wyniku odmieszania podczas dekompresji, której towarzyszy³a ci¹g³a rotacja rutylu spowodowana deformacj¹ ska³.
Pierwsze wyniki badañ by³y prezentowane na VIII. Miêdzynarodowej Konferencji Eklogitowej w
Xining, Chiny.
NIEMCY, USA
Temat: Importance of the silicate mineral assemblage in the monazite stability studies
Partnerzy: Section 3.3 Chemistry and Physics of Earth Materials, Deutsches GeoForschungsZentrum –
GFZ, Potsdam, Niemcy; Department of Geosciences, University of Massachusetts, Amherst, MA, USA
Koordynatorzy: dr in¿. Bartosz Budzyñ, dr Daniel E. Harlov, prof. Michael L. Williams, prof. Michael J.
Jercinovic
Przeprowadzone prace by³y kontynuacj¹ badañ eksperymentalnych nad stabilnoœci¹ monacytu
wykonanych w ramach realizacji pracy doktorskiej B. Budzynia w ING UJ. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e
reakcje prowadz¹ce do przeobra¿eñ monacytu s¹ zale¿ne od lokalnego chemizmu zwi¹zanego z minera³ami s¹siaduj¹cymi. Istotnym czynnikiem jest wysoka aktywnoœæ F, Ca wraz z wysokim pH, które
mog¹ warunkowaæ rozpad monacytu i powstanie wtórnego apatytu, allanitu i REE-epidotu w warunkach
4.5–6 kbar i 450–500°C. Ponadto w tych warunkach P-T, a wiêc znacznie poni¿ej temperatury zamkniêcia, system U-Th-Pb w monacycie mo¿e zostaæ zmieniony w wyniku procesu dissolution-reprecipitation
w obecnoœci niektórych fluidów (Williams et al., 2009). Rozpoznanie tego typu procesów w ska³ach jest
krytyczne z uwagi na powszechne stosowanie monacytu w geochronologii U-Th-Pb.
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NIEMCY
Temat: Geneza odwróconego metamorfizmu Sikkim, Indie.
Partner: Institut fur Geologie, Mineralogie und Geophysik; Ruhr-Universität Bochum
Koordynatorzy: dr hab. Robert Anczkiewicz, prof. Sumit Chakraborty
Wspó³praca dotyczy udzia³u prof. Chakrabortiego w grancie himalajskim Roberta Anczkiewicza.
RUMUNIA
Temat: Jurajskie osady wêglonoœne rejonu Banatu – porównanie z analogicznymi osadami na terenie
Polski
Partner: Uniwersytet w Bukareszcie
Koordynatorzy: dr Artur Kêdzior, dr Mihai Popa
W bie¿¹cym roku sprawozdawczym wykonano prace terenowe w antyklinie Anina (SW czêœæ
Rumunii). W trakcie prac wykonano szereg szczegó³owych analiz sedymentologicznych dolnojurajskiej
formacji Steierdorf (ogniwa Dealul Budinic i Valea Tereziei) w ods³oniêciu Crivina. Szczególny nacisk
zosta³ po³o¿ony na badania gruboklastycznych osadów ogniwa Dealul Budinic i ich przejœcia w sukcesjê
osadów wêglonoœnych ogniwa Valea Tereziei. Stwierdzono obecnoœæ nieznanego do tej pory w tej
czêœci obszaru poziomu piroklastycznego, uznanego obecnie przez autorów za granicê pomiêdzy tymi
ogniwami. W trakcie miêdzynarodowego sympozjum zwi¹zanego z projektem IGCP 506 zosta³ przedstawiony referat dotycz¹cy geologii osadów kontynentalnych dolnej jury Karpat Po³udniowych, a tak¿e
poprowadzono wycieczkê pokonferencyjn¹ na obszarze wystêpowania tych¿e utworów.
Temat: Wybrane aspekty taksonomii otwornic aglutynuj¹cych.
Partner: Uniwersytet w Cluj-Napoca, Uniwersytet w Bukareszcie
Koordynatorzy: dr hab. J. Tyszka, dr C. G. Cetean, prof. S. Filipescu (Cluj-Napoca), prof. T. Neagu
(Bukareszt)
Zweryfikowano kilka taksonów g³êbokomorskich otwornic aglutynuj¹cych, znalezionych w kredowych osadach Morza Barentsa oraz Karpatach fliszowych. Przygotowano pracê do publikacji na
temat Eobigenerina, n.gen. – nowego rodzaju otwornicy aglutynuj¹cej.
Temat: Rekonstrukcja paleoœrodowiska na podstawie badañ osadów jaskiniowych i jeziornych Polski
i Rumunii
Partner: “Emil Racovita” Institute of Speleology, Romanian Academy
Koordynatorzy: dr hab. H. Hercman, dr S. Constantin
Przygotowano wspólny projekt do wspó³pracy pomiêdzy PAN i Akademi¹ Rumunii. Celem projektu jest rekonstrukcja paleoœrodowiska na podstawie badañ geochemicznych oraz paleobiologicznych osadów jaskiniowych (nacieki, osady jezior oraz syfonów itp.). Odtworzone zapisy zmiennoœci
wskaŸników œrodowiskowych zostan¹ ustalone w czasie na podstawie datowania metodami U-Th i
210
Pb. Na podstawie porównania wyników uzyskiwanych ró¿nymi metodami w systemach krasowych
Polski i Rumunii oraz ich korelacji z zapisami powierzchniowymi przetestowane zostan¹ metody
korelacji oraz oceny wiarygodnoœci rekonstrukcji w zale¿noœci od stosowanych metod i badanych
osadów.
S£OWACJA
Temat: Vzácnoprvkové (REE, Nb-Ta) mineralizácie v endogénnych systémoch Západných Karpát
a pril'ahlých oblastí: mineralogické a petrogenetické aspekty
Partner: Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratys³awa, S³owacja
Koordynatorzy: doc. Pavel Uher, doc. Jaroslav Pršek, dr in¿. Bartosz Budzyñ
Prace mia³y na celu ukoñczenie publikacji na temat mineralizacji hydrotermalnej w rejonie Bacúch.
W ramach prowadzonego projektu stwierdzona zosta³a obecnoœæ monacytu o wysokich zawartoœciach
Sr i S oraz hingganitu o wysokiej zawartoœci Nd. Publikacja z³o¿ona do Canadian Mineralogist zosta³a
zaakceptowana po dwóch pozytywnych recenzjach.
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UKRAINA
Temat: Biostratygrafia dinocystowa i paleogeografia eocenu i oligocenu NW Ukrainy w nawi¹zaniu
do polskiej czêœci basenu epikontynentalnego.
Partner: Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Koordynatorzy: dr P. Gedl, dr T. Shevchenko
Wspó³praca w ramach projektu badawczego MNiSW: N N307 107035. Projekt ma na celu okreœlenie wieku i warunków powstania piaszczysto-ilastych sukcesji paleogenu NW Ukrainy oraz ich korelacje z równowiekowymi osadami z terenu Polski. W 2009 r. prowadzono prace terenowe na Ukrainie
w ods³aniaj¹cych siê piaszczystych i ilastych utworach eocenu i oligocenu. Przeprowadzono maceracje
palinologiczn¹ zebranych materia³ów oraz wykonano wstêpna analizê palinofacjalna i biostratygraficzn¹.
USA
Temat: Ewolucja warunków metamorficznych w Franciscan Complex, California.
Partner:University College of Southern California, Los Angeles
Koordynatorzy: dr Robert Anczkiewicz, Prof. John Platt
Wspó³praca dotyczy geochronologii granatów.
Temat: Symulacje komputerowe interakcji aflatoxin B1 ze smektytem.
Partner: Department of Soil and Crop Sciences Texas A&M University College Station
Koordynatorzy: mgr Marek Szczerba, dr. Youjun Deng
Badania maj¹ na celu okreœlenie sposobu oddzia³ywania moleku³ toksyny: aflatoxin B1 ze smektytem. Do tego celu wykorzystywane s¹ symulacje komputerowe widm w podczerwieni oraz dyfraktogramów toksyny zaadsorbowanej na powierzchni smektytu.
Temat: Constraints on the monazite alterations driven by mineral and fluid interactions during
metamorphism
Partner: Department of Geosciences, University of Massachusetts, Amherst, MA; Department of
Geosciences, Texas Tech University, Lubbock, TX
Koordynatorzy: dr in¿. Bartosz Budzyñ, dr Callum J. Hetherington, prof. Michael L. Williams, prof. Michael J. Jercinovic
Prowadzone prace stanowi¹ kontynuacjê badañ nad stabilnoœci¹ monacytu wykonanych w ramach
realizacji pracy doktorskiej B. Budzynia w ING UJ. Przedmiotem wspó³pracy by³a finalizacja kilkuletnich badañ i przygotowanie publikacji na temat przeobra¿eñ monacytu zarejestrowanych w egzotykach ska³ metamorficznych z grzbietu œl¹skiego – jednego z obszarów Ÿród³owych materia³u klastycznego dostarczanego do basenów sedymentacyjnych Karpat zewnêtrznych. Pierwotny monacyt obecny
w egzotykach gnejsów podczas procesów metamorficznych uleg³ przeobra¿eniom prowadz¹cym do
powstania apatytu, thorianitu oraz monacytu lub allanitu. Zró¿nicowanie produktów reakcji rozpadu
wskazuje na zale¿noœæ przeobra¿eñ monacytu od lokalnego chemizmu w mikroskali.
WIELKA BRYTANIA
Temat: Zespo³y otwornic bentonicznych kredy pd.-zach. czêœci Morza Barentsa
Partner: University College London
Koordynatorzy: dr hab. Tyszka J., dr hab. Kaminski M. A. (UCL)
Badania zespo³ów otwornicowych Morza Barentsa prowadzi E. Setoyama – doktorant ING PAN.
W roku 2009 oznaczono i opisano gatunki otwornic bentonicznych, w postaci monografii. Wykonano
analizy iloœciowe prób mikropaleontologicznych osadów górnej kredy. Wyniki zaprezentowano podczas trzech konferencji miêdzynarodowych.
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Temat: Low temperature thermochronology.
Partner: University College London
Koordynatorzy: dr hab. Robert Anczkiewicz, prof. Andrew Carter
Udzia³ prof. Cartera w projekcie himalajskim Roberta Anczkiewicza.
Temat: Megacrysts and salic xenoliths in Scottish alkali basalts: derivatives of deep crustal intrusions
and small-melt fractions from upper mantle.
Partner: prof. Brian Upton, School of Geosciences, Grant Institute, University of Edinburgh, Dr Adrian
Finch, University of St. Andrew.
Koordynatorzy: doc dr hab. E. S³aby, prof. B.Upton & dr A.Finch.
Celem pracy by³o odtworzenie genezy mega kryszta³ów anortoklazów z bazaltów alkalicznych;
procesy wytapiania, rekrystalizacji i ich re-ekwilibracji w stopach. Narzêdzia geochemiczne i badania
w katodoluminescencji by³y u¿yte to rekonstrukcji procesów. Ewolucjê kryszta³ów odniesiono m.in. do
„kieszeni” stopowych, drobnych frakcji stopów salicznych migruj¹cych z górnego p³aszcza i poprzedzaj¹cych migracjê stopów alkalicznych, maficznych.
Publikacja: Upton, B.G.J., Finch, A.A., S³aby, E. 2009. Mineralogical Magazine, 73, 895–908.

CZ£ONKOSTWO 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 2009 r. zosta³a wybrana na piat¹ 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.
Dr Dariusz Gmur
• Cz³onek International Committee for Coal and Organic Petrology, od 2004 r.
Dr Monika Kusiak
• Cz³onek European Microbeam Analysis Society, EMAS, wybór w 2002 r.
Prof. Marek Lewandowski
• Cz³onek Zarz¹du International Continental Scientific Drilling Program (ICDP), od 2000 r. do dziœ.
• Przewodnicz¹cy Komitetu Narodowego PAN ds. Wspó³pracy z Miêdzynarodowym Kontynentalnym
programem G³êbokich Wierceñ (ICDP), od 2002 r. do dziœ.
• Cz³onek Komitetu Narodowy PAN ds. Wspó³pracy z Miêdzynarodow¹ Uni¹ Geodezji i Geofizyki
(IUGG), od 2000 r. do dziœ.
• Cz³onek Rady Redakcyjnej Pure and Applied Geophysics, od 2008 r.
• Cz³onek Rady Redakcyjnej Geologia Croatica od 2008 r.
Prof. Teresa Madeyska
• Cz³onek Komitetu Narodowego INQUA – Miêdzynarodowej Unii Badañ Czwartorzêdu.
Prof. Szczepan Porêbski
• Cz³onek Rady Redakcyjnej Geologica Carpathica, od 2000 r.
• Cz³onek Rady Redakcyjnej Geological Quarterly, od 2007 r.
Dr Adam Porowski
• Cz³onek Komisji Wód Mineralnych i Termalnych IHA od 2001 r., od 2009 wybrany na sekretarza, na
5-letni¹ kadencjê
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Prof. Krystyna Szeroczyñska
• Sekretarz Komitetu Narodowego INQUA – Miêdzynarodowej Unii Badañ Czwartorzêdu.
• Cz³onek prezydium International Advisory Committee of International Paleolimnology Association
od 2008r.
Prof. Jan Œrodoñ
• European Clay Groups Association, cz³onek Rady Redakcyjnej Clay Minerals, od 1992 r.
• Czeska i S³owacka Grupa Ilasta, cz³onek honorowy od 1996 r.
Prof. Antoni Tokarski
• Prezes miêdzynarodowego stowarzyszenia Galicia Tectonic Group, od 2001 r.
Dr hab. Jaros³aw Tyszka
• Cz³onek korespondent Niemieckiej Komisji Stratygrafii Kredy, od 1999 r.
• Sekretarz Fundacji im. J. Grzybowskiego, Kraków–Londyn, od 2006 r.
Prof. Andrzej ¯elaŸniewicz
• Cz³onek zespo³u redakcyjnego GeoLines, wyd. Akademii Nauk Republiki Czeskiej, od 2002r.
• Cz³onek zespo³u redakcyjnego Zeitschrift fuer Geologische Wiessenschaften, od 2002 r.
• Cz³onek Executive Committee, International Continental Scientific Drilling Program, od 2009.
• Cz³onek Komitetu Narodowego PAN ds. Wspó³pracy z Miêdzynarodowym Kontynentalnym Programem G³êbokich Wierceñ (ICDP) od 2006 r.
• Cz³onek Komitetu Narodowy PAN ds. Wspó³pracy z Miêdzynarodow¹ Uni¹ Geodezji i Geofizyki
(IUGG)

MIÊDZYNARODOWA WYMIANA OSOBOWA
Lista wyjazdów
Dr Aneta Anczkiewicz
Turcja, Antalya, Grecja, Chios, Eubea. 22.03–02.04.2009, Dokuz Eylül University, badawczy, organizacyjny, finansowanie:
sieæ naukowa “Gazy” M. Paszkowskiego.

Dr hab. Robert Anczkiewicz
Wielka Brytania, Londyn, 26–28.04. 2009, Dept. Geology, Royal Holloway, University of London. konsultacje, finansowanie:
zadanie badawcze R. Anczkiewicza.
Szwajcaria, Davos, 17–27.06.2009, konferencyjny, finansowanie: temat ING.
Wietnam, Hanoi, 22.11–3.12.2009, Department of Earth Sciences. udzia³ w konferencji jubileuszowej – 10 lat wspó³pracy
polsko-wietnamskiej, finansowanie: BWZ, WANT.

Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow
Chiñska Republika Ludowa, Kanton, wyspa Hainan, 15–25.08.2009, konsultacje w Instytucie Geochemii Chiñskiej Akademii
Nauk w Kantonie, wyg³oszenie referatów, badania terenowe, z³o¿a Shilu na wyspie Hainan; wyjazd organizacyjnobadawczy, finansowanie: ING PAN – miêdzyrz¹dowe porozumienie o wspó³pracy naukowo-technicznej pomiêdzy RP i
ChRL.
Chiñska Republika Ludowa, Xining, Qinghai Province, 26.08–1.09.2009, wyjazd konferencyjny, finansowanie: International
Lithosphere Program i grant MNiSW: 2 P04D 038 29.

Dr in¿. Bartosz Budzyñ
USA, Amherst, Massachusetts, 25.03–7.04.2009, Department of Geosciences, University of Massachusetts, badawczy, finansowanie: ING UJ oraz Department of Geosciences, University of Massachusetts.
Czechy, Praga, Hruba Skala, 12–24.07.2009, udzia³ w konferencji finansowanie: zadanie badawcze R. Anczkiewicza.
Wielka Brytania, Kornwalia, Devon, 11–15.11.2009, prace terenowe, finansowanie: sieæ naukowa “Gazy” M. Paszkowskiego.

Dr Micha³ G¹siorowski
S³owacja, Ru¿bachy, 23–26.04.2009, 30.06–3.07.2009, 17–21.08.2009, 11–14.10.2009, badawczy, finansowanie: wymiana
bezdewizowa: PAN/SAN i temat ING.
Meksyk, Guadalajara, 1–22.12.2009, konferencyjny, finansowanie: grant, temat.

Dr Przemys³aw Gedl
Ukraina, Kijów, 29.05.–7.06.2009, Instytut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, badawczy, finansowanie: projekt badawczy MNiSW nr N N307 107035.

Dr Dariusz Gmur
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Turcja, Antalya, Grecja, Chios, Eubea, 22.03–02.04.2009, Dokuz Eylül University, badawczy, organizacyjny, finansowanie:
sieæ naukowa “Gazy” M. Paszkowskiego.

Dr hab. Helena Hercman
S³owacja, Ru¿bachy, 23–26.04.2009, 30.06–3.07.2009, 17–21.08.2009, badawczy, finansowanie: temat ING.
USA, Kerville, 14.07.–30.07.2009, Naukowy – udzia³ w konferencji, finansowanie: temat.

Dr Artur Kêdzior
Czechy, Praga, 3–6.03.2009, Uniwersytet Karola w Pradze, konsultacje, finansowanie: sieæ naukowa “Gazy” M. Paszkowskiego.
Turcja, Antalya, Grecja, Chios, Eubea, 22.03–02.04.2009, Dokuz Eylül University, badawczy, organizacyjny, finansowanie:
sieæ naukowa “Gazy” M. Paszkowskiego.
Rumunia, Banat; Serbia, 13–25.07.2009, Uniwersytet w Bukareszcie, badawczy, finansowanie: zadanie badawcze A. Kêdziora
i sieæ naukowa “Gazy” M. Paszkowskiego.
Rumunia, Banat, 28.08–04.09.2009, Uniwersytet w Bukareszcie, udzia³ w konferencji, prowadz¹cy wycieczkê, finansowanie:
zadanie badawcze A. Kêdziora.
Anglia, Kornwalia, Devon, 11–15.11.2009, badawczy, finansowanie: sieæ naukowa “Gazy” M. Paszkowskiego.
Czechy, Praga, 23–25.11.2009, Uniwersytet Karola w Pradze, wyk³ad, finansowanie: sieæ naukowa “Gazy” M. Paszkowskiego.

Dr hab. Krzysztof Krajewski
Hiszpania, Granada, 6–12.09.2009, konferencyjny, finansowanie: projekt badawczy miêdzynarodowy DWM/N8IPY/2008.
Antarktyka Zachodnia, Szetlandy Po³udniowe, Wyspa Króla Jerzego, 08.12.2008–06.04.2009 oraz 27.12.2009–06.04.2010,
Ekspedycja polarna, badawczy, finansowanie: projekt badawczy miêdzynarodowy DWM/N8IPY/2008.

Mgr Wies³awa Król
W³ochy, Urbino, 16–22.07.2009, wyjazd szkoleniowy, finansowanie: ING PAN, Fundacja Grzybowskiego, koszt w³asny.

Dr Monika A. Kusiak
Japonia, Tokio, 12–23.01.2009, National Institute of Polar Research, badawczy, finansowanie: grant FNP.
S³owacja, Bratys³awa, 16–18.02.2009, Slovak Academy of Science, badawczy, finansowanie: w sieæ “Gazy”.
Australia, Canberra, 20.02–9.03.2009, Australian National University, badawczy, finansowanie: grant FNP.
Canada, Saskatoon, 29.05–9.06.2009, University of Saskatchewan, badawczy, wyjazd terenowy, finansowanie: grant FNP.
Chiny, Hainan Island, 15–25.08.2009, badawczy, wyjazd terenowy, finansowanie: wymiana miêdzynarodowa.
Wietnam, Hanoi, 1–10.10.2009, konferencja IAGR.finansowanie: FNP oraz temat ING
S³owacja, Bratys³awa, 8–14.11.2009, Slovak Academy of Science, badawczy, finansowanie: wymiana miêdzynarodowa
PAN-SAN.

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
W³ochy, Alghero, 20–23.09.2009, konferencyjny, finansowanie zadanie badawcze ING.
Chorwacja, Velebit, Konavle, 23.09–6.10.2009, badania terenowe, zadanie badawcze ING, we wspó³pracy z IGFPAN.
S³owacja, Vršatec/Povazie, 9–11.10.2009, konferencyjny, finansowanie zadanie ING.
Belgia, Bruksela, 11–13.11.2009, organizacyjne, finansowanie COST.

Prof. dr hab. T. Madeyska
Ukraina, Ska³a Podolska, 26–29.06.2009, badania terenowe, przygotowanie konferencji. Instytut Geograficzny Uniwersytetu
Lwowskiego, finansowanie przez Kancelaria PAN- BWZ.
Ukraina, Tarnopol, Hluboczek Wielki, 10–13.07.2009, badania terenowe. Instytut Ukrainoznawstawa NANU Finansowanie –
grant UMCS.
Ukraina, Jezupol, 27–30.08.2009, badania terenowe. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Lwowskiego grant UMCS.
Ukraina, Ska³a Podolska, 13–16.09.2009, konferencja. Kancelaria PAN-BWZ.

Dr Joanna Miros³aw Grabowska
Meksyk, Guadalajara, 1–21.12.2009, konferencyjny, finansowanie: temat ING.

Mgr Anna Mozer
Antarktyka Zachodnia, Szetlandy Po³udniowe, Wyspa Króla Jerzego, 21.10.2009–5.05.2010, Ekspedycja polarna, badawczy,
finansowanie: projekt badawczy miêdzynarodowy DWM/N8IPY/2008.

Dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska
S³owacja, Bratys³awa, 15–21.02.2009, SAN, badawczy, finansowanie sieæ: “Gazy”.
Turcja: Kemer, Izmir; Grecja: Chios, Ateny, Eubea, 22.03–02.04.2009, badawczy, organizacyjny, finansowanie: sieæ naukowa
“Gazy” M. Paszkowskiego.
Portugalia, Faro, 23–24.09.2009, konferencja, finansowanie zadanie badawcze M. Miklasiñskiej i sieæ naukowa “Gazy” M.
Paszkowskiego.

Dr Mariusz Paszkowski
Turcja, Antalya, Grecja, Chios, Eubea, 22.03–02.04.2009, Dokuz Eylül University, badawczy, organizacyjny, finansowanie:
sieæ naukowa “Gazy” M. Paszkowskiego.
USA, Denver, Alaska, 7–14.06.2009, udzia³ w konferencji AAPG, badawczy, finansowanie: sieæ naukowa “Gazy”M.
Paszkowskiego.
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Mgr Jacek Pawlak
USA, Kerville, 14–30.07.2009, udzia³ w konferencji, finansowanie: temat i grant promotorski.

Mgr Piotr B. Perkowski
Republika Czeska, Hrubá Skála Chateau, 13–15.07.2009, udzia³ w konferencji: Granulites & granulites 2009 – Granulites, partial melting and rheology of orogenic lower crust, prezentacja posteru, wyjazd konferencyjny, finansowanie: grant
promotorski N N307 060234.
Republika Czeska, Praga, 20–23.07.2009, Institute of Petrology nad Structural Geology (ÚPSG), Faculty of Science, Charles
University – Thermocalc Short Course 2009, wyjazd szkoleniowy, finansowanie: grant promotorski MNiSW nr N N307
060234.

Prof. dr hab. Szczepan Porêbski
USA, Denver, 7–10.06.2009, udzia³ w konferencji AAPG, finansowanie: sieæ naukowa “Gazy” M. Paszkowskiego.

Dr Adam Porowski
Rosja, 3–10.09.2009, Katedra Hydrogeologi, Wydzia³ geologii, Uniwersytet w St. Petersburgu, badawczy, finansowanie: ING
PAN.
Egipt, Kair, 9–20.10.2009, konferencyjny, finansowanie: grant w³asny.

Mgr Przemys³aw Prêdki
USA, Boulder, 1–02.06.2009, University of Colorado, konsultacje, finansowanie: grant promotorski MNiSW.
USA, Denver, 7–10.06.2009, udzia³ w konferencji AAPG, finansowanie: grant promotorski MNiSW.

Mgr Agata Pruszczyñska
S³owacja, Ru¿bachy, 11–14.10.2009, badawczy, finansowanie: wymiana bezdewizowa: PAN/SAN.

Dr Elwira Sienkiewicz
Meksyk, Guadalajara, 1–21.12.2009, konferencyjny, finansowanie: temat ING.

Mgr Marek Szczerba
USA, Billings, Montana, 5–11.06.2009, udzia³ w konferencji, finansowanie: The Clay Minerals Society oraz ING PAN.
W³ochy, Castellaneta Marina, 14–20.06.2009, udzia³ w konferencji, finansowanie: International Association for the Study of
Clays (AIPEA).
Wêgry, Budapest i Pecs, 23.08–02.09.2009, kurs: Advance Clay 2, finansowanie: Faculty of Science, Etvos Lorand University.
Rosja, Zvenigorod, 21–25.09.2009, udzia³ w konferencji, finansowanie: International Union of Crystallography, zadanie
badawcze J. Œrodonia.

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
W³ochy, Bari, Castellaneta Marina, 12–20.06.2009, udzia³ w 2 konferencjach, finansowanie: International Association for the
Study of Clays (AIPEA) i zadanie badawcze J. Œrodonia.
Rosja, Zvenigorod, 21–25.09.2009, udzia³ w konferencji, finansowanie: International Union of Crystallography i zadanie
badawcze J. Œrodonia.

Mgr Eiichi Setoyama
Rumunia, Cluj-Napoca i Bukareszt, 19.10–7.11.2009, wyjazd konferencyjny i konsultacje, finansowanie: Fundacja
Grzybowskiego, zadanie badawcze ING PAN, koszt w³asny.
Wielka Brytania, Plymouth, 6–20.09.2009, wyjazd konferencyjny i badawczy, finansowanie: zadanie badawcze ING PAN.

Prof. dr hab. K. Szeroczyñska
Szwecja, Norrtlje, 9–16.08.2009, konferencyjny, finansowanie; temat ING.
Czechy, Brno, 28.09–4.10.2009, Instytut Botaniki Czeskiej Akademii Nauk, badawczy, szkoleniowy, organizacyjny, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/CzAN i Wydz. VII PAN.
Meksyk, Guadalajara, 4–23.12.2009, konferencyjny, finansowanie: BWZ PAN i temat ING.

Prof. dr hab. Antoni Tokarski
S³owacja, Strefa uskokowa Mur-¯ilin, 22–24.10.2009, badania terenowe, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN-SAN.
Wêgry, Pecs, 13–16.05.2009, konferencja, finansowanie wymiana bezdewizowa PAN-WAN.
Wêgry, Góry Mecsek, 13–17.10.2009, badania terenowe, finansowanie wymiana bezdewizowa PAN-WAN.
Wietnam, Hanoi-Sa, 23–30.11.2009, udzia³ w konferencj jubileuszowej – 10 lat wspó³pracy polsko-wietnamskiej, finansowanie: BWZ PAN.

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
Stany Zjednoczone, Albany, NY Wadsworth Center, 22.01–14.03.2009 oraz 19.03–30.04.2009, wyjazd badawczy, finansowanie: Koœciuszko Foundation.
Stany Zjednoczone, Houston, TX, 22.01–14.03.2009 oraz 19.03–30.04.2009, wyjazd konferencyjny, finansowanie: zadanie
badawcze ING PAN.
Wielka Brytania, Plymouth, 6–17.09.2009, wyjazd konferencyjny i badawczy, finansowanie: zadanie badawcze ING PAN.

Dr Hubert Wierzbowski
Rosja, Moskwa, Jaros³aw, Makariew, 29.06–11.07.2009, Instytut Geologiczny Rosyjskiej Akademii Nauk, badawczy,
finansowanie: w ramach porozumienia o wspó³pracy naukowej pomiêdzy PAN i RAN oraz ING PAN.
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Dr Andrzej Wilamowski
Austria, Wiedeñ, 17–20.04.2009, Inst. of Water Resources Mangement Hydrogeology and Geophysics, szkoleniowy,
finansowanie: ING –LIT.

Dr Edyta Zawisza
Szwecja, Norrtlje, 9–16.08.2009, konferencyjny, finansowanie; temat ING.
Czechy, Brno, 28.09–4.10.2009, Instytut Botaniki Czeskiej Akademii Nauk, badawczy, szkoleniowy, organizacyjny, finansowanie: wymiana bezdewizowa PAN/CzAN i Wydz. VII PAN.
Meksyk, Guadalajara, 4–23.12.2009, konferencyjny, finansowanie: temat ING.

Lista przyjazdów:
Dr Claudia Cetean
Rumunia, Cluj-Napoca, Uniwersytet Babeº-Bolyai, 1.05–31.12.2009, badawczy – “post-doc”, do doc. J. Tyszki, finansowanie:
Fundacja Grzybowskiego i Brytyjskie Muzeum Historii Naturalnej.

Dr Silviu Constantin
Rumunia, “Emil Racovita” Institute of Speleology, Romanian Academy, 4–18.11.2009, badawczy do doc. H. Hercman,
finansowanie: BWZ PAN.

Prof. Yuriy Fedoryshyn
Ukraina, Lwów, Pañstwowego Instytutu Poszukiwañ Geologicznych Ukrainy, 2–9.03.2009, 18–25.05.2009, 27.07–2.08.2009
oraz 17–23.12.2009, przyjazdy organizacyjne i badawcze, do prof. N. Bakun-Czubarow, finansowanie: grant MNiSW nr 2
P04D 038 29.

Dr Vlasta Jankovska
Czechy, Instytut Botaniki Czeskiej Akademii Nauk w Brnie, 11–19.06.2009, badawczy, organizacyjny, do prof. K. Szeroczyñskiej, finansowanie: BWZ.

Dr hab. Michael A. Kaminski
Wielka Brytania, Londyn, University College London, 21–31.12.2009, badawczy i organizacyjny, do doc. J. Tyszki, finansowanie: koszt w³asny.

Dr Pavel Konecny
Ustav Geoniki Czeskiej Akademii Nauk w Ostrawie, 8–9.12.2009, organizacyjny, do dr M. Oliwkiewicz-Miklasiñskiej,
finansowanie: koszt w³asny.

Dr Maryna Komar
Ukraina, Instytut Nauk Geologicznych NANU, 20–29.10.2009 roboczy do prof. T. Madeyskiej i udzia³ w konferencji w
Gdañsku. Finansowanie: BWZ i grant UMCS.

Dr Emö Márton i p. Gabor Imre
Wêgry, Budapeszt, Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary, 7–14.07.2009, badawczy, do prof. A. Tokarskiego,
finansowanie: BWZ.

Dr Oana Moldovan
Rumunia, Institute of Speleology, Cluj-Napoca Branch, 8–18.10.2009, szkoleniowy, organizacyjny, do prof. K. Szeroczyñskiej,
finansowanie: koszt w³asny.

Dr Zoltan Pecskay
Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI), Debrecen, Wêgry, 13–22.11.2009, badawczy,
do doc. K. Krajewskiego, finansowanie: BWZ.

Dr Dušan Starek
S³owacja, Bratys³awa, S³owacka Akademia Nauk, 26–28.10.2009, badawczy, do prof. A. Tokarskiego, finansowanie: BWZ.

Doc. Dr hab. Oleksandr Sytnyk
Ukraina, Instytut Ukrainoznawstwa NANU, 21.09–1.10.2009, badawczy, omówienie wyników wspólnych prac, przygotowanie
publikacji, do prof. T. Madeyskiej, finansowanie: BWZ.

Dr Walentyna Zernickaja
Bia³oruœ, Instytut Geologii BAN, 23–26.11.2009, badawczy do prof. T. Madeyskiej, finansowanie: BWZ.

Prof. dr Deru XU, mgr Li WANG, mgr Zhilin WANG
Chiñska Republika Ludowa, Kanton, Instytut Geochemii Chiñskiej Akademii Nauk, 21–27.09.2009, przyjazd organizacyjnobadawczy do prof. N. Bakun-Czubarow, finansowanie: ING PAN, w ramach miêdzyrz¹dowego porozumienia RP i ChRL.
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VIII. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAÑ W 2009 ROKU
KONFERENCJE I WARSZTATY WSPÓ£ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT
Konferencja: “Centrum BioEkoGeo dla badañ nad œrodowiskiem”, Warszawa, 6.04.2009.
Organizator: Instytut Nauk Geologicznych PAN – prof. Krystyna Szeroczyñska.
Cel: wzajemne zaprezentowanie przez Instytuty tworz¹ce BioEkoGeo – Instytut Nauk Geologicznych
PAN, Instytut Paleobiologii PAN, Centrum Badañ Ekologicznych PAN, Instytut Ekologii i Bioetyki
UKSW, zakresu i wyników badañ nad œrodowiskiem.
Uczestniczy³o w konferencji 60 osób, wyg³oszono 15 referatów.
Finansowanie: Instytuty tworz¹ce BioEkoGeo.
I Konferencja Programowa Centrum Ziemi i Planet – GeoPlanet, Sopot, 5–6.11.2009.
Wspó³organizatorzy: Instytut Oceanologii PAN, Instytut Geofizyki PAN, Centrum Badañ Kosmicznych
PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN.
Cz³onkowie komitetu organizacyjnego z ING: dr Andrzej £aptaœ, dr Leszek Chudzikiewicz, mgr El¿bieta
Gogacz
Konferencja sk³ada³a siê z 4 sesji tematycznych podczas których wyg³oszono ponad 50 referatów oraz
przedstawiono 9 posterów.
Liczba uczestników: ok. 110 osób w tym 11 osób z zagranicy.
Patronat medialny: Œwiat Nauki
Cel: Konferencja przewidziana zosta³a w formule zamkniêtej i mia³a za zadanie ukazaæ istniej¹ce ju¿
wzajemne zale¿noœci i p³aszczyzny wspó³dzia³ania naukowców instytutów, wchodz¹cych w sk³ad
GeoPlanet, aby poprzez identyfikacjê potrzeb i wspólnych obszarów badawczych, budowaæ zespo³y w
dziedzinie podstawowych i stosowanych badañ geofizycznych, geologicznych i kosmicznych oraz
wspólnie tworzyæ aplikacje infrastrukturalne. Oprócz naukowców z czterech instytutów – CBK PAN,
IGF PAN, ING PAN i IO PAN w sesjach i panelach dyskusyjnych wziêli udzia³ udzia³ równie¿ liczni
zaproszeni goœcie – przedstawiciele w³adz, jednostek naukowych, administracji pañstwowej, fundacji
promuj¹cych nauki o Ziemi, a tak¿e dziennikarze naukowi.
Finansowanie: Instytuty tworz¹ce Konsorcjum GeoPlanet.
XVI Ukraiñsko-Polskie Seminarium ”Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy,
stratygrafii i paleogeografii”, Ska³a Podolska, Ukraina,13–16.09.2009
Wspó³organizatorzy: Min. Oœwiaty i Nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet im. I. Franko we Lwowie,
NANU, Lwowska Ekspedycja Geologiczna, Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN, Uniw. M. Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, ING PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne.
Cz³onek Komitetu Organizacyjnego z ING – prof. Teresa Madeyska
Seminarium zosta³o zorganizowane w ramach programu “Korelacja stratygraficzna lessów i utworów
glacigenicznych Ukrainy i Polski”. W obradach plenarnych oraz sesji terenowej uczestniczy³o 45 osób,
wyg³oszono 10 referatów.
Finansowanie: uczestnicy, Komitet Badañ Czwartorzêdu.
Konferencja miêdzynarodowa: ”Tectonics of the Red River Fault Zone and Geology of
Northern Vietnam: Results of the Polish-Vietnamese Cooperation 1999–2009”. Ha Noi – Sa Pa,
Vietnam, 23–30.11.2009.
Organizatorzy: ING PAN, ING Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii, Galicia Tektonic Group.
V-ce przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego – prof. Antoni Tokarski (ING)
W obradach plenarnych oraz sesji terenowej uczestniczy³o 150 osób (145 z zagranicy). Wyg³oszono 18
referatów, zaprezentowano 15 posterów.
Finansowanie przez BWZ PAN, ING PAN, WANT, GTGoraz 21 sponsorów wietnamskich.
Opublikowano monografiê (294 p).
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UDZIA£ PRACOWNIKÓW W KONFERENCJACH
KONFERENCJE KRAJOWE
“Centrum BioEkoGeo dla badañ nad œrodowiskiem”, Warszawa, 6.04.2009
Referaty:
Hercman H., G¹siorowski M. – Skala czasu w badaniach przyrodniczych – koniecznoœæ czy obsesja.
Leœniak P. – Izotopy trwa³e w obiegu azotu w przyrodzie.
Miros³aw-Grabowska J. – Zmiennoœæ sk³adu izotopowego tlenu i wêgla – wykorzystanie w rekonstrukcji zmian eemskiego œrodowiska jeziornego.
Zawisza E. – Naturalne i antropogeniczne zmiany w œrodowisku jeziornym na podstawie szcz¹tków
zoo- i fitoplanktonu.
5. Seminarium Meteorytowe, Olsztyn, 24–25.04.2009
Krzesiñska A. – uczestnik
VII Warsztaty terenowe, IV Sympozjum Archeologii Œrodowiskowej, Kórnik, 20–22.05.2009
Poster:
Madeyska T., £anczont M. – Œrodowisko przyrodnicze paleolitu Podola.
VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu “Neotektonika Polski” – “NEOTEKTONIKA
EUROPY ŒRODKOWEJ”, Szklarska Porêba – Turoszów, 24–27.06.2009
Referat:
Rauch M. – Neogeñskie pole naprê¿eñ w centralnej i wschodniej czêœci polskiego zapadliska przedkarpackiego.
Wspó³prowadzenie wycieczki terenowej
Rauch-W³odarska M. – Analiza mezostrukturalna w kopalni wêgla brunatnego “Turów”, Niecka
¯ytawska.
XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin, 9–12.09.2009
Szeroczyñska K. – przewodniczenie sesji
Referaty:
Szeroczyñska K., Zawisza E. – Wczesny holocen: Zapis ch³odnego epizodu w osadach jezior na
podstawie analizy szcz¹tków wioœlarek (Cladocera).
Zawisza E., SzeroczyñskaK. – Rozwój jezior po³o¿onych w regionach polarnych na podstawie subfosylnych Cladocera – wstêpne wyniki.
Doroczne Sympozjum Sekcji Minera³ów Ilastych PTMin, Kraków, 18–19.09.2009
Referaty:
K³apyta Z., Œrodoñ J. – Sprawozdanie z udzia³u w Miêdzynarodowej Konferencji Ilastej w Castellaneta Marina.
Szczerba M. – Modelowanie adsorpcji cz¹steczek organicznych na minera³ach ilastych.
VII Meeting of Polish Mineralogical Society „Magmatism and metamorphism in the Holy Cross
Mtn”, Œwiêty Krzy¿, Polska, 24-27.09.2009.
Referat:
S³aby, E., Domonik, A., Œmigielski, M. - Self-organized complexity of crystal growth from
heterogeneous magma.
79 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzañska, 26–29.09.2009
Kêdzior A. – organizator
Referat plenarny:
Gradziñski M., Hercman H. – Kras tatrzañski.
Sesja terenowa:
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Gradziñski M., Czop M., Duliñski M., G¹siorowski M., Grabowski J., Hercman H., Holúbek P.,
Kováèova M., Motyka J., Mroziñska T., Pawlak J., Smosna P., Sobieñ K., Stworzewicz E. – A6:
Trawertyny wokó³ Tatr.
Prêdki P. – uczestnik
43 Sympozjum Speleologiczne Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.
Kopernika, Zamoœæ, 16–18.10.2009
Madeyska T. – Prowadzenie sesji
Referat:
Wróblewski W., Gradziñski M., Hercman H. – Uwagi o Zjawiskach Krasowych Budowli Trawertynowej Dreveník (Spisz, S³owacja).
50 lat gdañskiej geomorfologii, Gdañsk, 23–24.10.2009
Referat:
Komar M, £anczont M., T. Madeyska T. – Analiza py³kowa osadów mineralnych jako Ÿród³o informacji o œrodowisku pradziejowych stanowisk archeologicznych.
I Konferencja Programowa Centrum Badañ Ziemi i Planet GeoPlanet, Sopot, 5–6.11.2009
Referat:
¯elaŸniewicz A. – Procesy geologiczne – klucz do wiedzy o innych planetach.

KONFERENCJE MIÊDZYNARODOWE ZORGANIZOWANE W KRAJU
Paleomagnetic studies of Devonian rocks in Poland and Czech Republic: geological
applications. International scientific workshop, Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa,
10.02.2009
Referat:
Lewandowski M. – Mid-European Variscides: a heritage of the Late Paleozoic continental collisions.
Scientific-Technical Conference “Oil, gas and clastic rocks of Poland”, Czarna, Poland,
17–20.03.2009
Referat:
Porowski A. – Rola procesów dehydratacji minera³ów ilastych w deformowaniu siê wód towarzysz¹cych ropie naftowej, Centralne Synklinorium Karpackie, SE Polska.
4 Field Workshop Vents 4, Permo-Carboniferous volcanism of the Kraków region, Miêkinia,
Poland, 21–14.05.2009
Referat zamówiony:
Paszkowski M. – Paleozoic successions along the Upper Silesia – Ma³opolska terrane border.
X Isotope Workshop of the European Society for Isotope Research (ESIR), Z³otniki Lubañskie,
Poland, 22–26.06.2009
Referat:
Porowski A., Dowgia³³o J., Becker R. – Isotopic evidence of the origin of deep circulating waters in
Polish copper mines, SW Poland.
6th Annual Conference of SEPM-CES, SEDIMENT 2009, Kraków, 24–25.06.2009.
Postery:
Warcho³ M., Porêbski S.J. – Facies variability in delta-fed turbidite systems – example from the miocene Machów Formation,Carpathian Foreland Basin (SE Poland).
JaglarzP., Warcho³ M. – Facies and depositional environment of the Tomanova Formation (Tatra
Mts., Poland).
Prowadzenie wycieczki:
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Paszkowski M.– prowadzenie wycieczki Field trip A5
Hoffmann M., Paszkowski M., Uchmann A. &. Szulc J. – Facies succession and its controls on the Upper Devonian–Lower Carboniferous carbonate platform of the Kraków Upland.
Prêdki P.– uczestnik
VII Meeting of the Mineralogical Society of Poland, Œwiêty Krzy¿, 24–27.09.2009
Postery:
Szczerba M., Rospondek M., Malek K., Góra M., Marynowski L. – Theoretical studies of phenyldibenzothiophenes in the course of maturation.
Szczerba M., Rospondek M. – Comparison of methylphenantrene distributions predicted from molecular modelling with relevant geological data.
7th Micropalaeontological Workshop MICRO-2009, Œw. Katarzyna, Poland, 28–30.09.2009
Pisarzowska A. – przewodniczenie sesji (wycieczka)
Tyszka J. – przewodniczenie sesji
Referaty:
Pisarzowska A. – The Early/Middle Frasnian boundary interval and biogeochemical signals of the
punctata Zone Isotopic Event at Wietrznia quarry (Holy Cross Mountains, Central Poland).
Tyszka J., Bowser S. S., Travis J. L., Topa P. – A Self-organisation of reticulopodia: towards an emergent model of foraminiferal morphogenesis.
Tyszka J. Szewc D., Serbian M. – Empirical morphospace of foraminifera: let’s start from Globigerinida and Rotaliida.
Setoyama E., Kaminski M.A., Tyszka J. – A palaeobathymetric study of the Upper Cretaceous of the
southwestern Barents Sea based on analyses of foraminiferal assemblages.
Postery:
Król W., Tyszka J. – Taxonomy, biostratigraphy and palaeoenvironmental implications of Late Cretaceous dinoflagellate cysts from the southwestern Barents Sea – preliminary observations.
Kaminski M.A., Cetean C.G., Tyszka J. – Nomenclature to describe the transition from biserial to
uniserial chamber arrangement in agglutinated foraminifera.

KONFERENCJE ZAGRANICZNE
MICROFOSSILS II – The North American Micropaleontology Section (NAMS) of SEPM,
Stany Zjednoczone, Houston, USA, 14–19.03.2009
Referat:
Tyszka J., Jach R., Bubik M. – Foraminiferal proxies of hydrothermal vents in the Jurassic: case studies from the Western Tethys.
Huntek 09, Wêgry, Pécs, 13–16.05.2009
Referaty:
Márton E., Rauch-W³odarska M., Krejèi O., Tokarski A.K. – An integrated palaeomagnetic and AMS
study of the Tertiary flysch from the Outer Western Carpathians.
Cuong N.Q., Tokarski A.K., Œwierczewska A., Zuchiewicz W. – Late Tertiary to Recent tectonics of
the Red River Fault Zone (Vietnamese part): Results of structural analysis of sedimentary rocks.
46th Annual Meeting of The Clay Minerals Society, Billings, USA, 5–11.06.2009
Referat:
Szczerba M., Œrodoñ J., Skiba M. – Structure of polyvinylpyrrolidone (PVP) on smectite based on
computer simulations.
AAPG Annual Convention and Exhibition, Denver, Colorado, 7–10.06.2009
Referat:
Prêdki P. – Progradation rates of marine deltas under influence of longshore current – a numerical
modeling.
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Poster:
Paszkowski M., Rospondek M., Matyasik I., Kêdzior A., Gmur D., Porêbski S. J., Poprawa P. – Hidden Pennsylvanian Coals as Potential Source for Natural Gas in Central European Basin in Poland.

AIPEA School for Young Scientists “Interstratified minerals: Origin, Characterization and
Geochemical Significance”, Bari, W³ochy, 12–13.06.2009
Referaty zaproszone:
Œrodoñ J. – Evolution in prograde alteration systems.
Œrodoñ J. – I-S and other mixed-layer minerals in oil exploration.
XIV International Clay Conference, Castellaneta Marina, W³ochy, 14–20.06.2009
Œrodoñ J. – prowadzenie sesji GG5
Zaproszony referat plenarny:
Szczerba M., Œrodoñ J., Skiba M. – One dimensional structure of exfoliated polymer-layered silicate
nanocomposites: a polivynylpyrrolidone (PVP) case study.
Referat:
Œrodoñ J. – Layer charges of illite-smectite and implications for well-logging.
Goldschmidt™2009 – “Challenges to Our Volatile Planet”, Davos, Szwajcaria, 21–26.06.2009
Referat:
Anczkiewicz R. Weinberg R., S. Wallis S., E. Shunsuke E., C. Storey C. – Lu-Hf dating of metamorphism
Workshop: Experimentation and modeling in cosmochemistry, Nancy, Francja, 11–13.07.2009
Krzesiñska A. – uczestnik
72nd Annual Meeting of The Meteoritical Society, Nancy, Francja, 13–18.07.2009
Poster:
Krzesiñska A. – Xenolithic chondrites from the Jacek Siemi¹tkowski Collection.
Granulites and Granulites 2009 – Granulites, partial melting and rheology of orogenic lower
crust, Hrubá Skála, Czechy, 13–15.07.2009
Poster:
Perkowski P. – P-T conditions of extreme metamorphism of the Giera³tów unit granulites within the
Orlica-Œnie¿nik Dome.
Budzyñ B.– uczestnik
15th International Congress of Speleology, Kerrville, Texas, USA, 19–26.07.2009
Referaty:
Hercman H. – Age ~ depth modell construction using full information from samples age and depth
distributions basing on 230Th/U, Radiocarbon and 210Pb dating results.
Hercman H., Pawlak J.– Capability of isotopic profiles from cave speleothems: numeric correlation
Gradziñski M., Duliñski M., Hercman H., ¯ywiecki M., Bary³a J. – Cave Development Influenced by
Hydrocarbon Oxidation: an Example From the Polish Tatra Mts.
Warsztaty: Calculating Metamorphic Mineral Equilibria, Praga, Czechy, 20–23.07.2009
Budzyñ B. – uczestnik
Triassic petroleum source rocks and collectors in Svalbard, Miêdzynarodowe Warsztaty
Naukowe na pok³adzie M/S KongsÝy, 10–23.08.2009
Referat:
Krajewski K.P. – Lithostratigraphy of the Middle Triassic organic-rich sequence in Svalbard
Wspó³prowadzenie wycieczek terenowych:
Krajewski K.P.

64

“Late Triassic hiatal phosphogenic environments on Hopen” na wyspie Hopen.
“Middle Triassic organic carbon-rich, phosphogenic sequence of the Botneheia Formation at
Reddik-eidet, western EdgeÝya” na wyspie EdgeÝya.
“Type section of the Muen Member, Botneheia Formation at Muen, western EdgeÝya” na wyspie
EdgeÝya.
“Type section of the Blanknuten Member, Botneheia Formation at Blanknuten, western EdgeÝya” na
wyspie EdgeÝya.
“Facies development of the Botneheia Formation along Freemansundet, northern EdgeÝya” na
wyspie EdgeÝya.
“Type section of the Bravaisberget Formation at Bravaisberget, western Spitsbergen” na Spitsbergenie.
2nd European large lakes symposium. Norrtalje, Sweden, 10–15.08.2009
Postery:
Szeroczyñska K. Zawisza E. – Lobelia lakes – history recorded in the remains of Cladocera.
Zawisza E., Szeroczyñska K. – Oceanic and continental climate influence on the polish lakes in the
light of subfossil Cladocera analysis.
8th International Eclogite Conference, 2009, Xining, Qinghai Province, Chiny, 25.08.–3.09.2009
Referat:
Bakun-Czubarow N., Zhai M., Kusy D., Perkowski P. – Trace element abundances in eclogitic rutiles,
their significance in provenance studies.
Poster:
Jung H., Bakun-Czubarow N., Dobrzhinetskaya L. – Oriented rutile needles in garnets from the
Sudetic peridotites, Bohemian Massif: evidence of simultaneous decompression and deformation.
Micro-Analysis, Processes, Time (MAPT), Edinburgh, UK, 27.08–2.09.2009
Poster:
Kusiak M.A., Dunkley D.J., S³aby E., Martin H., Budzyñ B. – Zircon growth during magma mingling
and re-equilibration by late-magmatic fluids in a hybridized pluton
IGCP 506 “Marine and Nonmarine Jurassic”, Meeting in Bucharest, Romania, 28.08–4.09.2009
Referat:
Popa M.E., Kêdzior A. – Lower Jurassic continental formations of the South Carpathians, Romania.
Prowadzenie wycieczki – Kêdzior A.
First Antarctic Climate (ACE) Symposium, Granada, Hiszpania, 6–12.09.2009
Referaty:
Krajewski K.P., Sidorczuk M., Tatur A., Zielinski G. – Litostratigraphy and depositional history of
the earliest Miocene glacio-marine sequence of the Cape Melville Formation, King George Island,
West Antarctica.
Tatur A., Krajewski K.P., Angiel P., Bylina P., Delura K., Nawrocki J., Pañczyk M., Pecskay Z.,
Zieliñski G., Mozer A. – Lithostratigraphy, dating and correlation of Cenozoic glacial and interglacial
sequences on King George Island, West Antarctica.
8th International Symposium on the Cretaceous System, Plymouth, Wlk. Bryt., 6–12.09.2009
Referaty:
Tyszka J.– Why is the Cretaceous record of the “equable climate” so cyclic? The foraminiferal view
from seasonal mid-latitudes.
Setoyama E., Kaminski M.A., Tyszka J. – Foraminiferal assemblages as a palaeobathymetric indicator for the Upper Cretaceous of the southwestern Barents Sea.
Cetean C.G., M. A. Kaminski – Deep water agglutinated foraminifera from Contessa Highway section
(Gubbio, central Italy): a new proxy for the Late Cretaceous organic carbon flux and sea-level change.
Poster:
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Cetean C.G. – Upper Cretaceous integrated biostratigraphy and paleoenvironments of the southern
part of the Eastern Carpathians, Romania.
XVI Ukraiñsko-Polskie Seminarium, ”Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy,
stratygrafii i paleogeografii”, Ska³a Podolska, Ukraina, 13–16.09.2009
Wspó³prowadzenie wycieczek: Madeyska T.
International Conference “Clays, Clay Minerals and Layered Materials – CMLM2009”,
Zvenigorod, Rosja, 19–30.09.2009.
Œrodoñ J. – cz³onek komitetu naukowego
Zaproszony referat plenarny:
Œrodoñ J. – Quantification of illite and smectite in sedimentary rocks and application to log analysis.
Referat:
Szczerba M., Œrodoñ J. – Modelage – a program for extraction of diagenetic and detrital ages and of
40
Kdetrital/40Kdiagenetic ratio from K-Ar dates of clay fractions.
Poster:
Szczerba M., Œrodoñ J., Skiba M. – A molecular dynamics simulation studies of polyvinylpyrrolidone
(PVP) intercalated in smectites.
27th IAS Meeting of Sedimentology, Alghero, W³ochy, 20–23.09.2009
Poster:
Sidorczuk M., Nejbert K., Lewandowski M., Be³ka Z. – Inducing activity of ancient rifts from geochemical premises: studies in the Pieniny Klippen Belt.
II Joint Meeting of Spores/Pollen and Acritarch Subcommissions, Faro, Portugal,
23–24.09.2009
Oliwkiewicz-Miklasiñska M. – Wyg³oszenie referatu-zaproszenia na organizowany General Meeting w Warszawie CIMP 2010.
Þðñêàÿ ñèñòåìà Ðîññèè: ïðîáëåìû ñòðàòèãðàôèè è ïàëåîãåîãðàôèè: Òðåòüå
Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå, Saratow, Rosja, 23-27.09.2009.
Referat:
Wierzbowski H., Rogov M. – Ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå ïî èçîòîïàì êèñëîðîäà è óãëåðîäà â
ðîñòðàõ áåëåìíèòîâ èç ïîãðàíè÷íûõ îòëîæåíèé ñðåäíåé è âåðõíåé þðû ðàçðåçà Äóáêè
(Ñàðàòîâñêîå Ïîâîëæüå, Ðîññèÿ).
6th International Symposium on Gondwana to Asia (IAGR), Hanoi, Vietnam, 2–6.10.2009
Referat zaproszony:
Kusiak M.A. – Geochronology of Karkonosze granitoids, NE Bohemian Massif.
Referat:
Kusiak M.A., Dunkley D.J., S³aby E., Martin H. – Geochronology of Karkonosze granitoids, NE Bohemian Massif.
JURASSICA VIII, Vršatec/Povazie, S³owacja, 9–11.10.2009
Poster:
Sidorczuk M., Lewandowski M., Be³ka Z. – Rift-related environmental change in the northern Tethys
based on Nd and Sr isotopes in the Middle and Upper Jurassic carbonates of the Pieniny Klippen Belt.
41th Session of the Commission on Mineral and Thermal Waters of IAH, Cairo, Egipt,
10–18.10.2009
Referat:
Porowski A. – Chemical and isotopic characteristics of thermal waters in the Carpathian Region, S Poland: implication to the origin and resources.

66

GSA Annual Meeting, Portland, Oregon, USA, 18–21.10.2009
Referat:
Kaminski M.A., Setoyama E., Cetean C.G.– The Phanerozoic diversity of agglutinated foraminifera:
origination and extinction rates of a ‘conservative’ group of organisms.
7 Czesko-Polska Konferencja “Geologia Zag³êbi Wêglowych”, Ostrawa, Czechy, 21–23.10.2009
Referat:
Lipiarski I., Oliwkiewicz-Miklasiñska M. – Miospory z pok³adów wêgla warstw libi¹skich
(pensylwan: astur = westfal D) w rejonie Byczynyw Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym.
Poster:
Konecny P., Oliwkiewicz-Miklasiñska M. – Occurrence of coal near Erigavo (Republic Somaliland).
7th Romanian Symposium on Palaeontology, Cluj-Napoca, Rumunia, 22–24.10.2009
Referat:
Setoyama E., Kaminski M.A., Tyszka J. – A palaeobathymetric study of the Upper Cretaceous of the
southwestern Barents Sea based on analyses of foraminiferal assemblages.
7 vedecká konferencia: Výskum, využívanie a ochrana jaskýò, Smolenice, S³owacja,
10–13.11.2009
Referat:
Hercman H., Gradziñski M., Bella P. – Age and development of Brestovská Cave based on U-series
dating of speleothems.
Tectonics of the Red River Fault Zone and Geology of Northern Vietnam: Results of the
Polish-Vietnamese Cooperation 1999–2009, Hanoi-Sa Pa, Wietnam, 23–30.11.2009
Referaty:
Anczkiewicz R. – Timing of metamorphism in the Day Nui Con Voi massif.
Yem N.T., Tokarski A.K., Cuong N.Q., Zuchiewicz W. & Œwierczewska A. – Vietnamese-Polish Scientific Research Cooperation: The principal achievement on Cenozoic geodynamics of Northern
Vietnam.
Cuong N.Q., Tokarski A.K., Swierczewska A., Zuchiewicz W. & Yem N.T. – Late Tertiary tectonics
of the Red River Fault Zone (Vietnamese part) based on studies of sedimentary rocks.
11th International Paleolimnology Symposium, Gudalajara, Meksyk, 12–19.12.2009
Referaty:
Hercman H., G¹siorowski M. – Nonparametric method of age-depth model construction.
Krajewska I., Szeroczyñska K., Zawisza E. – The cold event 8200 years ago documented in subfossil
Cladocera from the sedimentss of the lakes from Tuchola Forest and Polesie region.
Postery:
Miros³aw-Grabowska J. – Reconstruction of environmental changes in the three palaeolakes from Poland during the mid-Eemian on the basis of isotopic data.
Sienkiewicz E, G¹siorowski M. – Aquatic biota of two mountain lakes versus acid deposition during
20th century – the role of acid neutralizing capacity.
Szeroczyñska K., Zawisza E. – Paleoecology of Spitsbergen and Lapland lakes recorded in Cladocera
remains.
Szeroczyñska K., Zawisza E. – Climate impact on the lakes recorded in the remains of Cladocera
(Crustacea).

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU
Referaty wyg³oszone na seminariach naukowych w Oœrodku Badawczym w Warszawie
4.04.2009
25.09.2009

dr E. Zawisza, K. Szeroczyñska, M. G¹siorowski, E. Sienkiewicz – Naturalne i antropogeniczne zmiany w
œrodowisku jeziornym na podstawie szcz¹tków zoo- i fitoplanktonu.
prof. dr Deru XU (IG ChAN) – The Shilu iron ore deposit in Hainan Province, South China: a structurally
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17.12.2009

and hydrothermally reworked and re-enriched Lake Superior BIF deposit type.
mgr Li WANG (IG ChAN) – The tectonic control on coal mine Fengcheng, Jiangxi Province, China.
mgr Zhilin WANG (IG ChAN) – The fluid inclusions in the Shilu ore deposit, Hainan Province, China.
mgr N. Zalewska (CBK PAN) - Budowa geologiczna i sk³ad mineralny marsjañskiego basenu Hellas na
podstawie danych spektrofotometrycznych

Referaty wyg³oszone na seminariach naukowych w Oœrodku Badawczym w Krakowie
19.02.2009

19.02.2009
8.09.2009

30.09.2009

27.10.2009

15.12.2009

Mafic and felsic magma interaction in Karkonosze pluton – geochemical model and geochronology – E.
S³aby (WG UW), H. Martin (Universite Blaise Pascal, Clermond-Ferrand, France), M. Kusiak (ING PAN
O/B Kraków), D. Dunkley (National Institute of Polar Research, Japan), B. Budzyñ (ING PAN O/B
Kraków).
From the sun to the early Earth – H. Martin (Universite Blaise Pascal, Clermond-Ferrand, France).
Gutenberg-Richter frequency-magnitude characteristics down to magnitude –4.4 for induced seismicity recorded at Mponeng deep gold mine, South Africa – Grzegorz Kwiatek, Katrin Plenkers (GFZ German Research Centre for Geosciences, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences).
Age constraints on the Seve Nappe complex, Central Scandinavian Caledonides – Jaros³aw Majka, Anna
Ladenberger, David Gee, Yaron Beeri, Stefan Claesson, Patrik Konecny, Irina Vernikovskaya (Department
of Earth Sciences – Geophysics Uppsala Universitet).
The Holocene Indian Summer Monsoon – a high-resolution climate reconstruction from NE Indian stalagmites – Sebastian Breitenbach, Gerald Haug (Climate Geology, ETHZ Geological Institute, Zurich) Jess
Adkins (CalTech, GPS Devision, E. California USA).
Trasowanie promienia sejsmicznego w oœrodkach anizotropowych – Maciej Dwornik, Anna Piêta (Katedra
Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, WGGiOŒ, AGH).

REFERATY WYG£OSZONE POZA INSTYTUTEM
Dr hab. R. Anczkiewicz

•
•

MC ICPMS, TIMS, SIMS: niuanse pomiarów izotopowych. Seminarium IFJ, 25.03. 2009 Kraków
Kolizja Dekanu z Azj¹ z perspektywy NW Himalajów. Seminarium PTG, 2.04.2009 Wroc³aw

Prof. N. Bakun-Czubarow

•
•

Select aspects of mineralogical-geochemical investigations of eclogitic rocks – part I: Mineralogical indices of ultrahigh
pressure metamorphism (UHPM); autorzy: N. Bakun-Czubarow, M. Zhai, D. Kusy, P. Perkowski. Referat zamówiony,
Instytut S³u¿by Geologicznej Prowincji Hainan, Haikou, 18.08.2009
Select aspects of mineralogical-geochemical investigations of eclogitic rocks – part II: Trace element abundances in accessory rutiles, their significance in provenance studies; autorzy: N. Bakun-Czubarow, M. Zhai, D. Kusy, P. Perkowski.
Referat zamówiony, Instytut Geochemii Chiñskiej Akademii Nauk w Kantonie, Guangzhou, 24.08.2009

Dr B. Budzyñ

•

Stabilnoœæ monacytu w obecnoœci fluidów a znaczenie danych geochronologicznych. B. Budzyñ, D.E. Harlov, M.L. Williams, M.J. Jercinovic. Referat na posiedzeniu Oddzia³u Krakowskiego PTG, Kraków, 30.11.2009

Dr hab. H. Hercman

•

Dlaczego geochronologia czwartorzêdu to nie to samo co chronostratygrafia czwartorzêdu ?, Konferencja Programowa
ING PAN.Przedholoceñskie trawertyny pó³nocnej S³owacji – zapis zmian klimatycznych czy aktywnoœci sejsmicznej?.
Autorz: M. Gradziñski, M. Duliñski, J. Grabowski, H. Hercman, P. Holúbek, M.Kováèova, P. Rajnoga, K. Sobieñ, E.
Stworzewicz, W. Wróblewski. Posiedzenie Oddzia³u Krakowskiego PTG – 7.12.2009 r.

Dr M. Jastrzêbski

•

Uwagi o wieku i obszarach Ÿród³owych formacji formacji suprakrustalnych w kopule orlicko-œnie¿nickiej na podstawie
datowañ U-Pb cyrkonów”. Referat zaproszony, PTG, UWr., Wroc³aw, 05.02.2009.

Dr A. Kêdzior

•

Westphalian depositional environments of the coal-bearing strata from the Upper Silesia Coal Basin. Part I – The
Mudstone Series – a suspend-load dominated fluvial system. Part II – The Cracow Sandstone Series – depositional architecture of the braided fluvial system. Referat zaproszony, Uniwesytet Karola w Pradze, 25.11. 2009.

Dr M.A. Kusiak

•
•

Z katan¹ w shinkansenie. Referat zaproszony, Uniwersytet Dzieci, Kraków, 18.04.2009
“Matka, ¿ona, naukowiec – kobieta dobrze zorganizowana”. Kobiety w nauce, Kraków, 13.03.2009
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Dr I. Nowak

•

Uwagi o wieku intruzji bazytowych w granitognejsy izerskie: wyniki oznaczeñ metod¹ U-Pb na pojedynczych ziarnach
cyrkonu (SHRIMP). Referat zaproszony, PTG, UAM, Poznañ, 4.06.2009 r.

Dr M. Paszkowski

•

Wieloryb a sprawa polska – krakowskie korzenie teranu Aleksandra na Alasce. Referat zaproszony, PTG Oddzia³
Krakowski, 9.11 2009

Dr M. Rauch-W³odarska

•

Wp³yw syntektonicznej sedymentacji na geometriê i rozwój systemów nasuniêæ: wnioski z prób eksperymentalnego
odtworzenia frontu Karpat. Autorki: Sieniawska (U Wr.) i M. Rauch-W³odarska. Referat zaproszony, PTG, UWr.,
Wroc³aw, 8.01.2009

Dr hab. E. S³aby

•

Wp³yw roztworów p³aszczowych na petrogenezê granitów archaicznych - problem interpretacji i wizualizacji danych
geochemicznych. Referat zaproszony: X Konferencja "Analityka w S³u¿bie Hydrogeologii, Geologii i Ochrony
Œrodowiska". PIG, Warszawa, 21-22 paŸdziernika 2009 r.

Prof. J. Œrodoñ

•
•
•
•

Historia geologiczna Podhala i Tatr w kenozoiku: wnioski z badañ minera³ów ilastych i z datowañ trakowych. Referat
zaproszony, PAU, Kraków, 24.02.2009
Zapis historii termicznej basenów osadowych w minerale mieszanopakietowym illit-smektyt. Referat zaproszony, PTG,
Kraków, 23.02.2009
Kalibracja pomiarów geofizyki otworowej przy pomocy badañ mineralogicznych: przyk³ad z zapadliska
przedkarpackiego. Referat zaproszony, PTG, Kraków, 11.05.2009
Charge density of illite and smectite: new results and some implications. Referat zaproszony, Journee scientifique dediee a
la carriere de Jose Honnorez, EOST, Strasbourg, Francja, 12.11.2009

Prof. A. ¯elaŸniewicz

•

Prekambryjska ewolucja pod³o¿a po³udniowej Polski. Referat zaproszony, PTG, Wroc³aw, 17.12.2009.
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IX. DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA
DZIA£ALNOŒÆ PRACOWNIKÓW
Dr hab. Robert Anczkiewicz

•

Wyk³ady “Geochronologia” na Uniwersytecie Warszawskim

Prof. dr hab. Nonna Bakun-Czubarow

•
•

Opieka nad uczestnikami Studium Doktoranckiego w ING: mgr K. Walczak i mgr P. Perkowskim.
Konsultacje pracy magisterskiej pt.: Mossbauerowskie badania bazaltów wo³yñskich studentowi Wydzia³u Fizyki
Politechniki Warszawskiej.

Dr in¿. Bartosz Budzyñ

•
•
•

Æwiczenia: “Geotermobarometria” dla studentów Geologii ING UJ.
Æwiczenia: “Pierwiastki œladowe i izotopy w interpretacjach genetycznych ska³” dla studentów Geologii ING UJ.
Æwiczenia: “Geotermobarometria” dla studentów Geologii i Ochrony Przyrody ING UJ.

Dr. hab. Helena Hercman

•

Opieka nad doktorantami: mgr J. Pawlakiem (SD), mgr G. Sujk¹ i mgr M. Maruszkiewicz (wspólnie z prof. I.
Walaszczykiem – WG UW)

Dr Miros³aw Jastrzêbski

•

Wykonanie projektu nowej ekspozycji w pawilonie wejœciowym do Jaskini NiedŸwiedziej, w czêœci dotycz¹cej budowy
geologicznej tego obszaru.

Dr Artur Kêdzior

•

Wyk³ady i æwiczenia: “Geologia i geomorfologia” dla studentów studiów niestacjonarnych ochrony œrodowiska w
Krakowskiej Szkole Wy¿szej.

Dr hab. Krzysztof Krajewski

•

Opieka nad uczestnikami Studium Doktoranckiego w ING: mgr E. WoŸny i mgr A. Mozer.

Dr hab. Pawe³ M. Leœniak

•

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

Prof. dr hab. Teresa Madeyska

•

Przewodnicz¹ca Komitetu G³ównego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej

Dr Izabella Nowak

•
•

Cykl wyk³adów z serii “Œwiat Przyrody” popularyzuj¹cy zagadnienia z zakresu geologii dynamicznej z wykorzystaniem
badañ prowadzonych w ING PAN – Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wroc³awskim
Referaty popularno-naukowe: a) w ramach cyklu “Tajemnice Ziemi i Wszechœwiata” przeznaczonego dla uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osób zainteresowanych tematyk¹ przyrodnicz¹, maturzystów – ING UWr oraz b) w
ramach Gie³dy Minera³ów.

Dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasiñska

•

Opieka nad czêœci¹ palinologiczn¹ pracy magisterskiej P. Minor z ING UJ.

Prof. dr hab. Szczepan Porêbski

•

Opieka nad pracami doktorskimi: mgr P. Prêdkiego, mgr M. Warcho³a i mgr P. Lisa (PIG)
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•
•

Wyk³ad: “Podstawy stratygrafii sekwencji” dla s³uchaczy studium podyplomowego “Geofizyka naftowa” AGH.
Wyk³ad: “Podstawy stratygrafii sekwencji” dla s³uchaczy studium podyplomowego Uniwersytetu Jagielloñskiego

Prof. dr hab. Andrzej Pszczó³kowski

•

Opieka nad prac¹ doktorska

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska

•

Opieka nad prac¹ doktorsk¹ mgr M. Suchory

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ

•

Opieka nad pracami doktorskimi w ING: mgr R. Puki i mgr M. Szczerby oraz mgr S. Kowalskiej (IGNiG) i mgr E.
Zeelmaekersa (Univ. Leuven)

Dr hab. Jaros³aw Tyszka

•
•

Opieka nad doktorantami w ING: mgr E. Setoyama i mgr W. Król, nad prac¹ doktorsk¹ pracownika PIG w Warszawie oraz
nad 2 pracami magisterskimi wykonywanymi w ING UJ.
Redagowanie strony internetowej – “eForams” – jako edukacyjnego portalu internetowego, popularyzuj¹cego wiedzê o
(1) otwornicach oraz (2) modelowaniu ich morfogenezy (w j. angielskim); przy wspó³pracy z P. Top¹ (KI AGH). Portal
jest dostêpny pod adresem: http://www.eforams.icsr.agh.edu.pl/

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz

•
•
•

Wyk³ady i seminaria z zakresu tektoniki, geologii strukturalnej, geotektoniki, geologii regionalnej Polski oraz kurs
terenowy “Tektonika i sedymentologia” w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Opieka nad 1 prac¹ doktorsk¹ oraz 1 prac¹ magistersk¹ wykonywanymi w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu.
Cykl dzia³añ (wyk³ady, wywiady w œrodkach masowego przekazu, audycje radiowe, ulotne teksty okolicznoœciowe,
udzia³ w Festiwalach Nauki) zwi¹zany z Œwiatowym Rokiem Planety Ziemia.

STUDIUM DOKTORANCKIE
W Studium Doktoranckim w 2009 roku uczestniczy³o 14 osób; w tej liczbie 9 osób to studenci
stacjonarni, 2 z nich otrzymuj¹ w ING stypendium, 5 osób zosta³o przeniesionych na etaty sta¿ystów, a 1
jest stypendyst¹ zagranicznym. Pozosta³e 5 osób jest uczestnikami w trybie niestacjonarnym, bez stypendium.
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 pokrywane by³y dla 7 uczestników z grantów promotorskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, dla pozosta³ych z œrodków dzia³alnoœci statutowej Instytutu.
Studium doktoranckie
Iloœæ uczestników
- w tym na studiach stacjonarnych
- w tym na studiach niestacjonarnych

2005
14
6
8

2006
12
6
6

2007
15
2
3

2008
14
11
3

2009
14
9
5

*w tym stypendyœci zagraniczni

MUZEUM GEOLOGICZNE W KRAKOWIE
W zasobach Muzeum znajduje siê 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 133 kolekcje dokumentalne, 73 kolekcje porównawcze, 23 kolekcje wystawowe oraz
2 kolekcje dydaktyczne. W 2009 roku do badañ udostêpniono 8 kolekcji (tj. 7 dokumentalnych i 1
porównawcz¹).

71

W Muzeum czynna jest sta³a wystawa “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”, jedyna w
kraju ekspozycja przedstawiaj¹ca wyniki badañ geologicznych tego regionu.
W 2009 roku zaprezentowano tak¿e 2 wystawy czasowe, zrealizowane pod patronatem i przy
udziale merytorycznym Komitetu Nauk Geologicznych PAN.
“Tajemnice podkrakowskich jaskiñ”
Wystawa ta przygotowana jeszcze w roku 2008 ze wzglêdów technicznych zosta³a pokazana od 28
stycznia 2008 i trwa³a do 30 sierpnia 2009. Na wystawie pokazano œrodowiska jaskiñ wystêpuj¹cych
w samym Krakowie i najbli¿szych okolicach. Materia³ ilustracyjny przedstawiono w formie plansz ( tu
m.in. profil osadów jaskiniowych, dodatkowe ciekawostki historyczne) i wielkoformatowych fotografii
z wnêtrza jaskiñ. W gablocie przygotowano materia³y archeologiczne. Wystawie towarzyszy³ film
z wnêtrza jaskini zrealizowany przez Micha³a Banasia (Oœrodek Badawczy ING PAN) oraz film
“Kazik” prezentuj¹cy dorobek eksploracyjny prof. Kazimierza Kowalskiego, zrealizowany przez Marcina Kosza³kê na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Alpinistycznego. Zaprezentowano równie¿ ekwipunek
groto³aza z lat 60. i wspó³czesny. Wystawa ta by³a g³ówn¹ atrakcj¹ Nocy Muzeów 2009. Towarzyszy³y
jej przygotowane specjalnie na tê Noc spotkania z cz³onkami Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Klubu
Wysokogórskiego w Krakowie i filmy przedstawiaj¹ce osi¹gniêcia polskich groto³azów. (Scenariusz
i teksty oraz koordynacja prac – mgr Barbara Kietliñska-Michalik)
“Ignacy Domeyko i jego dary w Muzeum Geologicznym ING PAN w Krakowie”
Wystawa przygotowana na Dzieñ Otwartych Drzwi Muzeów w Krakowie – 22 listopada 2009.
Tematem wiod¹cym wszystkich, przygotowywanych na ten dzieñ, wystaw muzealnych w Krakowie
by³o “Muzea i ich darczyñcy”.
Wiêkszoœæ kolekcji przechowywanych w zbiorach Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie pochodzi z darów. Pierwsze okazy przyby³y do Muzeum w roku 1865 na
apel Komisji Fizjograficznej powsta³ej przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim. Kolejne dary
przybywa³y ju¿ do Muzeum Fizjograficznego utworzonej w 1873 roku Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie (w latach 1945–1952 – Muzeum Przyrodnicze PAU). Zapis tych darów mo¿na przeœledziæ
w Sprawozdaniach Komisji Fizjograficznej PAU. Tak wiêc wystawa sta³a siê doskona³¹ okazj¹ do
pokazania szerokiej publicznoœci okazów przechowywanych w magazynach Muzeum.
G³ówn¹ czêœæ wystawy stanowi¹ kolekcje minera³ów przekazane przez Ignacego Domeykê Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie w roku 1878 i 1884. Znalaz³y siê one w dwóch specjalnie na ten cel
wykonanych gablotach. Najwa¿niejsze w nich to minera³y odkryte przez Domeykê – domeykit i daubreeit. Do okazów do³¹czone s¹ metryki pisane rêk¹ Domeyki, gdzie czêsto obok nazwy umieszczone s¹
dodatkowe uwagi dotycz¹ce minera³u, np. jego sk³ad chemiczny czy sposób wystêpowania.
Na 4 planszach o wym. 70×100 cm i 2 planszach o wym. 100×100 cm przedstawiono kalendarium
¿ycia Domeyki, mapy geologiczn¹ i hydrologiczn¹ Polski, sporz¹dzone przez Domeykê (nigdy nie
ukaza³y siê drukiem) oraz kopie innych materia³ów rêkopiœmiennych zwi¹zanych z tymi darami, przechowywanych obecnie w Archiwum Naukowym PAN i PAU w Krakowie m.in. fragment pamiêtników
Domeyki mówi¹cy o jego pobycie w Krakowie.
Ozdob¹ wystawy s¹ podarowane w roku 1884 dwa, wa¿¹ce po ok. 20 kg meteoryty Vaca Muerta
i Imilac, znalezione przez Domeykê na pustyni Atacama.
W dniu 22 listopada wyeksponowano tak¿e p³ytê labradorytu z Wo³ynia – dar G. Ossowskiego,
kolekcjê ³upków z odciskami ryb ze Skopowa i Delatynia – dar ks. Mudraka, kolekcje A. Altha, S.
Zarêcznego, J. Siemiradzkiego, M. Raciborskiego, W. Friedberga.
Otwarciu wystawy towarzyszy³a przygotowana przez pracowników Muzeum prezentacja multimedialna pt. ”Ignacy Domeyko i inni darczyñcy Muzeum Geologicznego w Krakowie”. Przybli¿ono
w niej osoby darczyñców i pokazano wybrane kolekcje i okazy, których ze wzglêdu na brak odpowiedniej powierzchni wystawienniczej nie mo¿na by³o wyeksponowaæ w oryginale.
W roku 2009 udostêpniano zbiory do celów wystawienniczych w innych placówkach: do Mueum
Geologicznego ING UJ wypo¿yczono 2 wystawy czasowe nt. “Narew – rzeka anastomozuj¹ca” oraz
“Antarktyda – polskie badania geologiczne na krañcach Ziemi” a tak¿e do Muzeum Miko³aja Kopernika we Fromborku, na wystawê pt. “O kamieniach z nieba i o ludziach nimi zauroczonych” wypo¿yczono 2 meteoryty: chondryt wêglisty Mighei (ZNG PAN B-V-24.1) i mezosyderyt Estherville (ZNG
PAN B-V-57/10.1).
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Ponadto do zbiorów w³¹czono:
– kolekcjê dokumentaln¹ ZNG PAN A-III-89, B. Halicki, J. Lilpop, 1932, Czwartorzêdowe trawertyny w Gliczarowie na Podhalu (inw. P. Olejniczak)
– kolekcjê porównawcz¹ ZNG PAN B-III-75, A. Ciurej, G. Haczewski 1979–2008, Wapienie
kokkolitowe z Karpat (inw. B. Kietliñska-Michalik),
– powiêkszono kolekcjê dydaktyczn¹ o 50 okazów ska³ z okolic Krakowa
W roku 2009 wystawy zwiedzi³o: 5225 osób. Frekwencja w czasie Nocy Muzeów (15/16 maja
2009) – 3460 osób, w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich (22 listopada 2009) – 354 osoby.
Przeprowadzono 38 lekcji muzealnych.
Przeprowadzono 38 lekcji muzealnych:
33 lekcje nt. “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” w tym: 27 lekcji – Barbara KietliñskaMichalik, 6 lekcji – Piotr Olejniczak
1 lekcja – Skamienia³oœci okolic Krakowa (Piotr Olejniczak)
1 lekcja – Ewolucja na podstawie skamienia³oœci z okolic Krakowa (Piotr Olejniczak)
2 lekcje – Podstawy geologii (Piotr Olejniczak, Artur Kêdzior)
1 lekcja – Stanis³aw Staszic i jego zwi¹zki z geologi¹ (Stanis³aw Czarniecki)
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X. DZIA£ALNOŒÆ WSPOMAGAJ¥CA BADANIA
DZIA£ALNOŒÆ LABORATORIÓW
Laboratorium Analiz Podstawowych
Kierownik: dr Ryszard Or³owski
W sk³ad laboratorium wchodz¹:
Pracownia mikroskopii skaningowej
Pracownia szlifierska
Pracownia kruszenia ska³ i separacji minera³ów
Pracownia chemiczna
Pracownia mikropaleontologiczna, laboratorium przygotowawcze
W 2009 r. wykonano:
Pracownia mikroskopii skaningowej – cyfrow¹ rejestracjê ok. 1600 obrazów skaningowych (SEM)
i elektronów wstecznie rozproszonych (BEI) oraz ok. 1615 analiz chemicznych minera³ów w mikroobszarach (EDS).
Pracownia szlifierska – p³ytki cienkie 338 szt., polerowanie i czyszczenie preparatów mikroskopowych – 100 szt. oraz ciêcie ska³ – 61 szt.
Pracownia kruszenia ska³ i separacji minera³ów przygotowa³a ok. 110 próbek do analiz geochemicznych, geochronologicznych i izotopowych
Pracownia chemiczna – s¹czenie i suszenie 80 próbek, zatê¿anie filtrowanie na kolumnach chromatograficznych – 10.
Pracownia mikropaleontologiczna – rozpuszczanie i maceracjê 16 próbek.
Laboratorium Geochronologii Czwartorzêdu
Kierownik: doc. dr hab. Helena Hercman
W sk³ad laboratorium wchodz¹:
Laboratorium przygotowawcze
Spektrometria alfa
Pracownia chemiczna
W 2009 roku wykonano 221 analiz U-Th oraz analizy Pb-210: 11 profili oraz 69 pojedynczych
próbek.
Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Kierownik: doc. dr hab. Ewa S³aby
W sk³ad Laboratorium wchodz¹:
Dyfraktometr: Bruker D8 Advance
Dyfraktometr CGR-Inel.
W roku 2009 wykonano ³¹cznie 327 dyfraktogramów, w tym 265 na dyfraktometrze D8 Advance i
62 na dyfraktometrze CGR-Inel.
Laboratorium Izotopów Trwa³ych
Kierownik: doc. dr hab. Pawe³ M. Leœniak
W sk³ad Laboratorium wchodz¹:
Spektrometr Delta +
Spektrometr MAT253 wraz z przystawkami: GasBench (urz¹dzenie do preparacji próbek),
analizator elementarny TC/EA oraz analizator wêglanów KIEL IV
W laboratorium wykonywane s¹ badania sk³adu izotopowego: wêglanów (C, O), wody (O, H),
siarczanów (S), azotanów (N).
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W 2009 r. wykonano oznaczenia izotopowe: 1532 – C i O w wêglanach; 142 – C, O, N w
wêglanach, azotanach, krzemianach; 200 – H w wodzie; 330 – C w wodzie; 115 – O w wodzie; 133 – S.
£¹cznie uzyskano 5708 oznaczeñ izotopowych H, C, N. O i S.
Laboratorium Geochemii Izotopów
Kierownik: dr hab. Robert Anczkiewicz
W sk³ad Laboratorium wchodz¹:
Spektrometr masowy Thermo Scientific NEPTUNE MC-ICP-MS
Spektrometr masowy TIMS VG Sector 54
Laboratorium ultra czystej chemii
W 2009 r. zakupiono:
Spektrometr Masowy ICPMS XSeriesII firmy Thermoelectron wraz z autosamplerem i oprogramowaniem.
Laser ekscymerowy (ArF), Resonetics M-50 wraz z dwiema stacjami steruj¹cymi i oprogramowaniem.
W 2009 roku wykonano analizy izotopowe:
Izotop
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Laboratorium Minera³ów Ilastych
Kierownik: prof. dr hab. Jan Œrodoñ
W sk³ad laboratorium wchodz¹:
Pracownia dyfrakcji rentgenowskiej
Pracownia spektrometrii K-Ar wyposa¿ona w spektrometr mas typu MS-20
Pracownia chemiczna
W 2009 r. wykonano:
Pracownia dyfrakcji rentgenowskiej – 770 analiz w tym 413 pomiarów kontrolnych
Pracownia spektrometrii K-Ar – 119 pomiary stosunków izotopów argonu.
Pracownia chemiczna – oznaczenia CEC (pojemnoœci wymiany jonowej), Ca, H2O i EGME, SiO2,
K2O oraz Al., Fe, Ti, ³¹cznie w 522 próbkach.
Laboratorium Preparatyki Geologicznej
Kierownik: dr Aneta A. Anczkiewicz
W sk³ad laboratorium wchodz¹:
Pracownia separacji minera³ów,
Pracownia mikropaleontologiczna
Pracownia szlifierska
Pracownia mikroskopowa
Pracownia analizy trakowej
W 2009 r. wykonano:
Pracownia szlifierska – 556 ciêæ ska³, 123 szlify, 13 zg³adów, 56 preparatów z minera³ów ciê¿kich
oraz 40 preparatów AFT.
Pracownia separacji i mikropaleontologiczna – skruszenia i przesiania przez sito 358 próbek, 190
poddano procedurze granulometrii, 70 magnetycznej separacji, 70 separatów zosta³o przerzuconych
przez ciecze ciê¿kie (tetrabromoetan i jodek metylenu), 197 próbki zosta³y poddane kwasowi HF i
HNO3, 85 preparatów AFT zosta³o przygotowanych i wys³anych do reaktora. Sporz¹dzono 432
preparaty palinologiczne.

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.
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Biblioteka w Warszawie
Zbiory biblioteczne obejmuj¹ (stan na dzieñ 31.12.2009 r.):
Wydawnictwa zwarte
14 317 jedn. inw.
Odbitki
13 006 jedn. inw.
Mapy
4 798 jedn. inw.
Wydawnictwa ci¹g³e
103 420 egz.
Udostêpnianie:
Iloœæ wypo¿yczeñ na miejscu
3 941 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ z innych bibliotek
199 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ dla innych bibliotek
526 egz.
W 2009 roku prowadzono wymianê czasopism i ksi¹¿ek z 77 kontrahentami zagranicznymi i 20
krajowymi. Otrzymano 150 tytu³ów czasopism zagranicznych (307 egz.) i 19 tytu³ów czasopism
polskich (53 egz.). Prenumerowano 7 tytu³ów czasopism zagranicznych i 9 tytu³ów polskich.
Biblioteka w Krakowie
Zbiory biblioteczne obejmuj¹ (stan na dzieñ 31.12.2009 r.):
Wydawnictwa zwarte
10 420 jedn. inw.
Odbitki
9 893 jedn. inw.
Mapy
3 180 jedn. inw.
Wydawnictwa ci¹g³e
89 563 egz.
Udostêpnianie:
Iloœæ wypo¿yczeñ na miejscu
1 011 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ z innych bibliotek
38 egz.
Iloœæ wypo¿yczeñ dla innych bibliotek
29 egz.
W 2009 roku prowadzono wymianê czasopism z 21 kontrahentami zagranicznymi z 12 krajów,
otrzymano 25 tytu³ów czasopism (81 egz.), a wys³ano 6 tytu³ów (28 egz.) czasopism, do 10 kontrahentów zagranicznych. W ramach wymiany krajowej wys³ano dla 3 kontrahentów 4 tytu³y (9 egz.)
czasopism, a otrzymano 4 tytu³y (9 egz.) czasopism krajowych.
Biblioteka posiada unikalne zbiory XIX-wieczne przejête po Komisji Fizjograficznej Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci.
DZIA£ INFORMACJI I WYDAWNICTW
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 2009 roku wykonano sk³ad i oddano do druku oraz przygotowano materia³ do zamieszczenia na
stronach www czasopism:
Studia Geologica Polonica, 132 (115 str., 38 fig., 9 tab.); ok. 10 ark.
Geologia Sudetica, 40 (68 str., 46 fig., 11 tab.); 11 ark.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79/1, (96 str. 67 fig., 19 tab.); 15,5 ark.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79/2, (115 str, 77 fig., 41 tab.); 19,2 ark.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79/3, (268 str, 153 fig., 35 tab.) 44 ark.
Studia Quaternaria, 26 (63 str., 32 fig., 9 tab.); 10 ark.
Inne prace:
– 3 postery na konferencjê GeoPlanet w Sopocie
– 2 mapy do artyku³ów w SGP 132
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XI. SPIS PUBLIKACJI 2009
PRACE OPUBLIKOWANE
Monografie, ksi¹¿ki, podrêczniki, rozdzia³y w ksi¹¿kach
Bieroñski J., Burdukiewicz J.M., Hercman H., Socha P., Stefaniak K., Nadachowski A., 2009. Palaeogeographic, archeological
and palaeozoological studies in the Radochowska Cave. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the
Czêstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth
Sciences, University of Silesia, Sosnowiec–Wroc³aw, 56: 455–475.
Bieroñski J., Socha P., Stefaniak K., Hercman H., G¹siorowski M., 2009. Caves in Rogó¿ka – origin, sediments and fauna. [In:]
K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Czêstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments
and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec–Wroc³aw, 56: 477–489.
Bieroñski J., Stefaniak K., Hercman H., Socha P., Nadachowski A., 2009. Palaeogeographic and palaeoecological analysis of
sediments of the NiedŸwiedzia Cave in Kletno. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Czêstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec–Wroc³aw, 56: 401–422.
Birkenmajer K., (ed.), 2009. Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XX. Studia Geologica
Polonica, 132: 7–115.
Birkenmajer K., 2009. Quaternary glacigenic deposits between the Bia³a Woda and the Filipka Valley, Polish Tatra Mts, In the
region al context. [In:] Birkenmajer K., (ed.), Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XX.
Studia Geologica Polonica, 132: 91–115.
Birkenmajer K., 2009. The Branisko Succesion (Jurassic–Cretaceous) In the Czorsztyn Range, Pieniny National Park (Pieniny
Klippen Belt, West Carpathian, Poland): description of selected field sections. [In:] Birkenmajer K., (ed.), Geology of
the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XX. Studia Geologica Polonica, 132: 71–90.
Boguckij A., Lanczont M., Sytnyk O., Madeyska T., Kusiak J., Fedorowicz S., Dmytruk R., Jacyszyn A., Dumas I., Holub B.,
2009. Paleolityczna stojanka Halycz II: problemy stratygrafii i chronologii. Materialy i doslidzennia z archeologii
Prykarpattia i Wolyni. – Lwiw, Wyp. 1: 17–46.
Cyrek K., Miros³aw-Grabowska J., Socha P., Stefaniak S., 2009 – Archaeology, stratigraphy and palaeoecology of the Biœnik
Cave. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Czêstochowa Upland and of the Eastern Sudetes:
palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec–
Wroc³aw, 56: 191–214.
Gradziñski M., Gradziñski R., Jach R., 2008. Geologia rzeŸba i zjawiska krasowe okolic Ojcowa. [In:] A. Klasa, J. Partyka
(Eds), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Ojców. 31–95.
Gruszczyñski T., Leœniak P.M., Michalak J., Nowicki Z., 2009. Wyznaczanie zasobów wód podziemnych w rejonach
zbiorników ma³ej retencji. Wyd. PIG.109 p.
£¹cka B, Madeyska T., 2009. Zmiany klimatu w skladzie chemicznym i stosunkach izotopów trwalych osadów profilu Skala
Podolska. W: Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy, stratygrafii i paleogeografii. Monografia
naukowa (XVI Ukrainsko-Polskie Seminarium, Skala Podolska, 13-16 wrzesnia 2009 r. Lwów), wyd. LUN im I.
Franko: 128–158.
Madeyska T., 2009. Mikromorfologia wybranych gleb kopalnych profilu Skala Podolska. W: Lessy najstarsze Podola i
Pokucia: problemy genezy, stratygrafii i paleogeografii. Monografia naukowa (XVI Ukrainsko-Polskie Seminarium, Skala Podolska, 13-16 wrzesnia 2009 r. Lwów), wyd. LUN im I. Franko: 114–127.
Madeyska T., 2009. Clastic cave sediments in the Czêstochowa Upland. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the
Czêstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth
Sciences, University of Silesia, Sosnowiec–Wroc³aw, 56: 67–84.
Miros³aw-Grabowska J., Cyrek K., 2009. Archaeology and stratigraphy of Jasna Strzegowska Cave sediments. [In:] K.
Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Czêstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments
and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec–Wroc³aw, 56: 273–282.
Muzolf B., Stefaniak K., Tomek T., Wertz K., Socha P., Cyrek K., Miros³aw-Grabowska J., Madeyska T., Nadachowski A.,
2009. Multiculturate sites at Birów Hill in Podzamcze. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the
Czêstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth
Sciences, University of Silesia, Sosnowiec–Wroc³aw, 56: 283–294.
Muzolf B., Stefaniak K., Tomek T., Wertz K., Socha P., Cyrek K., Miros³aw-Grabowska J., Madeyska T., Nadachowski A.,
2009 – Multiculture sites at Birów Hill in Podzamcze. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the
Czêstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth
Sciences, University of Silesia, Sosnowiec–Wroc³aw, 56: 283–294.
Paszkowski, M., 2009. The Early Triassic karst of Czatkowice, Southern Poland. [In:] Dzik J. (ed.), Palaeontologia Polonica,
wyd. Inst. Paleobiologii PAN, tom specjalny, 65: 7–16.
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Pszczó³kowski A., 2009. The Tithonian–earliest Berriasian Nannoconus zones in selected sections of the Pieniny Klippen Belt
and Western Tatra Mountains (southern Poland). [In:] Birkenmajer K., (ed.), Geology of the Pieniny Klippen Belt and
Tatra Mts., Carpathians. Part XX. Studia Geologica Polonica, 132: 7–38.
Stefaniak K., Bieroñski J., Socha P., Hercman H., Nadachowski A., 2009. Solna Jama Cave – state of knowledge and research
perspectives. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Czêstochowa Upland and of the Eastern Sudetes:
palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec–
Wroc³aw, 56: 491–496.
Stefaniak K., Muzolf B., Miros³aw-Grabowska J., Socha P., 2009. Studies in the caves of the Zegarowe Rocks. [In:] K.
Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Czêstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments
and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec–Wroc³aw, 56: 255–272.
Sytnyk O., Koropeckyj R., Boguckij A., Lanczont M., Madeyska T., 2009. Techniko-typologicznyj analiz archeologicznych
materialiw z paleolitycznoi stojanky Halycz II. Materialy i doslidzennia z archeologii Prykarpattia i Wolyni. Lwiw,
Wyp. 1: 47-73.

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej
* – publikacje w 2008 r. udostêpnione w internecie “on-line”
Aubrecht R., Schlögl J., Krobicki M., Wierzbowski H., Matyja B.A., Wierzbowski A., 2009. Middle Jurassic stromatactis
mud-mounds in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians) – A possible clue to the origin of stromatactis. SEDIMENTARY GEOLOGY, 213: 97–112.
*Bek J., Libertin M., Owens B., McLean D., Oliwkiewicz-Miklasiñska M., 2009. The first compression Pteroretis-producing
sphenophyllalean cones, Pennsylvanian of the Czech Republic. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, 155: 159–174.
*Boguckyj A.B., £anczont M., £¹cka B., Madeyska T., Nawrocki J., 2009. Quaternary sediment sequence at Skala Podil’ska in
the Dniester River basin (Ukraine) – preliminary results of multi-proxy analyses. QUATERNARY INTERNATIONAL, 198: 173–194.
Boguckyj A.B., £anczont M., £¹cka B., Madeyska T., Sytnyk O., 2009. Age and the palaeoenvironment of the West Ukrainian
Palaeolithic: the case of Velykyi Glybochok multi-cultural site, J. ARCHAEOL. SCI., 36: 1376–1389.
Borucki J., Giro L., Orlowski R., Stepniewski M., 2009. The Songyuan ordinary chondrite (China) – rich in alien rock fragments
and its reclassification. GEOLOGICAL QUARTERLY, 53: 187–198.
Cyrek K., Socha P., Stefaniak K., Madeyska T., Miroslaw-Grabowska J., Sudol M., Czyzewski L., 2009. Palaeolithic of Bisnik
Cave (Southern Poland) within the environmental background. QUATERNARY INTERNATIONAL, doi:10.1016/
j.quaint.2009.09.014
Derkowski A., Œrodoñ J., Franus W., Uhlík P., Banaœ M., Zieliñski G., Èaplovièová M., Franus M., 2009. Progressive dissolution of glauconite and its implications for the methodology of K-Ar and Rb-Sr dating. CLAYS & CLAY MINERALS,
57: 531–554.
Endo S., Wallis S., Hirata T., Anczkiewicz R., Platt J.P., Thirlwall M.F., Asahara Y., 2009. Age and early metamorphic history
of the Sanbagawa belt: Lu–Hf and P–T constraints from the Western Iratsu eclogite. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY, 27: 371–384.
Galbarczyk-G¹siorowska L., G¹siorowski M., Szeroczyñska K., 2009. Reconstruction of human influence during the last two
centuries on two small oxbow lakes near Warsaw (Poland). HYDROBIOLOGIA, 631: 173–183.
G¹siorowski M., Kupryjanowicz M., 2009. Lake–peat bog transformation recorded in the sediments of the Stare Biele mire
(Northeastern Poland). HYDROBIOLOGIA, 631: 143–154.
Hoang L.v., Wu F.Y., Clift P.D., Wysocka A., Œwierczewska A., 2009. Evaluating the evolution of the Red River system based
on In situ U-Pb dating and Hf isotope analysis of zircons. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 10,
Q11008, doi:10.1029/2009GC002819.
*Jastrzêbski M., 2009. A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from
structural and metamorphic record of the Stronie formation, the Orlica-Œnie¿nik Dome, SW Poland. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 98: 1901–1923.
*Komar M., £anczont M., Madeyska T., 2009. Pollen record of vegetation spatial pattern in the loess zone between the Dnieper
and Odra rivers during the last interglacial-glacial cycle (5-2 OIS). QUATERNARY INTERNATIONAL, 198:
152–192.
Kusiak M.A., Dunkley D.J., S³aby E., Martin, H., Budzyñ, B., 2009. Sensitive high-resolution ion microprobe analysis of zircon
reequilibrated by late magmatic fluids in a hybridized pluton. GEOLOGY, 37, 1063–66.
*£¹cka B., £anczont M., Madeyska T., 2009. Oxygen and carbon stable isotope composition of authigenic carbonates in loess
sequences at the Carpathian margin and Podolia, as palaeoclimatic record. QUATERNARY INTERNATIONAL,
198: 136–151.
Márton E., Jeleñska M., Tokarski A.K., Soták J., Kováè M., Spišiak J., 2009. Current-independent paleomagnetic declinations
In flysch basin: a case study from the inner carpathians. GEODINAMICA ACTA, 22/1-3: 73–82.
Márton E., Rauch-W³odarska M., Krejèi O., Tokarski A.K., Bubik M., 2009. An integrated palaeomagnetic and AMS study of
the Tertiary flysh from the Outer Western Carpathians. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 177 (3):
925–940.
Miros³aw-Grabowska J., 2009. Evolution of palaeolake environment in Poland during the Eemian Interglacial based on oxygen
and carbon isotope data from lacustrine carbonates. QUATERNARY INTERNATIONAL, 207: 145–156.
Miros³aw-Grabowska J., G¹siorowski M., 2009. Changes of water level in the Eemian palaeolake at Imbramowice (SW Poland)
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based on isotopic and cladoceran data. QUATERNARY RESEARCH, 73, 1: 143–150.
*Miros³aw-Grabowska J., Niska M., Sienkiewicz E., 2009. Evolution of the palaeolake at Ruszkówek (central Poland) during
the Eemian Interglacial based on isotopic, cladoceran and diatom data. JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY, 42:
467–481.
Porowski A., 2009. Foreword to the special issue on IAH-CMTW session, Stana de Vale, Romania, 7-11 October, 2009. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 58 (8): 1627–1628.
*Porowski A., Dowgia³³o J., 2009. Application of selected geothermometers to exploration of low-enthalpy thermal water: the
Sudetic Geothermal Region in Poland. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 58 (8): 1630–1638.
Przybylski P.A., G³owniak E., Ogg J.G., Zió³kowski P., Sidorczuk M., Gutowski, J. Lewandowski M., 2009. Oxfordian
magnetostratigraphy of Poland and its correlation to Sub-Mediterranean ammonite zones and marine magnetic anomalies. EARTH PLANET. SCI. LETT. doi:10.1016/j.epsl.2009.11.030.
Pszczó³kowski, A., 2009. Comment on “Structural and tectonic evolution of western Cuba fold and thrust belt” by Eduard Saura
et al. TECTONICS, 28, TC2004, doi:10.1029/2008TC002389
Pszczó³kowski A., Myczyñski R., 2009. Tithonian–Early Valanginian evolution of deposition along the Proto-Caribbean margin of North America recorded in Guaniguanico successions (western Cuba). JOURNAL OF SOUTH AMERICAN
EARTH SCIENCES, doi:10.1016/j.jsames.2009.07.004
Rauch M., 2009. Neogene stress field in the central and eastern parts of the Polish Carpathian Foredeep. GEODYNAMICA
ACTA, 22/1-3: 145–156.
Szaniawski R., Lewandowski M., 2009. Paleomagnetic dating of the breccia from Wietrznia quarry in the Holy Cross Mountains. GEOLOGICAL QUARTERLY, 53/3: 357–362.
Szczerba M., Œrodoñ J., 2009. Extraction of diagenetic and metrical ages and of 40Kdetrital/40Kdiagenetic ratio from K-Ar dates of
clay fractions. CLAYS & CLAY MINERALS, 57: 93–103.
Œrodoñ J., 2009. Quantification of illite and smectite and their layer charges in sandstones and shales from shallow burial. CLAY
MINERALS, 44: 417–430.
Œrodoñ J., Clauer N., Huff W., Dudek T., Banaœ M., 2009. K-Ar dating of Ordovician bentonites from the Baltic Basin and the
Baltic Shield: implications for the role of temperature and time in the illitization of smectite. CLAY MINERALS, 44:
361–387.
Œrodoñ J., Zeelmaekers E., Derkowski A., 2009. Charge of component layers of illite-smectite in bentonites and the nature of
end-member illite. CLAYS & CLAY MINERALS, 57: 650–672.
*Turnau E., Zavialova N., Prejbisz A., 2009. Wall ultrastructure in some dispersed megaspores and seed-megaspores from the
Middle Devonian of northern Poland. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, 156: 14–33.
Tyszka J., 2009. Foraminiferal response to seasonality modulated by orbital cycles in the Cretaceous mid-latitudes: The Albian
record from the Lower Saxony Basin. PALAEOGEOGRAPHY, PALAEOCLIMATOLOGY, PALAEOECOLOGY, 276 (1-4): 148–159.
Upton B.G.J., Finch A.A., S³aby E., 2009. Megacrysts and salic xenoliths In Scottish alkali basalts: derivatives of deep crustal
intrusions and small-melt fractions from the upper mantle. MINERALOGICAL MAGAZINE, 73, 895–908.
*Wallis S. R., Anczkiewicz R., Endo S., Aoya M., Platt J. P., Thrilwall M., Hirata T., 2009. Plate movements, ductile deformation and geochronology of the Sanbagawa belt, SW Japan: tectonic significance of 89–88 Ma Lu–Hf eclogite ages.
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