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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

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

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

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

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

Kadry: mgr in¿. Ewa Markiewicz
e-mail: markiewa@twarda.pan.pl

RADA NAUKOWA

Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz, cz³. koresp. PAN.
Zastêpca przewodnicz¹cego: prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski 
Sekretarz: dr Micha³ G¹siorowski
Cz³onkowie:
dr hab. Rob ert Anczkiewicz, prof. nadzw. ING PAN; prof. dr in¿. Krzysztof Birkenmajer, cz³onek rzecz.
PAN; prof. dr hab. Jan Burchart, cz³onek koresp. PAN; prof. dr hab. Jan Dowgia³³o; prof. dr hab. Ryszard
Gradziñski, cz³onek rzecz. PAN; dr hab. Hel ena Hercman, prof. nadzw. ING PAN; dr Miros³aw
Jastrzêbski; prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski; dr Artur Kêdzior; prof. dr hab. in¿. Janusz Kotlarczyk,
cz³onek rzecz. PAN; prof. dr hab. Krzysztof Krajewski; dr hab. Monika Kusiak, prof. nadzw. ING PAN;
prof. dr hab. Jan Kutek, cz³onek rzecz. PAN; prof. dr hab. Marek Lewandowski; prof. dr hab. Teresa
Madeyska; prof. dr hab. Jerzy Mietelski, dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska, prof. nadzw. ING PAN,
prof. dr hab. Andrzej Muszyñski; prof. dr hab. Jerzy Nawrocki; prof. dr hab. Ewa S³aby; prof. dr hab.
Krystyna Szeroczyñska; prof. dr hab. Joachim Szulc; prof. dr hab. Micha³ Szulczewski, cz³onek rzecz.
PAN, prof. dr hab. Jan Œrodoñ, dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. nadzw. ING PAN.

W 2013 roku odby³y siê 3 posiedzenia Rady w dniach: 28 lutego, 20 czerwca, 17 paŸdziernika. 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (stan w dniu 31 grudnia 2013 r.)

OŒRODEK BADAWCZY W WARSZAWIE

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

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

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

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

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

Biblioteka
Kierownik: mgr El¿bieta Gacyk
tel. (48-22) 6978-742, e-mail: e.gacyk@twarda.pan.pl. lub inglib@twarda.pan.pl.

OŒRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE

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

Dzia³ Administracji i Zamówieñ Publicznych:
Kierownik:  mgr Adam Jaracz 
tel. (48) 123705239, e-mail: ndjaracz@cyf-kr.edu.pl

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

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

Laboratorium Preparatyki Geologicznej
Koordynator: dr Artur Kêdzior Menad¿er: mgr Anna Zagórska
tel. (48) 12 422-89-20 ; wew.: 206; (48) 12 3705 206 e-mail: ndzagors@cyf-kr.edu.pl 

Laboratorium Modelowania Biogeosystemu
Kierownik: dr hab. Jaroslaw Tyszka, prof. nadzw. ING PAN
tel. (48) 12 3705 216, e-mail: ndtyszka@cyf-kr.edu.pl

Biblioteka
Kierownik: mgr Ma³gorzata £abno
tel. (48) 12 3705 245, e-mail: ndlabno@cyf-kr.edu.pl

Dzia³ Informacji i Wydawnictw
Kierownik: dr Leszek Chudzikiewicz

I. ORGANIZACJA INSTYTUTU 
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tel. (48-12) 3705-213, e-mail: ndchudzi@cyf-kr.edu.pl

Muzeum Geologiczne W Krakowie
Kierownik: mgr Barbara Kietliñska-Michalik
tel. (48-12) 3705-257lub 3705-254, e-mail: ndmichal@cyf-kr.edu.pl

OŒRODEK BADAWCZY WE WROC£AWIU

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

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

Laboratorium Geologii Planetarnej

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

STUDIUM DOKTORANCKIE
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
Adres: ul. Podwale 75, 50-449 Wroc³aw
tel. (48-71) 337-63-45, tel/fax (48-71) 337-63-42e-mail: pansudet@pwr.wroc.pl
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II. KADRA

W dniu 31 grudnia 2013 r. w Instytucie Nauk Geologicznych PAN pracowa³o:
43 pracowników naukowych
5 pracowników bibliotecznych i muzealnych
41 pracowników in¿ynieryjno-technicznych
27 pracowników dzia³u finansowego i administracji
2 pracowników na st. robotniczych
Ogó³em pracowa³o 118 osoby, w tym 18 niepe³nozatrudnionych.

TYTU£Y I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W 2013 R.

Dr Arkadiusz Derkowski uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie
geologii na podstawie osi¹gniêcia naukowego: “Krystalochemiczne przyczyny ewolucji moleku³ H2O
i OH podczas przemian termicznych dioktaedrycznych krzemianów warstwowych” oraz oceny ogól-
nego dorobku naukowego.

Mgr Anna Mozer uzyska³a stopieñ doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na pdst. rozprawy
doktorskiej pt.: “Œrodowiska sedymentacji preglacjalnej w paleogenie Wyspy Króla Jerzego, Antar-
ktyka Zachodnia”. Promotor rozprawy: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski. Rozprawa wyró¿niona przez
Radê naukow¹ ING PAN.

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA

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

Argentynie (Instituto Antártico Argentino, Dirección Nacional del Antártico, Cerrito 1248, Balcarce
290, Bue nos Ai res)

Mgr Agata Krzesiñska
2013 LPI Ca reer De vel op ment Award. Przyznana przez NASA Lu nar and Plan e tary In sti tute na

pokrycie kosztów zwi¹zanych z udzia³em w konferencji 44th LPSC i prezentacj¹: Krzesiñska, Gatta-
cceca, Rochette: Mag netic fab ric for ma tion by oblique im pact in Pu³tusk H chondrite.

Barringer Crater Com pany Award 2013. Grant dojazdowy na udzia³ w 76th An nual Meet ing of the
Meteoritical So ci ety, Ed mon ton, Kanada. Udzia³ zwi¹zany z prezentacj¹ Krzesiñska A: Mul ti ple im pact
de for ma tion of the Pu³tusk H-chondrite.

Wiley-Blackwell Award przyznana za referat: Krzesiñska A., Mul ti ple im pact de for ma tion of the
Pu³tusk H-chondrite, wyg³oszony na konferencji 76th An nual Meet ing of the Meteoritical So ci ety, Ed -
mon ton, Kanada.

Dr hab. Monika A. Kusiak
Aus tra lian Syn chro tron Beamline Grant: Mo bi li sa tion of el e ments in zir con with im pli ca tions for

the dat ing of meta mor phic rocks. 

Mgr Katarzyna Lisowiec
Uzyskanie nagrody Europejskiego Towarzystwa Mineralogicznego za najlepszy poster wœród

m³odych naukowców na konferencji Goldschmidt 2013 we Florencji (25–31.08.2013).
http://eurominunion.org/?page_id=235

II. KADRA
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Dr Adam Porowski
MNiSW: Top500 In no va tors - Sci ence, Man age ment, Commerciallization; 9-tygodniowy pro gram 

szkoleniowy dotycz¹cy komercjalizacji badañ naukowych; Hass School of Busi ness, Uni ver sity of
Berke ley, CA, USA.

EUROSPIN: Zarz¹dzanie w³asnoœci¹ intelektualn¹ – klucz do sukcesu w relacjach nauki z bizne-
sem, 2013. Uczestnik 2-tyg. szkolenia szkoleniowego finansowanego z programu Kapita³ Ludzki,
Kraków.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR): Sniffer Dog – An i ma tor Innowacji, 2013:
Uczestnik 2-tyg. szkolenia finansowanego ze œrodków FP7 i programu Kapita³ Ludzki, Warszawa.

Mgr Wies³awa Radmacher
Nagroda Kierownika Oœrodka Badawczego w Krakowie ING PAN za publikacje doktorantów i

m³odych naukowców

Dr in¿. Marek Szczerba
Giovanni Novelli Prize 2013 – przyznawana przez Associazione Italiana per lo Stu dio delle Argille

dla m³odego naukowca specjalizuj¹cego siê w nauce o smektytach na uczestnictwo w konferencji XV In -
ter na tional Clay Con fer ence.

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

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

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

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

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

Geochronometria
Dr hab. Hel ena Hercman – cz³onek komitetu redakcyjnego

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

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

Komisja Neotektoniki Komitetu Badañ Czwartorzêdu PAN 
Dr Marta Rauch – cz³onek

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

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

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

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

Komitet Nauk Mineralogicznych PAN
Prof. dr hab. Ewa S³aby – wiceprzewodnicz¹ca

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

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

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Prof. dr hab. Ewa S³aby – Cz³onek Zespo³u ds. Nagród za wybitne osi¹gniêcia naukowe i za osi¹-
gniêcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Prof. dr hab. Ewa S³aby – Cz³onek Zespo³u interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przy-
znanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za wybitne osi¹gniêcia naukowe lub nauko-
wo-techniczne.
Dr Artur Kêdzior – Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – cz³onek Zespo³u Ewaluacyjnego
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – Zespó³ Interdyscyplinarny ds. dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej
naukê w zakresie wydawnictw naukowych (przewodnicz¹cy)
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – Zespó³ specjalistyczny ds. oceny czasopism naukowych

Narodowe Centrum Nauki 
Dr hab. Rob ert Anczkiewicz – panel ekspertów konkursu MAE STRO, ekspert
Dr hab. Rob ert Anczkiewicz – panel ekspertów konkursu PRELUDIUM i SO NATA, ekspert
Prof. dr hab. Ewa S³aby – przewodnicz¹ca panelu ST10A

Polska Akademia Nauk 
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek korespondent 
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek Prezydium PAN
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – Prezes Oddzia³u PAN we Wroc³awiu

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

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

Rada Naukowa Instytutu Paleobiologii PAN
Dr hab. Jaros³aw Tyszka – cz³onek Rady Naukowej

Studia Geologica Polonica 
Prof. dr Krzysztof Birkenmajer – Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Jan Burchart – cz³onek Rady Redakcyjnej
Prof. dr hab. Jan Dowgia³³o – cz³onek Rady Redakcyjnej

II. KADRA
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Prof. dr hab. Ryszard Gradziñski – cz³onek Rady Redakcyjnej
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – zastêpca Redaktora Naczelnego
Prof. dr hab. Marek Lewandowski – cz³onek Rady Redakcyjnej
Prof. dr hab. Teresa Madeyska – cz³onek Rady Redakcyjnej
Dr hab. Jaros³aw Tyszka – zastêpca Redaktora Naczelnego
Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz – cz³onek Rady Redakcyjnej

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

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

II. KADRA
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 III. BADANIA STATUTOWE W 2013 ROKU

WYNIKI REALIZACJI ZADAÑ STATUTOWYCH (STRESZCZENIA)

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

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

Celem podjêtego zagadnienia jest ustalenie zapisu historii Himalajów w osadach basenu przed-
górskiego w rejonie Himachal Pradesh w Indiach. Jest to unikalna lokalizacja w skali ca³ego orogenu, w
której zdeponowana sekwencja osadowa nosi zapis od czasów przedkolizyjnych do wspó³czesnoœci.
Rejon ten poddaliœmy analizie wieków cyrkonów detrytycznych, co ma na celu przeœledzenie zmian
obszarów Ÿród³owych zasilaj¹cych basen oraz analizie trakowej apatytów, których dodatkowym celem
jest przeœledzenie ewentualnych zmian termiczych wywo³anych post-kolizyjnym skracaniem i pogru-
bianiem skorupy. Wykonane datowania metoda trakow¹ (AFT) apatytów detrytycznych pozwoli³y
okreœliæ, i¿ w najstarszych formacjach badanego profilu Nahan: Subathu i Dagshai nast¹pi³ re set wieku
(czêœciowy lub ca³kowity), poniewa¿ da³y one m³ode wieki w stosunku do wieku stratygraficznego.
Próbka z formacji Subathu, której wiek stratygraficzny jest okreœlany na 61,5–43,7 Ma, w datowaniu
trakowym otrzymano wiek 17.1 ± 3.6 Ma. W przypadku Dagshai (stratygraficzny wiek: 35,5 Ma ± 6,7;
<28 <25Ma), otrzymano z dwóch próbek wieki centralne AFT 8.3 ± 2.0 Ma i 16.5 ± 2.8Ma. Jeœli wieki
otrzymane dla tych dwóch formacji s¹ ca³kowicie zresetowane, to mo¿na je interpretowaæ jako pocz¹tek
wynoszenia ska³ osadowych powsta³ych w basenie sedymentacyjnym, lecz w tym wypadku nie jest to
pewne. Wieki trakowe otrzymane dla formacji Kasauli (11.8 ± 2.3 Ma i 14.0 ± 1.9Ma) mog¹ byæ
zarówno wiekami zresetowanymi b¹dŸ niezresetowanymi, co trudno okreœliæ bez analizy d³ugoœci tra-
ków. Prawdopodobne jest czêœciowe zabliŸnienie traków, wówczas otrzymane wyniki trac¹ znaczenie
geologiczne. Dla formacji Mid dle Siwalik wieki AFT dla dwóch próbek wynios³y kolejno 10.1 ± 1.1 Ma
oraz 5.7 ± 0.9Ma, najprawdopodobniej nie zosta³y zresetowane i daj¹ informacjê na temat czasu erozyj-
nego ch³odzenia ska³ Ÿród³owych. Wyniki datowania trakowego mieszcz¹ce siê miêdzy ~11 a 13 Ma,
mog¹ stanowiæ zapis m³odych ruchów tektonicznych na nasuniêciach: G³ównym Nasuniêciu Brze¿nym
MBT a tak¿e mniejszych nasuniêciach (BiT, PaT, ENT).

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz, mgr Katarzyna Ko³tonik

Datowania LA (MC) ICPMS U-Th-Pb cyrkonów i monacytów, cz.3

G³ównym celem podjêtego tematu jest ustalenie metodyki oznaczania wieku U-Pb cyrkonów i mo-
nacytów za pomoc¹ ablacji laserowej sprzê¿onej ze spektrometrem masowym z indukcyjnie wzbudzan¹
plazm¹. Dodatkowym celem by³o ustalenie protoko³ów pomiarowych oznaczania sk³adu izotopowego
in situ przy zastosowaniu LA (MC) ICP MS w fosforanach biogenicznych. Prace metodyczne zosta³y
zakoñczone za wyj¹tkiem datowañ U-Pb monacytów, gdzie g³ównym problemem jest zgromadzenie
i scharakteryzowanie monacytów mog¹cych s³u¿yæ, jako wzorce pierwotne. Jednak¿e wstêpne ekspe-
rymenty wskazuj¹ na mo¿liwoœæ pomiarów bez korelacji ma trix wzorca i analitu. Standaryzacja mona-
cytów do wzorców cyrkonu wydaje siê wstêpnie byæ wystarczaj¹co dobrym kompromisem. Ustalone
protoko³y s¹ stosowane do oznaczeñ wieku cyrkonów w innych tematach i grantach w celu ustalenia
wieku procesów metamorficznych, magmowych i w studiach nad proweniencj¹ materia³u klastycznego.
W ramach tematu, pomiary in situ LA (MC) ICP MS sk³adu izotopowego Sr s¹ stosowane do odtwo-
rzenia œcie¿ek migracji ssaków w Europie œrodkowej. Badania prowadzone s¹ na materiale ze stano-
wiska Spadzista w Krakowie. Wyniki pierwszych analiz szkliwa z zêbów mamutów wskazuj¹ na bardzo
dobre zachowanie materia³u, niemal pozbawionego zmian wtórnych. Jedyny wyj¹tek stanowi¹ czêœci
bazowe zêbów, gdzie odnotowano podwy¿szone zawartoœci U oraz pierwiastków ziem rzadkich. Sto-

 III. BADANIA STATUTOWE W 2013 ROKU

10



sunki izotopowe 87Sr/86Sr mierzone wzd³u¿ linii przyrostowych pokazuj¹ zró¿nicowanie wartoœci
miêdzy 0.7108–0.7125. Wartoœci te sugeruj¹ Ÿród³o spoza obszaru po³udniowej Polski. Ponadto, zmie-
rzone pro file stosunków 87Sr/86Sr sugeruj¹ mo¿liwoœæ zmian sezonowych tego stosunku, co jest
obecnie przedmiotem weryfikacji.

Dr in¿. Bartosz Budzyñ

Badania eksperymentalne nad wspomagan¹ fluidami, niskotemperaturow¹ mobilizacj¹ (Y+REE) oraz 
aktynowców pomiêdzy fosforanami (Y+REE) a glinokrzemianami, cz.2

Badania eksperymentalne maj¹ na celu poznanie mobilizacji pierwiastków ziem rzadkich oraz
aktynowców pomiêdzy monacytem lub ksenotymem a glinokrzemianami w warunkach 250–350°C i
2–4 kbar w systemie o wysokiej zawartoœci Ca lub Ca-Na. Realizacja zadania w 2013 r. koncentrowa³a
siê g³ównie na analizie produktów eksperymentów przeprowadzonych w 2012 r. Sk³ad mineralny
wykorzystany w eksperymentach odpowiada³ metapelitom. Materia³y wyjœciowe to ksenotym (lub
monacyt) + albit (lub lab ra dor) + skaleñ potasowy ± granat + biotyt + muskowit + SiO2 + CaF2 oraz fluid
- 2M Ca(OH)2 lub Na2Si2O5+H2O. Produkty eksperymentalne zosta³y scharakteryzowane przy u¿yciu
mikrosondy elektronowej.

Ksenotym w obecnoœci fluidu 2M Ca(OH)2 jest stabilny i nie ulega przeobra¿eniom. Natomiast w
obecnoœci fluidu Na2Si2O5+H2O ksenotym ulega czêœciowemu rozpuszczeniu, czego efektem s¹ w¿ery na
powierzchni ziaren. Nowo powsta³e fazy w obecnoœci tego fluidu to apatyt wzbogacony w Y, britholit-(Y)
oraz minera³ o sk³adzie chemicznym podobnym do gerenitu-(Y). 

Rezultaty wskazuj¹ na to, ¿e w warunkach niskotemperaturowego metamorfizmu ksenotym nie jest 
stabilny w œrodowisku o wysokiej zawartoœci Ca-Na. Mobilizacja pierwiastków ziem rzadkich i akty-
nowców znacznie wzrasta w obecnoœci alkalicznego fluidu o wysokiej zawartoœci fluoru.

Dr hab. Arkadiusz Derkowski, prof. Jan Œrodoñ, prof. Vic tor Drits, dr Marek Szczerba,
mgr Micha³ Banaœ 

Zastosowanie analiz izotopowych do badañ procesów przemian termicznych krzemianów
warstwowych, cz. 2

1. Model i kinetyka dehydroksylacji kaolinitu. 
Dziêki po³¹czeniu metod dyfrakcyjnych, spektroskopowych i termograwimetrycznych oraz mode-

lowania molekularnego, osi¹gniêto kompromis w interpretacji danych. Okreœlono zale¿noœæ tempe-
ratury i energii aktywacji dehydroksylacji od wielkoœci krystalitów i cz¹stek kaolinitu oraz stopnia
uporz¹dkowania struktury.
2. Montmorylonit wysokomagnezowy: cis- czy trans-vacan?

Pozornie proste zadanie oznaczenia vakancji oktaerdrycznej montmorylonitu stanowi kontro-
wersjê w literaturze krystalochemii krzemianów warstwowych. Jest to przy tym klucz do zrozumienia
przemian termicznych krzemianów typu 2:1. Prob lem zosta³ zidentyfikowany a zastosowane metody
termiczne oraz dyfraktometryczne pozwol¹ na rozwi¹zanie problemu w najbli¿szej przysz³oœci.
3. Datowanie archeometryczne przy pomocy rehydroksylacji.

Wiedza z zakresu rehydroksylacji krzemianów warstwowych pozwoli³a na rozpoczêcie wdra¿ania
metody opartej na rehydroksylacji, do datowañ ceramiki. Dziêki wspó³pracy zespo³u ING PAN z mine-
ralogami i archeologami z Chorwacji, pozyskano idealny materia³ do testów, pozwalaj¹cy na próbê roz-
szerzenia obecnie dostêpnej metody powy¿ej 2000 lat BP. Wdra¿ana technika jest ponadto kilkukrot-
nie szybsza ni¿ dotychczas u¿ywana na œwiecie. Pierwszym osi¹gniêciem jest zanegowanie dotychczas
obowi¹zuj¹cego modelu matematycznego archeometrii opartej na rehydroksylacji.
4. Rozpoczêto wspó³pracê z laboratoium analiz izotopowych Uni ver sity of West ern On tario w Kanadzie
– najlepszym na œwiecie laboratorium pomiarów izotopów wodoru i tlenu w krzemianach warstwowych. 
Wstêpne prace (dane w interpretacji) pozwol¹ na okreœlenie iloœci i wp³ywu silnie zaadsorbowanych
moleku³ wody na sygna³ izotopowy ze struktury krzemianów.
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Dr Micha³ G¹siorowski, dr Elwira Sienkiewicz

Rozwój ¿yznych torfowisk w pobli¿u kolonii alczyków (Alle alle) w rejonie fiordu Hornsund
(Svalbard), cz. 1.

G³ównym celem zadania by³o opisanie warunków powstawania ¿yznych torfowisk na obszarze
tundry w okresie ostatnich kilkuset lat. Generalnie tempo przyrastania torfów w regionach polarnych
(opisywane np. z rejonu P³w. Tajmyr czy z Islandii) jest stosunkowo niskie i ograniczone do okresu
krótkiego i ch³odnego lata. Wyj¹tkiem s¹ obszary po³o¿one w s¹siedztwie du¿ych kolonii ptaków
morskich, co jest warunkowane zwiêkszon¹ dostaw¹ nutrientów. W ramach realizacji zadania wykonane 
zosta³y analizy zawartoœci i sk³adu izotopowego wêgla i azotu w piêciu profilach torfowych (od 9 do
25 cm mi¹¿szoœci) pobranych w 2009 roku w okolicach Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie (Spits-
bergen). Ogó³em przebadano blisko 300 próbek. Dodatkowo wykonano datowanie analizowanych pro-
fili w oparciu o zmiany aktywnoœci o³owiu 210Pb i cezu 137Cs oraz datowania radiowêglowe. Wyniki
datowañ wskazuj¹ na niskie tempo depozycji torfów (0,3–1 mm/rok). Zaobserwowano wystêpowanie
dwóch typów próbek ró¿ni¹cych siê znacz¹co koncentracj¹ 15N. Torfy o wartoœciach 15N w przedziale
3–5‰ powstawa³y z roœlin, które absorbowa³y g³ównie azot atmosferyczny. Drugi typ torfów chara-
kteryzowa³ siê znacz¹co wy¿szymi wartoœciami d15N (ok. 9–17‰). Wskazuje to, ¿e azot stanowi¹cy
komponent zwi¹zków organicznych w tych torfach pochodzi z morskich ³añcuchów troficznych. Jedy-
nym realnym jego Ÿród³em w ekosystemach l¹dowych jest guano ptaków morskich masowo gniaz-
duj¹cych w bezpoœrednim s¹siedztwie badanych torfowisk. Co ciekawe, próbki o podwy¿szonej sygna-
turze d15N wystêpowa³y tak¿e w profilach torfowych oddalonych o dziesi¹tki metrów od ptasich
kolonii, co sugeruje stosunkowo szerokie przestrzenne oddzia³ywanie ptaków na l¹dowe ekosystemy
polarne. W czêœci profili, zmiana z próbek o niskich zawartoœciach 15N do tych o wartoœciach podwy¿-
szonych zachodzi skokowo. Zmiany te zosta³y datowane na po³owê XIX wieku. Wskazuje to, ¿e rozwój
ptasich kolonii w rejonie badanych torfowisk nast¹pi³ wraz z koñcem ma³ej epoki lodowej.

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

Rekonstrukcja paleoœrodowiska regionu adriatyckiego w neogenie na podstawie badañ izotopowych
nacieków z wybranych jaskiñ S³owenii 

W ramach realizacji zadania pobraliœmy fragmenty profili polew kalcytowych z jaskiñ pó³nocnej
i œrodkowej S³owenii: jaskini Snezna Jama i jaskini Reciska Pecina. Do szczegó³owych badañ izotopo-
wych wytypowaliœmy frag ment profilu osadów z Reciskiej Peciny dla którego wczeœniejsze badania
paleomagnetyczne stwierdzi³y w jego obrêbie wystêpowanie granicy Brunhes-Matuyama (~780 tys. lat
temu). Wykonane oznaczenia wieku metod¹ U-Th potwierdzi³y, ¿e osady te by³y deponowane w prze-
dziale czasowym miêdzy 1200 a 350 tys. lat temu. Wyniki oznaczeñ sk³adu izotopowego wêgla wska-
zuj¹ na dwudzielny charakter badanego fragmentu profilu osadów: czêœæ dolna charakteryzuje siê
wartoœciami d13C oko³o –9,5‰ (œrednia –9,58‰) a czêœæ górna wartoœciami znacz¹co ni¿szymi (œred-
nia –10,14‰). Co ciekawe, granica pomiêdzy oboma fragmentami zapisu œciœle koreluje siê z epizodem
inwersji magnetycznej Brunhes-Matuyama. Granica ta zaznacza siê tak¿e w zapisie izotopowym tlenu:
dolna czêœæ profilu ma wartoœci wy¿sze (œrednia wartoœæ d18O wynosi –6,20‰) wzglêdem czêœci górnej 
(œrednia –6,59‰). Dodatkowo, w zapisie izotopowym tlenu wyró¿nia siê najwy¿sza czêœæ profilu
(œrednia d18O wynosi dla niej –6,14 ‰).

Wartoœci sk³adu izotopowego wêgla i tlenu dolnej czêœci profilu wskazuj¹, ¿e osady te by³y depo-
nowane w warunkach wzglêdnie ch³odnego klimatu. Na granicy Brunhes-Matuyama nast¹pi³o ocie-
plenie klimatu i rozwój pokrywy roœlinnej w obszarze zasilania jaskini wodami meteorycznymi. W gór-
nej czêœci profilu nast¹pi³o ponowne och³odzenie klimatu, jednak nie poci¹gnê³o ono za sob¹ znacz¹-
cych zmian w szacie roœlinnej tego obszaru. Nie jest jasne czemu zmiany sk³adu izotopowego wykazuj¹
siln¹ korelacjê z zapisem paleomagnetycznym, jednak podobn¹ prawid³owoœæ mo¿na zaobserwowaæ
w zapisie z jaskini Snezna Jama. Chocia¿ osady z jaskini Snezna Jama s¹ znacznie starsze (>1800 tys. lat) 
ni¿ badany odcinek profilu z Reciskiej Peciny, to tak¿e tam zmiany sk³adu izotopowego, tj. spadek
wartoœci d13C i d18O, sugeruj¹ce och³odzenie klimatu przy jednoczesnym rozwoju szaty roœlinnej
(rozwój lasów), koreluj¹ siê ze spadkiem podatnoœci magnetycznej osadu. W tym wypadku mo¿e to
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wynikaæ z depozycj¹ czystszego kalcytu (ma³a zawartoœæ sk³adników detrytycznych) w wyniku rozwoju 
roœlinnoœci i mniejszej erozji na powierzchni terenu.

Dr Joanna Gurgurewicz, mgr Olga Kromuszczyñska, dr hab. Dan iel MÀge, dr Marion Massé,
dr Antoine Séjourné

Procesy postglacjalne na marsjañskich obszarach oko³orównikowych w œwietle studium ziemskich
analogów, cz. 1

W obrêbie systemu kanionów Valles Marineris na Marsie (m. in. Coprates Chasma, Ius Chasma,
Melas Chasma) zidentyfikowano rowy grzbietowe oraz skarpy utworzone przez uskoki normalne skie-
rowane przeciwnie do zboczy (antyskarpy), czyli struktury diagnostyczne dla procesu grawitacyjnej
deformacji zboczy – sackung. Proces ten rozpoznany zosta³ w wielu ziemskich pasmach górskich, w któ- 
rych stosunkowo niedawno ust¹pi³ lodowiec. Proces sackung interpretowany jest – zarówno na Ziemi,
jak i na Marsie – jako proces postglacjalny. Wykorzystuj¹c wiedzê o procesach kszta³tuj¹cych podobne
formy powierzchni na Ziemi (analogi), które mog¹ byæ poddane bezpoœredniej obserwacji, mo¿na
interpretowaæ formy, zjawiska i procesy zachodz¹ce na powierzchni Marsa. Za jedne z najbardziej
odpowiednich do analiz porównawczych uznano struktury wystêpuj¹ce na obszarze Tatr, zarówno
polskich, jak i s³owackich. W polskiej czêœci Tatr do analiz wybrano grzbiet Ornak, poprzecinany przez
sys tem uskoków tworz¹cych rowy grzbietowe i liczne antyskarpy. Za pomoc¹ urz¹dzenia Garmin
GPSmap 62s, które oprócz tradycyjnego GPS wykorzystuje równie¿ technikê wielkoobszarowego ró¿-
nicowego pozycjonowania (WADGPS), stworzono 13 profili poprzecznych wzglêdem struktur grawita- 
cyjnej deformacji zboczy wystêpuj¹cych na Ornaku. Pos³u¿y³y one do stworzenia uproszczonego mo-
delu terenu oraz przeprowadzenia analizy morfometrycznej uskoków normalnych powsta³ych wskutek
dzia³alnoœci procesu sackung. Skupiono siê g³ównie na analizie wielkoœci zrzutu tych uskoków przy
pomocy oprogramowania ArcGIS/3D An a lyst. Przy za³o¿eniu, ¿e obserwowana dzisiaj ró¿nica wyso-
koœci skarpy i zag³êbienia pod ni¹ jest minimaln¹ wielkoœci¹ zrzutu uskoku, ustalono, ¿e minimalne
wartoœci zrzutu na Ornaku zawieraj¹ siê w przedziale od 1,5 do 13 metrów. Przeprowadzone analizy
struktur powsta³ych wskutek dzia³alnoœci procesu sackung w zachodniej czêœci Coprates Chasma (cen-
tralna czêœæ Valles Marineris) wykaza³y, ¿e wielkoœæ zrzutu uskoków tworz¹cych rowy grzbietowe oraz
antyskarpy waha siê od 40 do 1000 metrów. Widaæ zatem znaczn¹ ró¿nicê w rozmiarach struktur
bêd¹cych efektem grawitacyjnej deformacji zboczy marsjañskich i ziemskich. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e ró¿nica gradientu topograficznego miêdzy Marsem a Ziemi¹ to jeden rz¹d wielkoœci. Ró¿nica wyso-
koœci analizowanych grzbietów jest wiêc znacz¹cym czynnikiem determinuj¹cym wielkoœæ deformacji
grawitacyjnej, poniewa¿ grzbiet w Coprates Chasma wyniesiony jest oko³o 5000 metrów powy¿ej dna
kanionu, natomiast wysokoœæ wzglêdna grzbietu Ornaka wynosi oko³o 500 metrów. Kolejnym wa¿nym
czynnikiem jest grawitacja, która na Marsie jest o oko³o 60% mniejsza ni¿ na Ziemi. Wszystko to
wp³ywa na znaczn¹ ró¿nicê wielkoœci struktur powsta³ych na skutek dzia³alnoœci procesu sackung na
Ziemi i na Marsie, jednak po³o¿enie, kszta³t i otoczenie badanych form doœæ jednoznacznie sugeruj¹, ¿e
powsta³y one wskutek tego samego procesu – postglacjalnej, grawitacyjnej deformacji zboczy.

Dr Miros³aw Jastrzêbski

Wiek, pochodzenie i ewolucja tektono-metamorficzna ska³ kopu³y Velkego Vrbna, Sudety Wschodnie,
cz. 1

Celem tego zadania jest sprecyzowanie budowy geologicznej kopu³y Velkego Vrbna w Sudetach
Wschodnich, okreœlenie pochodzenia tej jednostki, rekonstrukcja tektono-metamorficzna w ramach wa-
ryscyjskiego pasa orogenicznego. Kopu³a Velkego Vrbna (KVV) wraz z przylegaj¹c¹ do niej od za-
chodu doln¹ jednostk¹ strefy Starego Mesta stanowi¹ graniczne, najbardziej na NW wysuniête frag-
menty mikrokontynentu Brunowistulii. Wykonane w pierwszym roku realizacji zadania badania struk-
turalne w KVV skupi³y siê na ska³ach bezpoœrednio przylegaj¹cych do pasma Starego Mesta. W wyniku
przeprowadzonej analizy strukturalnej okaza³o siê, ¿e badane ska³y (³upki ³yszczykowe i kwarcyty) w
kopule Velkego Vrbna posiadaj¹ analogiczny zestaw struktur tektonicznych jak analogiczne litolo-
gicznie ska³y wystêpuj¹ce w kopule orlicko-œnie¿nickiej oraz strefie Starego Mesta. Dominuj¹ca cech¹
badanych ska³ s¹ symilarne, w¹skopromienne do izoklinalnych sp³aszczone fa³dy o osiach skierowa-
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nych N–S oraz penetratywna foliacja rozwiniêta w powierzchniach osiowych tych fa³dów. Powstanie
tych struktur wi¹¿e siê w podsuwaniem terranu Brunowistulii pod ska³y masywu Czeskiego podczas
dewoñsko-karboñskiej kolizji kontynentów. W ramach zadania badawczego wykonano datowanie cyr-
konów w pierwszej, z planowanej serii, próbce skalnej z KVV. Przebadane ska³y metawulkaniczne
wykaza³y wiek U-Pb 566 mln lat interpretowany jako krystalizacja law w obrêbie sekwencji meta-
osadowo-wulkanicznej. Datowanie to wskazuje na odmiennoœæ wiekow¹ (pomimo podobieñstw litolo-
gicznych) w stosunku do dolnopaleozoicznych ska³ wulkanicznych w kopule orlicko-snie¿nikciej i stre-
fie Starego Mesta. W dalszych latach przewidziana jest kontynuacja datowañ cyrkonów oraz prace
strukturalno-termobarometryczne.

Dr Artur Kêdzior, dr Bartosz Budzyñ

Œrodowiska sedymentacji dolnojurajskich ska³ wêglonoœnych Polski i Rumunii, cz. 4

W roku sprawozdawczym przeprowadzone zosta³y badania w szeregu ods³oniêæ zlokalizowanych
przy po³udniowej granicy Karpat Po³udniowych miêdzy Orsova a Ramnicu Valcea. Opisano szczegó-
³owo cztery pro file osadów dolnej jury jednostki dunajskiej, ponadto zebrano szereg próbek do badañ
proweniencji osadów oraz analizy paleobotanicznej.

Wyró¿niono dwie litofacje:
A) Litofacja osadów drobnoziarnistych sk³ada siê niemal wy³¹cznie z szaroczarnych i ciemno-

szarych p³asko laminowanych mu³owców oraz cienkich (do 15 cm) wk³adek piaskowców drobno-
ziarnistych przek¹tnie laminowanych w ma³ej skali lub z zatartymi przez bioturbacje korzeniowe struk-
turami sedymentacyjnymi. W obrêbie tej asocjacji pospolicie obserwowane s¹ sekwencje o ziarnie drob- 
niej¹cym ku górze oraz uziarnienie pensymetryczne. Du¿e fragmenty flory liœciowej znajdowane s¹
przede wszystkim w sp¹gowych czêœciach opisywanych profili.

B) Asocjacja osadów gruboziarnistych sk³ada siê z ró¿nej frakcji piaskowców oraz zlepieñców
z klastami o frakcji granul. W obrêbie tej asocjacji obserwowany jest bimodalny rozk³ad mi¹¿szoœci:
grupa poni¿ej 110 cm charakteryzuje siê obecnoœci¹ sekwencji o ziarnie drobniej¹cym ku górze rozpo-
czynaj¹cych siê materia³em najgrubszym, przechodz¹cych w piaskowce drobnoziarniste a nastêpnie
w mu³owce; grupa powy¿ej 250 cm nie wykazuje wewnêtrznego uporz¹dkowania nastêpstwa litofacji.
Powszechnie wystêpuj¹ powierzchnie erozyjne. Jedynie w najwy¿szych czêœciach tej grupy asocjacji
obserwowane s¹ odcinki o ziarnie drobniej¹cym ku górze, od zlepieñców przez przek¹tnie warstwowane 
piaskowce œrednioziarniste, piaskowce drobnoziarniste z riplemarkami i mu³owce w stropie. Nap³a-
wione, du¿e uwêglone szcz¹tki roœlinne znajdowane s¹ w dolnych cz³onach asocjacji gruboziarnistej.

Asocjacja drobnoziarnista jest interpretowana jako osady równi zalewowej, akumulowane podczas 
powodziowego stanu wód. Struktury sedymentacyjne s¹ diagnostyczne dla depozycji z trakcji. Zmiany
w uziarnieniu osadów asocjacji drobnoziarnistej s¹ wi¹zane ze zmianami prêdkoœci przep³ywu na
obszarach pozakorytowych. Stosunkowo niewielki udzia³ osadów asocjacji drobnoziarnistej (poni¿ej
20%) wyjaœniany jest dzia³alnoœci¹ dwóch czynników: (1) Tempo kreowania przestrzeni akomoda-
cyjnej by³o niewystarczaj¹ce do akumulowania grubych nagromadzeñ osadów; (2) Brak wiêkszych
objêtoœci materia³u drobnoziarnistego transportowanego przez rzekê. Obydwa te czynniki mog¹ dzia³aæ
niezale¿nie od siebie, mog¹ równie¿ nak³adaæ siê na siebie.

Asocjacja gruboziarnista jest interpretowana jako osady koryt rzecznych oraz koryt krewasowych.
Bior¹c pod uwagê cechy tej asocjacji mo¿na przyj¹æ, ¿e osady deponowane by³y w obrêbie koryt rzek
meandruj¹cych, których paleog³êbokoœæ na podstawie w pe³ni wykszta³conych sekwencji korytowych
mo¿na okreœliæ, jako nie przekraczaj¹ce 4,5 m.

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

Wietrzeniowe wskaŸniki warunków klimatycznych w osadach górnego plejstocenu i holocenu jaskiñ
po³udniowej Polski, cz. 2

Przeprowadzono badania terenowe osadów jednej jaskini (J. Perspektywiczna, robocze wykopy:
Udórz III, Udórz IVa, Udórz IVb, Udórz IVc, Udórz V) oraz badania laboratoryjne osadów archi-
walnych (g³ównie pozyskanych w roku 2012) ze stanowisk: Schr. w Smoleniu III, Schr. w Górze Smoleñ 
II, J. Biœnik, Schr. w Udorzu II, oraz czêœciowo J. Perspektywiczna.
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Przeprowadzono korelacje wskaŸników paleoklimatu: litologicznego, granulometrycznego, za-
wartoœci pierwiastków œladowych (Fe, P, La, Ce i innych), zawartoœci wêglanu wapnia, zawartoœci
próchnicy, stopnia zwietrzenia gruzu, zespo³ów paleoekologicznych gryzoni, zespo³ów paleoekolo-
gicznych du¿ych ssaków, oraz, we wspó³pracy z dr M. Szymankiem z WG UW, zespo³ów paleo-
ekologicznych œlimaków l¹dowych. Badania wykaza³y, ¿e najbardziej czu³ym wskaŸnikiem s¹ zespo³y
paleoekologiczne œlimaków l¹dowych. 

Ponadto badania pozwoli³y ukierunkowaæ przysz³e badania w stronê oszacowania mo¿liwoœci
stosowania wybranych gatunków ssaków, jako markerów biostratygraficznych (zw³aszcza M. arvalis,
M. agrestis, F. catus, M. martes).

Prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski, dr Anna Mozer, mgr Danuta Kusy; wspó³praca
prof. dr Sergio A. Marenssi (IAA)

Ewolucja kenozoicznych œrodowisk sedymentacyjnych w rejonie pó³nocnego Pó³wyspu
Antarktycznego, cz. 1

Rejon pó³nocnego Pó³wyspu Antarktycznego zawiera geologiczny zapis ewolucji Antarktyki
Zachodniej w kenozoiku, odzwierciedlaj¹cy ci¹g zmian paleoklimatycznych i paleoœrodowiskowych,
który doprowadzi³ do powstania i rozwoju antarktycznej pokrywy lodowej. Zadanie badawcze obej-
mowa³o zastosowanie analizy chemostratygraficznej do sukcesji skalnej na Wyspie Króla Jerzego (King 
George Is land) w celu rekonstrukcji zmian œrodowisk sedymentacyjnych w okresie preglacjalnym
(paleocen–eocen) i starszej czêœci okresu glacjalnego (oligocen–miocen) w obszarze frontu wulkanicz-
nego Szetlandów Po³udniowych. Przedstawiono zmiennoœci zawartoœci pierwiastków g³ównych, œla-
dowych i ziem rzadkich oraz stosunków izotopowych wêgla, tlenu i siarki w wybranych profilach
kalibrowanych stratygraficznie metodami K-Ar i SIS. Dane te pozwoli³y na uœciœlenie schematu straty-
graficznego kenozoiku Wyspy Króla Jerzego oraz na rozpoznanie zmian proweniencji materia³u klas-
tycznego, charakteru i intensywnoœci procesów wietrzeniowych oraz wzglêdnej wilgotnoœci i tempe-
ratury w odniesieniu do etapów och³adzania siê klimatu i rozwoju warunków glacjalnych. Nowy sche-
mat stratygraficzny Wyspy Króla Jerzego w odcinku odpowiadaj¹cym eocenowi–najwczeœniejszemu
oligocenowi zosta³ skorelowany ze schematem formacji La Meseta na wyspie Sey mour (James Ross Ba -
sin), która stanowi stan dard paleoklimatyczny dla Antarktyki Zachodniej. Badania porównawcze zos-
ta³y wykonane we wspó³pracy z Instytutem Antarktycznym w Argentynie (Instituto Antártico Argentino 
– IAA). Pozwoli³y one na przedstawienie szczegó³owej rekonstrukcji paleoœrodowiskowej i paleokli-
matycznej pó³nocnego Pó³wyspu Antarktycznego w starszym kenozoiku. Wyniki zadania badawczego
s¹ obecnie przygotowywane do publikacji naukowych.

Dr £ukasz Kruszewski

Aktywnoœæ hydrotermalna i trans fer gazowy towarzysz¹ce pirogenezie ha³d Górnego i Dolnego
Œl¹ska – zró¿nicowanie chemiczne i mineralogiczne, cz. 1

Celem zadania by³a kontynuacja badañ w tematyce wymienionej w tytule, z naciskiem na badania
geochemiczne dotycz¹ce koncentracji pierwiastków œladowych dla przeœledzenia kierunków migracji
i tendencji koncentracji poszczególnych pierwiastków (powinowactwo geochemiczne) oraz wskazania
mo¿liwych koncentracji o znaczeniu praktycznym. 

Dziêki wykonanym próbom wykorzystania analizy trakowej na mikrosondzie elektronowej wia-
domo ju¿, ¿e metoda ta jest jedn¹ z najodpowiedniejszych dla badania koncentracji pierwiastków œla-
dowych nie tyle w zespo³ach mineralnych, co w konkretnych sk³adnikach tworz¹cych te zespo³y. 

Kieruj¹c siê znacz¹cym osi¹gniêciem, jakim jest ustalenie olbrzymiej koncentracji germanu w kry-
szta³ach cuspidynu ze szlaki metawêglanowej z Siemianowic Œl¹skich, kontynuowano oznaczenia na
szeregu innych minera³ów z ró¿nych lokalizacji, tj. ró¿nych czêœci GZW, a tak¿e DZW. Oznaczono
domieszki pierwiastków œladowych: w srebrodolskicie, w dwóch typach szlak metawêglanowych z Ry-
du³tów (próbka 16c: pozytywne oznaczenie Ga, Co, Cr; próbka 11c: pozytywne oznaczenie Ga i Co); we
fluorapatycie-fluorellestadycie z tych samych szlak (pr. 16c.: pozytywne oznaczenie Sr a tak¿e La, Ce i
Y; pr. 11c: pozytywne oznaczenie Sr, Ce i Cl); w srebrodolskicie ze szlaki z Bytomia-Bobrka (wykrycie
relatywnie du¿ych iloœci Co, Ga i V, a tak¿e wzbogacenia w Cr); w anortycie (oznaczenie du¿ych iloœci
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Ba i wyraŸnego wzbogacenia w Ga) i melilicie (pozytywne oznaczenie Ge, Ga, V i jednorazowo Zn) z tej 
samej ska³y; w indialicie-ferroindialicie/cordierycie-sekaninaicie z kontaktu paralawy i buchitu z Ry-
du³tów (oznaczenie niewielkiej domieszki Ga, V i Cr); w hematycie z w/w kontaktu (oznaczenie du¿ej
domieszki Co przy nieznacznym wzbogaceniu w Ga i V; Tl i In poni¿ej limitu detekcji); w oliwinie z
w/w kontaktu (stwierdzenie wzbogacenia w Co); w granacie zbli¿onym do "hibschytu" z metawê-
glanowej ska³y stanowi¹cej ekwiwalent ska³ oliwkowych z Formacji Hatrurim (Izreal/Jordania) z Przy-
górza k. Nowej Rudy (nieznaczne wzbogacenie w Ga i V przy zaskakuj¹co du¿ej iloœci Sb; Zr poni¿ej
limitu detekcji); w “apatycie” z tej samej ska³y (bogatym w Sr, Y i As, a tak¿e V i Ce; wyj¹tkowo tak¿e w
Cl); w szkliwie metapelitu z czarnego bloku z Czerwionki (znaczne wzbogacenie w Cu przy niewielkim
wzbogaceniu w Ga, Cr i Co). Stwierdzono tak¿e istotne domieszki Y we fluorycie z ¿y³ hydrotermalnych 
z ha³dy w Przygórzu. Spoœród w/w oznaczeñ du¿e znaczenie ma miêdzy innymi pozytywne oznaczenie
chloru w strukturze minera³ów z grupy apatytów. Niewiele wiadomo nt. jego koncentracji w tych
minera³ach, cechuj¹cych siê skrajnie fluorowym charakterem. Ciekawostk¹ jest wzbogacenie magne-
sioferrytu z w/w “ska³y oliwkowej” w Sn (rzadko oznaczan¹ tak w minera³ach z badanych ha³d jak i w
strukturze spineli) oraz szczególnie du¿e iloœci Co w tym minerale. Perowskit z utworów hydroter-
malnych z Przygórza zawiera geochemicznie bardzo istotne iloœci V, Zr, Nb i Cr. Przeliczono tak¿e
wyniki standardowych analiz hematytu z ciemnego buchitu z Rydu³tów; minera³ ten bywa anomalnie
wzbogacony w Co, Ni i Cr. 

Prowadzone badania pokazuj¹, ¿e antropogeniczne œrodowisko po¿arów wêgla mimo stosunkowo
niewielkiej objêtoœci badanych systemów jest niezwykle ró¿norodne. Wyniki badañ maj¹ znaczenie
geochemiczne, ale tak¿e krystalochemiczne. Bêd¹ one wykorzystane w publikacji o tematyce geoche-
micznej (w przygotowaniu po zakoñczeniu prac nad obecnymi 2–3 publikacjami), a tak¿e osobnej
publikacji dotycz¹cej minera³ów z grupy apatytu (wspólnie z dr Justyn¹ Ciesielczuk z WNoZ UŒ).

Procesy migracji i koncentracji pierwiastków œladowych w œrodowisku antropogenicznym, a zw³a- 
szcza na ha³dach, s¹ s³abo przebadane. Potrzeba prowadzenia proponowanych badañ wynika jednak nie
tylko z pobudek naukowych, ale tak¿e z rosn¹cego zainteresowania przemys³u nowymi Ÿród³ami pier-
wiastków krytycznych, w tym rzadkich metali. Dowodem tego zainteresowania w œrodowiskach nauko-
wych jest choæby powo³anie w Niemczech (GFZ) specjalnej grupy badawczej. Prowadzenie badañ
geochemicznych na ha³dach jest tak¿e powi¹zane tematycznie z za³o¿eniami projektu CHEMSTRAT.
Jest ono znacz¹ce w œwietle zapotrzebowania na odzysk pierwiastków z odpadów og³oszonym w pro-
gramie Horyzont 2020.

Mgr Agata Krzesiñska

Deformacja meteorytów: implikacje dla poznania historii zderzeniowej i metamorficznej as ter oid.
Projekt polsko-francuskiej wymiany osobowej “PO LO NIUM”, cz. 2

Zadanie statutowe realizowane by³o jako uzupe³nienie projektu wymiany osobowej PO LO NIUM.
Celem zadania by³o rozpoznanie zale¿noœci zachodz¹cych miêdzy wykazywan¹ przez meteoryty anizo-
tropi¹ podatnoœci magnetycznej (np. Gattacceca i in., 2005) oraz obserwowanymi w nich produktami
deformacji impaktowej.

Wyniki badañ wskazuj¹ na istnienie œcis³ych powi¹zañ pomiêdzy charakterystyk¹ wiêŸby magne-
tycznej a histori¹ deformacji zapisan¹ w chondrytach grup H i L. Powszechnie obserwuje siê zale¿noœæ
intensywnoœci anizotropii podatnoœci magnetycznej chondrytów od stopnia uderzeniowego minera³ów
krzemianowych tych ska³. Istnieje ponadto zgodnoœæ orientacji wiêŸby magnetycznej ze strukturami
nabytymi podczas wydarzeñ impaktowych. 

Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ impaktow¹ genezê foliacji magnetycznej chondrytów, jednak
wskazuj¹ na zró¿nicowanie geometryczne wiêŸby magnetycznej, bêd¹ce najprawdopodobniej po-
chodn¹ procesów dominuj¹cych podczas deformacji impaktowej. Dla chondrytów L charakterystyczna
jest deformacja wysokociœnieniowa minera³ów krzemianowych oraz obecnoœæ silnie wykszta³conej
foliacji magnetycznej. Odmiennie od nich, chondryty H charakteryzuj¹ siê deformacj¹ krzemianów
zachodz¹c¹ przy udziale niskich ciœnieñ uderzeniowych oraz rozwojem zarówno foliacji jak i lineacji
magnetycznej, a orientacja wiêŸby magnetycznej zgodna jest raczej z przebiegiem struktur ze œcinania
ni¿ z kierunkiem dzia³ania uderzeniowej kompresji.

 III. BADANIA STATUTOWE W 2013 ROKU

16



Wykonano tak¿e rekonstrukcje mikrotomograficzne fragmentów chondrytów, które pozwoli³y na
okreœlenie kszta³tu i orientacji ziaren metalicznych tworz¹cych wiêŸbê magnetyczn¹. Uzyskane wyniki
wskazuj¹, ¿e zarówno magnetyczn¹ foliacjê jak i wiêŸbê z silnie wyra¿on¹ lineacj¹ magnetyczn¹, tworz¹ 
w przewadze wyd³u¿one ziarna kamacytu. Ziarna te wykazuj¹ siln¹ uprzywilejowan¹ orientacjê swojej
krótszej osi, tworz¹c foliacjê magnetyczn¹. Ziarna te pokazuj¹ te¿ d¹¿noœæ do uprzywilejowanej orien-
tacji swojej d³u¿szej osi, decyduj¹c¹ o obecnoœci lineacja magnetycznej. Ponadto, wiêŸba zwi¹zana jest
z anizotropowym rozmieszczeniem ziaren FeNi o niskim stopniu anizotropii.

Dr hab. in¿. Piotr Krzywiec

Jakoœciowa i iloœciowa analiza tektoniki solnej na ni¿u polskim, cz. 1

Ze wzglêdu na brak finansowania prowadzono prace wstêpne, maj¹ce na celu okreœlenie szczegó-
³owego zakresu prac interpretacyjnych. W szczególnoœci nawi¹zany zosta³ kontakt z dr C. Jacksonem
z Imperial Col lege z Londynu zajmuj¹cym siê analiza tektoniki solnej na obszarze i ustalono zakres
projektu badawczego, który dotyczy³by regionalnej analizy porównawczej tektoniki solnej Ni¿u Pols-
kiego i Morza Pó³nocnego z uwglêdnieniem budowy wewnêtrznej ewaporatów cechsztyñskich tj. zmian
litologiczno-facjalnych oraz mi¹¿szoœciowych. Interpretacja bêdzie rozpoczêto po pozyskaniu niezbêd-
nych danych sejsmicznych oraz po rozpoczêciu finansowania.

Dr hab. in¿. Piotr Krzywiec

Ocena potencja³u gazu ³upkowego wybranych ska³ ³upkowych ods³aniaj¹cych siê na obszarze Gór
Œwiêtokrzyskich, cz.1

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

Dr hab. Monika Kusiak

Geochronologia kompleksu Napier (Antarktyda) w œwietle badañ cyrkonów, cz. 2

Cyrkony z dwóch paragnejsów (Mount Sones oraz Dallwitz Nuna tak) oraz jednego ortognejsu
(Gage Ridge) z obszaru Tula Moun tains, Napier Com plex (Wschodnia Antarktyda) by³y analizowane
pod katem wieku metoda U-Pb, analizy izotopów tlenu, REE oraz przy u¿yciu nowej metody obrazu
jonowego SII (scan ning ion im ag ing). Du¿a liczba cyrkonów ze wszystkich próbek wykazuje prob lem
“re verse dis cor dant” polegaj¹cy na tym, ¿e otrzymane wieki U/Pb s¹ starsze ni¿ wieki 207Pb/206Pb.
Zakres wiekowy cyrkonów z Mount Sones to wieki od 3.0 Ga do 2.5 Ga, cyrkonów z Dallwitz Nuna tak
3.5 Ga do 2.5 Ga, natomiast cyrkony z Gage Ridge maja daty zgodne pomiêdzy 3.6 Ga a 3.3 Ga z naj-
starszym wiekiem 3.8 Ga. Wszystkie ziarna wykazuj¹ cechy mobilnoœci Pb podczas metamorfizmu. SII
ukazuje zonacje Y oraz U charakterystyczna dla cyrkonów magmowych, której towarzyszy redystry-
bucja 206Pb oraz 207Pb nie zwi¹zana ani z zonacja wzrostowa ani z niedoskona³oœciami kryszta³ów
(pêkniêcia, etc.). Dla niektórych mikro-obszarów osi¹gniête wieki s¹ powy¿ej 4 Ga. Dane te wskazuj¹ na 
mobilizacje Pb, która mia³a miejsce prawdopodobnie podczas wydarzenia ul tra-wysokich temperatur
(UHT) 2.5 Ga.

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

Historia termiczna Dynarydów w œwietle badan minera³ów ilastych i petromagnetycznych, cz. 3

Zakoñczono zintegrowane badania paleomagnetyczne, mineralogiczne oraz geochemiczne ska³ ju- 
rajskich masywu Velebit. Zidentyfikowano, po raz pierwszy w orogenie dynarydzkim, charakterys-
tyczn¹ sk³adow¹ naturalnej pozosta³oœci magnetycznej (ChRM) i wykazano, ¿e jest to pozosta³oœæ
wtórna, a jej geneza powi¹zana jest z pogr¹¿eniem ska³ jurajskich i ich jednoczesnym podgrzaniem do
temperatury ok 250°C w póŸniej kredzie–wczesnym trzeciorzêdzie (90–50 mln lat temu). Podgrzanie
ska³ jurajskich spowodowa³o relaksacjê ziaren noœnika ChRM (Ti-magnetyt), a nastêpnie ich uporz¹d-
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kowanie w kierunku lokalnego pola geomagnetycznego w trzeciorzêdzie. Przemagnesowanie ska³ jury
zakoñczy³o siê wraz z, umiarkowanym w tempie, wyniesieniem orogenu najpóŸniej ok 12 mln lat temu,
co mo¿na by³o okreœliæ przy pomocy analizy traków w apatytach. Wykorzystuj¹c metody anizotropii
podatnoœci magnetycznej (AMS) stwierdzono, ¿e pomimo znacz¹cej tektoniki fa³dowej, ska³y jury,
podobnie jak ska³y permu, nie uleg³y istotnej deformacji wewnêtrznej, gdy¿ stopieñ anizotropii (Pj) nie
przekracza 3%.

Analizy AFT i ZHe (A. Anczkiewicz). Z 46 próbek uda³o siê uzyskaæ wyniki AFT z 25 próbek.
Wieki trakowe mieszcz¹ siê miedzy 79 Ma a 23 Ma. Wieki stratygraficzne badanych próbek zosta³y
zresetowane, co te¿ potwierdzi³y wieki ZHe analiz, które da³y rezultaty od 94 Ma do 44 Ma dla 5 próbek.
W przygotowaniu s¹ dalsze próbki, które zosta³y przygotowane na analizy ZHe i AHe.

Wyniki przedstawiono na konferencji EGS w Wiedniu. Badania prowadzono we wspó³pracy z
Uniwersytetem w Zagrzebiu oraz Instytutem Geofizyki PAN.

Dr hab. Stanis³aw Mazur, mgr Mateusz Mikolajczak, dr hab. Piotr Krzywiec,
prof. Marek Lewandowski

Analiza danych wysokorozdzielczej sejsmiki refleksyjnej projektu PolandSPAN – cz.2/4

W roku 2013 kontynuowano prace nad dwuwymiarowymi modelami grawimetrycznymi i magne-
tycznymi, które zosta³y zbudowane w oparciu o pro file sejsmiczne PolandSPAN w domenie g³êbokoœ-
ciowej. Do koñca roku 2013 ukoñczono pracê nad modelami dla linii: PL-5000; PL-5100; PL-5300;
PL-5400. Zbudowano równie¿ wstêpne modele trójwymiarowe dla powierzchni Moho oraz stropu
skonsolidowanego pod³o¿a w oparciu o inwersjê danych grawimetrycznych. Modele te musz¹ jeszcze
zostaæ zweryfikowane przez rezultaty modelowañ dwuwymiarowych. Bêdzie to mo¿liwe po zakoñcze-
niu prac nad wszystkimi modelami dwuwymiarowymi. Trójwymiarowe powierzchnie zbudowane w
oparciu o dane pól potencjalnych zosta³y skompilowane z horyzontami sejsmicznymi dla warstw osado-
wych w celu uzyskania wstêpnego modelu budowy geologicznej obszaru PolandSPAN.

Dr Monika Masiak

Paleoekologia mikrofitoplanktonu w sylurskim basenie Ba³tyku, cz. 2

Kontynuacja tematu. Wykonano wiêkszoœæ prac podsumowuj¹cych wieloletnie badania, poszcze-
gólnych wierceñ z obszaru platformy wschodnioeuropejskiej (wiercenia z Polski pó³nocnej, Szwecji,
Litwy) dotycz¹cych sylurskich asocjacji palinologicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem wenloku
i ludlowu (wydarzenie /lundgreni/).

Wstêpnie zaproponowano wydzielenie stref wystêpowania poszczególnych gatunków akritar-
chowych w ówczesnym zbiorniku, jego zachowania siê w obliczu kryzysu biotycznego (w skali ca³ego
zbiornika morskiego, a przynajmniej jego wiêkszej czêœci), a tak¿e porównanie zmian wystêpowania
i zachowania mikrofitoplanktonu Ba³tyki z pochodz¹cych z innych lokalizacji paleogeograficznych.
Kanady Arktycznej, obszarze w okresie sylurskim znajduj¹cym siê w innej pozycji paleogeograficznej.

Dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska, mgr Joanna Stañczak

Zapis izotopowy i paleobiologiczny holoceñskich osadów organicznych wybranych jezior (Polska
NE), cz.2

W 2013 roku analizowane by³y osady Jeziora Godle (Pojezierze E³ckie). W sp¹gu profilu o ponad
5-m d³ugoœci wystêpowa³y piaski jeziorne stopniowo przechodz¹ce w mu³ki, a nastêpnie – w gytie
detrytusowo-wêglanowe i gytie detrytusowe (g³êbokoœæ 270–520 cm). Wy¿ej profil sk³ada³ siê z torfów
o ró¿nym stopniu roz³o¿enia (g³êbokoœæ 0–270 cm). 

Na podstawie uzyskanych pierwszych wyników datowania radiowêglowego mo¿na stwierdziæ, ¿e
osady od powierzchni do g³. 330 cm by³y akumulowane w ci¹gu ok. 7200 lat cal. BP (okres atlantycki). 

W ramach realizacji tego zadania wykonano oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych wêgla i azotu,
a tak¿e wyznaczono stosunek C/N. Dla osadów organicznych z badanego profilu zmierzone wartoœci
d13C wahaj¹ siê od –29,8 do –15,3‰, a wartoœci d15N – do –5,1 do 5,5‰. Stosunek C/N zmienia siê od
4 do 78 podkreœlaj¹c ró¿nice w pochodzeniu materii organicznej. 
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Sp¹gowe osady do g³. 470 cm charakteryzuj¹ siê najni¿sz¹ zawartoœci¹ materii organicznej (naj-
ni¿sza zawartoœæ TOC ok. 12,5% i TN ok. 1,5%). Wartoœci d13C rosn¹ od  –29,8 do –22,3‰, a wartoœci
d15N – od –0,8 do 2,2‰. W osadach wy¿ej wystêpuj¹cych (do g³. 265 cm) zawartoœæ TOC wynosi
œrednio 30%, a TN – ok. 3,5–5%. Osady charakteryzuj¹ siê wartoœciami d13C œrednio od –23 do – 18‰
oraz wartoœciami d15N oko³o –1‰. Na podstawie uzyskanych danych (wartoœæ C/N wynosi 8) stwier-
dzono, ¿e g³ównym Ÿród³em materii organicznej zachowanej w osadach na g³. 245–520 cm jest fito-p
lankton. Na g³êbokoœci 245–265 cm nastêpuje raptowna zmiana parametrów materii organicznej i lito-
logii osadów. Gytie detrytusowe przechodz¹ w czarnobrunatny, dobrze roz³o¿ony torf. W tych osadach
wzrasta C/N i waha siê od 30 do 60, sugeruj¹c ich terygeniczne pochodzenie. Zawartoœæ azotu spada do
ok. 0,5–1%, a zawartoœæ wêgla organicznego jest podobna jak w ni¿ej wystêpuj¹cych gytiach. Osady
odznaczaj¹ siê ni¿szymi wartoœciami d13C œrednio od –28 do –26‰ oraz oscyluj¹cymi wartoœciami
d15N miêdzy –5 a –1‰.

Pilota¿owo wykonano analizê makroszcz¹tków (mgr Joanna Stañczak) dla 17 próbek. W badanych 
osadach oznaczono makroszcz¹tki roœlin wodnych i l¹dowych oraz nielicznie zachowane szcz¹tki zwie-
rzêce. £¹cznie, do tej pory zidentyfikowano 21 gatunków roœlin i 3 gatunki zwierz¹t ¿yj¹cych w zbior-
nikach wodnych. Wœród gatunków roœlin wodnych przewa¿aj¹: Najas ma rina, Thelypteris palustris,
Nuphar lutea, wœród gatunków roœlin l¹dowych: Pinus silvestris, Betula L., Typha L., natomiast wio-
d¹cymi gatunkami zwierz¹t s¹ gatunki z rodziny Chironomidae oraz grupa stawonogów Oribatida. Na
podstawie uzyskanych wyników okreœlono warunki panuj¹ce w jeziorze w czasie zmiany akumulacji z
limnicznej na bagienn¹.

Dr Milena Obremska

Rekonstrukcja rozwoju torfowisk mszystych wybranych paleozbiorników w pó³nocnej Polsce –
stanowisko Mukrza, cz.2

Celem badañ jest przeœledzenie powstawania torfowiska mszystego z uwzglêdnieniem uwarun-
kowañ lokalnych na tle regionalnych zmian klimatycznych. Torfowisko Mukrza (Bory Tucholskie) by³o 
wstêpnie rozpoznane (geologicznie, ekspertyzy palinologiczne). Osady obejmuj¹ zapis sukcesji roœlin-
nej od póŸnego glacja³u do wspó³czesnoœci. W ramach prac badawczych przewidziano wykorzystanie
kilku analiz: palinologicznej, makroszcz¹tków roœlinnych, wioœlarek, zapisu izotopowego oraz ozna-
czenia wieku metod¹ radiometryczn¹ AMS. Na podstawie wyników analiz badañ zostanie odtworzony
paleoekologiczny zapis zmian w zbiorniku zachodz¹cych w warunkach naturalnych oraz pod wp³ywem
antropopresji. Pozwoli to poszerzyæ wiedzê na temat rozwoju torfowisk Polski pó³nocnej. 

W ramach realizacji tematu badawczego w 2013 roku poddano preparacji chemicznej oraz prze-
analizowano palinologicznie 154 próbki, w tym 104 z czêœci obejmuj¹cej póŸny glacja³ i pocz¹tek
holocenu. Analiza makroszcz¹tków roœlinnych o rozdzielczoœci próbek 1 cm zosta³a wykonana dla
osadów limnicznych z g³êbokoœci 950–1429 cm. Wyniki analizy pozwalaj¹ na wydzielenie czterech faz
rozwoju ekosystemów roœlinnych. W dwóch pierwszych fazach, odpowiadaj¹cych palinologicznemu
zapisowi póŸnego glacja³u, zaznacza siê uboga reprezentacja makroszcz¹tków roœlinnych. W zbiorniku
dominowa³y zbiorowiska ramienic (Chara sp.). W fazie trzeciej, przypadaj¹cej na pocz¹tek holocenu
(okres preborealny), w osadach wzrasta zawartoœæ makroszcz¹tków sosny (nasiona, ig³y, ³uski p¹cz-
kowe) oraz pojawiaj¹ siê liczne nasiona Nymphaea alba, œwiadcz¹ce o obecnoœci w jeziorze zbiorowisk
nymfeidów. Z pocz¹tkiem okresu borealnego w ekosystemie zbiornika nast¹pi³a wyraŸna zmiana, za-
niknê³y zbiorowiska ramienicowe. Okres póŸnego glacja³u i pocz¹tek holocenu (okres preborealny)
charakteryzuje siê niekorzystnymi warunkami siedliskowymi dla fauny wioœlarek. Analiza Cladocera
wykaza³a, ¿e rozwój ich populacji nast¹pi³ w okresie borealnym. Frekwencja ca³kowita osi¹gnê³a wów-
czas wartoœci maksymalne i w ca³ej historii zbiornika by³a najwy¿sza ró¿norodnoœæ gatunkowa (16
gatunków Cladocera). Wskazuje to na wyraŸn¹ poprawê warunków ¿ycia dla fauny wioœlarek (ocie-
plenie klimatu i tym samym wzrost produktywnoœci). 
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Dr Agnieszka Pisarzowska

Geochemia poziomu goniatytowego i horyzontów styliolinowych (górny dewon) w Górach
Œwiêtokrzyskich, cz.1

Sk³ad izotopowy siarki w pirycie wczesno diagenetycznym mo¿e dostarczyæ informacji na temat
m.in. stopnia frakcjonowania izotopowego podczas bakteryjnej redukcji siarczanów (BSR), dostêpnoœci 
wêgla organicznego i siarczanów w procesie redukcji siarki siarczanowej do siarczków, oraz warunków
tlenowych w kolumnie wody. Zmiany d34S mog¹ zapisywaæ równie¿ historiê diagenezy osadów o stop-
niowej ewolucji siarczków od wczesno- do póŸno diagenetycznych (tj. od framboidów po konkrecje). 

Stopieñ frakcjonowania izotopowego podczas bakteryjnej redukcji siarczanów jest bardzo wra¿-
liwy na lokalne warunki geochemiczne. Dlatego wahania d34S w pirycie najczêœciej nie odzwierciedlaj¹ 
zmiany w œwiatowym cyklu siarki, ale zmiany w warunkach lokalnych/regionalnych lub przeobra¿enia
diagenetyczne. Warunki geochemiczne podczas redukcji siarczanów (tj. dostêpnoœæ siarczanów, szyb-
koœæ redukcji), najczêœciej interpretowane s¹, jako zapis otwartych/zamkniêtych warunków systemu w
odniesieniu do koncentracji siarczanów. 

Zmiany izotopów siarki w sukcesjach górno dewoñskich w Górach Œwiêtokrzyskich s¹ dotychczas
s³abo poznane. Kilka opublikowanych prac dokumentuj¹cych zmiany d34S koncentruje siê jedynie na
granicy fran–famen, gdzie mia³o miejsce jedno z piêciu najwiêkszych masowych wymierañ.

Celem niniejszego projektu jest zbadanie warunków panuj¹cych podczas depozycji warstw szyd³ó- 
weckich i kostom³ockich w interwale obejmuj¹cym dolny-œrodkowy fran w kamienio³omie Kostom³oty
Ma³e Górki (Góry Œwiêtokrzyskie). 

Celem tegorocznych badañ by³a analiza i wyjaœnienie czynników, które kontroluj¹ zmiany sk³adu
izotopowego siarki pirytowej i wêgla wêglanowego w basenie kostom³ockim podczas wczesno-œrod-
kowofrañskiej perturbacji geochemicznej.

Analizowany profil znajduje siê w zachodniej czêœci czynnego kamienio³omu Ma³e Górki, po³o-
¿onego w zachodniej czêœci wzgórz kostom³ockich. Silnie pofa³dowan¹ sukcesjê skaln¹ tworz¹ w dolnej 
czêœci warstwy szyd³óweckie, na które sk³adaj¹ siê ciemne, wzbogacone w piryt, naprzemianleg³e ³upki
i wapienie margliste, z wk³adkami wapieni detrytycznych i bulastych. W obrêbie warstw szyd³óweckich
wyró¿niono poziom goniatytowy z licznymi, spirytyzowanymi juwenilnymi goniatytami, ³odzikami
oraz œlimakami i ma³¿ami. Strop warstw szyd³óweckich tworzy brekcja œródformacyjna. Wy¿ej leg³e
zlepieñce œródformacyjne wyznaczaj¹ diachroniczny sp¹g warstw kostom³ockich. Warstwy kostom³o-
ckie, obok zlepieñców œródformacyjnych, tworz¹ przede wszystkim ubogie w skamienia³oœci wapienie
mikrytowe i detrytyczne. Wyj¹tek w tym profilu stanowi ciemny, kilkucentymetrowy poziom stylio-
linowy.

Badania by³y prowadzone w najwy¿szej czêœci warstw szyd³óweckich i najni¿szej czêœæ warstw
kostom³ockich w interwale obejmuj¹cym zony konodontowe transitans i punctata. 

W badanym profilu zaobserwowano podobne trendy czasowe zmian wartoœci d34S i d13C.
Na pocz¹tku badanego odcinka wartoœci d34S i d13C gwa³town ie spadaj¹ (–33.2‰ i –5.8‰

kolejno dla d34S i d13C) a nastêpnie wzrastaj¹ do wartoœci –7.0‰ (d34S) i +2.7‰ (d13C). Istotna
ró¿nica w zapisie izotopowym siarki i wêgla wystêpuj jedynie na granicy dolny-œrodkowy fran. Po-
dobny trend fluktuacji wartoœci d34S i d13C, pomimo ró¿nej magnitudy tych zmian sugeruje, ¿e czas
przebywania DIC i siarczanów w zbiorniku kostom³ockiej móg³ byæ w przybli¿eniu porównywalny. 

Wiêkszoœci próbek z podwy¿szon¹ wartoœci¹ d34S w stosunku do pozosta³ych, charakteryzuje siê
wysokim stosunkiem S/C (>1) co mo¿e wskazywaæ na obecnoœæ póŸno diagenetycznego pirytu, wzbo-
gaconego w 34S. 

W kolejnym roku zostanie zbadana zawartoœci pierwiastków g³ównych i œladowych w pirycie i ca-
³ych ska³ach w profilu Kostom³oty Ma³e Gorki oraz dystrybucja tych pierwiastków w obrêbie warstwy
styliolinowej w basenie kostom³ockim. 

Dr Adam Porowski 

Pochodzenie i warunki formowania siê u¿ytecznych zasobów wód mineralnych uzdrowiska Stara
Russa, Leningradzki Basen Artezyjski, cz.3

Zadanie realizowane we wspó³pracy z dr Natalia Vinograd, dr Igor Tokarev. W 2013 roku doko-
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nano pomiarów izotopowych i chemicznych w dodatkowych 5 ujêciach (Ÿród³a i studnie) ujmuj¹cych
ordowicki i czwartorzêdowy poziom wodonoœny w obszarze Starej Russy. Badania izotopowe tlenu
i wodoru zosta³y wykonane na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, podobnie jak i ogólny sk³ad che-
miczny pobranych wód. Do wykonania w ING PAN pozosta³y oznaczenia trytu (5 prób) oraz sk³ad
izotopowy siarczanów (8 prób). Nie uda³o siê dostarczyæ do laboratorium w ING PAN prób wody do
oznaczeñ ze wzglêdu na brak œrodków finansowych na trans port. W danym temacie badawczym do
publikacji skierowano dwa artyku³y. 

Dr Adam Porowski, mgr Agata Majewska

Optymalizacja procesu równowa¿enia izotopów tlenu w systemie CO2-H2O w integracji
z automatycznym systemem GAS BENCH do oznaczania sk³adu izotopowego wód, cz. 1

W roku sprawozdawczym 2013 wykonano specjalny statyw na 60 probówek z sep tum. Ze œrodków
ATLAB pozyskano specjalne wielopunktowe mieszad³o magnetyczne ze zdalnym regulatorem obro-
tów. Statyw na probówki zintegrowano z mieszad³em i inkubatorem do niskich temperatur. Tym samym
zakoñczono budowê systemu do równowa¿enia CO2-H2O z wykorzystaniem wewnêtrznego mieszania
indukcyjnego. Ze wzglêdu na awariê spektrometru mas MAT253 oraz aparatu GAS Bench II w listo-
padzie i grudniu 2013 nie by³o mo¿liwe przeprowadzenie testowych oznaczeñ izotopowych tlenu.
Testowe oznaczenia zosta³y przesuniête na rok 2014. Planuje siê pozyskanie œrodków zewnêtrznych na
rejestracjê wzoru u¿ytkowego i budowê urz¹dzenia prototypowego w celu mo¿liwej komercjalizacji.

Dr Marta Rauch

Charakter frontalnego nasuwania siê polskich Karpat zewnêtrznych w rejonie Tarnowa, cz. 1

W ramach zadania przeprowadzono mezostrukturalne badania terenowe maj¹ce na celu rozpoz-
nanie charakteru nasuwania siê polskich Karpat zewnêtrznych w rejonie Tarnowa. Przebadano 87
ods³oniêæ ska³ Karpat zewnêtrznych i 3 ods³oniêcia w ska³ach miocenu zwi¹zanych z transgresj¹ morza
zapadliska przedkarpackiego na tym terenie. Rozpoznano 90 uskoków odwróconych, 34 uskoki nor-
malne i 16 uskoków przesuwczych. Ska³y s¹ lokalnie silnie sfa³dowane i zapadaj¹ pod du¿ymi k¹tami.
Dodatkowo w celach porównawczych przeprowadzono równie¿ obserwacjê mioceñskich ska³ zapa-
dliska przedkarpackiego na pó³noc od Tarnowa wzd³u¿ budowanej autostrady A4. Na tamtym obszarze
mioceñskie ska³y zapadaj¹ niemal horyzontalnie i nie s¹ pociête uskokami, co sugeruje, ¿e ten frag ment
zapadliska przedkarpackiego nie uleg³ deformacjom tektonicznym. Natomiast deformacjom tektonicz-
nym, lokalnie bardzo intensywnym uleg³y ska³y Karpat zewnêtrznych i znajduj¹ce siê na nich ska³y
miocenu transgresywnego. To sugeruje, ¿e ska³y w badanym fragmencie Karpat zewnêtrznych ulega³y
deformacjom tektonicznym a¿ do póŸnego badenu, czyli po depozycji osadów mioceñskich i prawdo-
podobnie jeszcze póŸniej.

Dr Elwira Sienkiewicz, dr Micha³ G¹siorowski

Zapis Ma³ej Epoki Lodowej w osadach jeziornych Czarnego Stawu pod Rysami (Tatry) na podstawie
analizy okrzemek i szcz¹tków Cladocera, cz.2

W roku 2013 przewidziane by³o datowanie metod¹ o³owiu 210 osadów jeziornych z Czarnego
Stawu pod Rysami (CSR) i wyodrêbnienie okresu Ma³ej Epoki Lodowej, a tak¿e okreœlenie zmian w ro-
zwoju fito- i zooplanktonu jakie zachodzi³y w tym czasie. Rozwój okrzemek i wioœlarek oznaczonych w
ca³ym rdzeniu CSR (ostatnie 1700 lat) zosta³ opisany w ramach sprawozdania z zadania statutowego w
2012 r. MEL nie zaznaczy³a siê w szczególny sposób w osadach jeziornych CSR. Zarówno rozwój fauny 
i flory, jak równie¿ wartoœci odtworzonego pH i ca³kowitego fosforu na podstawie okrzemek by³y
stabilne i nie wykazywa³y szczególnych zmian w tym okresie. Sta³e warunki œrodowiska potwierdzaj¹
tak¿e wyniki analiz izotopowych (d13C), TOC i stosunek C/N. 
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Dr Elwira Sienkiewicz, dr Micha³ G¹siorowski

Wspó³czesne zmiany œrodowiska wodnego zapisane w osadach jeziornych jeziornych Kurtkowca
w Tatrach na podstawie analiz paleobiologicznych, geochemicznych i izotopowych, cz.1

Na rok 2013 zaplanowany by³ tylko wyjazd w Tary i pobór rdzenia osadów z jeziora Kurtkowiec.
Osady o mi¹¿szoœci 49 cm zosta³y pobrane w marcu przy pomocy próbnika grawitacyjnego typu Kajak
i podzielone w terenie co 1 cm na poszczególne badania. Analizy paleobiologiczne, chemiczne, izoto-
powe oraz datowanie osadów metod¹ o³owiu 210 przewidziane s¹ w latach póŸniejszych.

Prof. dr hab. Ewa S³aby, mgr Katarzyna Lisowiec

Dystrybucja i ewolucja sk³adników lotnych w hybrydalnych systemach plutonicznych, cz.1

Cel badania. Fluor, chlor i woda to najbardziej pospolite sk³adniki lotne wystêpuj¹ce w magmach.
Odgrywaj¹ one istotn¹ rolê w procesie ich generowania jak i dyferencjacji. Okreœlenie zawartoœci sub-
stancji lotnych ma równie¿ kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu problemu interakcji stopów. Plu-
tony o mieszanym pochodzeniu (hybrydalne) czerpi¹ stopy z co najmniej dwóch Ÿróde³, p³aszcza i sko-
rupy. Ich formowanie w okresie wczesnej ewolucji Ziemi i okresach po niej nastêpuj¹cych wydaje siê
byæ podobne w zakresie mechanicznej interakcji stopów. Natomiast na skutek braku wystarczaj¹cej
iloœci informacji dotycz¹cej zawartoœci substancji lotnych w p³aszczu i skorupie na etapach wczesnej
i póŸniejszej ewolucji Ziemi, niektóre z mechanizmów chemicznej interakcji s¹ nadal niewyjaœnione lub
ich interpretacja jest kontrowersyjna. Celem niniejszego zadania badawczego jest okreœlenie dystrybucji 
i ewolucji sk³adników lotnych w co najmniej dwóch plutonach hybrydalnych, Archaicznym i post-
Archaicznym z pomoc¹ analizy amfibolu, biotytu, apatytu, skalenia oraz wystêpuj¹cych w nich inkluzji
stopowych. 

Opis realizowanych prac. Wykonano analizy EMPA apatytów, amfiboli i biotytów w celu ozna-
czenia substancji lotnych, oraz analizy IR skaleni dla oznaczenia wody w strukturze skaleni (razem
ponad 550 oznaczeñ). Nie uda³o siê zanalizowaæ inkluzji stopowych (zbyt drobne). 

Opis najwa¿niejszych osi¹gniêæ. Bazuj¹c na dostêpnych modelach rozdzia³u pierwiastków: mine-
ra³/stop, minera³/fluid, stop/fluid wykonana ocena zawartoœci sk³adników lotnych w stopach p³aszczo-
wych i skorupowych. Sk³ad ten w sposób znacz¹cy ró¿nicuje oba œrodowiska. W œwietle najnowszych
badañ nad recyklingiem skorupy we wczesnych etapach ewolucji Ziemi, dane uzyskane s¹ cennym
materia³em publikacyjnym. Pokazuj¹ one bowiem dywersyfikacjê obu œrodowisk jako œrodowisk hy-
brydalnych. Na podstawie przeprowadzonej rekonstrukcji, okreœlona zosta³a linia ewolucji stopów (liq -
uid line of de scent) oraz kolejne etapy interakcji obu stopów. 

Wykorzystanie uzyskanych wyników. Przygotowywana jest publikacja pokazuj¹ca mechanizmy
interakcji stopów archaicznych.

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

Rekonstrukcja rozwoju jezior tropikalnych (Meksyk) na podstawie sukcesji subfosylnej fauny
Cladocera, cz.1

W roku 2013 rozpoczêto pionierskie badania szcz¹tków fauny Cladocera zdeponowanych w osa-
dach zbiorników tropikalnych na obszarze Meksyku. Opracowanie subfosylnych Cladocera jako sk³ad-
nika jezior tropikalnych, uzupe³ni dane nie tylko nt. taksonomii wioœlarek, ale pozwoli równie¿ na
poznanie regionalnych i lokalnych zmian klimatycznych, jakie zachodzi³y w regionie tropikalnym od
czasów deglacjacji. 

W br. badaniami objêto holoceñskie osady jeziora Tcambaro (Cen tral Mex ico) zawieraj¹ce sub-
fosylne Cladocera. Osady opisano pod wzglêdem litologicznym, geochemicznym, wydatowano metod¹
wêgla C-14 i wykonano analizy: subfosylnych Cladocera, py³ku roœlin oraz okrzemek.

W osadach stwierdzono szcz¹tki Cladocera nale¿¹cych do 3 rodzin: Bosminidae, Daphniidae i
Chydoridae. Na podstawie wyników dokonano rekonstrukcji stanu trofii wody, wp³ywu czynnika kli-
matycznego oraz antropogenicznego – od okresu inicjalnego do czasów wspó³czesnych i wydzielono 4
g³ówne fazy rozwoju jeziora: 
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Faza 1 (806–454 cm, ca. 9.2–6.2 kyr cal BP) – obecnoœæ form planktonowych i litoralnych. Domi-
nuj¹cym gatunkiem by³ Bosmina longirostris wskazuj¹c na eutroficzne warunki w jeziorze. 

Faza 2 (454–372 cm, ca. 6.2 –5.3 kyr cal BP) – okres transformacji, w jeziorze wystêpowa³y je-
dynie gatunki litoralne, sugeruje to niski stan wody.

Faza 3 (372–116 cm, ca. 5.3–0.68 kyr cal BP) – spadek frekwencji i liczebnoœci gatunkowej Cla-
docera prawdopodobnie w tym czasie woda by³a uboga w substancje od¿ywcze i mia³a charakter oligo-
troficzny.

Faza 4 (116–1 cm, 680 cal BP do dziœ) – ponowny, stopniowy, wzrost frekwencji Cladocera
zarówno osobników jak i gatunków. Wskazuje to na wzbogacenie wody w nutriety i tym samym wzrost
trofii w jeziorze. Generalnie wzrost trofii wód, na badanym obszarze, jest korelowany ze wzrostem
gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka, która zw³aszcza w okresie w ostatnich 500 latach znacznie siê
uaktywni³a.

W br. pobrano równie¿ próbki wód z 8 jezior typu cenote w celu okreœlenia wspó³czesnego zoo-
planktonu. Jeziora te zbadane przez N. Smirnova w latach 60. charakteryzowa³y siê wysok¹ oligotrofi¹.
Wspó³czeœnie sta³y siê atrakcj¹ turystyczn¹ i mo¿na podejrzewaæ, ¿e ich stan troficzny uleg³ zmianom.
Okreœlenie obecnego sk³adu gatunkowego Cladocera pozwoli wnioskowaæ o skutkach aktywnoœci
turystycznej na stan cenote. 

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ. dr Mariusz Paszkowski, dr. hab. Arkadiusz Derkowski,
dr Marek Szczerba , dr Aneta Anczkiewicz , mgr Micha³ Banaœ , dr Tadeusz Kawiak 

Metodyka badañ historii termicznej basenów w oparciu o wieki trakowe i wieki K-Ar oraz pomiary
rentgenograficzne illitu-smektytu, cz. 5

Rok 2013 poœwiêcono g³ównie na prace redakcyjne:
1) ostateczna redakcja: Derkowski A., Bristow T.F., Wam pler J.M., Œrodoñ J., Marynowski L.,

Elliott W.C. and Cham ber lain C.P. (2013) Hy dro ther mally-driven diagenesis of the Ediacaran Dous
hantuo For ma tion in Yang tze Gorges area (South China). Geochimica et Cosmochimica Acta 107,
279–298.

2) ostateczna redakcja: Œrodoñ J., Drygant D.M., Anczkiewicz A.A. and Banaœ M. (2013) Ther mal
his tory of the Si lu rian in the Podolia seg ment of the SW mar gin of the East Eu ro pean Craton in ferred
from com bined XRD, K-Ar, and AFT data. Clays and Clay Min er als 61, 107–132. 

3) ostateczna redakcja: Anczkiewicz A., Œrodoñ J. and Zattin M. (2013) Ther mal his tory of the
Podhale ba sin in the In ter nal West ern Carpathians from the per spec tive of ap a tite fis sion track anal y ses.
Geologica Carpathica 64, 151–161. 

4) pe³na redakcja: Wil liams L., Œrodoñ J., Huff W., Clauer N., Hervig R. (2013) Light el e ment dis -
tri bu tions (N, B, Li) in Bal tic Ba sin bentonites re cord or ganic sources. Geochimica et Cosmochimica
Acta 120, 582–599. 

5) pe³na redakcja: Zorski T., Jarzyna J., Derkowski A., Œrodoñ J. (2013) Geofizyka otworowa w
dobie poszukiwañ gazu w ³upkach. Przegl¹d Geologiczny 61, 424–434.

6) ostateczna redakcja: Œrodoñ J. (2013) Iden ti fi ca tion and Quan ti ta tive Anal y sis of Clay Min er als.
Rozdzia³ 2.2 w Hand book of Clay Sci ence, De vel op ments in Clay Sci ence 5, F. Bergaya and G. Lagaly,
eds., Elsevier, pp. 25–50.

7) ostateczna redakcja: Derkowski A., Szczerba M., Œrodoñ J. and Banaœ M. Ra dio genic Ar re ten -
tion in re sid ual sil ica from acid-treated micas. Geochimica et Cosmochimica Acta (praca zaakceptowana 
do druku).

8) wstêpna redakcja: £okas E., Bartmiñski P., Wachniew P., Mietelski J.W. , Kawiak T., Œrodoñ J.
Sources and ac cu mu la tion of ar ti fi cial radionuclides in soils at a High Arc tic site (SW Spitsbergen) (w
przygotowaniu).

Ponadto kontynuowane by³y prace terenowe (pobór prób) i badania rentgenograficzne prób i³ow-
ców i bentonitów dewoñskich i sylurskich z terenu Gór Œwiêtokrzyskich, prowadzone pod k¹tem rekon-
strukcji historii termicznej tego obszaru oraz powi¹zane z t¹ problematyk¹ badania mineralogiczne
permskiej strefy wietrzenia dolno karboñskiej serii czarnych i³owców ods³oniêtej w kamienio³omie
Kowala.
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Dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr Przemys³aw Gedl

Biostratygrafia i paleogeografia eocenu i oligocenu SE Polski i NW Ukrainy w oparciu o cysty
dinoflagellata, cz. 2

W 2013 r. kontynuowano badania z roku poprzedniego. W roku sprawozdawczym wykonano
badania terenowe prowadzone g³ównie w obszarze od Roztocza na po³udniu a¿ po pó³nocne obrze¿enia
Wy¿yny Lubelskiej. Pozyskano materia³ zarówno z ods³oniêæ powierzchniowych, jak i z p³ytkich
otworów wiertniczych oraz rdzeni odwiertów g³êbokich. Materia³ w liczbie ok. 120 prób poddano
maceracji palinologicznej. 

W 2013 r. przeprowadzono kilkanaœcie tysiêcy analiz taksonomicznych. W ich wyniku potwier-
dzono obecnoœæ morskiej transgresji na Roztoczu, której wiek datowano na œrodkowy (póŸny barton)
i póŸny (wczesny priabon) eocen. Jedyny zapis tej transgresji wystêpuje w tzw. rowie So³okiji w postaci
30–40 m mi¹¿szoœci piasków glaukonitowo-kwarcowych. Charakteryzuje je wyraŸna dwudzielnoœæ:
ni¿sza czêœæ jest wapnista, górna – bezwapnista. Analiza zespo³ów dinocyst wskazuje na bartoñski wiek
sp¹gowej czêœci oraz dolnej czêœci interwa³u bezwapnistego, najprawdopodobniej korelowanego z zon¹
nannoplanktonow¹ NP17. Jedynie najwy¿szy frag ment sukcesji reprezentuje priabon. Analiza paleo-
œrodowiskowa wskazuje, ¿e morze bartoñskie, które wkroczy³o na teren Roztocza by³o zbiornikiem
p³ytkim, lecz stosunkowo rozleg³ym, charakteryzuj¹cym siê wodami o pe³nym zasoleniu i du¿ej energii.
Maksimum g³êbokoœci osi¹gniête we wczesnej fazie ulega³o stopniowemu sp³ycaniu odzwierciedlone
poprzez spadek zró¿nicowania zespo³ów dinocyst i pojawienie siê form typowych dla œrodowiska
przybrze¿nego. W koñcowej fazie istnienia basenu bartoñskiego zaznacza siê jego izolacja i spadek
zasolenia. Kolejna, krótkotrwa³a faza transgresji mia³a miejsce we wczesnym priabonie: zbiornik morski 
by³ jednak znacznie p³ytszy, szybko uleg³ wys³odzeniu.

Z transgresj¹ wczesnopriaboñsk¹ nale¿y najprawdopodobniej wi¹zaæ osady morskie wystêpuj¹ce
pod przykryciem miocenu w zapadlisku przedkarpackim: tutaj przechodz¹ one ku górze w utwory ba-
gienne. Zalew bartoñski wydaje siê byæ powi¹zany z basenem karpackim – na co wskazuje wiele wspól-
nych form. Nie mo¿na jednak wykluczyæ istnienia po³¹czeñ z basenem ukraiñskim. Natomiast zalew
priaboñski byæ mo¿e jest zwi¹zany z pó³nocn¹ czêœci¹ basenu epikontynentalnego w Polsce co sugeruje
wstêpne badania dinocyst znalezionych w bie¿¹cym roku w formacji z Siemienia.

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

Zespo³y mikroskamienia³oœci jako wskaŸniki paleoœrodowisk morskich jury i kredy strefy
tetydzko-atlantyckiej, cz. 2

Badania w 2013 roku koncentrowa³y siê konsekwentnie na górnokredowych zespo³ach mikroska-
mienia³oœci pó³nocnego proto-Atlantyku, wystêpuj¹cych w osadach mu³owców i piaskowców Morza
Barentsa oraz Morza Norweskiego. Analizujemy zespo³y otwornic oraz dinocyst. Nadrzêdnym celem
zadania jest rekonstrukcja zmian paleoœrodowiska strefy subarktycznej w rejonie przesmyku morskiego
pomiêdzy stref¹ atlantydzko-tedydzk¹, a stref¹ arktyczn¹ w czasie póŸnej kredy przy u¿yciu metod
mikropaleontologicznych. Ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci datowania badanych osadów zapro-
ponowaliœmy skorelowane zonacje oparte na ostatnich pojawieniach cyst bruzdnic dla obszarów Morza
Barentsa i Morza Norweskiego. W badanych osadach udokumentowaliœmy wystêpowanie interwa³ów
albu–cenomanu, turonu–koniaku oraz górnego kampanu–dolnego mastrychtu, przykrytych nadleg³ymi
osadami paleogenu. Interwa³y te oddzielone s¹ lukami stratygraficznymi. W bogatym zespole dinocyst,
opisaliœmy nowy gatunek Heterosphaeridium bellii Radmacher i in. (2013), charakteryzuj¹cy siê maso-
wym wystêpowaniem i istotnym znaczeniem biostratygraficznym i paleoœrodowiskowym. W tej czêœci
zadania opublikowano dwie prace i z³o¿ono do druku kolejn¹. 

Badania mikroskamienia³oœci jurajskich znajduj¹ siê w fazie wstêpnej, w której wykonano badania
terenowe, maj¹ce na celu znalezienie najstarszych wczesnojurajskich osadów typu “rosso ammonitico”
w strefie subbetyckiej. Wapienie i margle tej facji prawdopodobnie zawieraj¹ najstarsze zespo³y otwor-
nic planktonicznych oraz unikalne zespo³y otwornic bentonicznych. Zlokalizowano trzy pro file od
pliensbachu do aalenu, z których opróbowano dwa ods³oniêcia w rejonie Iznalloz oraz Colomera w An-
daluzji. Prace badawcze w tym zadaniu s¹ kontynuowane przy wspó³pracy z miêdzynarodowym zes-
po³em mikropaleontologów.
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Dr hab. Jaros³aw Tyszka, Dr in¿. Pawe³ Topa

Metodyka i narzêdzia analizy iloœciowej morfoprzestrzeni teoretycznej otwornic, cz. 2

Zajmujemy siê opracowaniem modelu morfogenezy szkieletu otwornic oraz jego now¹ imple-
mentacj¹, która stanie siê innowacyjnym narzêdziem do rozwi¹zywania problemów badawczych na
styku nauk paleobiologicznych i paleoceanograficznych. Morfoprzestrzeñ teoretyczna otwornic wy-
maga analizy iloœciowej jej rezultatów. W przypadku morfologii otwornic, wynikiem symulacji s¹
wirtualne œcianki, komory i ujœcia, które posiadaj¹ swoje w³asnoœci geometryczne oraz po³o¿enie w
przestrzeni. Do najwa¿niejszych funkcjonalnych w³asnoœci skorupek otwornic nale¿¹: powierzchnia i
gruboœæ komór oraz ich objêtoœæ. W³asnoœci te zmieniaj¹ siê wraz z ontogenetycznym wzrostem szkie-
letu otwornic. Po³o¿enie komór w przestrzeni definiowane jest na podstawie po³o¿enia ostatniego ujœcia, 
które jest wyznaczane poprzez algorytm minimalizacji odleg³oœci pomiêdzy ujœciami. Algorytm ten
powoduje wystêpowanie nieliniowych zmian po³o¿enia komór. Trwaj¹ tak¿e prace nad nowym mode-
lem morfogenezy komór otwornic, opartym na zastosowaniu metod wykorzystywanych podczas symu-
lacji p³ynów z³o¿onych. Metody te powinny w lepszy sposób odzwierciedliæ procesy zachodz¹ce pod-
czas formowania i kalcyfikacji nowej komory. Badania opieraj¹ siê na wspó³pracy z naukowcami z Ins-
tytutu im. Alfreda Wegenera (AWI).

Dr hab. Hubert Wierzbowski

Analiza pierœcieni przyrostowych w rostrach belemnitów jurajskich, cz. 3

Drobne pierœcienie przyrostowe uwidaczniaj¹ce siê po trawieniu wypolerowanych przekrojów ros- 
trów belemnitów œrodkowojurajskich z rodziny Mesohibolitidae (dawna nazwa – “Belemnopseidae”)
z gatunków: Hibolithes jurensis, Pachybelemnopsis fusiformis i Pachybelemnopsis “subhastatus” by³y
analizowane w celu okreœlenia wieku i tempa wzrostu wymar³ych belemnitów. Pierœcienie przyrostowe
wystêpuj¹ce w rostrach belemnitów s¹ interpretowane jako dobowe, poprzez analogiê z powszechnie
obserwowan¹ okresowoœci¹ tworzenia siê stref przyrostowych wystêpuj¹cymi w szkieletach wspó³czes- 
nych g³owonogów. Na podstawie pomiarów liczby pierœcieni stwierdzono, i¿ d³ugoœæ ¿ycia badanych
belemnitów wynosi³a ok. 1 roku, co odpowiada œredniej d³ugoœci ¿ycia wspó³czesnych kalmarów, m¹tw
i wiêkszoœci oœmiornic. Krótka d³ugoœæ ¿ycia jurajskich belemnitów ogranicza mo¿liwoœæ wykorzys-
tania ich zapisu geochemicznego jako wskaŸnika d³ugofalowych zmian paleoœrodowiskowych. Krótko-
okresowa cyklicznoœæ (2–8 dni) tempa wzrostu stwierdzona w badanych rostrach belemnitach jest wi¹-
zana ze zmianami aktywnoœci metabolicznej. Drobne zmiany diaganetyczne rostrów, uwidaczniaj¹ce siê 
podczas badañ katodoluminescencyjnych, nie maj¹ wp³ywu na widocznoœæ pierœcieni przyrostowych
rostrów. 

Dr hab. Hubert Wierzbowski, mgr Agnieszka Arabas

Rekonstrukcja œrodowiska jury œrodkowej i póŸnej pieniñskiego pasa ska³kowego w oparciu
o badania zapisu izotopowego wêgla i tlenu skamienia³oœci kalcytowych, cz. 3

W ramach zadania statutowego ING PAN o akronimie “Izotopy pps”, przeprowadzono analizê
sk³adu izotopowego tlenu i wêgla oraz zawartoœci pierwiastków œladowych w ska³ach wêglanowych i w
kalcytowych rostrach belemnitów. Badany materia³ pochodzi³ z ods³oniêæ utworów jury œrodkowej i
górnej pieniñskiego pasa ska³kowego. 

Opróbowano nastêpuj¹ce stanowiska: nieczynny kamienio³om w Kamience (S³owacja, najwy¿szy
aalen–najni¿szy bajos), ods³oniêcie w Niedzicy-Podmajerzu (bajos–ba ton) oraz Stankow¹ Ska³ê w
Zaskalu ko³o Szaflar (oksford–tyton). W wymienionych ods³oniêciach zebrano równie¿ amonity, które
pomog³y w ustaleniu dok³adniejszej stratygrafii profili. Stan zachowania skamienia³oœci oceniono na
podstawie analizy katodoluminescencyjnej. Próbki, które wykazywa³y czerwono-¿ó³t¹ katodolumines-
cencjê, zosta³y odrzucone. W wielu przypadkach mo¿liwe by³o usuniêcie zmienionych diagenetycznie
czêœci rostrów.

Drugim etapem selekcji dobrze zachowanych skamienia³oœci by³o wykonanie analizy sk³adu che-
micznego metod¹ ICP OES (“In duc tively Cou pled Plasma Op ti cal Emis sion Spektrometry” – optyczna
spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzê¿onej). Próbki o zawartoœci ¿elaza
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poni¿ej 200 ppm, manganu poni¿ej 100 ppm oraz strontu powy¿ej 900 ppm, uznano za dobrze zacho-
wane. Wyselekcjonowane próbki rostrów belemnitów oraz próbki skalne poddano analizie sk³adu izoto- 
powego wêgla i tlenu. 

Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na wzrost wartoœci d13C wêglanów w œrodkowym
oksfordzie, co odpowiada globalnym trendom zmian wartoœci d13C morskich wêglanów. Zmiany te
prawdopodobnie zwi¹zane s¹ z globaln¹ transgresji i kryzysem sedymentacji wêglanowej w oceanach.
Wartoœci d18O górnojurajskich rostrów belemnitów spadaj¹ od oko³o 0,5‰ VPDB w œrodkowym
oksfordzie do oko³o –0,8‰ VPDB w dolnym kimerydzie. Wskazuje to na wzrost temperatury wody od
oko³o 10,1°C w œrodkowym oksfordzie do oko³o 15,2°C we wczesnym kimerydzie w pieniñskim
basenie ska³kowym. Koreluje siê to z postulowanym globalnym ociepleniem klimatu w tym okresie.
Zmiany wiekowe stosunków Mg/Ca rostrów belemnitów koreluj¹ siê wahaniami wartoœci d18O tych
skamienia³oœci, co jest dodatkowym potwierdzeniem zmian temperatury wody w badanym basenie
morskim.

Prof. dr hab. Andrzej ¯elaŸniewicz

Tektonika strefy granicznej pasma Zabøehu i pasma Nového Mìsta w Sudetach, cz. 2

O ile granica miêdzy ska³ami pasma Nového Mìsta i ska³ami formacji stroñskiej jest wyraŸnie
wyznaczona przez uskok Ole¹nice-Uhøinov, o tyle granica ze ska³ami pasma Zabøehu jest mniej czy-
telna. Zapewne dlatego przyjmowano, ¿e ska³y pasma Nového Mìsta przechodz¹ lateralnie w g³êbiej
zmetamorfizowane ska³y pasma Zabøehu. Jednak¿e ska³y obu pasm ró¿ni¹ siê nie tylko stopniem
metamorfizmu, ale tak¿e – jak to stwierdzi³em w roku poprzednim – pocz¹tkowo wyraŸnie odmienn¹
ewolucj¹ strukturaln¹. Ujednolicenie nast¹pi³o w re¿imie transpresyjnym prawoskrêtnym, wywo³anym
finalnym zamkniêciem oceanu reickiego. Hipotezê, ¿e obie jednostki nale¿¹ do odrêbnych terranów
zespo³u armorykañskiego testowano w roku 2013 dalszymi badaniami strukturalnymi oraz geochrono-
logicznymi. Stwierdzono, ¿e wk³adki kwaœnych wulkanitów w szarog³azowym protolicie ska³ pasma
Zabøehu ze strefy granicznej powsta³y w czasie ~ 580–570 Ma (badania U-Pb SHRIMP cyrkonów),
natomiast kwaœne metawulkanity w grupie Nového Mìsta intrudowa³y w czasie ~500 Ma. Wyniki te
potwierdzaj¹ tezê o odrêbnoœci obydwu jednostek oraz neoproterozoiczny wiek protolitu przynajmniej
czêœci ska³ pasma Zabøehu. S³abo zdeformowane, póŸnotektoniczne granodioryty, wystêpuj¹ce w gru-
pie Zabøehu w pobli¿u granicy z grup¹ Nového Mìsta u¿yto do wyznaczenia wieku tektonicznego
zestawienia obu jednostek. Obecnoœæ dwóch populacji cyrkonów w tych ska³ach wskazuje, ¿e tworzenie 
siê magm granitoidowych rozpoczê³o siê w czasie ~360 Ma, a zakoñczy³o w ~335 Ma. Daty te s¹ zgodne
czasowo z wydarzeniami zanotowanymi w strefie Starého Mìsta – szwie tektonicznym pozosta³ym po
oceanie Rei. Przyjêto, ¿e daty ~360 Ma wyznaczaj¹ wczesne sta dia kolizji oraz pocz¹tek granitoidowego 
magmatyzmu wynikaj¹cego z pogrubiania skorupy, a daty ~335 Ma wyznaczaj¹ ich finalne umiejsco-
wienie w skorupie przy koñcu lub po zakoñczeniu jej deformacji (324 Ma) wywo³anych kolizj¹. Szcze-
gó³owe obserwacje terenowe, sukcesja struktur i wskaŸniki kinematyczne dokumentuj¹ obecnoœæ zloka- 
lizowanych stref skoœnego œcinania prawoskrêtnego, na³o¿onych na starsze struktury linijne, które
ulegaj¹ rotacji w obrêbie tych stref do orientacji zgodnej z ich granicami, przy czym regionalny uk³ad
tych stref ma charakter wachlarzowaty. Dane te pozwalaj¹ na wysnucie wniosku, ¿e w strefie kontaktu
pasm Zabøehu i Nového Mìsta koñcowe fazy deformacji kolizyjnych dokona³y siê w dekstralnym
re¿imie transpresyjnym, co doprowadzi³o do tektonicznego wyklinowania jednostki Nového Mìsta
pomiêdzy pasmem Zabøehu a kopu³¹ orlicko-œnie¿nick¹.
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IV. PROJEKTY BADAWCZE

PROJEKTY BADAWCZE ZAKOÑCZONE W 2013, REALIZOWANE W INSTYTUCIE

Eksperymentalne opracowanie nowej metody odsalania wysoko zmineralizowanych roztworów
wodnych w celu precyzyjnego oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2H/1H w wodach
podziemnych
MNiSW: N N525 461036
Kierownik projektu: dr Adam Porowski
Data rozpoczêcia: 13.05.2009, data zakoñczenia: 12.01.2013

Grant zakoñczy³ siê zg³oszenim patentowym pt. “Sposób odsalania wysoko zmineralizowanych
roztworów wodnych do oznaczania stosunków izotopowych 18O/16O i 2H/1H w wodach podziem-
nych”.

Ewolucja œrodowisk l¹dowych kajpru Górnego Œl¹ska jako biotopów krêgowców 
MNiSW: N N307 117037 
Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Racki
Data rozpoczêcia: 4.11.2009, data zakoñczenia: 31.12.2013

Nadrzêdnym celem projekt by³o wszechstronne opracowanie sukcesji kajpru œl¹skiego – a tym
samym stworzenie szczegó³owej czasowo-œrodowiskowej osnowy, niezbêdnej do wiarygodnych badañ
ewolucji unikatowych zespo³ów i biotopów krêgowców wczesnomezozoicznych (w tym pierwszych
dinozaurów), wystêpuj¹cych w rozproszonych ods³oniêciach (Krasiejów, Lisowice - Lipie Œl¹skie,
WoŸniki, Porêba; Fig. 1). Znaleziska w cmentarzyskach typu Lagerstätten okazuj¹ siê mieæ trudn¹ do
przecenienia wartoœæ naukow¹, ale ich znaczenie niezmiennie obni¿a³y niepewne korelacje stratygra-
ficzne – konsekwencj¹ tego stanu rzeczy s¹ przede wszystkim kontrowersje na temat wieku ww. stano-
wisk, np. ró¿nie datowany profil Lipia Œl¹skiego (noryk, Szulc i in., 2006; wczesny retyk, Dzik i in.,
2008a, 2008b; por. Œwi³o i in. 2014). Sytuacja taka narzuca³a potrzebê podjêcia interdyscyplinarnych
badañ nad osadami górnego triasu Œl¹ska w ca³ym pasie wychodni na przestrzeni 80 km. 

W opracowanie koñcowym przedstawiono zagadnienia: 
Kartograficzna dokumentacja wybranych wychodni kajpru, z wykorzystaniem metod fotointerpreta-
cyjnych i geofizycznych
Prace wiertnicze 
Badania sedymentologiczne
Analizy palynostratygraficzne
Badania paleontologiczne
Analizy magnetostratygraficzne
Litostratygrafia

Dziêki pracom Szulca (2005, 2007) i Szulca i in. (2006), dobr¹ podstawê korelacji w obrêbie
sukcesji kajpru stanowi ogólny podzia³ litostratygraficzny, maj¹cy wydŸwiêk klimatostratygraficzny,
ale uzupe³niony datowaniami palynostratygraficznymi i korelacj¹ mag neto stratygraficzn¹.

Typ rytmiki depozycji w obrêbie formacji grabowskiej by³ przypuszczalnie stymulowany cyrku-
lacj¹ monsunow¹ obejmuj¹c¹ marginaln¹ strefê Tetydy. W noryku dosz³o do niewielkiego zwilgot-
nienia klimatu, co widaæ w charakterze sedymentacji i zaniku precypitacji ewaporatów, typowej dla
œrodowisk typu playa (Szulc i in. 2006; Jewu³a 2010). To w³aœnie wilgotny klimat sprzyja³ bujnemu
rozwojowi biocenoz l¹dowych z krêgowcami. Trwa³a zmiana warunków klimatycznych na pluwialne,
zwi¹zana z dryftem obszaru œrodkowoeuropejskiego poza strefê subtropikalnej konwergencji, cechuje
dopiero retyk, co znajduje swój wyraz nie tylko w zmianach rzecznego systemu depozycyjnego z nisko
na wysoko energetyczny (por. Gruszka i Zieliñski 2005, Szulc i in. 2006), ale tak¿e w dominacji
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procesów wietrzeniowych zapisanych w pokrywach kaolinowych (por. Wiewióra i Wierzbicki 1977). 
Taki model stratygraficzno-facjalny pozwala przede wszystkim na lepsze datowanie dwóch pozio-

mów brekcji kostnych:
Stanowisko w Krasiejowie odpowiada przysp¹gowej czêœci formacji z Grabowej i ni¿szym pozio-

mom noryku (por. Szulc 2005, 2007; Becker i in. 2008). Lokalny charakter nagromadzeñ kostnych
sugeruje specyfikê biotopu w rejonie opolskim, np. obecnoœæ stref podmok³ych w pobli¿u rzek p³yn¹-
cych z Sudetów.

Pozosta³e stanowiska krêgowcowi s¹ w przybli¿eniu jednowiekowe i odpowiadaj¹ pulsowi plu-
wialnemu w póŸnym noryku (?preludium do humidnego wieku retyku), zapisanemu w masowych
nagromadzeniach detrytusu roœlinnego, wêgla drzewnego, a nawet ca³ych pni drzew (Sulej i in. 2012) w
górnym koœcionoœnym interwale formacji grabowskiej, bezpoœrednio poni¿ej ogniwa wapienia woŸ-
nickiego. 

Obserwacje w niniejszym projekcie generalnie nie potwierdzi³y pogl¹dów o wielkoskalowych
lukach w górnym triasie epikontynentalnym Polski, przedstawionych przez Becker i in. (2008). Wska-
zuj¹ te¿ raczej na endemiczny charakter biocenoz krêgowcowych ni¿ na unikatowe okna tafonomiczne
(por. Racki 2010; Bodzioch i Kowal-Linka 2012). 

Wyniki grantu bêd¹ opublikowane jako numer tematyczny Annales Societatis Geologorum Polo-
niae po red. G. Rackiego i J. Szulca.

Geneza odwróconego metamorfizmu oraz jego zwi¹zek z g³ównymi strukturami tektonicznymi
centralnych Himalajów: Zachodni Sikkim, Indie.
MNiSW: N N307 082137
Kierownik projektu: dr hab. Rob ert Anczkiewicz
Data rozpoczêcia: 05.11.2009, data zakoñczenia: 04.05.2013

Prowincja Sikkim w NE Indiach po³o¿ona na granicy Nepalu, Chin i Butanu we wschodnich
Himalajach oferuje niezwyk³¹ mo¿liwoœæ œledzenia procesów przebiegaj¹cych w czasie metamorfizmu
sekwencji osadowych. W rejonie tym zachowa³a siê bardzo dobrze wykszta³cona sekwencja Barrove'a
od ska³ chlorytowo biotytowych w strukturalnie najni¿szej czêœci po inicjalne wytapianie zwi¹zane z de- 
kompozycj¹ muskowitu z zachowaniem wszystkich izograd poœrednich. Sekwencja ta jakoœciowo jest
znacznie lepiej wykszta³cona i dogodniejsza do badañ ni¿ klasyczny rejon w Szkocji, gdzie zosta³a ona
po raz pierwszy zdefiniowana. Rejon ten bez w¹tpienia w najbli¿szym czasie stanie siê “geologicznym
klasykiem”. Jego niezwyk³¹ cech¹ jest równie¿ to, ¿e ca³a sekwencja jest odwrócona tzn. ska³y najbar-
dziej zmetamorfizowane, znajduj¹ siê obecnie w najp³ytszym poziomie strukturalnym. Celem projektu
by³o zrozumienie procesów zachodz¹cych w tej strefie i przeœledzenie ich zwi¹zku z g³ównymi struktu-
rami himalajskimi oraz próba przetestowania istniej¹cych modeli kolizji Dekanu z Eurazj¹.

W czasie prowadzonych badañ wydatowaliœmy wszystkie izogrady, od granatowej po sylimani-
tow¹ i dalej do reakcji dekompozycji muskowitu w³¹cznie. Datowania Lu-Hf granatów w Niskich
Himalajach w Sikkimie da³o wieki miêdzy 10.6 a 16.8 Ma (od izogrady grantwoej do pierwszego
pojawienia siê stopu) z precyzj¹ indywidualnych wieków poni¿ej 2%. Pozwoli³o to na oszacowanie
czasu powstawania ca³ej sekwencji na ok. 6 Ma. Jednak¿e bior¹c pod uwagê sekwencjê Barrove'a w
konwencjonalny sposób, czyli do izogrady sylimanitowej, czas tworzenia siê tej sekwencji szacujemy na 
4.0±0.2 Ma, co jest wynikiem zbli¿onym dla szacunków przeprowadzonych na nieodwróconej sek-
wencji w Szkocji (Baxter et al. 2002). S¹ to jak dot¹d jedyne prace kwantyfikuj¹ce rozwój metaosadowej 
sekwencji w warunkach metamorfizmu regionalnego. Badanie przeprowadzone w ramach grantu s¹ jed-
nak pe³niejsze (datowanie wszystkich izograd) i du¿o bardziej precyzyjne. Wysoka precyzja uzyska-
nych dat mo¿e budziæ w¹tpliwoœci ze wzglêdu na nieznany czas krystalizacji pojedynczych kryszta³ów
granatu, który mo¿e wynosiæ nawet kilka lat. By oszacowaæ czas krystalizacji granatów, przeprowa-
dziliœmy datowania wysokiej rozdzielczoœci (osobne datowanie coraz m³odszych pow³ok granatu),
które wskazuj¹ na szybki (<0.5 Ma) synkinematyczny wzrost granatu. Jednoczeœnie uda³o nam siê
oszacowaæ drug¹ fazê wzrostu ok. 9.9±3.8 Ma. Jest to wiek zewnêtrznego brzegu, który reprezentuje
metamorficzny pik. Ni¿sza precyzja tego wieku jest zwi¹zana z Rayleighowsk¹ frakcjonacj¹ Lu w ba-
danych kryszta³ach, co uniemo¿liwia uzyskanie bardziej precyzyjnych dat. W konsekwencji uzyskane
daty s¹ przesuniête w stronê wczesnego, progresywnego wzrostu centrum granatów. Zatem nasze wieki
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odpowiadaj¹ krystalizacji granatu w warunkach izogrady granatowej. Rozk³ad wieków pokazuje, ¿e
przejœcie przez tê izogradê odby³o siê w ró¿nym czasie dla poszczególnych stref Barrove'a i by³o coraz
m³odsze w kierunku basenu przedgórskiego. Porównanie naszych datowañ wysokiej rozdzielczoœci z
datowaniami ze strefy granatowej wskazuje na quasi równoczesny pik termiczny we wszystkich strefach.

Progresywny wzrost granatu w Niskich Himalajach znakomicie odzwierciedla dystrybucja ciê¿-
kich pierwiastków ziem rzadkich, która a¿ do dolnej strefy MCT jest typowo Rayleighowska. Jednak¿e
powy¿ej tej strefy granaty zatracaj¹ regularnoœæ sk³adu chemicznego i w wyniku interakcji ze stopem
(Wysokie Himalaje tworz¹ niemal wy³¹cznie migmatyty i leukogranity) zegar Lu-Hf jest resetowany
praktycznie ca³kowicie. Demonstruje to porównanie uzykanych dat z opublikowanymi datami mona-
cytów. S¹ one w znakomitej zgodnoœci, a obecnoœæ inkluzji zwi¹zanych z topieniem w obu minera³ach
wskazuje, ¿e wieki reprezentuj¹ termiczny pik i okres wytapiania miêdzy 25 a 28 Ma. Przeprowadzone
przez nas datowanie U-Pb cyrkonów z wysokotemperaturowych ska³ Wysokich Himalajów w rejonie na 
pó³noc od Lachen da³o równie¿ zgodny wiek metamorfizmu 26.7±1.4 Ma. W tym te¿ rejonie wykarto-
waliœmy uskok normalny, aktywny w warunkach topienia. Datowania magmowych brzegów cyrkonów
obrastaj¹cych cyrkon metamorficzny w synekstensyjnych dajkach wype³niaj¹ych kliwa¿ osiowy fa³dów 
zwi¹zanych z normalnym œcinaniem, da³o rozpiêtoœæ wieków od 19 do 23 Ma. Taki przed³u¿ony czas
krystalizacji mineralnej w obecnoœci stopu jest doœæ powszechny. Zatem okres ten interpretujemy jako
czas normalnego œcinania wewn¹trz jednostki Wysokich Himalajów.

Ekshumacjê ska³ w badanym obszarze okreœliliœmy poprzez badania trakowe i (U,Th)-He. Najbar-
dziej u¿yteczna okaza³a siê analiza trakowa apatytów. Wiêkszoœæ analizowanych ska³ pokazuje sch³o-
dzenie poni¿ej ok. 120 °C miêdzy 12 a 5 Ma. Modelowanie rozk³adu d³ugoœci traków w próbach z Nis-
kich Himalajów wskazuje ponadto na bardzo szykie ch³odzenie w tym przedziale czasowym do tempe-
ratury ok. 80 °C po czym nast¹pi³o ma³e spowolnienie tempa ch³odzenia. Doœæ podobnie wygl¹da³a
najm³odsza historia ch³odzenia w Wysokich Himalajach, chocia¿ w próbach bardziej na pó³noc od
MCT, ekshumacja by³a nieco póŸniejsza i szybsza. Dane te sugeruj¹ dwie rzeczy: 1) W czasie wczes-
nego etapu ch³odzenia prawdopodobnie ci¹gle aktywna by³a nieci¹g³oœæ miêdzy obiema jednostkami,
najprawdopodopniej by³o to MCT i/lub uskok kruchopodatny w rejonie Manganu (opisywany jako
MCT-1 przez Catlos et al. 2004); 2) Od oko³o 5 Ma obie jednostki zanotowa³y spowolnienie tempa
ch³odzenia, co sugeruje mniejsz¹ aktywnoœæ tektoniczn¹. Ponadto, doœæ wyraŸnie zarysowuje siê trend,
pokazuj¹cy stopniowe skrócenie traków z pó³nocy na po³udnie. Wskazuje to na szybsze wypiêtrzanie
rejonów bli¿szch South Ti betan De tach ment.

Rezultaty termomechanicznego modelowania jakie przeprowadzili Faccenda et al. (2008) bardzo
dobrze odwzrorowuj¹ g³ówne dane geo- i thermo-chronologiczne uzyskane w naszych badaniach: 1)
Ró¿nice wieków metamorfizmu progresywnego w sekwencji Barrove'a; 2) inwersjê P, T jak i inwersjê
wieków; 3) kszta³t œcie¿ek PTt; 4) niemal równoczesne osi¹gniêcie piku metamorficznego przez ca³¹
sekwencjê; 5) Szybsze ch³odzenie ska³ wy¿szego stopnia metamorfizmu. Najwiêksz¹ dyskrepancj¹
miêdzy modelem a przedstawionymi danymi jest czas trwania metamorfizmu. Wed³ug naszych ustaleñ
powinien on byæ niemal dwukrotnie krótszy ni¿ by to wynika³o z modelu. Niew¹tpliwie dostarczone w
wyniku projektu ramy tektonometamorficzne w po³¹czeniu z niezwykle wysokiej jakoœci, spójnymi
danymi geochronologicznymi oraz termochronologicznymi pozwol¹ na udoskonalenie wielkoskalo-
wych modeli termomechanicznych.

Zapis przemian termalnych, uderzeniowych i zbrekcjowania w postakrecyjnej historii
meteorytu Pu³tusk
MNiSW: N N307 474838
Kierownik projektu: mgr Agata Krzesiñska
Data rozpoczêcia: 03.03.2010, data zakoñczenia: 03.09.2013

Meteoryt Pu³tusk nale¿y do zbrekcjowanych chondrytów H. Zbrekcjowanie zwi¹zane jest z proce-
sami akrecyjnymi prowadz¹cymi do zró¿nicowania strukturalnego ska³y oraz procesami impaktowymi
skutkuj¹cymi rozbiciem, mechanicznym rozdrobnieniem i przemieszczeniem materia³u z ró¿nych
obszarów cia³a macierzystego chondrytu. Zbrekcjowanie chondrytu Pu³tusk przejawia siê obecnoœci¹
materia³u typu H4/H5 i osadzonych w nim klastów typu H5 i H6, niesionych przez strefy kataklastyczne. 
Ponadto, obok genomiktycznych klastów, w brekcji obecne s¹ ksenolity typu CM 2.6.
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Akrecyjny metamorfizm zachodzi³ dwuetapowo. W pierwszym etapie – progresywnym, docho-
dzi³o do wzrostu dojrza³oœci strukturalnej materia³u, wzrostu rozmiaru ziarna i równowa¿enia sk³adu
chemicznego. Temperatury metamorficzne wynosi³y co najmniej 730°C dla ska³y typu petrograficznego 
H5 i H6 oraz 700°C dla ska³y typu H4/H5. Nastêpny etap – retrogresywny, doprowadzi³ do ponownego
równowa¿enia sk³adu chemicznego minera³ów. Pomimo zaawansowanych procesów metamorficznych, 
w chondrycie obecne s¹ niewielkie iloœci materia³u niezrównowa¿onego – H3.8. Obecnoœæ zlityfiko-
wanych fragmentów H3.8 w obrêbie ska³y macierzystej pozwala przypuszczaæ, ¿e niezrównowa¿ony
materia³ chondrytowy jest wci¹¿ obecny na ciele macierzystym. Niezrównowa¿ony charakter materia³u
wynika zarówno z warunków metamorficznych – niewystarczaj¹cych dla ca³kowitej wymiany dyfu-
zyjnej, jak równie¿ z pierwotnego sk³adu zagregowanego materia³u – znacz¹co ró¿nego od sk³adu ska³y
otaczaj¹cej. Na procesy akrecyjnego metamorfizmu na³o¿y³y siê efekty termiczne zwi¹zane z energi¹
impaktu. 

W meteorycie pu³tuskim zapisane s¹ œlady dzia³ania co najmniej trzech wydarzeñ impaktowych o
ró¿nej sile i charakterystyce. Najstarsze z nich (I1) zachodzi³o jeszcze w epoce akrecyjnej, póŸniejsze
(I2) jest prawdopodobnie zwi¹zane z czasem opóŸnionego wielkiego bombardowania (~3,7 Ga). Wyda-
rzenie najm³odsze (I3) jest mocno zanotowane w strukturze chondrytu, jednak wiek wydarzenia jest
trudny do okreœlenia. Najstarsze wydarzenie impaktowe I1, o sile S4-S5 doprowadzi³o do segregacji
stopu metalicznego i krzemianowego i ich inkorporacjê w pod³o¿e krateru impaktowego. Stygn¹cy stop
wywar³ wp³yw na póŸnoakrecyjn¹ historiê ska³y chondrytowej. 

Z wydarzeniem I1 i towarzysz¹cym mu odmieszaniem stopów metaliczno-siarczkowego i krze-
mianowego zwi¹zane by³o powstanie haplochondrytowych, monomineralnych enklaw o strukturach
magmowych, produktów lokalnej dyferencjacji i/lub frakcyjnej krystalizacji stopu krzemianowego, ¿y³
metalicznych oraz gruboziarnistych fosforanów. Z tym wydarzeniem ³¹czyæ mo¿na tak¿e rozleg³¹
deformacjê na ciele macierzystym chondrytów H, której œlady obserwowane s¹ np. w chondrycie
Kernouvé (Friedrich i in., 2013) i Portales Val ley (Ruzicka i in., 2005). Datowania dla powy¿szych
meteorytów wskazuj¹ na wiek deformacji I1 4,49 –4,54 Ga (Pinault i in., 1999; Ruzicka i in., 2005). 

Wydarzenie I2 o sile S5 zwi¹zane by³o z dzia³aniem silnej fali uderzeniowej, w pewnym oddaleniu
od krateru impaktowego powsta³ego na ciele macierzystym w wydarzeniu I1. Wydarzenie doprowadzi³o 
do wyrzucenia stopionego materia³u, inkorporacji w regolit i gwa³townego przech³odzenia stopu. Z tym
wydarzeniem ³¹czyæ mo¿na tak¿e powstanie powszechnie spotykanych brekcji impaktowych i suewi-
towych pochodnych chondrytom H (np. Swin dle i in., 2009; Wittmann i in., 2010). Bior¹c pod uwagê
wiek retencji gazów chondrytu Pu³tusk (Ganapathy i An ders, 1973; Mackiewicz i Ha³as, 2003) oraz
wiek brekcji impaktowych wydarzenie datowaæ mo¿na na 3,7 Ga. 

Wydarzenie I3 by³o wydarzeniem o wysokim tempie odkszta³cania i niskim udziale fali uderzenio-
wej (S2/S3). Doprowadzi³o ono do powstania rozleg³ych stref kataklastycznych i stref œcinania. Prze-
budowa strukturalna chondrytu odbywa³a siê przez procesy kruche, pó³kruche oraz zlokalizowane
topienie pseudotachylitowe. Procesowi kataklazy nie towarzyszy³a segregacja fazy metalicznej, ale za-
znaczy³a siê jej plastyczna deformacja. Najm³odsze wydarzenie impaktowe mog³o byæ zwi¹zane z ko-
lizj¹ cia³a macierzystego chondrytów H z fragmentem chondrytu wêglistego CM. Zainkorporowane w
obrêb strefy kataklastycznej ksenolity nosz¹ œlady przemian hydrotermalnych w stopniu 2.6, których
doœwiadczy³y zapewne przed wcieleniem do ska³y pu³tuskiej. Ich historia metamorficzna jest odmienna, 
ale nosz¹ zapis deformacji œciêciowej wspólnej z chondrytem Pu³tusk. 

Geochemia ró¿nych generacji cyrkonu jako wskaŸnik ich pochodzenia w zasadowych ska³ach
metamagmowych
MNiSW: N N307 474938
Kierownik projektu: dr Izabella Nowak
Data rozpoczêcia: 22.03.2010, data zakoñczenia: 21.09.2013

1. G³ównym celem projektu by³o odtworzenie warunków powstawania dwóch ró¿nych typów cyr-
konu (typy I i II) wystêpuj¹cych w metabazytach izerskich na podstawie szczegó³owych badañ geoche-
micznych i izotopowych pojedynczych kryszta³ów tego minera³u. Ustalenie pochodzenia cyrkonów
pozwoli³o na zweryfikowanie i wiarygodn¹ interpretacjê danych geochronologicznych uzyskanych we
wczeœniejszych badaniach oraz na poznanie szczegó³ów ewolucji magmowej protolitu metabazytów

IV. PROJEKTY BADAWCZE

30



i ich póŸniejszych przeobra¿eñ. W ramach projektu wykonano analizy koncentracji wybranych pier-
wiastków œladowych (Hf, Y, Ti) oraz REE jak równie¿ analizy stosunków izotopowych Hf i O w po-
jedynczych ziarnach cyrkonu z metabazytów i z otaczaj¹cych je gnejsów izerskich. Oznaczono stosunki
izotopowe Hf i O dla ca³ych ska³ w próbach metabazytów i gnejsów. W celu niezale¿nego wyznaczenia
wieku metamorfizmu metabazytów izerskich wykonano datowanie U-Pb pojedynczych ziaren tytanitu.

2. W roku 2013 przeprowadzono ostatni etap badañ geochemicznych cyrkonów, w ramach którego
wykonano analizy izotopowe Hf in situ w pojedynczych ziarnach cyrkonów typu I i II z metabazytów i w 
pojedynczych ziarnach cyrkonu z gnejsów izerskich. W ramach badañ geochemicznych ca³ych ska³
oznaczono stosunki izotopowe Hf wraz z koncentracjami Lu i Hf (ppm) oraz stosunki izotopowe O w
wybranych próbach metabazytów i gnejsów izerskich. 

3. Po wykonaniu ca³oœci planowanych badañ przygotowano opracowanie ze szczegó³owym przed-
stawieniem wyników w formie tekstowej i graficznej wraz z ich interpretacj¹. Na podstawie uzyskanych
wyników stwierdzono, ¿e cyrkony typu I i typu II z metabazytów izerskich ró¿ni¹ce siê wielkoœci¹,
barw¹, budow¹ zewnêtrzn¹ i strukturami wewnêtrznymi oraz reprezentuj¹ce ró¿ne generacje wiekowe
(~500 mln lat i starsze wieki w j¹drach dla cyrkonów typu I oraz ~370 mln lat dla cyrkonów typu II)
przedstawi³y wyraŸne ró¿nice zarówno w koncentracjach pierwiastków œladowych (Hf, Y, i Ti) i REE
jak i w stosunkach izotopowych O i Hf. 

Zawartoœci pierwiastków œladowych, koncentracje i przebieg profili REE oraz stosunki izotopowe
O (d18O = 6–9‰) i niskie dodatnie do ujemnych wartoœci eHf(t) w cyrkonach typu I s¹ charakterys-
tyczne dla cyrkonów tworz¹cych siê w magmach granitowych pochodz¹cych z przetopienia skorupy
kontynentalnej, a ich temperatury krystalizacji, uzyskane na podstawie koncentracji Ti (T=600–750°C),
s¹ zgodne z warunkami krystalizacji cyrkonu w magmie granitowej. Otrzymane wartoœci s¹ bardzo
zbli¿one, a nawet identyczne z danymi uzyskanymi dla cyrkonów z gnejsów izerskich. Te wyniki
wskazuj¹, ¿e cyrkony typu I krystalizowa³y w granitowym stopie magmowym i zosta³y w³¹czone w ob-
rêb magmy zasadowej w wyniku kontaminacji materia³em skorupowym w trakcie jej rezydowania w
skorupie kontynentalnej i podczas jej przemieszczania siê w wy¿sze partie w obrêb granitów i gnejsów
izerskich, a tym samym cyrkony typu I nie reprezentuj¹ wieku intruzji magmy zasadowej w granito-
gnejsy izerskie. Na nieznaczn¹ kontaminacjê magmy zasadowej ska³ami skorupy kontynentalnej wska-
zuj¹ równie¿ podwy¿szone wartoœci d18O i eHf uzyskane w analizach ca³ych ska³ dla metabazytów
izerskich. 

Cyrkony typu II przedstawi³y dwie grupy ró¿ni¹ce siê sk³adem izotopowym O i Hf oraz koncen-
tracjami i kszta³tem profili REE. Grupa cyrkonów typu II o p³aszczowych sygnaturach d18O (5.3±
0.3‰) przedstawi³a wysokie dodatnie wartoœci eHf(t), które odpowiadaj¹ cyrkonom tworz¹cym siê w
magmach p³aszczowych. Ich koncentracje REE o spójnym przebiegu linii na diagramie normalizowa-
nym dla chondrytów, charakteryzuj¹ siê zubo¿eniem w LREE i wzbogaceniem w HREE z wyraŸn¹
dodatni¹ anomali¹ Ce i ujemn¹ anomali¹ Eu. Cechy te w po³¹czeniu z homogenicznymi œrodkami i oscy- 
lacyjn¹ zonalnoœci¹ na brzegach tych cyrkonów s¹ typowe dla cyrkonów krystalizuj¹cych w maficznych 
stopach magmowych. Druga grupa cyrkonów typu II o ni¿szych od p³aszczowych sygnaturach d18O
(<5.0‰) i dodatnich, ale zró¿nicowanych wartoœciach eHf(t), przedstawi³a bardziej sp³aszczone œcie¿ki
REE o niespójnym przebiegu, wiêkszym wzbogaceniu w LREE i s³abo zaznaczaj¹c¹ siê dodatni¹
anomali¹ Ce w porównaniu do cyrkonów typu II o p³aszczowych sygnaturach d18O. Obni¿one wartoœci
d18O i zmiennie podwy¿szone koncentracje LREE zwykle charakteryzuj¹ cyrkony, które doœwiadczy³y
oddzia³ywania roztworów hydrotermalnych w swojej genezie. 

Wyniki te wskazuj¹, ¿e cyrkony typu II krystalizowa³y w magmie zasadowej tworz¹cej metabazyty 
izerskie i albo doœwiadczy³y nierównomiernego oddzia³ywania hydrotermalnych fluidów podczas swo-
jego wzrostu albo wtórne zmiany w czêœci tych magmowych kryszta³ów zosta³y wywo³ane post krystali- 
zacyjnym oddzia³ywaniem fluidów hydrotermalnych. Fluidy te zmieni³y charakterystykê geochemiczn¹ 
czêœci kryszta³ów typu II. Natomiast wieki U-Pb (390–365 mln lat) otrzymane dla cyrkonów typu II o
p³aszczowych wartoœciach d18O i eHf(t) oraz niezaburzonych koncentracjach REE reprezentuj¹ prze-
dzia³ czasowy nawi¹zuj¹cy do etapu stygniêcia magmy zasadowej w obrêbie granitognejsów izerskich
i potwierdzaj¹ wystêpowanie epizodu wewn¹trzp³ytowego zasadowego magmatyzmu, trwaj¹cego ok.
30 mln lat, który mia³ miejsce na pasywnym brzegu terranu sakso-turyngskiego.

Wyniki datowania U-Pb tytanitu nie da³y jednoznacznego wieku przeobra¿eñ metamorficznych
metabazytów ze wzglêdu na ich du¿y rozrzut i jego uœciœlenie wymaga badañ na wiêkszej iloœci mate-
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ria³u. Niemniej wszystkie datowane U-Pb próby tytanitu z metabazytów przedstawi³y wieki m³odsze od
wieku cyrkonów typu II, co sugeruje, ¿e cyrkony te krystalizowa³y w ¿y³ach izerskich przed ich defor-
macj¹ i metamorfizmem, co równie¿ wskazuje na ich magmowe pochodzenie.

4. Wyniki badañ przedstawiono w formie prezentacji pt. “Or i gin of two dif fer ent zir con types in
metabasite veins from the Izera metagranites, West Sudetes, Po land” na miêdzynarodowej konferencji
geochemicznej Goldschmidt 2013 we Florencji we W³oszech. Zostan¹ one równie¿ zamieszczone w
przygotowywanej publikacji.

Zmiany klimatyczno-ekologiczne w profilu osadów jaskini Biœnik w oparciu o badania izotopów 
trwa³ych wêgla i tlenu z kopalnych zêbów ssaków
MNiSW: N N307 061540
Kierownik projektu: dr Maciej T. Krajcarz
Data rozpoczêcia: 18.05.2011, data zakoñczenia: 17.05.2013

Celem projektu by³a weryfikacja pozycji stratygraficznej i paleoekologii warstw namuliska Jaskini
Biœnik w oparciu o metody izotopowe. 

W wyniku realizacji projektu wykonano analizy izotopowe ³¹cznie 407 próbek pochodz¹cych z ko- 
palnych zêbów ssaków z holoceñskich i plejstoceñskich osadów jaskini Biœnik. Gatunkiem najliczniej
reprezentowanym w próbkach jest niedŸwiedŸ jaskiniowy (70% materia³u).

Spoœród próbek badanych izotopowo wybrano 103 próbki do analiz chemicznych (ICP-MS). Sta-
tystyczna analiza skupieñ próbek pod k¹tem ich podobieñstwa chemicznego pozwoli³a na weryfikacjê
przynale¿noœci poszczególnych próbek do warstw jaskini Biœnik, celem unikniêcia wp³ywu postsedy-
mentacyjnych procesów redepozycji. W wielu przypadkach rekonstruowane pierwotne po³o¿enie by³o
zgodne z po³o¿eniem stwierdzonym podczas prac wykopaliskowych. Jednak w licznych przypadkach
analiza skupieñ pokaza³a, ¿e szcz¹tek pierwotnie znajdowa³ siê w innej warstwie. Na ogó³ stwierdzone
redepozycje dotycz¹ przesuniêcia do s¹siedniej warstwy. Uzyskane dane wskazuj¹, ¿e prawdopobieñ-
stwo zmiany pierwotnej pozycji w profilu osadów przez szcz¹tek wskutek redepozycji wynosi oko³o
55,5% dla ca³oœci namuliska jaskini Biœnik.

Celem oznaczenia sezonu œmierci zwierz¹t na badanym stanowisku przygotowano preparaty z ko-
rzeni 31 zêbów. Wyniki analizy cementu zêbowego reniferów oraz niedŸwiedzi wykaza³y, ¿e œmieræ
wszystkich badanych osobników nast¹pi³a w okresie zimnym. 

Uzyskane stosunki izotopowe tlenu (d18O) pokaza³y stosunkowo wyraŸne zmiany klimatyczne dla 
warstw jaskini Biœnik wi¹zanych z okresem póŸnego plejstocenu i holocenu. Najcieplejsze warunki
klimatyczne s¹ zapisane w sygnale izotopowym warstw: 13-13a-14-15 (korelowanych z interglacja³em
eemskim, OIS 5e), 9 (korelowanej z interstadia³em Brörup/Odderade, OIS 5a), 3/4 i 2/4 (korelowanych z 
interstadia³em Grudzi¹dza, OIS 3) i warstw¹ 1 (holocen). Wyniki izotopowe potwierdzaj¹ zatem znane
uprzednio rekonstrukcje klimatyczne oparte na badaniach sedymentologicznych i wskaŸników wietrze-
niowych (Krajcarz & Madeyska 2012). 

Analizy izotopowe da³y ponadto informacje paleoklimatyczne, których nie da³o siê dotychczas
uzyskaæ innymi metodami. Ró¿nice miêdzy maksymalnymi i minimalnymi wartoœciami d18O w posz-
czególnych warstwach pozwalaj¹ na szacowanie zmian rocznych amplitud temperatury w poszcze-
gólnych okresach zapisanych w profilu namuliska. Pozwala to na okreœlenie zmian stopnia kontynenta-
lizacji klimatu. Z uzyskanych danych wynika, ¿e w okresie póŸnego plejstocenu okolice jaskini Biœnik
pocz¹tkowo znajdowa³y siê pod wp³ywem klimatu przejœciowego, zbli¿onego do wspó³czesnych wa-
runków panuj¹cych na tym obszarze (warstwy 13, 13a, 14). Podczas sta dia³ów wczesnego Vistulianu
(warstwy 10a, 10, 11, 12) nast¹pi³a wyraŸna kontynentalizacja klimatu. Temperatury lata nie zmieni³y
siê istotnie w porównaniu do poprzedniego okresu, natomiast temperatury zimy znacz¹co siê obni¿y³y.
W schy³kowej czêœci wczesnego Vistulianu (warstwa 9) dosz³o do z³agodzenia klimatu i zmniejszenia
rocznych amplitud temperatury, nawet poni¿ej wartoœci wspó³czesnych. Okres ten cechowa³y stosun-
kowo ch³odne lata, ale ciep³e zimy. Ponowna kontynentalizacja, postêpuj¹ca równolegle z wyraŸnym
och³odzeniem, jest zapisana w warstwach 5-6-7 i S1-S2. Mo¿na j¹ korelowaæ z pocz¹tkiem pleniglacja³u 
i okresem rozbudowy l¹dolodów skandynawskich. 

Uzyskane wyniki pozwalaj¹ na rekonstrukcje paleoklimatyczne dla poszczególnych faz zasiedle-
nia jaskini przez cz³owieka neandertalskiego, co ma du¿e znaczenie w przypadku jednego z najwa¿-
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niejszych w Polsce i œrodkowej Europie archeologicznych stanowisk œrodkowego paleolitu, jakim jest
jaskinia Biœnik.

Wyniki uzyskane dla starszych warstw s¹ niejednoznaczne pod wzglêdem paleoklimatycznym –
wartoœci d18O s¹ ujednolicone. Zaobserwowane zjawisko ujednolicenia sygna³u izotopowego w czêœci
profilu ma du¿e znaczenie dla przysz³ych rekonstrukcji paleoklimatycznych opartych na analizach
izotopowych i wymaga dalszych szczegó³owych badañ. 

Przeprowadzone badania dostarczy³y istotnych informacji na temat paleoekologii niedŸwiedzia
jaskiniowego, gdy¿ przebadano liczne osobniki tego gatunku, wystêpuj¹cego w jednym miejscu przez
okres ponad 200 000 lat. Szczególnie interesuj¹ce s¹ wnioski dotycz¹ce paleoekologii linii ewolucyjnej
Ursus deningeri – Ursus spelaeus. Analiza stosunków izotopowych wêgla wykaza³a stopniowe zmiany,
polegaj¹ce na rozszerzaniu zakresu d13C przy jednoczesnym obni¿aniu œrednich wartoœci w trakcie
ewolucji tej linii niedŸwiedzi. Zjawisko to wskazuje na zmiany wymagañ ekologicznych, zwi¹zane z
modyfikowaniem diety w stronê pokarmu bardziej roœlinnego, a zarazem na rozszerzanie roœlinnej bazy
pokarmowej. Brak korelacji miêdzy wartoœciami d13C i d18O w szkliwie zêbów niedŸwiedzi dowodzi,
¿e zmiany diety nie by³y zwi¹zane z przemianami klimatycznymi, lecz przebiega³y niezale¿nie od nich.
Dwie linie ewolucyjne niedŸwiedzi (U. deningeri – U. spelaeus oraz U. arctos) wykazywa³y pocz¹t-
kowo, tzn. w najni¿szej czêœci profilu jaskini Biœnik, niemal jednakowe zakresy wartoœci d13C, co
wskazuje na bardzo podobne wymagania ekologiczne. NiedŸwiedŸ brunatny nie zmieni³ swoich wyma-
gañ poprzez ca³y zapisany w jaskini odcinek plejstocenu i holocen, natomiast linia U. deningeri – U.
spelaeus okaza³a siê s³absza i uleg³a zmianom. 

Omówione ró¿nice ekologiczne miêdzy gatunkami U. denigeri i U. spelaeus zosta³y po raz pier-
wszy stwierdzone w wyniku realizacji niniejszego projektu. Jest to istotny przyczynek do zrozumienia
mechanizmów ewolucji niedŸwiedzi w Europie, a zarazem konkurencji ekologicznej miêdzy ró¿nymi
liniami ewolucyjnymi niedŸwiedzi. Badania o podobnym charakterze rozwijaj¹ siê w ostatnich latach w
innych krajach europejskich, jednak szczególne znaczenie niniejszego projektu na skalê Europy polega
na przebadaniu stanowiska z wyj¹tkowo d³ug¹ sekwencj¹ osadów, w których zapisane jest ostatnie
250000 lat. Ponadto jest to pierwsze rozpoznane w ten sposób stanowisko we wschodniej czêœci Europy. 

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

Projekt dotyczy tematyki mieszania magm o ró¿nym chemizmie oraz wp³ywu tego procesu na
sk³ad chemiczny oraz tekstury wzrostu apatytu. Celem jest weryfikacja przydatnoœci politopowej ana-
lizy wektorowej (PVA) w wyznaczaniu Ÿróde³ magm i ich proporcji w danej skale na podstawie sk³adu
chemicznego apatytu. Ponadto celem badañ jest okreœlenie ró¿nic w sk³adzie apatytu w zale¿noœci od
stopnia zaawansowania mieszania, stopnia zdyferencjonowania (b¹dŸ jego braku) magm wyjœciowych,
iloœci Ÿróde³ stopów bior¹cych udzia³ w poszczególnych etapach mieszania oraz mo¿liwej póŸniejszej
interakcji z fluidami. W roku 2013 wykona³am resztê zaplanowanych badañ tj. badania mikrosondowe,
mikrosond¹ protonow¹ oraz katodoluminescencyjne. Przy pomocy mikrosondy elektronowej wykonane 
zosta³y, oprócz analiz punktowych, równie¿ mapy rozmieszczenia pierwiastków w wybranych kryszta-
³ach (mappingi). Wyniki badañ zosta³y nastêpnie zinterpretowane oraz przedstawione na kilku miêdzy-
narodowych i krajowych konferencjach. Wyniki te pozwoli³y na realizacjê za³o¿onego w projekcie ba-
dawczym celu tj. na zdefiniowanie ró¿nic w sk³adzie chemicznym apatytu na poszczególnych stadiach
ewolucji plutonu, a tak¿e na wykonanie symulacji politopow¹ analiz¹ wektorow¹. Rezultaty symulacji
wskaza³y na nieco inne procesy rz¹dz¹ce krystalizacj¹ apatytu ( w porównaniu do tych dominuj¹cych w
geochemii ca³ej ska³y), a tak¿e pozwoli³y na bardziej szczegó³owe umieszczenie niektórych próbek w
szeregu dyferencjacji. Najwa¿niejszym osi¹gniêciem w ramach projektu jest udane wykorzystanie poli-
topowej analizy wektorowej, która daje ciekawe wyniki wnosz¹ce nowe informacje o plutonie granitoi-
dowym Karkonoszy. Uzyskane wyniki oraz wyci¹gniête z nich wnioski mog¹ zostaæ u¿yte do dalszych
symulacji na innych minera³ach. Podjêta metodyka mo¿e natomiast pos³u¿yæ do porównania ze sob¹
wielu ró¿nych plutonów granitoidowych, w których mieszanie magm gra³o wa¿n¹ rolê. 
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Testy i kalibracja zrobotyzowanego modu³u do pomiarów elektrooporowych
Dolnoœl¹ski Bon na Innowacje/230/B/2013
Kierownik projektu: dr Joanna Gurgurewicz
Data rozpoczêcia: 14.08.2013, data zakoñczenia: 15.11.2013

Metoda elektrooporowa umo¿liwia obserwacje rozmieszczenia w warstwie podpowierzchniowej
lodu lub wody w stanie ciek³ym. Celem projektu by³o dostosowanie metody do badañ geofizycznych na
Ziemi oraz badañ planet – na przyk³adzie Marsa. Dobór odpowiedniej konfiguracji elektrod, jak równie¿ 
odleg³oœci miêdzy nimi, ma istotny wp³yw na g³êbokoœæ prospekcji. Ustalono, i¿ najwa¿niejsze wyma-
gania, które powinno spe³niaæ urz¹dzenie, to g³êbokoœæ penetracji nie mniejsza ni¿ 2 m oraz wysoka
podatnoœæ na zmiany wartoœci opornoœci w kierunku poziomym, konieczna w celu wykrycia zmian
zawartoœci lodu w warstwie. Zdecydowano siê na testy z zastosowaniem konfiguracji Wennera. U¿yto 4
elektrody, maksymalny rozstaw elektrod to 5 m.

Testy urz¹dzenia zosta³y przeprowadzone w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonano testy
terenowe w okolicach laboratorium IDES Uniwersytetu Orsay, w kilkumetrowej warstwie b. dobrze
wysortowanego piasku (lokalna formacja geologiczna), u¿ytego podczas testów laboratoryjnych. Po-
miary tego samego materia³u in situ i w warunkach laboratoryjnych pozwoli³y na zwiêkszenie zakresu
testów i mo¿liwoœci interpretacji uzyskanych wyników.

Podczas testów terenowych u¿yto pr¹du zmiennego o czêstotliwoœci 133 Hz. Odleg³oœæ miêdzy
elektrodami by³a sta³a i wynosi³a 25 cm. Wykonane zosta³y 3 profilowania dla jednego poziomu g³êbo-
koœci ok. 12.5 cm. Ka¿da linia profilu sk³ada³a siê z 4 punktów pomiarowych oddalonych od siebie o
44.5 cm. W ka¿dym punkcie wykonano po 9 pomiarów dla ró¿nych wartoœci natê¿enia pr¹du (I)
wprowadzanego do gruntu (0.1, 1 i 10 mA) oraz dla ró¿nych wartoœci wzmocnienia (N) mierzonego
napiêcia (1.86, 10 i 100). Uzyskane opornoœci pozorne mieszcz¹ siê w zakresie od 200 do 2400 Ohm i
odpowiadaj¹ wartoœciom typowym dla badanego pod³o¿a.

Testy laboratoryjne wykonano w cold roomie, w symulowanych warunkach marsjañskich. Podczas 
pierwszej czêœci testów (temp. górnej warstwy zamro¿onego piasku ok. –8°C) pomiaru nie uda³o siê wy- 
konaæ; opornoœæ zmarzliny by³a zdecydowanie za du¿a w stosunku do mo¿liwoœci urz¹dzenia. W czasie
drugiej czêœci testów (temp. ok. 1°C) opornoœæ materia³u by³a znacznie mniejsza; wykonano pomiary
dla 3 rozstawów elektrod: 10, 15 i 20 cm, odpowiadaj¹cych trzem œrednim g³êbokoœciom prospekcji: 5,
7.5 i 10 cm. W ka¿dym z punktów pomiarowych wykonano pomiary dla ka¿dej z mo¿liwych konfi-
guracji parametrów I oraz N. Dla najmniejszych wartoœci natê¿enia pr¹du i wzmocnienia uda³o siê
uzyskaæ wyniki w dopuszczalnym zakresie (poni¿ej 2 V). Uzyskano opornoœci w zakresie od 2000 do
6000 Ohm. Wartoœci¹ graniczn¹ opornoœci, jak¹ mo¿na zmierzyæ jest kilkanaœcie kOhm. Umo¿liwia to
uchwycenie warstwy zmarzliny i wytyczenie jej przebiegu.

PROJEKTY BADAWCZE W TOKU, REALIZOWANE W INSTYTUCIE

Ewolucja geodynamiczna pó³nocno-wschodniej czêœci pó³nocnych Karpat Zewnêtrznych.
MNiSW: N N525 363637
Kierownik projektu: dr Marta Rauch
Data rozpoczêcia: 5.11.2009, data zakoñczenia: 4.03.2014

W roku 2013 kontynuowano badania mezostrukturalno-kartograficzne wzd³u¿ badanego przekroju 
RzepedŸ–Bircza–Przemyœl, na odcinku RzepedŸ–Komañcza–Lesko. Opracowane dane mezostruktu-
ralne pos³u¿¹ do przeprowadzenia analizy wg³êbnego przebiegu rozpoznanych struktur na tym prze-
kroju. Na podstawie tego aktualnie zinterpretowanego przekroju wg³êbnego bêd¹ planowane doœwiad-
czenia modelowania analogowego w 2014 roku.

Historia rozwoju jezior dystroficznych w Wigierskim Parku narodowych na podstawie analizy
subfosylnych Cladocera (wioœlarki) i wybranych analiz paleolimnologicznych
MNiSW: N N 306 228039
Kierownik projektu: dr Edyta Zawisza
Data rozpoczêcia: 15.09.2010, data zakoñczenia: 14.09.2014

W roku sprawozdawczym 2013 pobrano materia³ badawczy w postaci krótkich rdzeni osadów z 17
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jezior dystroficznych zlokalizowanych w WPN (oko³o 170 próbek). Podczas prac terenowych pomie-
rzono tak¿e parametry fizykochemiczne wód wytypowanych jezior. G³ówne prace badawcze skupia³y
siê na mikroskopowej analizie subfosylnych Cladocera zarówno z osadów pobranych w 2013 roku jak
i 2012. Sporz¹dzono diagramy procentowe i frekwencji absolutnej Cladocera wystêpuj¹cych w przeba-
danych jeziorach. Przeprowadzono analizy statystyczne maj¹ce na celu wskazanie zale¿noœci pomiêdzy
wybranymi gatunkami Cladocera a pomierzonymi parametrami œrodowiska.

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

W 2013 r. prowadzone by³y oznaczenia sk³adu izotopowego kolagenu wydzielonego z próbek
koœci jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) i ¿ubra stepowego (Bi son priscus) z profilu osadów jaskini
Emine-Bair-Khosar (Krym, Ukraina). Uzyskane wyniki pozwoli³y na rekonstrukcje zmian paleoœrodo-
wiskowych w okresie od oko³o 40 tys. lat temu do schy³ku plejstocenu. W okresie przed 40 tys. lat temu
p³askowy¿ Czatyrdagu porasta³ step a w dolinach rozwija³y siê lasy mieszane. Od oko³o 40 tys. lat temu
nastêpowa³o stopniowe och³adzanie i wiêksz¹ wilgotnoœæ klimatu. Na pocz¹tku MIS 2 (oko³o 30 tys. lat
temu) nast¹pi³o dalsze och³odzenie, które spowodowa³o zmniejszenie siê powierzchni terenów zajmo-
wanych przez lasy. Po okresie maksimum ostatniego zlodowacenia nast¹pi³o wyraŸne ocieplenie kli-
matu i lasy powtórnie wkroczy³y na obszary p³askowy¿u. Ró¿nice w sk³adzie izotopowym wêgla i azotu
w kolagenie wydzielonym z koœci jeleni i pra-¿ubrów wykaza³y znacz¹ce ró¿nice w behawiorze tych
gatunków. W kopalnej populacji jelenia mo¿na rozpoznaæ dwie subpopulacjê: jedn¹ z³o¿on¹ ze zwierz¹t
prowadz¹cych osiad³y tryb ¿ycia i drug¹ subpopulacjê osobników migruj¹cych w ci¹gu roku. Takie
wnioskowanie znajduje potwierdzenie w obserwacjach jeleni wspó³czeœnie zamieszkuj¹cych tereny
po³udniowej Norwegii. Z kolei pra-¿ubr by³ zwierzêciem prowadz¹cym osiad³y tryb ¿ycia a jego dieta
by³a ograniczona g³ównie do traw.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zosta³y tak¿e badania DNA wyselekcjonowanego z
próbek koœci niedŸwiedzia jaskiniowego pochodz¹cych z Jaskini Magurskiej w Tatrach. Wykaza³y one,
¿e procent uzysku ³añcuchów bia³kowych o du¿ej iloœci par zasad jest wiêkszy w wypadku próbek
œwie¿o pobranych z osadu w porównaniu do próbek z lat 60., które by³y przechowywane w warunkach
muzealnych. Stwierdzono równie¿ lepsze zachowanie DNA w próbkach z Jaskini Magurskiej w porów-
naniu z próbkami pochodz¹cymi z Jaskini NiedŸwiedziej i Jaskini Biœnik. Potwierdza to hipotezê, ¿e
kolagen i DNA lepiej zachowuj¹ siê w ni¿szej temperaturze i wy¿szej wilgotnoœci (próbki pochodz¹ce
bezpoœrednio z osadów i z jaskiñ po³o¿onych w górach). Ponadto, wstêpne wyniki pirosekwencjono-
wania ekstraktów bia³kowych uzyskanych z próbek z Jaskini Magurskiej wskazuj¹, ¿e tatrzañska popu-
lacja niedŸwiedzia jaskiniowego by³a odrêbna genetycznie od populacji Wy¿yny Krakowskiej i Sudetów.

Rekonstrukcja warunków paleoklimatycznychpóŸnego wistulianu i holocenu, na podstawie
wysokiej rozdzielczoœci analiz sk³adu izotopów trwa³ych i pierwiastków œladowych w naciekach
jaskiniowych na przekroju N–S przez po³udniow¹ Polskê i S³owacjê
MNiSW: N N306 602340
Kierownik projektu: dr hab. Hel ena Hercman
Data rozpoczêcia: 13.05.2011, data zakoñczenia: 12.05.2014

W celu rekonstrukcji warunków paleoklimatycznych w okresie holocenu wzd³u¿ przekroju N–S
przez po³udniow¹ Polskê i S³owacjê kontynuowano szczegó³owe badania izotopowe (zmiennoœæ sk³adu
izotopowego O, C i datowanie metod¹ uranowo-torow¹) nacieków z wybranych stanowisk. Przeprowa-
dzono tak¿e badania zawartoœci pierwiastków œladowych w wybranych naciekach. Badaniami objête
zosta³y stalagmity kolumnowe z jaskiñ przedpola Tatr (Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska: jaskinia
Nowa, G³êboka i Wierna – 3 stalagmity), Tatr (jaskinie: Szczelina Chocho³owska i Javorinka – 2
stalagmity), Ni¿nych Tatr (jaskinie: Mieru i Slobody – 4 stalagmity) oraz S³owackiego Krasu (jaskinie:
Czertova Diera i Domica – 2 stalagmity). Zakoñczone zosta³y badania stalagmitów z jaskiñ Ni¿nich Tatr. 
Dla ka¿dego ze stalagmitów, na podstawie uzyskanych wyników datowania metod¹ uranowo-torow¹,
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sporz¹dzony zosta³ model wiek~g³êbokoœæ umo¿liwiaj¹cy okreœlenie wieku oraz jego niepewnoœci dla
ka¿dego punktu poboru próbek do badañ sk³adu izotopów stabilnych oraz pomiarów zawartoœci pier-
wiastków œladowych. Da³o to podstawê do stworzenia krzywych izotopowych oraz “geochemicznych”
wraz z przedzia³ami ufnoœci. Stworzono sys tem oprogramowania umo¿liwiaj¹cy korelacjê krzywych z
wykorzystaniem algorytmów genetycznych. Oprogramowanie umo¿liwia korelacjê krzywych z ograni-
czeniem przestrzeni poszukiwania najlepszego dopasowania do zakresu uzyskanych wyników dato-
wania lub przy braku mo¿liwoœci datowania (np. zbyt du¿a zawartoœæ zanieczyszczeñ nieradiogenicz-
nym torem w stalagmicie z jaskini Wiernej) w pe³nym zakresie bez ograniczeñ. Skorelowane krzywe s¹
podstaw¹ do budowy krzywej regionalnej. Otrzymana dla Ni¿nich Tatr regionalna krzywa zosta³a
skorelowana z zapisami globalnych zmian klimatycznych w holocenie. Jednoczeœnie analiza krzywych
z poszczególnych stalagmitów umo¿liwia wskazanie efektów dzia³ania czynników lokalnych (np. od-
leg³oœæ miejsca narastania nacieku od powierzchni) na zachowany zapis izotopowy. Wykonano 115
analiz metod¹ uranowo-torow¹. 48 analiz zosta³o wykonanych z zastosowaniem spektrometrii masowej
(ICP-MS) do pomiaru sk³adu izotopowego uranu i toru. Pozosta³e analizy zosta³y wykonane z zastoso-
waniem spektrometrii a. Pomiary metod¹ ICP-MS wykonane zosta³y w laboratorium Instytutu Nauk o
Ziemi Uniwersytetu w Bergen z wykorzystaniem spektrometru El e ment 2 produkcji Thermo Finnigan.
Uran i tor oddzielony zosta³ od matrycy wêglanowej przy zastosowaniu ¿ywicy jonowymiennej TRU
Resin. Otrzymane wyniki wykaza³y niemo¿liwoœæ uzyskania datowañ wysokiej precyzji (ma³a próbka i
precyzyjny wynik pomiaru) dla stalagmitów z Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej. Nacieki z tego
rejonu charakteryzuj¹ siê ekstremalnie nisk¹ koncentracj¹ uranu, czêsto na poziomie 0,01 ppm. Bior¹c
pod uwagê m³ody wiek badanych próbek (holocen) minimalna masa próbki do uzyskania precyzji
przewy¿szaj¹cej precyzjê wyników uzyskiwanych w laboratorium spektrometrii a w ING PAN (po-
miary trwaj¹ce min i mum 1 tydzieñ na spektrometrze DUO ANSAMBLe wyposa¿onym w detektory o
powierzchni czynnej 1200 mm2) wynosi ok. 10g. Wymaga to pobierania do datowania warstw stala-
gmitu o mi¹¿szoœci ok. 10 mm. Podobne masy próbki wykorzystywane s¹ w istotnie tañszej metodzie
spektrometrii a. Z uwagi na fakt, ¿e przedzia³ ufnoœci uzyskiwanego modelu wiek~g³êbokoœæ poœrednio
zale¿y tak¿e od iloœci dat wykorzystanych do jego konstrukcji wydzielono kolejne serie próbek, które
zostan¹ datowane z zastosowaniem spektrometrii a. Analizy te s¹ w trakcie realizacji. Dla pozosta³ych
regionów sporz¹dzono krzywe dla pojedynczych nacieków, dla których uzyskano wyniki analiz izoto-
powych. Awarie sprzêtu pomiarowego spowodowa³y opóŸnienie w wykonywaniu tych analiz i ich
zakoñczenie planowane jest na kwiecieñ 2014 r. 

Rekonstrukcja rozwoju wybranych zbiorników jeziornych w holocenie na podstawie danych
izotopowych i paleobiologicznych 
MNiSW: N N306 061740
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska 
Data rozpoczêcia: 13.05.2011, data zakoñczenia: 12.05.2014

Realizowany projekt badawczy ma na celu rekonstrukcjê rozwoju dwóch zbiorników jeziornych, od
momentu ich powstania w póŸnym glacjale przez ca³y holocen, na tle zmieniaj¹cego siê klimatu. W 2013 r.
wykonano analizê izotopow¹, datowania osadów, oznaczenia zawartoœci pierwiastków i pilota¿owo ana-
lizê palinologiczn¹ osadów z profilu J-Ka (Kujawy). W sp¹gu 2,8-metrowej d³ugoœci rdzenia wystêpo-
wa³y piaski jeziorne przechodz¹ce w mu³ki, a nastêpnie w gytie organiczne, ilaste i wêglanowe (g³êbo-
koœæ 134–278 cm). Na granicy gytii ilastych i wêglanowych znajdowa³o siê 6 cm mi¹¿szoœci przewarst-
wienie osadów organicznych (g³êbokoœæ 198–204 cm). Wy¿ej profil sk³ada³ siê z torfów o ró¿nym
stopniu roz³o¿enia (g³êbokoœæ 0–134 cm). Analiza izotopowa obejmowa³a oznaczenia stosunków izoto-
pów trwa³ych tlenu i wêgla w 71 próbkach wêglanowych z g³êbokoœci 134–278 cm (co 2 cm) oraz
oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych wêgla i azotu w 37 próbkach z g³êbokoœci 4–132 cm oraz
198–202 cm (co 2–4 cm). Zmierzone dla osadów wêglanowych wartoœci d18O wynosi³y od –8,9 do
–3,8‰, a wartoœci d13C – w granicach –1,5 do +6,9‰. Osady organiczne charakteryzowa³y siê wartoœ-
ciami d13C wynosi³y od –28,4 do –23,5‰, a wartoœci d15N – w granicach –0,8 do +2,7‰. Najwiêksze
wahania wystêpowa³y w sp¹gu warstwy torfów. 

Ponadto zosta³y zlecone Poznañskiemu Laboratorium Radiowêglowemu oznaczenia wieku me-
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tod¹ radiowêglow¹ dla 6 próbek osadów w (wiek: od 3949 do 9252 cal BP). Niestety czêœæ uzyskanych
wyników jest ma³o wiarygodna i istnieje koniecznoœæ powtórzenia kilku oznaczeñ. 

Wykonane oznaczenia sk³adu pierwiastkowego (metoda AAS) pozwoli³y na okreœlenie zawartoœci
pierwiastków takich, jak: Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Al, Sr i P w gytiach jeziornych Wzajemne proporcje
poszczególnych pierwiastków pos³u¿¹, w kolejnych etapach badañ, do interpretacji zmian warunków
œrodowiskowych np. warunków red-ox (Fe/Mn), trofii (fosfor), dostawy materia³u allochtonicznego (K,
Na, Al).

Na podstawie wstêpnej analizy palinologicznej wykonanej dla 20 próbek stwierdzono, ¿e sp¹gowe
osady (do g³êbokoœci 200 cm) by³y akumulowane w póŸnym glacjale. 

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

Celem projektu jest ustalenie czasu umiejscowienia lamprofirów w p³aszczowinie cieszynskiej w
Karpatach Zachodnich. Projekt wi¹¿e siê z usprawnieniem metodyki preparatyki chemicznej du¿ych
prób fosforanów pod k¹tem okreœlenia ich wieku. Ponadto prowadzone s¹ prace metodyczne nad tech-
nik¹ okreslenia wieku tytanitów przy zastsowania ablacji laserwoej sprzê¿onej z ICP MS. Wstêpne
wyniki datowañ tytanitu z odmiany maficznej cieszynitów wskazuje na nieco starszy wiek (ok 130 Ma)
od opublikowanych wieków Ar-Ar. Przyczyn¹ rozbie¿noœci mo¿e byæ b³¹d w dok³adnoœci zwi¹zany z
poprawk¹ na obecnoœæ powszechnego Pb w tytanitach, która jest wysoka. Dotychczasowe poprawki
oparte by³y na modelowym sk³adzie izotopowym Pb. Trwaj¹ prace nad pomiarem powszechnego Pb w
cieszynitach, co powinno poprawiæ jakoœæ datowañ.Prace nad usprawnieniem preparatyki apatytów
przeznaczonych do datowania metod¹ Lu-Hf s¹ w toku. Separacja na kolumnach jonowymiennych
pokazuje zbyt ma³¹ sprawnoœæ, nie gwaratuj¹c¹ precyzyjnych pomiarów. Prace te s¹ spowolnione ze
wzglêdu na odejœcie g³ownego wykonawcy grantu.

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

W roku 2013 kontynuowano prace nad dwuwymiarowymi modelami grawimetrycznymi i magne-
tycznymi, które zosta³y zbudowane w oparciu o pro file sejsmiczne PolandSPAN w domenie g³êbokoœ-
ciowej. Do koñca roku 2013 ukoñczono pracê nad modelami dla linii: PL-5000; PL-5100; PL-5300;
PL-5400. Zbudowano równie¿ wstêpne modele trójwymiarowe dla powierzchni Moho oraz stropu
skonsolidowanego pod³o¿a w oparciu o inwersjê danych grawimetrycznych. Modele te musz¹ jeszcze
zostaæ zweryfikowane przez rezultaty modelowañ dwuwymiarowych. Bêdzie to mo¿liwe po zakoñcze-
niu prac nad wszystkimi modelami dwuwymiarowymi. Trójwymiarowe powierzchnie zbudowane w
oparciu o dane pól potencjalnych zosta³y skompilowane z horyzontami sejsmicznymi dla warstw osa-
dowych w celu uzyskania wstêpnego modelu budowy geologicznej obszaru PolandSPAN.

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

Rozpoczête zosta³y intesywne badania nad megakryszta³ami dla odtworzenia zmian w rozk³adzie
pierwiastków œladowych, który to rozk³ad jest modyfikowany przez procesy wtórne. Pierwotny rozk³ad
jak i rozpoznanie zmian prowadzone by³o z u¿yciem danych LA ICP MS, oraz ich dalszym przetwa-
rzaniem. Uzupe³niano je danymi CL i Ramana. W zakresie przetwarzania danych u¿yto metod wizuali-
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zacji danych w przestrzeni dwu- i trójwymiarowej, analizê gradientu stê¿eñ pierwiastków odniesion¹ do
pojedynczych punktów w wybranych przekrojach minera³ów. Przeprowadzono analizê wiarygodnoœci
uzyskanych wyników.

Drugim kierunkiem badañ by³o rozpoznanie sk³adu meteorytu marsjañskiego NWA 2795 w za-
kresie odtworzenia pierwotnych procesów dyferencjacji stopów jak i procesów wtórnych prowadz¹cych 
do krystalizacji nowych faz. Idea badañ jest podobna a mianowicie rozpoznanie pierwotnego rozk³adu
pierwiastków œladowych jak i modyfikacji tego rozk³adu. U¿yte metody akwizycji danych to FE EMPA,
CL, FIB TEM. Przygotowana zosta³a publikacja wykorzystuj¹ca dane pozyskane i przetworzone dla
megakryszta³u. W przygotowaniu jest druga publikacja dotycz¹ca badañ materii marsjañskiej. 

Badania eksperymentalne relacji stabilnoœci monacytu, ksenotymu, apatytu i allanitu w
zale¿noœci od ciœnienia, temperatury oraz fluidów z wysok¹ aktywnoœci¹ Ca vs. Na
NCN: 2011/01/D/ST10/04588
Kierownik projektu: dr in¿. Bartosz Budzyñ
Data rozpoczêcia: 19.12.2011, data zakoñczenia: 18.12.2014

Celem projektu jest eksperymentalne wyznaczenie zale¿noœci stabilnoœci monacytu, ksenotymu,
fluorapatytu oraz allanitu/REE-epidotu od sk³adu fluidu z wysok¹ zawartoœci¹ Ca vs. Na w zakresie
warunków P-T, 2–10 kbar i 450–750°C. Eksperymenty odtwarzaj¹ procesy zachodz¹ce w metapelitach
przy udziale fluidów w warunkach panuj¹cych na g³êbokoœci œrodkowej i dolnej skorupy ziemskiej.
Przeprowadzono 80 eksperymentów w warunkach 450–750°C i 2–10 kbar. Materia³y wyjœciowe: mona- 
cyt (lub ksenotym + granat), albit (lub lab ra dor), sanidyn, muskowit, biotyt, SiO2, CaF2 oraz fluid 2M
Ca(OH)2 lub Na2Si2O5 + H2O.

Realizacja projektu w 2013 r. obejmowa³a charakterystykê produktów eksperymentów przeprowa- 
dzonych w 2012 r. Analizy chemiczne w mikroobszarze przy u¿yciu mikrosondy elektronowej wyko-
nano w trzech laboratoriach – EPMA Lab o ra tory w Uppsala Uni ver sity (Uppsala, Szwecja), De part ment 
of Elec tron Microanalysis w Geo log i cal In sti tute of Dionýz Štúr (Bratys³awa, S³owacja) oraz w Labora-
torium Pierwiastków Krytycznych AGH-KGHM (Kraków). Wstêpne obserwacje s¹ zgodne z wczeœniej
uzyskanymi w 2012 r. na podstawie wyników analiz SEM. Jednak uzyskanie pe³nych interpretacji i osta- 
tecznych wniosków bêdzie mo¿liwe dopiero po zakoñczeniu analiz przy u¿yciu miksosondy elektro-
nowej w po³owie 2014 r.

Wstêpne obserwacje dotycz¹ce eksperymentów z monacytem. Monacyt ulega przeobra¿eniom
prowadz¹cym do krystalizacji REE-epidotu w warunkach 450–750°C i 2–10 kbar w systemie o wyso-
kiej aktywnoœci Ca (eksperymenty z Ca(OH)2). W eksperymentach z Na2Si2O5+H2O, wysoka aktyw-
noœæ Ca i Na przy stosunku CaO/Na2O = 1.0 powstrzymuje krystalizacjê epidotu. REE-fluorapatyt i bri-
tholit s¹ fazami stabilnymi, które powstaj¹ w szerokim zakresie warunków P-T w obydwu systemach z
wysok¹ aktywnoœci¹ Ca oraz Ca-Na. Wyniki eksperymentów s¹ zgodne z modelowaniem termodyna-
micznym Spear'a (2010), wg którego wraz ze wzrostem Ca w systemie pole stabilnoœci allanitu/epidotu
wzglêdem monacytu ulega przesuniêciu w kierunku wy¿szych temperatur. W obecnoœci Na2Si2O5+
H2O powierzchnia ziaren monacytu podlega procesom rozpuszczania wraz z krystalizacj¹ wtórnego
fluorbritholitu. W warunkach 450–550°C i 2–10 kbar, powstaje w wyniku przeobra¿eñ poprzez wspo-
magany fluidem proces rozpuszczania-wytr¹cania (dis so lu tion-reprecipitation) wtórna, plamista zonal-
noœæ w ziarnach monacytu, który prowadzi do mobilizacji Th, U i Pb. 

Wstêpne obserwacje dotycz¹ce eksperymentów z ksenotymem. Przeobra¿enia ksenotymu prowa-
dz¹ce do wzrostu britholitu-(Y) zachodz¹ w szerokim zakresie P-T 2–10 kbar i 450–750°C zarówno w
systemie o wysokiej aktywnoœci Ca (eksperymenty z Ca(OH)2), jak i Ca-Na (eksperymenty z
Na2Si2O5+H2O). Epidot z wysok¹ zawartoœci¹ Y powsta³ jedynie w obecnoœci 2M Ca(OH)2 w
warunkach 8–10 kbar oraz 650–750°C.

IV. PROJEKTY BADAWCZE

38



Poziomy wapieni pelagicznych jako zapis krótkotrwa³ych zdarzeñ intensywnej sekwestracji
wêgla organicznego i nieorganicznego
NCN 2011/01/D/ST10/04617
Kierownik projektu: dr Agnieszka Ciurej
Data rozpoczêcia: 28.12.2011, data zakoñczenia: 27.02.2015

W 2013 roku w ramach grantu kontynuowano czêœæ prac terenowych. Badania prowadzono w pols- 
kiej i rumuñskiej czêœci Karpat zewnêtrznych. Dokonano rejestracji pe³nych profili z wapieniami koko-
litowymi i z dok³adnoœci¹ do milimetra. Pobrano lite próbki obejmuj¹ce ca³e mi¹¿szoœci wapieni kokoli-
towych oraz wybrane osady w bezpoœrednim kontakcie i inne okazy wykazuj¹ce pewne pokrewieñstwo
z wapieniami. Pobrano równie¿ ³upki margliste i ³upki bezwapniste.

Ze wszystkich litych próbek wykonano polerowano zg³ady do badañ sedymentologicznych (struk-
tur sedymentacyjnych i deformacyjnych). Z wybranych próbek wykonano 40 p³ytek cienkich, które
badane by³y w mikroskopie polaryzacyjnym i elektronowym mikroskopie skaningowym z wtórnie i
wstecznie rozproszonymi elektronami (SE i BSE, odpowiednio) wraz z mo¿liwoœci¹ analiz chemicz-
nych. Badania te prowadzono w kierunku rozpoznania ultrastruktury wapieni wraz z okreœleniem stanu
zachowania kokolitów oraz wydzielenia cech diagnostycznych umo¿liwiaj¹cych identyfikacje wapieni
s³abo rozpoznanych. 

Z 41 próbek wykonano preparaty w celu analizy dinocyst i palinofacji. Preparaty te obecnie s¹
analizowane przez ekspertów w dziedzinie palinologii z Uniwersytetu w Utrechcie. Pozyskane dane
bêd¹ wykorzystane do okreœlenia/potwierdzenia wieku badanych ska³ oraz analiz warunków œrodowis-
kowych. W obecnym etapie dobrano kolejn¹ seriê próbek do analiz badania sk³adu izotopów trwa³ych i
wêgla. Po zbadaniu stanu zachowania materia³u kokolitowego w elektronowym mikroskopie skanin-
gowym, wybrano próbki z wapieni z 3 stanowisk. Przeprowadzono dezintegracje ska³ w celu pozyskania 
otwornice do badañ mikropaleontologicznych, biostratygraficznych i paleontologicznych. Wybrano,
przygotowano i wykonano analizy elementarnej zawartoœci wêgla wêglanowego i organicznego (TOC),
wêgla nieorganicznego i zawartoœci siarki w 30 próbkach. Wyniki s¹ na etapie interpretacji. Wybrano,
przygotowano i wykonano analizy izotopów wêgla organicznego i azotu w 31 próbkach. Wyniki s¹ na
etapie interpretacji. Wybrano i przygotowano 16 próbek wapieni do analiz biomarkerów. Dotychczas
przebadano i wstêpnie okreœlono zawartoœæ biomarkerów w 6 próbkach. 

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

Realizowany projekt badawczy ma na celu scharakteryzowanie zmian jakie zachodzi³y w œrodo-
wisku pieniñskiego basenu ska³kowego we wczesnej jurze oraz ich prawdopodobnych przyczyn na
podstawie badañ izotopowych.

W roku 2013 przeprowadzono badania terenowe w celu pobrania prób skalnych oraz zebrania
skamienia³oœci do badañ izotopowych i biostratygraficznych. Próby pobrano w nastêpuj¹cych ods³oniê-
ciach: Benatina (S³owacja; pliensbach–aalen), Podbiel (S³owacja; pliensbach–toark), Vrsatec (S³owa-
cja; synemur?–pliensbach) oraz Priborzhavske (Ukraina, synemur–toark). 

Na podstawie zebranej fauny amonitowej opracowano wstêpn¹ stratygrafiê ods³oniêæ. Z zebranych 
rostrów belemnitów wykonano p³ytki cienkie. Przeprowadzono analizê katodoluminescencyjn¹ oraz
analizê sk³adu chemicznego czêœci zebranych rostrów belemnitów z ods³oniêcia w Benatinie na S³o-
wacji. Próbki, które na podstawie tych badañ zosta³y zakwalifikowane jako dobrze zachowane zosta³y
nastêpnie poddane analizie sk³adu izotopowego tlenu i wêgla. Wyniki wstêpne wskazuj¹ i¿ temperatura
wody morskiej w okresie wczesny toark–wczesny aalen w pieniñskim basenie ska³kowym wzros³a o
oko³o 6°C.

Wyniki przeprowadzonej dotychczas analizy sk³adu izotopowego wêgla prób skalnych i rostrów
belemnitów wskazuje na ogólny spadek wartoœci d13C w okresie wczesny toark–wczesny aalen. Spadek 
wartoœci d13C ska³ wêglanowych we wczesnym toarku prawdopodobnie odpowiada globalnemu wyda-
rzeniu anoksycznemu (TOAE – Toarcian Oce anic Anoxic Event).

IV. PROJEKTY BADAWCZE

39



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

Cel badania: Rekonstrukcja przedwaryscyjskiej ewolucji geodynamicznej w strefie waryscyjskiej
kolizji terranów w Sudetach na podstawie badañ wybranych ska³ kopu³y orlicko-snie¿nickiej. Rozpow-
szechnione w obrêbie terranów waryscyjskich wczesnopaleozoiczne wydarzenie termalne jest trady-
cyjnie korelowane z riftingiem i ekstensj¹ skorupy kontynentalnej w pó³nocnej czêœci Gondwany Za-
chodniej. Z drugiej strony, pojawi³y siê dowody na wspó³wystêpuj¹ce w tym czasie deformacjê i meta-
morfizm. Pomimo podejmowanych wysi³ków, ustalenie znaczenia wczesnopaleozoicznego wydarzenia
termalnego zwi¹zanego z domniemanym tektono-metamorfizmem jest problematyczne, g³ównie ze
wzglêdu na wci¹¿ ograniczone informacje o zwi¹zkach pomiêdzy kolejnoœci¹ wydarzeñ tektonicznych
i czasem ich wyst¹pienia. Badania prowadzone w toku realizacji grantu koncentruj¹ siê na analizie
hipotezy wyst¹pienia wczesnopaleozoicznego wydarzenia metamorficznego lub tektono-metamor-
ficznego w ska³ach metawulkaniczno-osadowej (grupy M³ynowca-Stronia), a tak¿e na okreœleniu jego
znaczenia geodynamicznego.

Opis realizowanych prac: W 2013 roku wykonano dodatkowe badania geochemiczne, geochrono-
logiczne oraz strukturalne w obrêbie strefy kontaktowej pomiêdzy ska³ami metaosowymi oraz ortognej-
sami w kopule orlicko-snie¿nickiej w Sudetach. Wykonano analizy mikrosondowe dla kilkudziesiêciu
próbek ska³, w tym dla ok. 20 przeprowadzono datowanie monacytu. Dla ok. 60 próbek ska³ wykonano
badania geochemiczne, dla 6 z nich datowania metod¹ SHRIMP.

Uzyskane wyniki: Badania geochemiczne oraz geochronologiczne potwierdzaj¹ kambro-ordo-
wicki wiek protolitów zarówno ska³ grupy metaosadowej oraz gnejsowej. Dla tej ostatniej grupy wyko-
nano datowania cyrkonów metod¹ SHRIMP, które ujawni³y wieki zbli¿one do 496 mln lat. Próba
datowania wydarzeñ metamorficznych t¹ metod¹ ujawni³a spory rozrzut wyników (od 450 do 330 mln
lat), ich interpretacja jest zaplanowana na pocz¹tek roku 2015. Mikrosondowe datowania monacytu w
kilkunastu próbkach ska³ metaosadowych oraz kilku ortognejsów potwierdzi³o prawid³owoœæ wstêpnie
rozpoznan¹ w roku ubieg³ym, tj: wskazuj¹ na istnienie dwóch wyraŸnie zaznaczaj¹cych siê warys-
cyjskich wydarzeñ metamorficznych: pierwszego, wieku 370–360 mln lat i drugiego, wieku 340–330
mln lat. Badania monacytów wskazuj¹ na niewielki, lecz zauwa¿alny udzia³ ziaren wieku ok. 490 mln
lat, jednak¿e zachowanych tylko w tych w ska³ach metaosadowych i metamagmowych, które zawieraj¹
du¿¹ iloœæ skalenia potasowego. Dziêki po³¹czeniu wyników badañ terenowych, geochemicznych,
datowañ cyrkonów i monacytów, mo¿na stwierdziæ, ¿e wczesnopaleozoiczne wydarzenie termalne w
kopule orlicko-œnie¿nickiej by³o zwi¹zane z magmatyzmem i wulkanizmem w pó³nocnym obrze¿eniu
kontynentu Gondwany.

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

W bie¿¹cym roku, w ramach projektu, którego celem jest rekonstrukcja warunków paleoredoks i pro-
cesów maj¹cych miejsce w morskich systemach kopalnych w trakcie sedymentacji normalnej i zdarze-
niowej w górnym dewonie i na granicy dewon–karbon przeprowadzono prace terenowe na obszarze Gór
Œwiêtokrzyskich (Polska) i Reñskich Gór £ukowych (Niemcy). W wyniku tych prac wykonano 6 profili
analitycznych utworów górnodewoñskich i dolnokarboñkisch, z których pobrano oko³o 140 próbek
skalnych do badañ geochemicznych. Wykonano czêœæ prac kameralnych polegaj¹cych na przygoto-
waniu próbek do analiz geochemicznych (wykonanie preparatów proszkowych). Dodatkowo wykonano 
czêœæ prac zwi¹zanych z analiz¹ izotopow¹ molibdenu w Laboratorium Geochemii Izotopów ING PAN
w Oœrodku Badawczym w Krakowie.
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Historia rozwoju wysokogórskich tropikalnych jezior (krater Nevado de Toluca, Meksyk)
w œwietle analizy szcz¹tków Cladocera oraz innych metod paleolimnologicznych
NCN: 2012/05/B/ST10/00469
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Data rozpoczêcia: 15.01.2013, data zakoñczenia: 14.01.2016

Celem badawczym projektu jest rekonstrukcja rozwoju jezior tropikalnych, po³o¿onych na du¿ych
wysokoœciach na podstawie subfosylnej fauny Cladocera oraz wyników innych analiz paleolimnolo-
gicznych. Dziêki zastosowaniu wielu metod badawczych (analizy: subfosylnych Cladocera, palino-
logiczna, okrzemek, sk³adu chemicznego osadu i wody, datowania osadów) mo¿liwe bêdzie przeœle-
dzenie naturalnych (klimatycznych) i antropogenicznych czynników i ich wp³ywu na zmiany jakie
zachodzi³y zarówno w badanych stanowiskach, jak i w ich otoczeniu, od czasu powstania jezior do
wspó³czesnoœci. Jeziora te pomimo, ¿e ulokowane s¹ w tym samym kraterze i znajduj¹ siê pod wp³ywem
tych samych warunków klimatycznych, to rozwój ich przebiega ró¿nie. Istotnym problemem jest wyjaœ-
nienie dlaczego jeziora te ewoluuj¹ w odmiennych kierunkach. Zdeponowana w osadach subfosylna
fauna Cladocera i flora okrzemek pozwoli na wnikliw¹ analizê zmian trofii wód i byæ mo¿e na wskazanie 
przyczynyró¿nego rozwoju jezior (antropopresja ?). Kolejnym bardzo wa¿nym celem projektu jest
dok³adne rozpoznanie fauny Cladocera wystêpuj¹cej w wodach i osadach badanych jezior. Sk³ad fauny
Cladocera wystêpuj¹cej w jeziorach po³o¿onych w tropikach, a szczególnie wysokogórskich jest s³abo
poznany. Podjêcie badañ w osadach Lago del Sol i Lago de la Luna pozwoli na poznanie regionalnych
i lokalnych zmian klimatycznych, jakie zachodzi³y w regionie tropikalnym od czasów deglacjacji do
dziœ. Wyniki wnios¹ nowe dane, które pozwol¹ bardziej zrozumieæ wspó³czeœnie zachodz¹ce globalne
zmiany klimatyczne. Podjêcie tematu, zwi¹zanego z ewolucj¹ wysokogórskich jezior meksykañskich,
bazuj¹cego na wynikach analizy subfosylnych Cladocera oraz innych badañ multidyscyplinarnych,
pozwoli uzupe³niæ dotychczasowe rezultaty i wype³niæ istniej¹c¹ lukê. Opracowanie szcz¹tków nowych
okazów przyczyni siê do poszerzenia wiadomoœci nt. sk³adu gatunkowego Cladocera m.in. wystêpu-
j¹cego w rejonach tropikalnych. Wykonanie proponowanych w projekcie badañ, istotnie pog³êbi wiedzê 
w zakresie badañ œrodowiska i znacznie wp³ynie na renomê i zasiêg badañ prowadzonych przez specja-
listów z Polski.

Struktura interkalowanego glikolu etylenowego w minera³ach ilastych – modelowanie
komputerowe
NCN: 2012/05/B/ST10/01948
Kierownik projektu: dr in¿. Marek Szczerba
Data rozpoczêcia: 12.02.2013, data zakoñczenia: 11.02.2016

Celem badañ jest okreœlenie struktury glikolu etylenowego interkalowanego w minera³ach ilas-
tych: smektycie, wermikulicie i illicie-smektycie. Nastêpnie przy wykorzystaniu tej struktury zostanie
napisany pro gram komputerowy obliczaj¹cy dyfraktogramy dla zorientowanych preparatów. Weryfi-
kacja tego podejœcia zostanie przeprowadzona dla reprezentatywnego zbioru danych eksperymental-
nych. Po raz pierwszy zostanie równie¿ zaproponowany i zweryfikowany molekularny model illitu-
smektytu.

Praca przedstawiaj¹ca wyniki modelowania molekularnego struktury glikolu etylenowego na
smektycie zosta³a wys³ana do recenzji przed rozpoczêciem grantu. W trakcie prac wykonywanych w ra-
mach grantu przeliczono ponownie wyniki weryfikuj¹c uzyskan¹ strukturê dodatkowo poprzez porów-
nywanie uzyskanych dyfraktogramów teoretycznych z dyfraktogramami eksperymentalnymi. Opraco-
wano równie¿ strukturê kompleksu glikol-smektyt w programie BGMN. Ponadto w ramach wspó³pracy
z dr Andreyem Kalinichevem zbudowano molekularny model illitu-smektytu, który jest weryfikowany
przez porównywanie danych o dyfuzji jonów na powierzchni illitowych cz¹stek fundamentalnych z da-
nymi eksperymentalnymi.
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Stratygrafia izotopowa paleolitycznych warstw kulturowych jaskiñ Nietoperzowej i Ciemnej 
NCN: 2012/05/B/HS3/03751 
Kierownik projektu: dr Magdalena Krajcarz
Data rozpoczêcia: 23.01.2013, data zakoñczenia: 22.01.2016

G³ównym celem projektu jest datowanie poszczególnych warstw dwóch stanowisk paleontolo-
giczno-archeologicznych – Jaskinia Ciemna i Jaskinia Nietoperzowa, przy pomocy metod izotopowych. 
Cel ten polega na ustaleniu stratygrafii wzglêdnej (klimatostratygrafii) i stratygrafii bezwzglêdnej
(w postaci dat radiowêglowych). Dodatkowym celem projektu, który zostanie uzyskany przy u¿yciu
tych samych metod co ustalanie stratygrafii wzglêdnej (analizy stosunków izotopów trwa³ych C i O),
jest rekonstrukcja elementów paleoœrodowiska, przede wszystkim paleotemperatur i dawnej szaty
roœlinnej.

Jaskinia Nietoperzowa i Jaskinia Ciemna s¹ wa¿nymi wielowarstwowymi stanowiskami archeo-
logicznymi œrodkowego i górnego paleolitu (Chmielewski 1975, Kowalski 2006, Sobczyk 2011). S¹ to
jednoczeœnie wa¿ne stanowiska geologiczne, ze wzglêdu na bardzo d³ugie pro file namulisk, z sekwen-
cjami osadów datowanymi od pocz¹tku zlodowaceñ œrodkowopolskich po holocen, zawieraj¹cymi
liczne szcz¹tki zwierzêce. Ustalanie precyzyjnej pozycji stratygraficznej poszczególnych warstw oraz
uzyskanie jak najwiêkszej liczby dat tzw. bezwzglêdnych dla szcz¹tków pochodz¹cych z poszcze-
gólnych poziomów ma wobec tego kluczowe znaczenie dla badañ nie tylko nad paleolitem, ale te¿
stratygrafi¹ czwartorzêdu i histori¹ fauny w Polsce.

W 2013 roku uzyskano wiêkszoœæ planowanych wyników dla stanowiska Jaskinia Nietoperzowa
oraz przygotowano do badañ próbki ze stanowiska Jaskinia Ciemna. Dla stanowiska J. Nietoperzowa
uzyskano wyniki analiz stosunków izotopowych d18O i d13C w wêglanie apatytu szkliwa, wyniki
analiz ICP oraz wyniki datowañ radiowêglowych..

Badania "fos sil prov e nance anal y sis" badanych szcz¹tków z Jaskini Nietoperzowej wykaza³y, ¿e
czêœæ okazów wybranych do badañ mia³a niepoprawnie ustalone pierwotne pochodzenie z warstwy.
Analizy pierwotnego po³o¿enia skamienia³oœci wykaza³y, ¿e czêœæ koœci z warstw 3, 5, 6, 7 i 8 powinna
byæ ³¹czona z jedn¹ warstw¹. Wyniki analiz d18O osadów Jaskini Nietoperzowej wykaza³y wahania
klimatu w okresie sedymentacji warstw.

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

Zasadniczym celem projektu jest zbadanie wp³ywu po³¹czeñ morskich pomiêdzy basenami ocea-
nicznymi wy¿szych, pó³nocnych szerokoœci paleogeograficznych na strukturê i dynamikê kolumny
wody w okresie od póŸnej kredy do miocenu. Badania pozwol¹ na okreœlenie wp³ywu powy¿szych
zjawisk zachodz¹cych na styku geosfery, hydrosfery i biosfery na paleoklimat. Projekt integruje metody
geologiczne, informatyczne i fizyczne, których trzonem s¹ nowoczesne metody modelowania nume-
rycznego. To narzêdzie badañ paleoklimatu staje siê znacz¹co bardziej wiarygodn¹ metod¹, testuj¹c¹
hipotezy, opieraj¹ce siê na metodach empirycznych. Pragniemy wykorzystaæ potencja³ naszych nauk
œcis³ych oraz nauk geologicznych do unowoczeœnienia tej metody w ramach miêdzynarodowego pro-
gramu i systemu COS MOS http://cos mos.enes.org/). Opiera siê on na modelu, który jest zintegrowanym 
modelem systemu oceanu–atmosfery–powierzchni Ziemi – oraz pokrywy lodowej, bior¹cym pod uwagê 
równie¿ rekonstrukcjê szaty roœlinnej. Zintegrowany Model Systemu Ziemi zosta³ ju¿ wczeœniej wyko-
rzystany do przetestowania ró¿nych hipotez paleoklimatycznych, od miocenu do holocenu. Niniejszy
projekt znacznie rozszerza zastosowanie modelu do starszych interwa³ów geologicznych. Dotychczas
uda³o siê uzyskaæ warunki pocz¹tkowe dla póŸnej kredy (wegetacja, paleogeografia), opracowane przez
innych specjalistów w dziedzinie modelowania paleoklimatu oraz dostosowaæ je do wymagañ programu 
COS MOS. 
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Zmiany zakwaszenia i trofii jezior powsta³ych w wyrobiskach górniczych na £uku Mu¿akowa
w czasie ostatnich 100 lat na podstawie badañ fito- i zooplanktonu.
NCN: 2012/07/B/ST10/04204
Kierownik projektu: dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: 21.06.2013, data zakoñczenia: 20.06.2016

Celem projektu jest odtworzenie zmian pH i trofii w jeziorach pogórniczych z rejonu £uku Mu¿a-
kowa. Fluktuacje te bêd¹ okreœlone od momentu powstania tych zbiorników, czyli od zakoñczenia
eksploatacji wêgla brunatnego, a¿ do chwili obecnej. Zakwaszenie i eutrofizacja s¹ wa¿nymi czyn-
nikami determinuj¹cymi jakoœæ wód w tego typu jeziorach. G³ównym narzêdziem okreœlaj¹cym te
zmiany bêdzie analiza subfosylnych okrzemek (Bacillariophyceae) i wioœlarek (Cladocera). Interpre-
tacja wyników analiz paleobiologicznych bêdzie skorelowana z wynikami analiz geochemicznych i
sedymentologicznych. Badaniom bêdzie poddanych szeœæ jezior o zró¿nicowanym odczynie wody i
wieku. Do rekonstrukcji pH i trofii zostanie wykorzystana baza danych, której podstawê bêd¹ stanowi³y
wspó³czesne gatunki okrzemek i wioœlarek oznaczone z osadów przypowierzchniowych pobranych z
wiêkszoœci jezior po³o¿onych na tym terenie oraz parametry chemiczne wody. Przeœledzenie sukcesji
fito- i zooplanktonu uzupe³nieni wiedzê o ekosystemach tych jezior. W powi¹zaniu z badaniami izoto-
powymi pozwoli to zbadaæ mechanizmy umo¿liwiaj¹ce poszczególnym gatunkom zasiedlanie ekstre-
malnie zakwaszonych wód jezior pogórniczych. Zmiany œrodowiska wodnego, jakie mia³y miejsce w
przesz³oœci stanowi¹ doskona³e t³o do wspó³czesnego zarz¹dzania jeziorami oraz do ochrony przed
nadmiern¹ lub niew³aœciw¹ ich eksploatacj¹. Dziêki obecnoœci w tym regionie du¿ej iloœci zbiorników
jest mo¿liwe utworzenie istotnej statystycznie wspó³czesnej okrzemkowej i wioœlarkowej bazy danych
dla zbiorników pogórniczych, która mo¿e byæ wykorzystywana do badañ innych jezior antropoge-
nicznych. 

W roku 2013 zosta³y pobrane osady przypowierzchniowe (1–2 cm) z 16 jezior, natomiast z 3 jezior
zosta³y pobrane rdzenie osadów jeziornych. 

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

Wykorzystanie zawansowanych badañ sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwañ
i charakteryzacji z³ó¿ wêglowodorów niekonwencjonalnych zwi¹zanych ze ska³ami ³upkowymi
na przyk³adzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce
BG1/JURASHALE/13
Kierownik projektu: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec
Data rozpoczêcia: 01.07.2013, data zakoñczenia: 31.03.2015

Opis dzia³añ: w 2013 roku dokonano analizy danych grawimetrycznych i zrealizowano modelo-
wania grawimetryczne 2D dla transektów geo-sejsmicznych w otoczeniu wysadu solnego K³odawy.
Dokonano równie¿ bardzo szczegó³owego przegl¹du dostêpnych danych otworowych i w oparciu o
zgromadzone informacje pozyskano z Narodowego Archiwum Geologicznego dane karota¿owe, nie-
zbêdne do realizacji zaplanowanych badañ. Rozpoczêta zosta³a równie¿ kwerenda dotycz¹ca wyników
ró¿nego rodzaju danych geochemicznych dostêpnych z terenu badañ. Prace dotycz¹ce danych sejs-
micznych objê³y dwa obszary. Po pierwsze rozpoczêto reinterpretacjê danych archiwalnych po drugie
przygotowany zosta³ we wspó³pracy z IGf PAN oraz firm¹ Strzelecki Energia projekt prac sejsmicz-
nych, w oparciu o który wykonane zosta³y polowe prace pomiarowe. Po pomierzeniu danych rozpoczêty 
zosta³ w IGf PAN ich pro cess ing, interpretacja bêdzie prowadzona w 2014 r.
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Mars: An other planet to ap proach geoscience is sues
Projekt TEAM/2011-7/9 = Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Kierownik projektu: dr hab. Dan iel MÀge
Data rozpoczêcia: 01.09.2011, data zakoñczenia: 30.06.2015

Projekt obejmuje szeœæ zadañ badawczych. Dotycz¹ one procesów geologicznych zachodz¹cych
zarówno na Ziemi, jak i na Marsie, w tym osuwiskowych, grawitacyjnej deformacji zboczy, polodowco-
wych i peryglacjalnych, jak równie¿ przeobra¿eñ (wietrzenia) materia³u bazaltowego. Stosowane tech-
niki obejmuj¹ obserwacje geologiczne na Ziemi, modelowanie metod¹ elementów skoñczonych, nano-
fizykê eksperymentaln¹, teledetekcjê w zakresie widzialnym i podczerwieni (bliskiej i termalnej), geo-
morfologiê, geomorfometriê i przetwarzanie orbitalnych danych radarowych. Po³¹czenie tych technik
pozwoli³o na stwierdzenie obecnoœci pozosta³oœci pokrywy lodowcowej w rejonie marsjañskiego rów-
nika, na obszarze Valles Marineris. Cofanie siê lodowca spowodowa³o intensywne deformacje topogra-
ficzne grzbietów, które s¹ szczegó³owo badane i porównywane z podobnymi strukturami w Tatrach.
W innym z zadañ badawczych wykazaliœmy, ¿e przeobra¿eñ materia³u buduj¹cego marsjañsk¹ litosferê
nie mo¿na poprawnie zinterpretowaæ jedynie w oparciu o orbitalne dane spektrometryczne. W celu
ustalenia jakie instrumenty by³yby pomocne, prowadzimy analizê materia³u bazaltowego przeobra¿o-
nego w skrajnie ró¿nych warunkach klimatycznych przy u¿yciu mikroskopu si³ atomowych (AFM), w
celu okreœlenia ró¿nic mikrostrukturalnych.

PROJEKTY BADAWCZE WEWNÊTRZNE ING – DLA M£ODYCH NAUKOWCÓW
II konkurs – zakoñczony w sierpniu 2013 r.

Badanie proweniencji ska³ basenu przedgórskiego przy u¿yciu geochemii Nd i Sr – wskazówki
dla rekonstrukcji wypiêtrzania Himalajów
Kierownik projektu: mgr Urszula Jonkis
Data rozpoczêcia: 10.08.2012, data zakoñczenia: 10.08.2013

Celem projektu by³o przeprowadzenie analizy proweniencji sekwencji osadowej basenu przed-
górskiego Himalajów zlokalizowanego w rejonie Himachal Pradesh. Do okreœlenia proweniencji mate-
ria³u skalnego zastosowano analizê stosunków izotopowych Sr i Nd. Metoda ta pozwala na rozró¿nienie
pomiêdzy materia³em osadowym pochodz¹cym z Tetydzkiej Serii Osadowej (TSS) oraz Serii Krysta-
licznej Wysokich Himalajów (HHCS), na co nie pozwala³y dotychczas stosowane datowania U-Pb
cyrkonu detrytycznego. 

Pierwszym etapem projektu by³o opróbowanie dwóch profili: Subathu i Morni. W profilu Morni
pobrano próbki z pe³nej sekwencji litologicznej Sub-Himalajów obejmuj¹cej grupy: Subathu, Dhara-
msala oraz Siwalik. W obrêbie po³o¿onego dalej na zachód transektu Subathu, próbki pobrano z grup
Subathu i Dharamsala, gdy¿ najm³odsza grupa Siwalik by³a niedostêpna. Drugim etapem projektu jest
by³o wykonanie analiz stosunków izotopowych Sr i Nd dla ca³ych ska³ z pobranych 25 próbek. 

Uzyskane wyniki badañ bêd¹ wykorzystane w tworzonej pracy doktorskiej autorki projektu.

Rekonstrukcja warunków paleoœrodowiskowych dla interglacja³u eemskiego w rejonie Ruse
na podstawie danych izotopowych z nacieku jaskiniowego (Bu³garia). 
Kierownik projektu: dr Jacek Pawlak
Data rozpoczêcia: 10.08.2012, data zakoñczenia: 10.08.2013

Szata naciekowa w œrodowisku jaskiniowym powstaje na skutek wytr¹cania siê wêglanu wapnia z
roztworu wodnego. Woda opadowa jest wzbogacana w CO2 w warstwie glebowej, nastêpnie przesi¹ka
poprzez warstwy skalne, rozpuszczaj¹c CaCO3. Do utrzymania rozpuszczonego wêglanu wapnia w roz-
tworze potrzebna jest pewna iloœæ nadmiarowego CO2. Stê¿enie CO2 w atmosferze jaskini jest zbli¿one
do stê¿enia atmosferycznego, dlatego przesi¹kaj¹cy do jaskini roztwór jest odgazowywany z nadmiaru
CO2. Na skutek tego procesu roztwór staje siê przesycony wzglêdem CaCO3, w efekcie nastêpuje str¹-
canie siê wêglanu wapnia. Proces krystalizacji nacieków jest zale¿ny od warunków klimatycznych,
panuj¹cych w otoczeniu jaskini. Iloœæ opadów wp³ywa na iloœæ przesi¹kaj¹cej wody, co poœrednio prze-
k³ada siê na tempo wzrostu nacieków. Od temperatury i iloœci opadów zale¿y rodzaj wystêpuj¹cej szaty
roœlinnej. Z kolei od szaty roœlinnej, oraz ska³ pod³o¿a, zale¿y rodzaj i stopieñ rozwoju gleby. Od lat 60.
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XX wieku wykonuje siê analizy izotopowe d18O i d13C z nacieków jaskiniowych (Hendy & Wil son
1968). Sk³ad izotopowy tlenu odzwierciedla warunki termiczne w otoczeniu jaskini oraz sk³ad izotopo-
wy wód gruntowych. Natomiast sk³ad izotopowy wêgla jest zale¿ny od rodzaju szaty roœlinnej oraz
stopnia rozwoju gleby. W ostatnich latach wykonywane s¹ rekonstrukcje warunków klimatycznych w
oparciu o dane izotopowe z nacieków jaskiniowych. Wiêkszoœæ tych rekonstrukcji dotyczy holocenu
(Baldini et al., 2002; Frisia et al., 2003; Hu et al., 2008; Rob erts et al., 1998; Wang et al., 2005). Sto-
sunkowo ma³o rekonstrukcji warunków klimatycznych dotyczy okresów starszych, w tym ostatniego
interglacja³u (Yuan et al., 2004). Obecny projekt by³ kontynuacj¹ projektu “Wykorzystanie algorytmu
genetycznego do budowy chronologii ostatniego interglacja³u w rejonie Ruse (Bu³garia)”. Jednym z
celów cytowanego projektu by³o opracowanie skali czasu dla eemskiego nacieku z jaskini “Orlova
Chuka”. Opracowanie skali czasu jest pierwszym etapem rekonstrukcji paleoœrodowiskowej. Nastêp-
nym krokiem jest uzyskanie danych, które pozwalaj¹ na interpretacje zmiennoœci warunków œrodo-
wiskowych. W ramach obecnego projektu planowane by³o wykonanie analiz sk³adu d18O i d13C
próbek kalcytu z badanego nacieku jaskiniowego. Próbki kalcytu pobrano wzd³u¿ osiowej czêœci tego
nacieku, z rozdzielczoœci¹ co ok. 2mm 680 analiz. Uzyskane dane mia³y pos³u¿yæ do utworzenia,
zestawionej w skali czasu, krzywej izotopowej. Uzyskana krzywa izotopowa zosta³a skorelowana z
krzywymi globalnymi dla okresu interglacja³u eemskiego. Do korelacji zosta³a wykorzystana zarówno
zrekonstruowana skala czasu jak i opracowana w projekcie “Numeryczna ocena wiarygodnoœci rekon-
strukcji paleoklimatycznych na podstawie analiz izotopowych holoceñskich osadów wêglanowych”.
metodyka korelacji krzywych izotopowych. Interpretacja wyników korelacji pozwoli odpowiedzieæ na
pytanie czy otrzymane dane izotopowe s¹ zgodne z wystêpuj¹cymi w interglacjale eemskim trendami
globalnymi, czy te¿ s¹ zdominowane przez wp³ywy lokalne. Celem projektu by³o zebranie wystarcza-
j¹cej iloœci danych interpretacyjnych wysokiej jakoœci, które bêd¹ podstaw¹ do opublikowania publika-
cji naukowej w czasopiœmie naukowym o wysokim wskaŸniku cytowañ. 

Analiza koncentracji pierwiastków lekkich, sk³adników lotnych i strategicznych pierwiastków
rzadkich oraz ich izotopów w œrodowisku pozaru wêgla z zastosowaniem metody SIMS
Kierownik projektu: dr £ukasz Kruszewski
Data rozpoczêcia: 10.08.2012, data zakoñczenia: 10.08.2013

W ramach projektu beneficjent wzi¹³ udzia³ w piêciodniowym szkoleniu dotycz¹cym metodyki
SIMS (mikrosonda jonowa), w ramach którego zapozna³ siê z podstawami metody w kwestii aparatu-
rowej, analiz¹ pierwiastków œladowych, pomiarami stosunków izotopowych, profilowaniem g³êbokoœ-
ciowym oraz obrazowaniem jonowym. W zwi¹zku z brakiem mo¿liwoœci wykonania badañ zaplano-
wanych w ramach projektu z zastosowaniem metody SIMS, podyktowanym remanentem w labora-
torium GFZ, podjêto próbê wykonania analiz metod¹ mikrosondy elektronowej. Oznaczenia metod¹
trakow¹ poprzedzono skanami WDS maj¹cymi na celu kontrolê spektrometrów. Metod¹ t¹ potwier-
dzono, miêdzy innymi, sensownoœæ oznaczeñ germanu i wanadu, poprzez potwierdzenie obecnoœci linii
K i L dla germanu oraz K dla wanadu, odpowiednio w cuspidynie i fluorapatycie-fluorellestadycie. 

III konkurs 2013/2014 – projekty w toku, rozpoczête 1.07.2013 

Mgr Agata Krzesiñska
Powstanie agregatów chromitowo-plagioklazowych – udzia³ topienia impaktowego i akrecyjnych
przeobra¿eñ termalnych.

Mgr Artur Kuligiewicz
Dehydratacja smektytów – badania za pomoc¹ spektroskopii FTIR, termograwimetrii i oznaczania
stosunków izotopów stabilnych

Dr Magdalena Krajcarz
Stratygrafia izotopowa holoceñskich osadów jaskiniowych Schroniska w Smoleniu III na podstawie
badañ muszli miêczaków l¹dowych

Dr Anna Mozer
Charakterystyka geochemiczna œrodowiska sedymentacji preglacjalnej sukcesji osadowej rejonu Red
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Hill, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia

Mgr Wies³awa Radmacher
Datowanie granicy kampanu i mastrychtu w ods³oniêciu Zumaia na podstawie zapisu palinologicznego

Mgr Joanna Stañczak
Próba rekonstrukcji warunków paleoœrodowiska na podstawie analizy makroszcz¹tków osadów Jeziora
Godle

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

UDZIA£ W PROJEKTACH BADAWCZYCH PROWADZONYCH POZA INSTYTUTEM

Stosunki izotopowe o³owiu jako wskaŸnik antropogenizacii œrodowiska naturalnego
NCN:2012/07/N/ST10/03260 
Kierownik projektu: Tomasz Biñczycki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, Wydzia³ Przyrod-
niczo-Technologiczny
Wykonawca w ING PAN: Tomasz Biñczycki, Rob ert Anczkiewicz (Opiekun Naukowy)

Celem projektu jest wykazanie przydatnoœci metod izotopowych do badañ œrodowiska glebowego
w zakresie identyfikacji metali ciê¿kich pochodzenia antropogenicznego oraz litogenicznego (powsta-
j¹cego wskutek wietrzenia ska³y macierzystej), co pozwoli na okreœlenie rozmieszczenia o³owiu pocho-
dz¹cego z emisji dalekiego zasiêgu w profilu glebowym. Obecnie trwa przygotowanie prób do analiz.
Dokonano równie¿ kalibracji rozdzia³u Pb od ma trix na kolumnach jonowymiennych.

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

Zakres prac badawczych zaprojektowanych w projekcie zosta³ zakreœlony na podstawie analizy
dotychczasowych doœwiadczeñ zespo³u opracowuj¹cego laminowane osady jeziorne w Jeziora Goœci¹¿
(Ralska-Jasiewiczowa i inni, 1998), jak i osady jezior maarowych w masywie Eifel (Brauer i inni, 2009).
W zakres prac terenowych wchodzi kartowanie geomorfologiczne i hydrologiczne zlewni Jeziora Cze-
chowskiego, analizê struktury termicznej i miksji jeziora, badania zjawisk i procesów hydrodynamicz-
nych kszta³tuj¹cych masê wodn¹, badania cech fizyczno chemicznych wody; szczegó³owe rozpoznanie
jeziornych osadów dennych w misie jeziornej Jeziora Czechowskiego. Zaplanowano wykonanie 12
wierceñ wzd³u¿ dwóch przecinaj¹cych siê w g³êboczku transektów. Laboratoryjna analiza pozyskanych
osadów jeziornych ma charakter interdyscyplinarny: analiza mikrolitofacjalna laminowanych osadów
prowadzona na szlifach cienkich laminowanych osadów jeziornych, warwochronologia – kilkukrotne
komputerowe zliczanie warw z obrazów mikroskopowych szlifów cienkich, analizy Cs137, Pb 210 oraz
analizy podatnoœci magnetycznej, datowania C-14 AMS – 30 próbek, analizy geochemiczne – okreœlone 
zostan¹ podstawowe sk³adniki osadu poprzez oznaczenie w analizatorach elementarnych zawartoœci
wêgla organicznego (TOC) oraz nieorganicznego (TIC), azotu, siarki, krzemionki biogenicznej i tery-
genicznej, analiza okrzemek, analiza wioœlarek, analiza stabilnych izotopów 13C/12C i 18O/16, analiza
palinologiczne, analiza makroszcz¹tków roœlinnych – planowana jest analiza sp¹gowej czêœci profilu
dokumentuj¹cej pocz¹tki rozwoju Jeziora Czechowskiego. W ramach rekonstrukcji paleoklimatycz-
nych zostanie zwrócona szczególna uwaga na krótkotrwa³e zmiany klimatyczne póŸnego glacja³u i holo- 
cenu powi¹zane zarówno z zaburzeniami pó³nocnoatlantyckiej cyrkulacji termohalinowej oraz holoceñ- 
skimi tzw. cyklami Bonda, w³¹cznie z ma³¹ epok¹ lodow¹, indukowanymi najprawdopodobniej zmienn¹ 
aktywnoœci¹ s³oneczn¹. Celem poœrednim bêdzie szczegó³owa analiza zmian ró¿nych komponentów
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œrodowiska przyrodniczego zarówno w kontekœcie procesów naturalnych, jak i narastaj¹cej w holocenie
antropopresji. W roku 2012 pobrano 380 próbek do analizy palinologicznej, przeprowadzono prepara-
tykê chemiczn¹ 90 próbek i wykonano analizê py³kow¹ 30 z nich. Analizowany materia³ pochodzi z
okresu subborealnego. 

Wieloaspektowe badania historii rozwoju torfowisk ba³tyckich w Polsce w celu wyznaczenia
warunków referencyjnych na potrzeby ich ochrony
MNiSW: N N305 062240
Kierownik projektu: dr Mariusz Ga³ka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydzia³ Nauk Geogra-
ficznych i Geologicznych
Wykonawca w ING PAN: dr Milena Obremska
Data rozpoczêcia: 12.05.2011, data zakoñczenia: 11.05.2014

Proponowany projekt badawczy ma na celu rekonstrukcjê rozwoju dwóch zbiorników jeziornych
od momentu ich powstania prawdopodobnie w póŸnym glacjale przez ca³y holocen, na tle zmieniaj¹cego 
siê klimatu. Wykonano wiercenia na wytypowanych obiektach. Przeznaczony do analizy palinologicz-
nej rdzeñ osadów ze stanowiska Kusowskie Bagno o mi¹¿szoœci 8,5 m zosta³ opróbowany w rozdziel-
czoœci co 5 cm. Rozpoczêto prace laboratoryjne przygotowuj¹ce materia³ do analizy mikroskopowej.

Wysokiej rozdzielczoœci rekonstrukcja warunków paleoklimatycznych póŸnego glacja³u
i holocenu na podstawie analiz sk³adu izotopów trwa³ych i pierwiastków œladowych w profilach
martwic wapiennych w przekroju N–S przez po³udniow¹ Polskê i S³owacjê
MNiSW: NN 307 151538
Kierownik projektu: dr hab. Micha³ Gradziñski, Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Biologii i Nauk o
Ziemi
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Hel ena Hercman
Data rozpoczêcia: 07.05.2010, data zakoñczenia: 06.05.2013

Zakoñczono badania oraz interpretacjê i analizê uzyskanych wyników. Uzyskane wyniki zebrano
w raporcie koñcowym. G³ówne wnioski zamieszczone w ww. raporcie:

1. Badane martwice wapienne s¹ budowane przez ró¿ne facje – martwice mchowe, stromatolity,
martwice fitoklastyczne, martwice onkoidowe i martwice detrytyczne. Proporcja facji jest zmienna.
Poszczególne stanowiska reprezentuj¹ ró¿ne systemy depozycyjne: fluwialny sys tem depozycyjny z
rozwiniêtymi barierami (Dol ina Rac³awki, Dol ina S¹spowska, Háj), sys tem przyŸród³owych martwic
zboczowych (Hrhov, Gombasek) oraz sys tem bagienny (Sieradowice, a zapewne tak¿e Dol ina Szklarki
i czêœæ profilu w Dolinie Rac³awki). 

2. Obliczone tempo wzrostu martwic wapiennych jest ró¿ne dla badanych profili, a ponadto ró¿ne
dla poszczególnych fragmentów pojedynczego profilu. Œrednie tempo wzrostu waha siê od 0,74 do ok.
25 mm/rok. WyraŸnie wiêksze tempo wzrostu cechuje martwice ze S³owacji. Dowodzi to panowania
zdecydowanie bardziej sprzyjaj¹cych warunków wzrostu martwic w holocenie wczesnym i œrodkowym
na S³owacji ni¿ w Polsce. By³o to spowodowane istnieniem istotnej bariery klimatycznej, któr¹ stano-
wi³y Karpaty. Na pó³noc od tej bariery panowa³y mniej sprzyjaj¹ce warunki do rozwoju martwic, co
odzwierciedla³o siê ich ni¿szym tempem przyrostu. 

3. Sk³ad izotopowy tlenu badanych martwic wapiennych jest uzale¿nione od istnienia w holocenie
tak zwanego 'efektu kontynentalnego', który manifestowa³ siê systematycznym wzrostem zawartoœci
l¿ejszego izotopu w parze wodnej wraz z oddalaniem siê od oceanu.

4. Sk³ad izotopowy martwic w poszczególnych stanowiskach kszta³towa³ siê tak¿e pod wp³ywem
specyficznych czynników o charakterze lokalnym, co nakazuje ostro¿noœæ przy wyci¹ganiu wniosków
natury paleoklimatycznej. 

5. Badane martwice w Polsce zaczê³y wzrastaæ ju¿ po m³odszym Dryasie, a wiêc zdecydowanie
póŸniej ni¿ w pó³nocno-zachodniej Europie. Wskazuje to na wyraŸny równole¿nikowy gra di ent klima-
tyczny w Europie u schy³ku ostatniego zlodowacenia. 

6. W profilu martwic z Doliny Szklarki wyraŸnie zapisane jest tak zwane “wydarzenie 8,2”. Jest
ono zaznaczone przesuniêciem krzywej izotopowej tlenu w kierunku ni¿szych wartoœci o ok. 1‰. Zja-
wisko to ma zasiêg globalny i jest spowodowane, krótkotrwa³ym och³odzeniem wód Pó³nocnego Atlan-
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tyku na skutek gwa³townego przedostania siê do oceanu wód z jezior proglacjalnych w Ameryce
Pó³nocnej. W Dolinie Szklarki jest ono zaznaczone tak¿e w zapisie izotopowym wêgla wskazuj¹cym na
wyraŸne, lecz krótkotrwa³e, zmniejszenie aktywnoœci biosfery. Towarzyszy mu tak¿e intensywniejsza
dostawa materia³u silikoklastycznego. 

7. Skutki wydarzenia klimatycznego “znanego jako wydarzenie 4,2” s¹ odmiennie zapisane w
martwicach na pó³nocy i po³udniu od Karpat. Martwice wzrastaj¹ce na terenie Polski znalaz³y siê pod
wp³ywem wyraŸnego zwilgotnienia klimatu charakterystycznego dla pó³nocnej Europy, natomiast rejon 
po³udniowej S³owacji znajdowa³ siê pod wp³ywem œródziemnomorskiego klimatu, który cechowa³o w
tym czasie gwa³towne osuszenie. 

8. Przeprowadzone badania nakazuj¹ ostro¿noœæ w interpretowaniu zawartoœci Mg, Ba i Sr jako
wskaŸników paleoklimatycznych. 

9. Wzrost wszystkich badanych martwic wapiennych zosta³ zatrzymany w holocenie póŸnym, co
by³o najpewniej sprzê¿eniem zmian paleoklimatycznych i dzia³alnoœci cz³owieka. Po kryzysie martwice 
ponownie zaczê³y wzrastaæ na S³owacji, natomiast zjawisko to nie zaznaczy³o siê ju¿ w Polsce. 

In stru ment CHOMIK misji Phobos Sam ple Re turn – badania naukowe i eksploracyjne
MNiSW: 791/N-Rosja/2010/0
Kierownik projektu: dr Jerzy Grygorczuk, Centrum Badañ Kosmicznych PAN
Wykonawca w ING PAN: dr Joanna Gurgurewicz, prof. dr hab. Ewa S³aby
Data rozpoczêcia: 01.12.2010, data zakoñczenia: 30.11.2015

Próbka chondrytu wêglistego Mighei (grupa CM2) zosta³a przeciêta w celu przygotowania p³ytki
cienkiej. Polerowan¹ p³ytkê cienk¹ analizowano z u¿yciem mikroskopu polaryzacyjnego, spektrometru
Ramana i skaningowego mikroskopu elektronowego. Wstêpna analiza za pomoc¹ mikroskopu polaryza- 
cyjnego w œwietle odbitym pozwoli³a zidentyfikowaæ najbardziej interesuj¹ce obszary do dalszych
badañ. Badania z u¿yciem spektrometru Ramana i skaningowego mikroskopu elektronowego dotyczy³y
identyfikacji oraz relacji przestrzennych materii organicznej i faz mineralnych. Wykonano ³¹cznie
ponad 150 analiz z u¿yciem spektrometru Jobin-Yvon LabRam®. Wstêpna interpretacja tych danych
wskazuje na obecnoœæ pasm charakterystycznych oliwinu (forsteryt) i piroksenu (diopsyd). Obecnoœæ
wody w nominalnie bezwodnych minera³ach mo¿e dostarczyæ informacji na temat warunków powsta-
wania fazy, a tak¿e póŸniejszych przeobra¿eñ, jednak w przeanalizowanych do tej pory widmach oli-
winu i piroksenów nie stwierdzono obecnoœci pasm wody; separacja kryszta³ów oliwinu bêdzie koniecz- 
na w celu analizy zawartoœci wody w oliwinie z u¿yciem spektrometru podczerwieni z transformat¹
Fouriera. Stwierdzono obecnoœæ melilitu jako sk³adnika inkluzji. Analizy sk³adu za pomoc¹ skaningo-
wego mikroskopu elektronowego JEOL 6400F koncentrowa³y siê na produktach przeobra¿eñ w obrêbie
chondruli i matriks otaczaj¹cego chon drule oraz identyfikacji miejsc do uzupe³niaj¹cych analiz za
pomoc¹ spektrometru Ramana. Analiza SEM bez pokrycia p³ytki cienkiej wêglem jest konieczna do
potwierdzenia poprawnoœci uzyskanych wyników.

Analiza i ocena zasobów wód i energii geotermalnej oraz stref perspektywicznych na obszarze
transgranicznym Karpat wschodnich oraz ich wykorzystanie w sektorze energetycznym dla
celów technologicznych w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji.
646/N - UKRAINA/2010/0
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Górecki, AGH
Wykonawca w ING PAN: dr Adam Porowski
Data rozpoczêcia: 2010, data zakoñczenia: 2013

Opracowanie dwóch rozdzia³ów do ATLASU: Górecki W. (red.), 2013. At las Geotermalny Karpat
Wschodnich. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

– rozdz. 8.3.2 Geneza wód wg³êbnych fliszu karpackiego w œwietle badan hydrogeochemicznych; 
– rozdz. 8.3.3 Oddzia³ywanie wód zwyk³ych i mineralnych.

Przebieg i geneza anomalii przewodnictwa elektrycznego w skorupie obszaru Polski
oraz ich znaczenie dla lepszego zrozumienia wg³êbnej budowy geologicznej.
NCN: 2011/01/B/ST10/07046,
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Kierownik projektu: dr hab. Waldemar JóŸwiak, Instytut Geofizyki PAN
Wykonawca w ING PAN: prof.dr hab. Marek Lewandowski
Data rozpoczêcia: 2011, data zakoñczenia: 2014

Celem proponowanego projektu jest okreœlenie po³o¿enia i zbadanie genezy wielkich, dobrze
przewodz¹cych kompleksów skalnych w skorupie na obszarze Polski, za pomoc¹ sondowañ elektroma-
gnetycznych (EM). Uzyskane przez nas ostatnio rezultaty dowodz¹, ¿e po³o¿enie tych struktur w sko-
rupie zadziwiaj¹co dobrze koreluje siê z po³o¿eniem frontów deformacji kaledoñskiej, waryscyjskiej i
alpejskiej. Œwiadczy to, ¿e dobrze przewodz¹ce kompleksy skalne s¹ najprawdopodobniej efektem
subsydencji materia³u osadowego w zapadliskach przedgórskich.

Nie mniej istotnym celem jest opracowanie i gruntowne przetestowanie nowej metodologii inter-
pretacji sondowañ EM. Metody EM wykorzystuj¹ naturalne wariacje pola magnetycznego Ziemi i opie-
raj¹ siê na zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Umo¿liwiaj¹ konstruowanie modeli rozk³adu prze-
wodnictwa elektrycznego, który to parametr z du¿¹ dok³adnoœci¹ wyró¿nia struktury geologiczne o od-
miennych cechach petrofizycznych.

Paleomagnetyzm i historia termiczna ska³ permu, triasu i jury rejonu Dynarydów chorwackich, 
a ewolucja paleogeograficzna i geodynamiczna p³yty adriatyckiej 
MNiSW: N N307 475238
Kierownik projektu: prof. Marek Lewandowski, IGf PAN
Wykonawca w ING PAN: prof. Marek Lewandowski, Prof. dr hab Jan Œrodoñ, dr Aneta Anczkiewicz,
dr Tadeusz Kawiak, mgr Micha³ Banaœ, mgr Dorota Bakowska, in¿. Ma³gorzata Zieliñska
Data rozpoczêcia: 07.05.2010, data zakoñczenia: 06.05.2014

Wyniki badañ paleomagnetycznych osadów jury masywu Velebit wykaza³y syn-tektoniczna ge-
nezê charakterystycznej pozosta³oœci magnetycznej (ChRM). Wyniki AFT i ZHe pokaza³y ca³kowite
zresetowanie stratygraficznych wieków triasowuch badanych ska³. Wieki AFT mieszcz¹ siê w przedzia-
³ach od 79 Ma do 23 Ma a wieki ZHe od 92 Ma do 44 Ma. Zgodnoœæ kierunku ChRM z kierunkami
referencyjnymi obliczonymi dla p³yty Afrykañskiej implikuje gondwañsk¹ proweniencjê mikrop³yty
Adrii w okresie wczesnej tektogenezy Dynarydów. Wyniki przedstawiono na EGU 2013 w formie
posteru pt. Pre lim i nary in ter pre ta tions of syn- and posttectonic palaeomagnetism of Ju ras sic sed i ments
from Velebit Mt (Karst Dinarides, Croatia).

Rekonstrukcja paleoklimatyczna ostatnich 15 tysiêcy lat w œwietle analiz rocznie laminowanych 
osadów Jeziora Czechowskiego (Bory Tucholskie) 
NCN: 2011/01/B/ST10/07367 
Kierownik projektu: dr hab. Miros³aw B³aszkiewicz, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-
wania im. S. Leszczyckiego PAN
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska
Data rozpoczêcia: 08.12.2011, data zakoñczenia: 07.06.2014

G³ównym celem projektu jest rekonstrukcja zmian paleoklimatycznych w œwietle analiz “multi-
proxy” o wysokiej rozdzielczoœci. Obiektem badañ s¹ osady z otoczenia i dna jeziora Czechowskiego.
Interesuj¹ce jest identyfikacja zmian, jakie zachodzi³y w samym jeziorze oraz w jego otoczeniu, a które
by³y determinowane przez globalne zmiany klimatyczne. W ramach realizacji grantu w 2013 roku
wykonano oznaczenia stosunków izotopów trwa³ych tlenu i wêgla dla 105 próbek osadów wêglanowych 
z trzech profili: Cz 2, Cz 3 i Cz 80. Dla profilu Cz 2 analizie izotopowej poddano 11 próbek z g³êbokoœci
14–36 cm. Próbki pobrane by³y co 2 cm z silnie wêglanowej gytii, tworz¹cej póŸnoglacjalny (AllerÝd)
horyzont wapienny na tarasie jeziornym. Zmierzone wartoœci d18O wahaj¹ siê od –7,4 do –6,7‰, a
wartoœci d13C – w granicach –0,1 do +1‰. Dla profilu Cz3 wykonano oznaczenia w 62 próbkach z
g³êbokoœci 20–224 cm. Próbki pobrane by³y pocz¹tkowo co 5 cm (g³. 20–140 cm), a nastêpnie co 2 cm z
silnie wêglanowej gytii akumulowanej na tarasie jeziornym. Na g³êbokoœci 25–55 cm wystêpowa³y w
profilu osady bezwêglanowe. Zmierzone wartoœci d18O wahaj¹ siê od –10,1 do –6,9‰, a wartoœci d13C
– w granicach – 0,4 do +1,6‰. Analizie izotopowej poddano równie¿ 32 próbki z profilu Cz 80, z g³ê-
bokoœci 180–355 cm. Próbki pobrane by³y co 5 cm z silnie wêglanowej gytii, tworz¹cej horyzont wa-
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pienny na tarasie jeziornym. Na g³êbokoœci 250–270 cm wystêpowa³y w profilu osady bezwêglanowe.
Zmierzone wartoœci d18O wahaj¹ siê od –10,3 do –7,7‰, a wartoœci d13C – w granicach –0,7 do 2,3‰.
Uzyskane wyniki oznaczeñ izotopowych pozwoli³y na wydzielenie kilku horyzontów izotopowych dla
badanych profili. Zapisy izotopowe profili Cz 3 i Cz 80 s¹ podobne. Ogólny trend przebiegu krzywych
tlenowej i wêglowej w obu profilach jest zbie¿ny. Ponadto mo¿na wskazaæ kilka jednakowych punktów
na krzywej tlenowej. Œwiadczy to o wspólnej historii akumulacji osadów z tych profili:

1) spadek wartoœci d18O w sp¹gu profilu;
2) systematyczny wzrost wartoœci d18O, sugeruj¹cy spadek poziomu wody np. poprzez wzrost

temperatury;
3) spadek wartoœci d18O, sugeruj¹cy podniesienie poziomu wody, dop³yw wód powierzchniowych 

lub meteorycznych i/lub och³odzenie;
4) sta³e wartoœci d18O w górnych odcinkach warstw wêglanowych œwiadczy o stabilizacji warun-

ków œrodowiska akumulacji osadów.
Uszczegó³owienie interpretacji danych izotopowych bêdzie mo¿liwe po zestawieniu danych izoto-

powych, palinologicznych i rezultatów analizy Cladocera.

Re con struc tion of the de vel op ment of lake en vi ron ment in the Eemian inter gla cial based
on subfossil cladocera (Crustacea) anal y sis 
FNP Nr Pomost Powrotny BIS/2012-5/1 
Kierownik projektu: dr Monika Niska, Instytut Geografii i Studiów Reginalnych Pomorska Akademia
Pedagogiczna w S³upsku 
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Joanna Miros³aw-Grabowska 
Data rozpoczêcia: 01.08.2012, data zakoñczenia: 31.07.2015

Osady jeziorne interglacja³u eemskiego, pozwalaj¹ce na rekonstrukcjê zmian klimatycznych znane 
s¹ z wielu stanowisk. Jak dotychczas by³y one g³ównie analizowane metodami paleobotanicznymi, co
da³o obraz naturalnej sukcesji roœlinnoœci pod wp³ywem klimatu w skali lokalnej i regionalnej (m.in.
Janczyk-Kopikowa 1991, Mamakowa 1989, Tobolski 1986, Kupryjanowicz 2008). Proponowany pro-
jekt daje mo¿liwoœæ okreœlenia krótkotrwa³ych zmian klimatycznych, jakie niew¹tpliwie mia³y miejsce
w tym interglacjale, a szczególnie w jego koñcowej czêœci. Wyniki analizy szcz¹tków Cladocera zacho-
wanych w osadach jeziornych umo¿liwiaj¹ przedstawienie rekonstrukcji rozwoju jezior a poœrednio
równie¿ fluktuacji klimatycznych. Wnioskowanie dotycz¹ce zmian klimatu zweryfikowane bêdzie
tak¿e wynikami oznaczeñ sk³adu izotopowego wêgla, tlenu i azotu. Zarówno Cladocera, poprzez zmianê 
frekwencji i sk³adu gatunkowego zespo³ów, jak i zapis izotopowy s¹ czu³e nawet na niewielkie zmiany
klimatyczne. Analiza sk³adu gatunkowego Cladocera i oznaczeñ izotopów trwa³ych pozwoli odtworzyæ
zmiany paleoklimatyczne i warunki sedymentacji w zbiornikach w czasie ich istnienia (Hofmann 2000,
Nitychoruk 2000) w okresie wolnym od wp³ywu dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka. W 2013 roku
wykonano analizê izotopow¹ dla osadów z profilu Kub³owo (centralna Polska). Oznaczono stosunki
izotopów trwa³ych wêgla i azotu dla 97 prób osadów organicznych z g³êbokoœci 500–1050 cm oraz
rozpoczêto interpretacjêtych wyników.

Porównanie krótkotrwa³ych zmian klimatu w interglacjale mazowieckim ze wspó³czesnym
globalnym ociepleniem
MNiSW: N N307 50 8438
Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Nitychoruk, Wydzia³ Geologii UW.
Wykonawca w ING PAN: dr Elwira Sienkiewicz
Data rozpoczêcia: 2010, data zakoñczenia: 2013

W ostatnim roku trwania projektu badania diatomologiczne z rdzenia osadów Ossówka uzupe³-
niono o dodatkowe próbki na g³êbokoœciach, na których interpretacja wyników budzi³a w¹tpliwoœci.
Nastêpnie zosta³y przygotowane materia³y do publikacji: di a gram okrzemkowy oraz tekst zawieraj¹cy
opis metodyki, rezultaty i interpretacjê wyników. 
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Proweniencja perykratonicznych ³upków syluru na platformie wschodnioeuropejskiej – w
poszukiwaniu zaginionego Ÿród³a materia³u klastycznego basenu przedgórskiego
MNiSW: N N525 254040
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Szczepan J. Porêbski, AGH
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Rob ert Anczkiewicz, dr Artur Kêdzior, dr hab. Stanis³aw Mazur,
dr Mariusz Paszkowski
Data rozpoczêcia: 07.03.2013, data zakoñczenia: 06.03.2016

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

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

Przegl¹d danych misji marsjañskich z obszaru Valles Marineris pod k¹tem ich przydatnoœci do
analiz jednostek geologicznych datowanych na Noachian. Przegl¹d literatury dotycz¹cej rozmiesz-
czenia materia³ów w obrêbie marsjañskich kraterów, ich sk³adu pierwotnego i obecnoœci minera³ów
wtórnych bêd¹cych efektem przeobra¿eñ poimpaktowych – przygotowanie materia³ów do artyku³u
przegl¹dowego dotycz¹cego historii wody na Marsie.

Osadnictwo paleolityczne doliny Wod¹cej i doliny Udorki (Wy¿yna Czêstochowska) na tle
uwarunkowañ paleoœrodowiskowych
NCN: 2011/01/N/HS3/01299 
Kierownik projektu: dr Magdalena Sudo³, Instytut Archeologii UMK
Wykonawca w ING PAN: dr Magdalena Krajcarz, dr Maciej T. Krajcarz
Data rozpoczêcia: 01.12.2011, data zakoñczenia: 30.11.2014

Projekt podejmuje prob lem osadnictwa ludzkiego w schroniskach i jaskiniach w œrodkowym i póŸ-
nym plejstocenie na Wy¿ynie Czêstochowskiej (œrodkowa czêœæ Jury Polskiej).

Podstawowym celem jest rozpoznanie osadnictwa paleolitycznego w dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹
dolinach: Wod¹cej i Udorki, oraz rekonstrukcja paleoœrodowiska.

W roku 2013 przeprowadzono badania wykopaliskowe na stanowisku Jaskinia Perspektywiczna
(wykopy: Udórz III, Udórz IVa, Udórz IVb, Udórz IVc, Udórz V). Dokonano charakterystyki litolo-
gicznej warstw. Rozpoznano osady holoceñskie, póŸnoplejstoceñskie i œrodkowoplejstoceñskie. Po-
brano serie próbek geologicznych (na analizy: uziarnienia, zawartoœci CaCO3, zawartoœci humusu,
sk³adu chemicznego, datowania TL, datowania 14C). Wykonano analizy uziarnienia frakcji gruboziar-
nistych oraz analizê morfologii powierzchni gruzu frakcji >20 mm. Pozyskano materia³ paleozoolo-
giczny do badañ: paleontologicznych, osteometrycznych, paleoekologicznych, biostratygraficznych,
stosunków izotopów trwa³ych C, N i O, fos sil prov e nance anal y sis.
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Naturalne i antropogeniczne zmiany œrodowiska przyrodniczego rejonu jeziora Salêt
(Pojezierze Mr¹gowski) w œrodkowym i m³odszym holocenie.
MNiSW: N N304 280540
Kierownik projektu: mgr Marta Szal. Wydzia³ Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Bia³ymstoku 
Wykonawca w ING PAN: dr Elwira Sienkiewicz, dr Micha³ G¹siorowski
Data rozpoczêcia: 2011, data zakoñczenia: 2014

W roku 2013 przeanalizowano osady jeziora Salêt Ma³y z g³êbokoœci 2,0–9,2 m. W 45 próbkach
osadów zosta³o oznaczonych 137 gatunków okrzemek nale¿¹cych do 36 rodzajów. Na podstawie zmian
jakoœciowych i iloœciowych wyró¿niono 4 zony okrzemkowe. Przed pierwsz¹ faz¹ osadnicz¹ na tym
terenie datowan¹ na ok. 1400–900 cal. BC, jezioro by³o oligo-mezotroficzne. Œwiadczy o tym relatyw-
nie wysoka frekwencja okrzemek preferuj¹cych wody eutroficzne, jak równie¿ wody o niskiej zawar-
toœci nutrientów.Wraz ze wzrostem osadnictwa zmienia³ siê ekosystem jeziorny. Dzia³alnoœæ cz³owieka, 
a szczególnie eksploatacja jeziora i rozwijaj¹ca siê gospodarka cz³owieka na pobliskich terenach spowo- 
dowa³a wzrost ¿yznoœci zbiornika wodnego. Wœród flory okrzemkowej dominuj¹ gatunki eutroficzne
(np. Stephanodiscus minutulus), natomiast taksony bêd¹ce indykatorami oligotrofii, takie jak Cyclotella
comensis zmniejszy³y swoj¹ frekwencjê b¹dŸ zupe³nie zanik³y. Najwiêksze zmiany w strukturze okrze-
mek zwi¹zane s¹ z 3 faz¹ osadnicz¹. W jeziorze przewagê gatunkow¹ stanowi¹ okrzemki preferuj¹ce
wody bogate w wysok¹ koncentracjê fosforu, np. Aulacoseira granulata i Cyclostephanos dubius.
Pojawienie siê w tym okresie taksonu hypereutroficznego Stephanodiscus niagarae œwiadczy o ci¹g³ym
wzroœcie ¿yznoœci jeziora. W ca³ym profilu stwierdzono wystêpowanie 32 gatunków wioœlarek nale¿¹-
cych do 5 rodzin. Na podstawie zmiennoœci frekwencji i sk³adu gatunkowego wydzielono piêæ faz
rozwoju fauny wioœlarkowej. W pocz¹tkowym fazie rozwoju zbiornika dominuj¹ planktoniczne wioœ-
larki z rodzaju Bosmina a najwiêkszy udzia³ ma gatunek B. longirostris. Wœród form bentonicznych
dominuj¹ te zwi¹zane z roœlinnoœci¹ zanurzon¹. W drugiej fazie wzrasta wyraŸnie udzia³ planktonicznej
wioœlarki Bosmina reflexa. Podobne zjawisko by³o obserwowane w oligo- i mezotroficznych jeziorach
Pojezierza Pomorskiego. Jest to forma charakteryzuj¹ca siê silnie wyd³u¿onym mukro karapaksu a jej
wystêpowanie mo¿e sugerowaæ zwiêkszon¹ presjê ze strony drapie¿nych bezkrêgowców. W kolejnych
fazach rozwoju zmniejsza siê udzia³ wszystkich form planktonicznych a dominowaæ zaczyna Chydorus
sphaericus, którego podwy¿szona liczebnoœæ zwi¹zana jest najczêœciej ze wzrostem trofii wód zbior-
nika. W najm³odszych osadach ponownie wzrasta udzia³ form planktonicznych, w tym niektórych wioœ-
larek o stosunkowo du¿ych rozmiarach, wskazuj¹c na zmniejszon¹ presjê ze strony du¿ych drapie¿-
ników (ryb).

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

Wiêkszoœæ prac geologicznych przewidzianych w projekcie zakoñczono w 2012 r. 
W bie¿¹cym roku 2013 wykonano interpretacje wyników analiz ICP-MS koœci kopalnych z jaskini, 

metod¹ “geo chem i cal fos sil prov e nance anal y sis”. Wykazano mo¿liwoœci postsedymentacyjnego prze-
mieszczania siê koœci pomiêdzy warstwami. 

Uzyskane dotychczas wyniki opracowano i przygotowano do interdyscyplinarnej publikacji, pre-
zentuj¹cej dane archeologiczne w kontekœcie geologicznym i paleontologicznym.

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

W roku 2013 analizê diatomologiczn¹ wykonano dla 3 stanowisk: PG 1, PG 2 i SD 2. Osady tor-
fowe ze stanowisk PG 1 i PG 2 zawiera³y nieliczne okrywy okrzemek i cysty Chrysophyceae. Iloœæ ich
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by³a nieistotna statystycznie, aby przeprowadziæ analizê iloœciow¹. Z osadów stanowiska PG 1 ozna-
czono 30 gatunków okrzemek nale¿¹cych do 10 rodzajów. Najwiêksze zró¿nicowanie gatunkowe odno-
towano w rodzaju Eunotia (9 gatunków). Gatunkiem dominuj¹cym jest kosmopolityczna Eunotia rhom-
boidea wystêpuj¹ca g³ównie w s³abo zmineralizowanych wodach oligotroficznych, np. w jeziorach
górskich i torfowiskach. W osadach stanowiska PG 2 stwierdzono tylko pojedyncze okrywy okrzemek.
By³y to m.in.: Gomphonema parvulum, Nitzschia amphibia, Pinnularia bo re alis, Eunotia spp.

Ze stanowiska SD 2 analizie okrzemkowej poddano 23 próbki osadów jeziornych, z których ozna-
czono 122 gatunki okrzemek nale¿¹ce do 27 rodzajów. Na podstawie rozk³adu jakoœciowego i iloœcio-
wego rdzeñ podzielono na 3 zony okrzemkowe. W inicjalnej fazie jeziora dominowa³y ma³e formy Fra-
gilaria spp. i Am phora pediculus. Wspó³wystêpowanie zespo³ów Fragilaria-Am phora jest charakterys-
tyczne dla niektórych jezior z okresu póŸnego glacja³u i wczesnego holocenu. O kolejnym etapie
rozwoju zbiornika œwiadczy wzrost frekwencji gatunków planktonicznych preferuj¹cych wody bogate
w sk³adniki od¿ywcze. Z czasem gatunki bentosowe zaczê³y wypieraæ taksony planktoniczne. W wy-
niku sedymentacji osadów basen ulega³ stopniowemu wyp³ycaniu, a wraz ze sta³ym dop³ywem sk³adni-
ków pokarmowych ze zlewni, jezioro ulega³o postêpuj¹cej eutrofizacji. Wskazuje na to rozwój al kali-
biontycznej Navicula scutelloides. W ostatnim etapie rozwoju zbiornika dominuj¹ taksony ¿yj¹ce w
p³ytkich zbiornikach o ¿yznych wodach.

Neotektonika pó³nocno-wschodniego zakoñczenia systemu uskokowego basenu wiedeñskiego
NCN: 2012/07/B/ST/10/04318
Kierownik projektu: dr hab. Anna Œwierczewska, AGH
Wykonawca w ING PAN: prof. dr Antoni K. Tokarski
Data rozpoczêcia: 2.07.2013, data zakoñczenia: 3.07.2016

G³ównym celem projektu jest ustalenie lokalizacji pó³nocno-wschodniego zakoñczenia systemu
uskokowego basenu wiedeñskiego. Naszym zdaniem, ten sys tem uskokowy, dotychczas rozpoznany
pomiêdzy miejscowoœciami Mur (Aus tria) i ̄ ylin¹ (S³owacja), rozci¹ga siê od ̄ iliny dalej ku NE, a¿ po
Kotlinê Orawsko-Nowotarsk¹. Weryfikacja tej hipotezy jest podstawowym obiektem projektu. Sys tem
uskokowy basenu wiedeñskiego, rozci¹gaj¹cy siê od Alp Wschodnich przez basen wiedeñski do Karpat
Zachodnich, jest jedn¹ z najbardziej wybitnych, aktualnie aktywnych stref sejsmicznych w ca³ym
systemie alpejsko-karpackim. Sys tem ten, z³o¿ony z uskoków i basenów œródgórskich, podlega³ sini-
stralnym ruchom przesuwczym w okresie od 17 do 9–8 mln. lat temu oraz ponownie od œrodkowego
plejstocenu. Jest on istotnym elementem geologii regionu. Przecina on granice pomiêdzy: (1) Alpami i
Karpatami, (2) Pó³nocnymi Alpami Wapiennymi i zapadliskiem pó³nocno alpejskim oraz (3) Karpatami
wewnêtrznymi i zewnêtrznymi. W wyniku tego, w basenach œródgórskich omawianego systemu usko-
kowego zapisana jest historia rozwoju g³ównych alpejskich i karpackich jednostek tektonicznych pod-
czas ekstruzji Alp Wschodnich oraz równoczesnego kolapsu Karpat zewnêtrznych.

G³ówn¹ przeszkoda dla lepszego zrozumienia neotektoniki systemu uskokowego basenu wiedeñ-
skiego jest ró¿ny stopieñ rozpoznania poszczególnych jego segmentów, oraz zastosowanie odmiennych
metod badawczych w poszczególnych segmentach. Dlatego te¿ proponujemy nowatorskie podejœcie
polegaj¹ce na zintegrowaniu wyników wielu metod badawczych, stosowanych dla ka¿dego z badanych
segmentów przez interdyscyplinarny i miêdzynarodowy zespó³ badaczy. Proponowane metody badaw-
cze obejmuj¹: (1) analizê powierzchni uskokowych, (2) analizê wstêg deformacyjnych, (3) analizê
spêkanych klastów, (4) badania paleomagnetyczne, (5) studia geomorfologiczne, (6) analizê optycznie
stymulowanej luminescencji (OSL) uzupe³nion¹ o analizê C14 oraz (7) analizê refleksyjnoœci witrynitu.
Wed³ug naszej wiedzy, badania stref uskokowych tak szerokim wachlarzem metod nie by³y wczeœniej
prowadzone w Karpatach.

Projektowane badania, wykonane z u¿yciem szeregu metod badawczych, bêd¹ mia³y istotne zna-
czenie regionalne i umo¿liwi¹ skonstruowanie modelu tektoniki aktywnej omawianej strefy. Model ten
oraz znacz¹cy postêp w zrozumieniu rozwoju tektonicznego strefy uskokowej basenu wiedeñskiego
bêd¹ mia³y istotne znaczenie dla rozwi¹zania podstawowych problemów geologii regionalnej stu dio-
wanej strefy, w tym powi¹zania lub braku powi¹zania ekstruzji Alp Wschodnich z kolapsem Karpat
zewnêtrznych. Ponadto, istotny postêp w zrozumieniu tektoniki aktywnej studiowanego obiektu mo¿e
mieæ znaczenie dla szacunku zagro¿enia sejsmicznego w tym rejonie. W³¹czenie do metod badawczych
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analizy spêkanych klastów jako standardowej metody badañ strukturalnych osadów nieutwardzonych
ma charakter nowatorski

Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian œrodowiska zachodniej
Ukrainy i po³udniowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wp³ywu na pierwotne osadnictwo
oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych) 
691/N-Ukraina/2010/0, projekt miêdzyrz¹dowy.
Kierownik projektu: prof dr hab. Maria £anczont, UMCS Lublin.
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Magdalena Krajcarz, dr Maciej Krajcarz
Data rozpoczêcia: 28.04.2010, data zakoñczenia: 27.04.2014

BADANIA TERENOWE:
W roku 2013 w zasadzie zakoñczono badania terenowe. Obejmowa³y one ods³oniêcie profili i po-

bieranie próbek do badañ laboratoryjnych na stanowiskach: Kraków-Zwierzyniec, Vanzhuliv-Zamczysko,
Vanzhuliv-Karier, oraz uzupe³niaj¹ce obserwacje na stanowisku Bugliv i rozpoznanie stanowiska Jampol.
BADANIA LABORATORYJNE:

W Laboratorium Analiz Podstawowych ING przeszlamowano próbki lessów i gleb kopalnych,
wyseparowano pod binokularem wytr¹cenia wtórnych wêglanów do badañ stosunków izotopowych
tlenu i wêgla. Próbki pochodzi³y ze stanowisk: Kraków ul Spadzista, Velykyj Glybochok (nowy wy-
kop), Roksolany (II cz.), Dovgie – ³¹cznie 525 okazów. Wyseparowane próbki zosta³y przekazane do
Laboratorium Datowania Izotopowego i Badañ Œrodowiska ING, gdzie do koñca 2013 roku oznaczono
stosunki izotopów trwa³ych wêgla i tlenu w 316 próbkach. Wykonano (LAP i Laboratorium Bioindy-
katorów ING) wstêpn¹ preparatykê do analizy chemicznej sk³adu pierwiastkowego próbek osadów ze
stanowisk: Roksolany (II cz.), Velykyj Glybochok (nowy wykop), Bugliv, Dovgie – ³¹cznie 357 próbek. 
Zlecono laboratorium AcmeLabs wykonanie w roku 2013 analizy zawartoœci 53 pierwiastków ³¹cznie w 
331 próbkach (w tym w czêœci próbek przygotowanych w 2012 roku). S¹ to próbki ze stanowisk:
Velykyj Glybochok, Kraków ul. Spadzista, Roksolany, Bugliv, Dovgie. 

Wykonano analizê stosunku C/N w 13 próbkach koœci kopalnych ze stanowisk Jaskinia Ob³azowa
oraz Jaskinia Nietoperzowa (LDIiBŒ). Na postawie wyników tej analizy wytypowano 7 próbek do dato-
wania U-Th kolagenu. Wyniki tych analiz bêd¹ zinterpretowane pod k¹tem okreœlenia wieku w roku
2014. Wykonano analizê biomarkerów (n-alkanów i ketonów) w 27 próbkach osadów i gleb kopalnych
ze stanowisk Halicz i Velykyj Glybochok (LB, LDIiBŒ, Laboratorium Chemii Wód, Gleb i Ska³ na
Wydziale Geologii UW).

Opracowano wyniki geochemicznej analizy pierwiastkowej oraz stosunków izotopowych tlenu i
wêgla we wtórnych wêglanach wraz z ich interpretacj¹ dla nastêpuj¹cych stanowisk: Roksolany (I cz.),
Kraków ul. Spadzista, Velykyj Glybochok; oraz samej analizy chemicznej dla stanowisk: Dovgie,
Bugliv i Roksolany (II cz.).
PRACE KAMERALNE:

Przygotowano bazê danych zawieraj¹c¹ spis publikacji i s³ów kluczowych dotycz¹cych paleoli-
tycznych stanowisk SE Polski i W Ukrainy. Wyniki badañ terenowych i laboratoryjnych, w tym równie¿ 
wyniki uzyskane w poprzednich latach, opracowano w formie 7 artyku³ów naukowych.
POPULARYZACJA WYNIKÓW BADAÑ:

Wybrane problemy, opracowane z wykorzystaniem m.in. wymienionych analiz oraz wyników
innych badañ uzyskanych w poprzednich latach, zosta³y wykorzystane w wyst¹pieniach prezentowa-
nych na 4 miêdzynarodowych konferencjach i na I Kongresie Archeologii Polskiej. Wyniki badañ
stanowiska Kraków ul. Spadzista oraz nowe dane dotycz¹ce œrodowiska przyrodniczego w czasie MIS3- 
MIS2 wynikaj¹ce z ostatnich badañ osadów kilku jaskiñ Wy¿yny Czêstochowskiej prezentowano na
konferencji dotycz¹cej kultury graweckiej (In ter na tional Con fer ence World of Gra vet tian Hunt ers) w
Krakowie. Zagadnienia genezy gleb kopalnych i pedosedymentów na podstawie stanowiska Proniatyn
na Podolu oraz nowe dane dotycz¹ce sekwencji osadów i gleb kopalnych stanowiska Kraków ul. Spa-
dzista prezentowano na miêdzynarodowej konferencji gleboznawczej (XIIth In ter na tional Sym po sium
and Field Sem i nar on Paleopedology) w Kursku (Rosja). Nowe dane o osadach Jaskini Ciemnej w Oj-
cowie zaprezentowano na kongresie speleologicznym (16th In ter na tional Con gress of Spe le ol ogy) w
Brnie (Czechy). Nowe dane o najm³odszych osadach 5 stanowisk jaskiniowych na Wy¿ynie Czêsto-
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chowskiej – na konferencji dotycz¹cej badañ paleoekologicznych (Palaeo eco logi cal re con struc tions –
lac us trine, peat and cave sed i ments) w Bia³ce Tatrzañskiej. Na I Kongresie Archeologii Polskiej w
Warszawie przedstawiono charakterystykê œrodowiska przyrodniczego w okresie pojawienia siê naj-
starszego osadnictwa paleolitycznego w strefie wy¿yn na pó³noc i wschód od Karpat. Oprócz abstraktów 
konferencyjnych z³o¿ono do druku 7 artyku³ów problemowych (w tym 6 w czasopismach z listy filade-
lfijskiej), z których 4 s¹ ju¿ przyjête do druku i dostêpne “on line”.

Wycieki wêglowodorów i charakterystyka geochemiczna potencjalnych ska³ macierzystych
pó³nocnego Morza Barentsa

(Hy dro car bon seeps and geo chem i cal char ac teri sa tion of po ten tial source rocks in the North ern
Barents Sea)
UNIS 6200/9730, Uni ver sity Cen tre in Svalbard, Norwegia
Kierownik projektu: prof. Riko Noormets, prof. Snorre Olaussen
Wykonawca w ING PAN: prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
Data rozpoczêcia: 01.01.2012, data zakoñczenia: 31.12.2015

Projekt ma na celu przedstawienie charakterystyki podmorskich wycieków wêglowodorów oraz
potencjalnych ska³ macierzystych dla ropy naftowej na Svalbardzie. Liczne œlady ucieczki gazowych i
p³ynnych wêglowodorów znajduj¹ siê w strefie przybrze¿nej oraz na otaczaj¹cym szelfie. Ustalenie
genezy i okresów aktywnoœci tych wycieków, ich zwi¹zku z budow¹ geologiczn¹ pod³o¿a, istnieniem
osadów glacjalnych i postglacjalnych oraz wystêpowaniem wodzianów metanu ma podstawowe znacze- 
nie dla zrozumienia procesów migracji i naturalnej emisji gazów cieplarnianych oraz ich roli w geolo-
gicznej i glacjalnej ewolucji regionu i globalnych zmianach klimatycznych. Poprzez badania sedy-
mentologiczne, geofizyczne i geochemiczne ska³ macierzystych oraz migrowanych wêglowodorów
projekt przyczyni siê do rozpoznania struktury, genezy oraz okresów aktywnoœci podmorskich wycie-
ków bituminów oraz ich zwi¹zku z potencjalnymi ska³ami macierzystymi na Svalbardzie i w otacza-
j¹cych wodach szelfowych.

New Ho ri zons

Kierownik projektu: dr hab. Dan iel MÀge

Wykonawca w ING PAN: dr hab. Dan iel MÀge
Data rozpoczêcia: 01.01.2007, data zakoñczenia: 31.12.2015

Obserwacje teleskopowe pokazuj¹, ¿e powierzchnia Plutona sk³ada siê z mieszanek azotu, metanu,
tlenku wêgla i substancji organicznych (tholiny) o bardzo niskiej temperaturze (od –230 do –240°K).
Dwie kamery, obrazuj¹ce w zakresie widzialnym i w podczerwieni (LORRI, MVIC), oraz czujnik
hiperspektralny (LEISA) z sondy New Ho ri zons bêd¹ obserwowaæ powierzchniê Plutona w lipcu 2015
roku. Konieczne jest uzyskanie danych laboratoryjnych materia³ów obecnych na powierzchni Plutona w 
odpowiednich temperaturach, w celu interpretacji danych z New Ho ri zons. Pierwsz¹ seriê ekspery-
mentów przeprowadzono w paŸdzierniku 2013 roku w Ar kan sas Cen tre for Space and Plan e tary Sci -
ences w celu ustalenia charakterystyk hiperspektralnych i reaktywnoœci tholinów w zamarzniêtym
metanie, etanie i acetonitrylu. W warunkach, w jakich przeprowadzono eksperyment (1) tholiny nie s¹
rozpuszczane przez ¿aden z wymienionych zwi¹zków; (2) sk³adowe pochodz¹ce od tholinu s¹ obecne w
widmie, nawet przy jego niskim stê¿eniu.

Umowa o wspó³pracy naukowej 
Part ner: Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
Koordynatorzy w ING PAN: dr Maciej T. Krajcarz, dr Magdalena Krajcarz, dr Magdalena Sudo³

Umowa dotyczy wspólnej realizacji projektów badawczych. Strony umowy w³¹czaj¹ wczeœniej
uzgodnione programy badañ do swoich planów badawczych. Przedmiotem wspó³pracy s¹ wspólne
badania naukowe: geologiczne, geoarcheologiczne, archeologiczne i paleozoologiczne na obszarze
po³udniowej Polski, ze szczególnym uwzglêdnieniem stanowisk paleolitycznych. Celem badañ jest:
opracowanie stratygrafii jaskiniowych osadów czwartorzêdowych, rozpoznanie przebiegu zmian œro-
dowiska w czwartorzêdzie oraz korelacja stratygraficzna stanowisk paleolitycznych na tle zmian klima-
tycznych w czwartorzêdzie.
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V. KONSORCJA NAUKOWE

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

Celem powo³ania Konsorcjum jest konsolidacja i wzmocnienie potencja³u badawczego, nauko-
wego oraz zadañ badawczych w zakresie ich dzia³añ statutowych w obszarze planetologii, geofizyki,
oceanologii i geologii, a tak¿e osi¹gniêcie przez Strony œwiatowego poziomu w tych dziedzinach
nauki.Centrum Badañ Ziemi i Planet “GeoPlanet” zosta³o przyjête do konsorcjum oœmiu wiod¹cych,
europejskich instytucji badawczych, w dziedzinie nauk o Ziemi. Podpisanie porozumienia odby³o siê 17
paŸdziernika 2012 roku w Pary¿u w siedzibie L'institut de Phy sique du Globe Paris.

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

struktury badawczej, s³u¿¹cej badaniom Ziemi od skali nano po wymiar planetarny, dla lepszego zrozu-
mienia mechanizmów rz¹dz¹cych geosystemem. W roku 2013 odby³o siê spotkanie Earth Sci ence Board 
w Erice (W³ochy), poœwiêcone promocji GeoResorces, szczególnie w publikacjach Komisji Euro-
pejskiej. 

2. Konsorcjum “BioGeoCentrum Badawcze PAN”
Umowa zawarta w Warszawie w dniu 6.05.2009 r. pomiêdzy:
– Centrum Badañ Ekologicznych PAN (w likwidacji)
– Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Instytutem Oceanologii PAN (wyst¹pi³o 2010)
– Instytutem Paleobiologii PAN
– Zak³ad Biologii Antarktyki PAN (zlikwidowane)

Celem powo³ania Konsorcjum jest konsolidacja i wzmocnienie potencja³u badawczego, nauko-
wego oraz organizacyjnego i finansowego Stron dla prowadzenia du¿ych projektów naukowych oraz
zadañ badawczych w zakresie ich zadañ statutowych w obszarze nauk biologicznych i nauk o Ziemi, a
tak¿e osi¹gniêcie przez Strony najwy¿szego poziomu w tych dziedzinach nauki. W chwili obecnej
konsorcjum nie jest aktywne ze wzglêdów organizacyjnych i braku wspólnych projektów badawczych.

3. Konsorcjum Naukowe: “Laboratorium Badañ Rdzeni Osadów”
Umowa zawarta 27.04.2010 r. pomiêdzy:

 – Uniwersytetem Gdañskim
– Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich
– Instytutem Oceanologii PAN
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– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
Celem Konsorcjum jest wspólne wykorzystanie najnowoczeœniejszej aparatury umo¿liwiaj¹cej

nieinwazyjne badania rdzeni osadów oraz zapewnienie dostêpu do niej polskiemu œrodowisku badaczy
dzia³aj¹cych w obszarze rekonstrukcji zmian œrodowiska przyrodniczego w oparciu o osady jeziorne,
torfowe i morskie.

4. Konsorcjum “Centrum Badañ nad Faun¹ Plejstocenu Europy (CBFPE)”
Umowa zawarta 17.12.2010 r. pomiêdzy

– Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN
– Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Uniwersytetem Wroc³awskim
– Uniwersytetem Warszawskim
Celem utworzenia konsorcjum jest stworzenie w Polsce znacz¹cego oœrodka edukacji i badañ nad

faun¹ plejstocenu poprzez:
Realizowanie projektów naukowo-badawczych o du¿ym znaczeniu dla zrozumienia procesów

zachodz¹cych w œrodowisku w wyniku zmian klimatycznych, ewolucji i przyczyn wymierania poszcze-
gólnych gatunków zwierz¹t, ustalenia mo¿liwoœci restytucji gatunków wymar³ych i zagro¿onych. 

Stworzenie i rozwój infrastruktury badawczej w postaci powi¹zanych ze sob¹ laboratoriów œrodo-
wiskowych odpowiedzialnych za badania i edukacjê w czterech obszarach:

Nowe technologie genetyczne pozwalaj¹ce na identyfikacjê materia³ów kopalnych w oparciu o
badania DNA i œledzenie zmian w strukturze populacji zwierz¹t w okresie plejstocenuNowoczesne
metody izotopowe s³u¿¹ce do datowania zachowanych w jaskiniach szcz¹tków zwierz¹t z okresu plej-
stocenu oraz badañ paleoœrodowiska. 

Badania szcz¹tków zwierz¹t w oparciu o klasyczne metody paleontologiczne. Rekonstrukcja wa-
runków paleoœrodowiskowych na podstawie badañ geomorfologicznych i geologii osadów z okresu
plejstocenu.Rozwój i integracja placówek naukowych wchodz¹cych w sk³ad instytucji bêd¹cych cz³on-
kami konsorcjum umo¿liwi wspólne podejmowanie du¿ych projektów badawczo-edukacyjnych oraz
skuteczn¹ wspó³pracê z najsilniejszymi oœrodkami zagranicznymi zajmuj¹cymi siê podobn¹ proble-
matyk¹.

5. Konsorcjum “Lubocino"”
Umowa zawarta 04.02.2011 r. pomiêdzy:

– Instytutem Nafty i Gazu
– Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ im. St. Staszica
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Pañstwowym Instytutem Geologiczny-Pañstwowym Instytutem Badawczym
– Uniwersytetem Warszawskim
Celem Konsorcjum jest wspólne przygotowanie i z³o¿enie wspólnej oferty w postêpowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego pt.: “Kompleksowa analiza materia³u rdzeniowego z odwiertu
Lubo- cino-1 pod kontem prospekcji gazu ³upkowego z ujednolicon¹ dokumentacj¹ koñcow¹” zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz – w przypadku przyznania Kontraktu w postêpowaniu
– wspólnej jego realizacji na zasadach okreœlonych w niniejszej umowie. 

6. Konsorcjum “Blue Gas – Polski Gaz £upkowy”
Umowa zawarta 6 12.2012 r. pomiêdzy:

– Winsent Oil & Gas Sp. z o.o. 
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Uniwersytetem Jagielloñskim 
Celem Konsorcjum jest realizacja projektu pod nazw¹: “Technologia wykrywania i oceny dolno

paleozoicznych ³upków roponoœnych i gazonoœnych we wschodniej czêœci Basenu Ba³tyckiego”, finan-
sowanego przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju w ramach programu wsparcia rozwoju techno-
logii zwi¹zanych z pozyskiwaniem gazu ³upkowego Blue Gas – Polski Gaz £upkowy.
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7. Konsorcjum Naukowe “Cz³owiek – Œrodowisko”
Umowa zawarta w dniu 6 grudnia 2012 r. pomiêdzy: 

– Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Instytutem Ochrony Przyrody PAN
– Uniwersytetem Jagielloñskim 
Celem Konsorcjum jest koordynacja dzia³añ empirycznych i teoretycznych w wa¿nych dla Stron

Konsorcjum obszarach nauki, kszta³cenia kadry w zakresie podstawowych problemów nauk biologicz-
nych i nauk o Ziemi oraz wszelkich obszarów interdyscyplinarnych na styku tych dziedzin. Szczegól-
nym przedmiotem tych badañ s¹ zagadnienia dotycz¹ce ochrony ró¿norodnoœci biologicznej, rozwoju
zrównowa¿onego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju w dobie globalnych zmian œrodowisko-
wych i spo³eczno gospodarczych.

8. Konsorcjum “Narodowe Muzeum Przyrodnicze – Konsorcjum Kraków”
Umowa zawarta w dniu 23.01.2013 r. pomiêdzy:

– Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN
– Instytutem Botaniki im. W. Szafera PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
Celem powo³ania Konsorcjum jest wspólne dzia³anie stron na rzecz reaktywowania dzia³alnoœci

dokumentacyjnej i wystawienniczej Narodowego Muzeum Przyrodniczego (powo³anego rozporz¹dze-
niem Ministra Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego w dniu 24 wrzeœnia 1919 roku), przy
zapewnieniu odpowiednich do tego warunków lokalowych i finansowych. 

9. Konsorcjum Strzelecki PAN
Umowa zawarta w dniu 04.06. 2013 r. pomiêdzy:

– Strzelecki Energia PAN Sp. z o.o.
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN 
– Instytutem Geofizyki PAN
Celem Konsorcjum jest realizacja projektu pod nazw¹ “Wykorzystanie zaawansowanych badañ

sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwañ i charakteryzacji z³ó¿ wêglowodorów niekonwencjo-
nalnych zwi¹zanych ze ska³ami ³upkowymi na przyk³adzie rozeznania utworów triasu i jury w centralnej 
Polsce” (akronim : JURASHALE), finansowanego przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju w
ramach I Konkursu – “Wsparcie rozwoju technologii zwi¹zanych z wydobyciem gazu ³upkowego” (Pro -
gram Blue Gas – polski gaz ³upkowy).

10. Konsorcjum “Polskie Konsorcjum Polarne” 
Umowa zawarta w dniu 23.07.2012 r. pomiêdzy:
– Uniwersytetem Œl¹skim
– Uniwersytetem Jagielloñskim
– Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
– Uniwersytetem Marii Sk³odowskiej-Cu rie
– Uniwersytetem Gdañskim
– Uniwersytetem Jana Kochanowskiego
– Uniwersytetem Miko³aja Kopernika
– Uniwersytetem Wroc³awskim
– Instytutem Geofizyki PAN
– Instytutem Oceanologii PAN
– Instytutem Nauk Geologicznych PAN
– Akademia Morska w Gdyni
Celem Konsorcjum jest:
 – Partnerska wspó³praca w du¿ych programach i projektach miêdzynarodowych, jako zorganizo-

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

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

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

– Wspó³praca logistyczna krajowa i zagraniczna w przygotowaniu wypraw badawczych; 
– Wspó³praca w dzia³aniach dla implementacji wyników badañ polarnych w praktyce (gospo-

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

kacji o fundamentalnym znaczeniu dla pozycji polskich badañ polarnych na œwiecie; 
– Wspó³praca w popularyzacji w spo³eczeñstwie istoty celów badañ obszarów polarnych oraz

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

nych i praktycznego wykorzystania ich wyników.
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 VI. EKSPERTYZY, ZLECENIA

Ekspertyza dla: Pañstwowa Agencja Atomistyki pt. Mo¿liwoœci wykorzystania istniej¹cych prac
dotycz¹cych oceny sejsmicznoœci pod³o¿a dla lokalizacji obiektów j¹drowych w celu wykonania Zaleceñ
Organizacyjno-Technicznych Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki
Autorzy: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec prof. nadzw. ING PANEkspertyza dotyczy³ oceny, modyfikacji i
uzupe³nienia materia³ów przygotowanych dla PAA przez zespo³y IGf PAN i WGGiOŒ AGH

Ekspertyza dla: Instytut Nafty i Gazu pt. Opis sedymentologiczny otworu wiertniczego Borcz-1 dla
PGNiG
Autorzy: dr Artur Kêdzior, dr Mariusz PaszkowskiWykonano opis sedymentologiczny rdzenia wiertni-
czego wraz z interpretacj¹ œrodowisk oraz warunków osadów kambru œrodkowego. 

Ekspertyza dla: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo pt. Opracowanie chemostratygraficznych, 
litostratygraficznych, tektonostratygraficznych, petrofacjalnych narzêdzi badawczych, dedykowanych
dla identyfikacji i korelacji utworów karbonu w profilach wierceñ na monoklinie przedsudeckiej
Autorzy: dr Artur Kêdzior, dr Mariusz Paszkowski

Potencja³ niekonwencjonalnych wêglowodorów w utworach górnego paleozoiku Polski by³ do-
tychczas s³abo badany, zatem nie zosta³ dotychczas w³aœciwie rozpoznany. Gaz eksploatowany z powo-
dzeniem od lat z konwencjonalnych z³ó¿ w obrêbie czerwonego sp¹gowca a tak¿e cechsztynu na mono-
klinie przedsudeckiej i w Wielkopolsce, stanowi¹cy podstawow¹ czêœæ krajowego wydobycia, ma
wyraŸnie termogeniczny charakter i jest w ró¿nym stopniu zaazotowany. Jedynym mo¿liwym Ÿród³em
takiego gazu wydaj¹ siê silikoklastyczne utwory karbonu, buduj¹ce bezpoœrednie pod³o¿e permu, o doj-
rza³oœci termicznej zawartej w obrêbie “okna suchego gazu”. Badanie tych sekwencji pod k¹tem mo¿li-
woœci rozpoznania nagromadzeñ niekonwencjonalnych wêglowodorów by³o podstawowym zadaniem
projektu.

Ekspertyza dla: Eu ro pean Com mis sion pt. Ex per tise on pos si ble top ics for fu ture ac tiv i ties for in te grat -
ing and open ing ex ist ing na tional re search in fra struc tures
Autorzy: prof. dr hab. Marek Lewandowski

Ekspertyza na zamówienie Komisji Europejskiej na temat celowoœci i mo¿liwoœci budowy euro-
pejskiej infrastruktury badawczej dla nauk o Ziemi. W szczególnoœci, opracowana ekspertyza podkreœla
wage stworzenia rozproszonej infrastruktury dla badañ geochemicznych, a tak¿e budowy statku dla
badañ polarnych. Bêd¹ one jedym z g³ównych priorytetów na mapie drogowej Eu ro pean Strat egy Fo rum 
on Re search In fra struc tures (ESFRI). 

Ekspertyza dla: Prezes PAN pt. Ocena sytuacji w zakresie otwartego dostêpu (Open Ac cess) do
publikacji naukowych

Autorzy: prof. Andrzej Górski (przewodnicz¹cy), prof. Jan Albrecht, prof. Jacek Kossut, prof. Jan
Kotwica, prof. Marek Lewandowski, dr Mariusz Maciejewski, prof. Antoni Rogalski, prof. Ro man
S³owiñski, dr Pawe³ Szczêsny

Ekspertyza dla: Gmina Wroc³aw, Biuro Rozwoju Wroc³awia pt. Analiza nowoczesnych metod
dr¹¿enia tuneli metra w odniesieniu do warunków Wroc³awia
Autorzy: prof. Andrzej ̄ elaŸniewicz, prof. Krystyna Choma-Moryl, dr Wojciech Grodecki, mgr Maciej
Kosmalski, prof. Cezary Madryas, prof. Jerzy Malewski, prof. Anna Siemiñska-Lewandowska, prof.
Stanis³aw Staœko, dr Leszek Wysocki
Opracowanie obejmuje: 

1) analizê obecnego stanu wiedzy o warunkach geologiczno-in¿ynierskich i wodnych (wody po-
wierzchniowe i podziemne) Wroc³awia w rejonie trasy kolei podziemnej, wstêpnie wskazanej przez
BRW, 

2) charakterystykê maszyn tarczowych i przyk³ady ich zastosowania do wykonywania tuneli oraz
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mo¿liwoœci pos³u¿enia siê takimi maszynami w warunkach Wroc³awia; 
3) analizê wp³ywu tunelowania na istniej¹c¹ zabudowê i œrodowisko; 
4) analizê mo¿liwoœci wykonania stacji metra w technologiach bezwykopowych;
5) analizê mo¿liwoœci wykonania stacji metra metodami odkrywkowymi;
6) analizê zagro¿eñ zwi¹zanych z budow¹ tuneli i wykopów;
7) przyk³ady ju¿ wykonanych projektów.

ZLECENIA (powy¿ej 10 000 z³)

Zleceniodawca: POLANDSPAN/ION
Interpretacja profili wysokorozdzielczej sejsmiki refleksyjnej oraz zintegrowanej analizy pól potencjal-
nych na podstawie danych sejsmicznych
Wykonawca: dr hab. Piotr Krzywiec
Zlecenie na kwotê 250 747 z³

Zleceniodawca: GX Tech nol ogy Cor po ra tion, USA
Us³ugi doradcze w zakresie poszukiwañ z³o¿owych.
Wykonawca: dr hab. Piotr Krzywiec
Zlecenie na kwotê netto 315 000 USD (ok. 975 000 z³)

Zleceniodawca: Chev ron, USA
Badania porowatoœci, pyrolizywymiany kationowej, zawartoœci pierwiastków œladowych i koncentracji
materii organicznej próbek skalnych wieku dolnopaleozoicznego.
Wykonawca: LMI – dr hab. Arkadiusz Derkowski
Zlecenie na kwotê 35 233 z³.

Zleceniodawca: WI SENT OIL and GAS Sp z o.o.
Badanie porowatoœci efektywnej i ca³kowitej metod¹ imersji w cieczach, analiza mineralogiczna i iloœ-
ciowa wraz z pomiarem pojemnoœci kationowymiennej oraz homogenizacja i kwartowanie próbek,
analiza zawartoœci potasu , analiza mineralogiczna iloœciowa wraz z pomiarem pojemnoœci kationowy-
miennej w próbce.
Wykonawca: LMI – dr hab. Arkadiusz Derkowski
Zlecenie na kwotê 44 520 z³.

Zleceniodawca: OTTO En gi neer ing, Rzeszów
Analizy materia³ów sorpcyjnych, us³uga doradczo-badawcza.
Wykonawca: LMI - Kraków
Zlecenie na kwote: 13 100 z³

Zleceniodawca: Uniwersytet M. Cu rie-Sk³odowskiej w Lublinie
Badania naukowe do grantu
Wykonawca: prof. Teresa Madeyska
Zlecenie na kwotê 62 225 z³.

Zleceniodawca: GeoKrak Sp. Z o.o., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
Oznaczenie stosunku izotopowego strontu w próbkach wody.
Wykonawca: LGI
Zlecenie na kwotê 10 800 z³.

Zleceniodawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu
Analizy na MC ICP-MS – próbki glebowe i skalne
Wykonawca: LGI
Zlecenie na kwotê: 52 400 z³

Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Oznaczenia sk³adu izotopowego Sr i Nd z proszków skalnych – 50 prób
Wykonawca: LGI
Zlecenie na kwotê: 33 040 z³
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Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Datowanie U-Pb cyrkonów z 60 próbek ska³ wulkanicznych i osadowych.
Wykonawca: LGI
Zlecenie na kwotê; 63 960 z³

Zleceniodawca: Uniwersytet Œl¹ski, Sosnowiec
Oznaczenie sk³adu izotopowego tlenu i wodoru w 50 próbkach wód podziemnyuchz rejonu Gocza³kowic
Wykonawca: LDIiBŒ
Zlecenie na kwote: 10 000 z³.

Zleceniodawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie
Datowanie izotopowe wêgla i tlenu z 250 próbek ska³
Wykonawca: LDIiBŒ
Zlecenie na kwotê 10 000 z³

Zleceniodawca: Instytut Fizyki J¹drowej im. H. Niewodniczañskiego PAN
Oznaczenie stosunku izotopowego w 200 próbkach.
Wykonawca: LMI
Zlecenie na kwotê: 48 780 z³.
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VII. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

UDZIA£ W MIÊDZYNARODOWYCH PROGRAMACH BADAWCZYCH

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

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

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

Projekt realizowany jest we wspó³pracy z zagranicznymi organizacjami partnerskimi:
Royal Hol lo way,Uni ver sity of Lon don, Lon don, UK 
AWI Al fred-Wegener Institut, Bremerhaven, Ger many 
Birbeck Col lege – Uni ver sity of Lon don, UK 
GeoBio Cen tre – Univeresity of Bergen, Nor way 
GFZ GeoForschung Zentrum, Potsdam, Ger many 
LPGN-CNRS – Lab. de Planétologie et Géodynamique de Nantes, Nantes,France 
ATOMKI – In sti tute of Nu clear Re search, Hun gary 
SUBATECH – Ecole des Mines de Nantes, Univeristet de Nantes, Nantes, France 
TPChI NHRF – Ath ens, Greece 
Uni ver sity of Göttingen – Göttingen, Ger many 
Uni ver sity of Tubingen – Tubingen, Ger many 
UTRECHT Universitaet – Utrecht, The Neth er lands 

W roku 2013 by³y kontynuowane dalsze dzia³ania w zakresie projektu ATLAB. 
W ramach pakietu zadaniowego WP1 dotycz¹cego zarzadzania projektem odby³y siê trzy spotka-

nia Komitetu Steruj¹cego organizowane przez prof. Marka Lewandowskiego, dr hab. Monikê A. Ku-
siak, mgr Elzbietê Gogacz oraz mgr Katarzynê Walczyk-Matuszyk (spotkanie projektowe nr VII –
18.03, nr 8 – 25.07 oraz nr IX – 26.11) oraz jedno spotkanie Rady Doradczej (spotkanie nr II – 18.03).
W tym roku zosta³ równie¿ przygotowany raport cz¹stkowy wymagany przez Komisje Europejska,
dotycz¹cy okresu trwania projektu od 1.10.2011 do 31.03.2013. Raport ten zosta³ przyjêty bez zarzutów. 
Projekt ATLAB otrzyma³ równie¿ 5.06.2013 certyfikat audytowi wydany przez Niezale¿nego audytora
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Konsorcjum DPC A. Danyleczko i Spó³ka Sp. J., Au dit Lab Sp. Z o.o. Na podstawie przyjêtego projektu
oraz certyfikatu audytowego, ING PAN otrzyma³ dalsze finansowanie do kontynuowania drugiej czêœci
projektu. 

W ramach pakietu zadañ WP2 w roku 2013 do ING PAN zosta³y zatrudnione trzy osoby na okres
jednego roku, prof. Anton B. Kuznetsov oraz prof. Vic tor A. Drits obywatele Federacji Rosyjskiej na
stanowiska profesorów wizytuj¹cych oraz dr Utpalendu Kuila, obywatel Indii na stanowisko adiunkta.
Wszyscy naukowcy zostali zatrudnieni w Oœrodku Badawczym w Krakowie.

W roku 2013 zosta³ równie¿ zakupiony sprzêt laboratoryjny za sumê 562 923, 11 z³ w ramach
pakietu zadaniowego WP3 – wyposa¿enie laboratoriów. Laboratorium Geochemii Izotopów zosta³o
wyposa¿one w sys tem do preparowania próbek w laboratorium ul tra czystej chemii, sys tem do przygoto- 
wywania oraz separacji próbek do analiz in-situ oraz w autosampler spektrometrii masowej. Labora-
torium minera³ów ilastych zosta³o wyposa¿one termograwimetr zespolony ze spektrometrem masowym
i spektrometrem podczerwieni, po³¹czony z kontrolerem wilgotnoœci wzglêdnej (TGA-MS-IR ). Na
obecnym etapie trwania projektu, wszystkie zakupy laboratoryjne zosta³y ju¿ wykonane. 

W ramach WP4 – wspó³pracy naukowej z europejskimi organizacjami partnerskimi 10 badaczy
Instytutu Nauk Geologicznych PAN z³o¿y³o w 2013 r.wizyty w oœrodkach partnerskich: Rob ert Ancz-
kiewicz (Uni ver sity of Lon don, UK), wizyta d³ugoterminowa w dniach 6.10.2012–12.03.2013, Marek
Szczerba (Uni ver sity of Nantes, France), wizyta œrednioterminowa w dniach 21.10.2012–17.01.2013,
Nina Kowalik (Uni ver sity of Lon don, UK), wizyta krótkoterminowa w dniach 11.01.–8.02.2013, Arka-
diusz Derkowski (TChL NHRF, Ath ens, Greece), wizyta krótkoterminowa w dniach 20.01–9.02.2013,
Marek Szczerba (TChL NHRF, Ath ens, Greece), wizyta krótkoterminowa w dniach 27.01–9.02.2013,
Agnieszka Ciurej (Utrecht Univ., The Nederlands), wizyta krótkoterminowa w dniach 10.06–10.07.
2013, Ewa S³aby w GeoForschungs Zentrum, wizyta d³ugoterminowa w dniach 3.04–31.05 oraz 1.07–
2.11.2013, Jaros³aw Tyszka (AWI, Bremerhaven, Ger many), wizyta d³ugoterminowa w dniach 2.03–
31.08.2013, Joanna Gurgulewicz (Uni ver sity of Nantes, France), wizyta œrednioterminowa w dniach
3.03–2.06.2013 oraz Jacek Pawlak (Francja, Nantes, SUBATECH laboratoire – Ecole des Nantes),
wizyta d³ugoterminowa w dniach 15.11.2013–14.05.2014,. Trzech naukowców z Instytucji Part ner-
skich goœci³o w ING PAN, Wofgang Mul ler z Uni ver sity of Lon don, UK, wizyta d³ugoterminowa w
dniach 17.12.2012 do 16.06.2013, Clemence Herny z Uni ver sity of Nantes, France, wizyta krótkotermi-
nowa 2.02–28.03.2013 oraz.Vassilis Gionis z Therethical & Phys i cal Chem is try Inst., Atene, Grece,
wizyta krótkoterminowa w dniach 20–27.03.2013. 

WP5 – W roku 2013 zosta³y zorganizowane dwie miêdzynarodowe 3-dniowe konferencje. “En vi -
ron men tal geo chem is try – meth ods, trends, ques tions” by³a organizowana przez prof. Helenê Hercman
oraz dr Micha³a G¹siorowskiego i odby³a siê w Warszawie w dniach 13–15 maja 2013, natomiast
“Paleoecological recostructions – lac us trine, peat and cave sed i ments” organizowana przez prof. Krys-
tynê Szeroczyñsk¹ oraz prof. Joannê Miros³aw-Grabowsk¹ odby³a siê w Bia³ce Tatrzañskiej w dniach
22–24 maja. Oba spotkania zakoñczy³y siê ogromnym sukcesem. “Book of ab stracts”, ksi¹¿ka z prezen-
tacjami zosta³a wydana przez organizatorów obu spotkañ. W ramach zadania “Sci ence for In no va tion”
badaczy z Oœrodka Badawczego w Krakowie, prof. Jan Œrodoñ oraz dr Arkadiusz Derkowski zorgani-
zowali dwudniowe warsztaty (5–6.06.2013) “Ap pli ca tions of min er al og i cal and geo chem i cal tools in oil 
and gas ex plo ra tion”, natomiast w ramach zadania “Sci ence for Knowl edge” zosta³y zorganizowane
przez prof. Ewê S³aby warsztaty pod tytu³em “Geoanalyst”, równie¿ w Krakowie w dniach 3–4.06.2013. 
Warsztaty, podobnie jak konferencje by³y wielkim sukcesem. Ponadto piêciu naukowców mia³o okazje
wzi¹æ udzia³ w konferencjach miêdzynarodowych, zarówno organizowanych w Europie (4 osoby –
Rob ert Anczkiewicz, Micha³ G¹siorowski, Monika Kusiak oraz Ewa S³aby) jak i poza Europa (2 osoby – 
Jan Œrodoñ i Marek Szczerba). 

WP6 – W ramach pakietu zadañ , dotycz¹cego wspó³pracy z przemys³em, zosta³a zorganizowana
przez dr Adama Porowskiego, prof. Marka Lewandowskiego przy pomocy mgr El¿biety Gogacz oraz
mgr Katarzyny Walczyk-Matuszyk w dniach 18–20.09.2013 II konferencja “Sci ence for In dus try:
Neessity is the mother of in ven tion”, która uzyska³a patronat czterech instytucji, agencji rz¹dowych i
organizacji: Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Stowarzyszenia TOP 500 In no va tors, Pañstwowego
Instytutu Geologicznego - Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) oraz Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiêbiorczoœci (PARP). 
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WP7 – Zosta³a wykonana broszura informacyjna w jêzyku angielskim zatytu³owana “Guide book
on re search pos si bil i ties, equip ment avail abil ity and an a lyt i cal of fer to pro vide mod ern so lu tion in
geosystem ex plo ra tion”. By promowaæ ATLAB, na bie¿¹co jest prowadzona i uzupe³niania strona
internetowa. Jest tak¿e kontynuowana produkcja serii filmów promuj¹ca badania prowadzone w ING
PAN, a tak¿e nauki o Ziemi w ogólnoœci.

TEAM

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

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

Pro ject: Tar get ing Shale Gas with Ad vanced Min er al ogy and Geo chem is try (SGMG)
Koordynator: Chev ron ETC, Hous ton, TX, USA
Kierownik projektu w ING PAN: dr hab. Arkadiusz Derkowski
Data rozpoczêcia: 02.01.2012, data zakoñczenia: 31.12.2014

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

Pro ject: Ant arc tic Cli mate Evo lu tion (ACE)
Partnerzy: Projekt realizowany przez wiele oœrodków naukowych z ca³ego œwiata pod egid¹ SCAR (Sci -
en tific Com mit tee on Ant arc tic Re search), powsta³y na bazie wczeœniejszego programu Ant arc tic Off -
shore Stra tig ra phy (ANTOSTRAT)
Koordynator ze strony ING PAN: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, dr Anna Mozer
Okres realizacji: lata 2008–2013.

W ramach projektu ACE Instytut Nauk Geologicznych PAN prowadzi zadania badawcze doty-
cz¹ce litostratygrafii, chemostratygrafii orazi rekonstrukcji œrodowisk osadowych i zmian paleoklima-
tycznych kenozoicznych formacji skalnych w rejonie pó³nocnego Pó³wyspu Antarktycznego. Badania
koncentruj¹ siê na ods³oniêciach formacji kenozoicznych na Wyspie Króla Jerzego (King George Is -
land) w archipelagu Szetlandów Po³udniowych oraz na wyspie Sey mour (Isla Marambio) na Morzu
Weddella. Zastosowane metody to kartowanie i profilowanie geologiczne, badania petrograficzno-
geochemiczne oraz datowania ska³ metodami izotopów radiogenicznych i metod¹ izotopowej straty-
grafii strontowej. Zadania te s¹ realizowane we wspó³pracy z Wydzia³em Geologii Uniwersytetu War-
szawskiego, oraz Instytutem Fizyki Nuklearnej Wêgierskiej Akademii Nauk (ATOMKI), Argentyñskim 
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Instytutem Antarktycznym (Instituto Antártico Argentino – IAA) oraz Stanowym Uniwersytetem w
Luizjanie (Lou i si ana State Uni ver sity).

IGCP 575 Pro ject 
Penn syl va nian ter res trial hab i tats and biotas in south east ern Eu rope and north ern Asia Mi nor
and their re la tion to tec ton ics and cli mate. 
Partnerzy: Projekt realizowany przez 42 instytucje naukowe z 19 krajów
Koordynator ze strony ING PAN: dr Artur Kêdzior, dr Mariusz Paszkowski, dr Aneta Anczkiewicz
Okres realizacji: lata 2010–2015.

Projekt dotyczy badañ póŸnokarboñskich œrodowisk lasów deszczowych, ich sk³adu roœlinnego oraz
zespo³ów zwierzêcych je zamieszkuj¹cych. Obszar badañ rozci¹ga siê od Alp Po³udniowych i Wschod-
nich przez Ba³kany, rejon Morza Czarnego (³¹cznie z Anatoli¹ i Donbasem) a¿ po Kaukaz i reprezentuje
wschodni¹ czêœæ pasa obni¿eñ przedgórskich ³añcucha waryscyjskiego wraz z basenami œródgórskimi.
Badania koncentruj¹ siê zró¿nicowaniu roœlinnoœci karboñskiej i zró¿nicowaniu paleobiogeograficznym
w celu okreœlenia zmian œrodowiskowych w czasie. Specjaln¹ uwagê po³o¿ono na badania zwierz¹t
l¹dowych oraz ryb. Analiza szcz¹tków roœlinnych i zwierzêcych pozwoli lepiej zrozumieæ zale¿noœci
czasowo-przestrzenne pomiêdzy obecnie rozdzielonymi basenami, a przez to stworzyæ jak najlepszy
model paleogeograficzny. Ponadto integracja danych sedymentologicznych z zapisem paleontologicz-
nym daje mo¿liwoœæ skonstruowania syntetycznego modelu siedlisk i zmian biotycznych wschodniej
Eurameryki.

Pro ject: Dy nam ics of Cli mate and Land scape Evo lu tion of Cul tural Land scapes in the
North ern Cen tral Eu ro pean Low lands since the Last Ice Age – Vir tual In sti tute of In te grated
Cli mate and Land scape Evo lu tion Anal y ses ICLEA
Partnerzy: Projekt realizowany przez Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Ernst Moritz Arndt Uni -
ver sity Greifswald, Brandenburgische Technische Universität Cottbus BTU, Polska Akademia Nauk
Koordynator ze strony ING PAN: dr Milena Obremska
Okres realizacji: lata 2012–2017

Helmholtz Cen tre Potsdam GFZ niemieckiego Centrum Badañ Geologicznych, Ernst Moritz Arndt 
Uni ver sity Greifswald (UNI Greifswald) i Brandenburgii Politechnika Cottbus (BTU), wraz ze swoim
partnerem Polskiej Akademii Nauk (PAN) d¹¿¹ do koncentracji zdolnoœci badawczych i ekspertyz w
celu badania procesów klimatycznych i ewolucji krajobrazu w historycznym krajobrazie kulturowym
rozci¹gaj¹cym siê od pó³nocno-wschodnich Niemczech po pó³nocno-zachodni¹ Polskê. D³ugotermi-
nowe misja Wirtualnego Instytutu Zintegrowanego Klimatu i Analiz Ewolucji Krajobrazowych
(ICLEA) ma zapewniæ bazy danych dla ci¹g³ego zachowania œrodowiska w oparciu o dog³êbne zrozu-
mienie procesów zachodz¹cych w istotnych skalach czasowych. Koncepcja ³¹czenia skal czasowych
zosta³a stworzona poprzez integracjê danych z monitorowania i analiz wielu proxy w celu komplek-
sowego zrozumienia procesów ewolucji krajobrazu i odró¿nienia procesów naturalnych od wynika-
j¹cych z oddzia³ywania cz³owieka. Nacisk zostanie po³o¿ony na naturalne archiwa analizowane w se-
zonowej rozdzielczoœci czasowej, w celu umo¿liwienia bezpoœredniego po³¹czenia i kalibracji danych
wielu proxy z danymi instrumentalnymi. Pó³nocneniziny Europy Œrodkowej zostan¹ wykorzystane jako
naturalne laboratorium pozwalaj¹ce na systematyczne i ca³oœciowe podejœcie. ICLEA ma zapewniæ
panel dla opartych na systemie badañ zmiennoœci klimatu i reakcji œrodowiska. Obejmuje to istotne
pytania o ró¿nej wra¿liwoœci, progów krytycznych i nieliniowej reakcji w ró¿nym czasie i skali prze-
strzennej. W d³u¿szej perspektywie ta wiedza pomo¿e w lepszym przewidywaniu przysz³ych zmian
œrodowiskowych i wp³ynie na rozwój skutecznych strategii adaptacyjnych w œwiecie pod wp³ywem
zmian klimatycznych.

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

Pro ject: SCORE/IGBP WG138
Mod ern Planktic Foraminifera and Ocean Changes
Partnerzy: Projekt realizowany przez grupê robocz¹, sk³adaj¹c¹ siê z 10 cz³onków i 15 cz³onków
towarzysz¹cych z ponad 15 krajów.
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Koordynator ze strony ING PAN: dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr Pawe³ Topa, dr Eiichi Seatoyama
Okres realizacji: lata 2011–2014

Projekt realizowany w ramach Sci en tific Com mit tee on Oce anic Re search oraz In ter na tional Geo-
sphere/Bio sphere Programme. Celem grupy roboczej nr 138 jest synteza wiedzy na temat wspó³czes-
nych otwornic planktonicznych jako wskaŸników zmian globalnych oceanu. G³ównym œrodkiem prze-
kazu informacji bêdzie witryna internetowa eForams.org za³o¿ona przez pracowników Laboratorium
Modelowania Biogeosystemu. Opracowano rozszerzenie BibWiki do oprogramowania MediaWiki jako 
narzêdzia do zbierania i przeszukiwania danych literaturowych.

PERGAMON
Pro ject:Per ma frost and gas hy drate re lated meth ane re lease in the Arc tic and im pact on
cli mate change: Eu ro pean co op er a tion for long-term mon i tor ing (PERGAMON). COST Ac tion
ES0902 
Koordynator ze strony ING PAN: prof. Marek Lewandowski
Szczegó³y na stronie: www.cost-pergamon.eu

Pro gram PERGAMON, którego dzia³alnoœæ zakoñczy³a siê w roku sprawozdawczym, prowadzi³
dzia³ania zmierzaj¹ce do lepszego rozpoznania iloœci metanu wydzielanego do atmosfery ze Ÿróde³
morskich i l¹dowych rejonów arktycznych i okreœlenia jego wp³ywu na klimat globalny. Badania,
finansowane ze œrodków krajowych uczestników programu, obejmowa³y problemy genezy Ÿróde³ wy-
stêpowania metanu, mechanizmu jego migracji, cyklu biogeochemicznego, mechanizmu uwalniania ze
Ÿród³a i iloœciowego ujêcia wyp³ywu metanu do atmosfery. 

Pro ject: PolandSPAN
Pro gram badañ geologiczno-geofizycznych z wykorzystaniem wysokorozdzielczej sejsmiki
refleksyjnej dla rozpoznania struktur wg³êbnych obszaru Polski, perspektywicznych dla z³ó¿
gazu niekonwencjonalnego
Partnerzy: Projekt realizowany we wspó³pracy z Instytutem Geofizyki PAN oraz ION Geo phys i cal
(USA)
Koordynator ze strony ING PAN: dr hab. Piotr Krzywiec, dr hab. Stanis³aw Mazur, mgr Mateusz
Miko³ajczak, prof. Marek Lewandowski
Okres realizacji: lata 2011–2026

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

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

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

tryczne i magnetyczne
Pomierzone w ramach projektu PolandSPAN (Etap 1) dane sejsmiczne s¹ unikalnym, w skali œwia-

towej, zestawem danych sejsmicznych (w szczególnoœci co do czêœci l¹dowej projektu). Wyniki inter-
pretacji tych danych pozwol¹ zrozumieæ wg³êbn¹ budowê strukturaln¹ kraju w sposób jakoœciowo i iloœ- 
ciowo najbardziej nowoczesny, nieosi¹galny innymi metodami. Zakres programu i oczekiwane rezul-
taty stanowiæ bed¹ zarazem wype³nienie ustawowych obligacji Ministerstwa Œrodowiska w zakresie
poznania budowy geologicznej Polski pod k¹tem rozpoznania jej zasobów naturalnych. Œrodki finan-
sowe na realizacje PolandSPAN pochodziæ bêd¹ ze Ÿróde³ pozabud¿etowych, co czyni ca³e przedsiê-
wziêcie bardzo atrakcyjnym ze wzglêdów ekonomicznych, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich
interesów Skarbu Panstwa ze wzglêdu na w³asnoœæ danych pomiarowych oraz swobodê ich wykorzy-
stania w zakresie przewidzianym stosownymi ustawami. W roku 2013 praca w zakresie interpretacji
danych sejsmicznych prowadzona byla dwuetapowo. W pierwszej po³owie roku prowadzona by³a
regionalna interpretacja dotycz¹ca g³ównych stref tektonicznych i granic stratygraficznych w obrêbie
ca³ej pokrywy osadowej. Wyinterpretowane zosta³y nastêpuj¹ce horyzonty sejsmiczne: strop pre-
kambru, strop kambru, strop ordowiku, strop syluru, strop dewonu, strop permu, strop triasu, strop jury i
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sp¹g kenozoiku, dwie regionalne niezgodnoœci: bretoñsk¹ i waryscyjsk¹ oraz kilka niezgodnoœci w
obrêbie mezozoiku. W czerwcu 2013 r. opracowany zosta³ raport zawieraj¹cy opis wykonanej interpre-
tacji wraz z regionalnym modelem geologicznym opartym na uzyskanych wynikach. W paŸdzierniku
rozpocz¹³ siê drugi etap realizowanych prac interpretacyjnych, skupiony na utworach dolnego paleozo-
iku. Wybrano 5 otworów (Dar¿lubie IG-1, Kaplonosy IG-1, £opiennik IG-1, Busówno IG-1 i Prabuty
IG-1) da których zespó³ z WGGiOŒ AGH pod kierunkiem prof. M. Ba³y przygotowa³ syntetyczne
krzywe akustyczne i gêstoœciowe, które pos³u¿y³y do obliczenia sejsmogramów syntetycznych wyko-
rzystywanych do precyzyjnej korelacji danych otworowych i sejsmicznych. (P. Krzywiec)

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

Celem projektu jest zbadanie zale¿noœci istniej¹cych pomiêdzy anizotropi¹ podatnoœci magne-
tycznej a mezostrukturalnymi i mikrostrukturalnymi produktami deformacji uderzeniowej chondrytów
zwyczajnych. Chondryty zwyczajne maj¹ bowiem rozwiniêt¹ wiêŸbê magnetyczn¹ i jej obecnoœæ przy-
pisywana jest dzia³aniu kompresji i fali uderzeniowej. W roku ubieg³ym podjêto badania nad magne-
tycznym zapisem deformacji meteorytu Pu³tusk oraz pokrewnego mu chondrytu Zag, reprezentuj¹cego
tê sam¹ grupê chemiczn¹ H. Badania anizotropii podatnoœci magnetycznej i remanescencji magnetycz-
nej wykonane zosta³y dla izometrycznych próbek obu meteorytów z wyborem fragmentów z mikro-
strukturalnych zapisem deformacji. Analizie poddane by³y fragmenty zidentyfikowane mikrostruktu-
ralnie jako zawieraj¹ce strefy kataklastyczne oraz frag ment stopu impaktowego.Wyniki wskazuj¹ na
obecnoœæ wiêŸby magnetycznej w tych meteorytach charakteryzuj¹cej siê obecnoœci¹ foliacji i miejs-
cami na³o¿onej na ni¹ lineacji. Stop impaktowy wykazuje silnie anizotropow¹ wiêŸbê. Orientacja osi
elipsoidy podatnoœci magnetycznej jest jednak zmienna w obrêbie próbki wskazuj¹c na teksturê z p³y-
niêcia i szybkie stygniêcie stopu. Podatnoœæ magnetyczna badanych fragmentów stopu jest zmienna,
miejscami ni¿sza a miejscami wy¿sza od œredniej podatnoœci chondrytów H co œwiadczy o segrageacji i
mobilizacji stopu metaliczno-siarczkowego w ma³ej skali.Fragmenty skataklazowane wykazuj¹ spójn¹
orientacjê osi elipsoidy odkszta³cenia w obrêbie stref dotkniêtych kataklaz¹ i ich otoczenia. Po³o¿enie
p³aszczyzny foliacji zgodne jest z mikrostrukturalnym zapisem deformacji œciêciowej – mikroœciêciami
i p³aszczyznami generacji stref pseudotachylitowych. Obserwuje siê wzrost anizotropii podatnoœci
magnetycznej wraz z zaawansowaniem deformacji kataklastycznej co wskazuje na zwi¹zek pomiêdzy
kruchym procesem brekcjowania minera³ów krzemianowych i podatn¹ deformacj¹ ziaren fazy meta-
licznej i/lub tworzeniem ich uprzywilejowanej orientacji kszta³tu.

FP7-PEO PLE-2013-NIGHT 7
Ma³opolska Noc Naukowców 2013 – “SmartNight”
Koordynatorzy: dyr. Joanna Domañska, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego; prof. dr
hab. Marek Lewandowski, dr hab. Jaros³aw Tyszka (koordynacja merytoryczna)

ING PAN by³ formalnym partnerem w projekcie nr 609751 FP7-PEO PLE-2013-NIGHT 7. Pro-
gramu Ramowego koordynowanym przez Ma³opolski Urz¹d Marsza³kowski. Ma³opolska Noc Nau-
kowców 2013 zorganizowana przez Instytut Nauk Geologicznych PAN w Oœrodku Badawczym w
Krakowie odbywa³a siê 27 wrzeœnia 2013 r. pod has³em: “Eksperyment Ziemia: wêdruj¹ce kontynenty”. 
Wydarzenie by³o czêœci¹ Europejskiej Nocy Naukowców zorganizowanej wspólnie z kilkunastoma
najwiêkszymi instytucjami naukowymi Ma³opolski. W przygotowaniu ca³ego przedsiêwziêcia wziê³o
udzia³ 34 pracowników naukowych i administracyjno-technicznych ING PAN. Oœrodek Badawczy
przyj¹³ rekordow¹ liczbê 900 osób, które uczestniczy³y w warsztatach naukowych, prezentacjach labo-
ratoriów oraz zwiedzaniu wystawy Muzeum Geologicznego ING PAN. Specjalnie na to wydarzenie
promuj¹ce naukê wydrukowano materia³y edukacyjne promuj¹ce nauki geologiczne oraz przygotowano 
zestawy interaktywnych pomocy naukowych. Do dzia³añ promocyjnych wydarzenia nale¿a³o przygoto-
wanie strony internetowej, opublikowanie artyku³u w periodyku “Innowacyjny Start” oraz udzia³ w
konferencji prasowej i wywiadach radiowych.
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The Earth in Tran si tion: from Ear li est Crust to Ear li est Pre served Rocks
Grant FP7: Peo ple: PIOF-GA-2010-27
Kierownik projektu: dr hab. Monika A. Kusiak
Wykonawca w ING PAN: dr hab. Monika A. Kusiak
Data rozpoczêcia: 15.08.2011, data zakoñczenia: 14.08.2014

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

WYKAZ TEMATÓW REALIZOWANYCH W 2013 ROKU NA PODSTAWIE UMÓW

Nr Temat
Wykonawca

w ING
Partner zagraniczny

Okres
umowy

ARGENTYNA

1

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

prof. Krzysztof
Krajewski

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

2012-2015

AZERBAIJAN

2

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

dr Dinara
Abbasova, dr
Adam Porowski

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

Od 2013
bezterm.

CZECHY

3

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

dr hab. Stanis³aw
Mazur

prof. Karel Schulmann, Czech 
Geo log i cal Sur vey, Prague,
Czech Re pub lic

2012-2015

FRANCJA

4
Procesy ekwilibracji i re-ekwilibracji w
granitach Archaicznych

prof. Ewa S³aby

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

2010-2015

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

mgr Agata
Krzesiñska

prof. Jerome Gattacceca,
CEREGE

2012-2013
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INDIE

6

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

Prof. dr hab. Ewa
S³aby

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

2012,
2013-2015

JAPONIA

7
Wspó³praca naukowa, badawcza i
edukacyjna

dr hab Rob ert
Anczkiewicz

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

Od 2013
bezterm.

NIEMCY

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

dr Maciej
Krajcarz

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

2013-2015

ROSJA

9

Iden ti fi ca tion of geo chem i cal and hy dro dy -
namic pro cesses re spon si ble for the for ma -
tion of eco nom i cally use ful min eral wa ters
in multi-aqui fer hydrogeological sys tems:
Staraya Russa spa, Leningradzkij Ar te sian
Ba sin

dr Adam
Porowski

dr Natalia Vinograd,
Uniwersytet w St. Petersburgu

2009-2014

10
Zmiany zachodz¹ce w jeziorach w Polsce i
Rosji pod wp³ywem klimatu i dzia³alnoœci
cz³owieka

prof. Krystyna
Szeroczyñska

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

2011-2013

11

Prekambryjskie i paleozoiczne ska³y
osadowe Uralu i Syberii jako wskaŸniki
ewolucji œrodowisk morskich i l¹dowych:
badania mineralogiczne i izotopowe

prof. Jan Œrodoñ

prof. Igor M.Gorokhov, Inst.
Geologii Prekambru i
Geochronologii, Rosyjska
Akademia Nauk

2011-2013

12

Badanie regolitu z cia³ planetarnych i ich
analogów – opracowanie modeli
geochemicznych ró¿nych typów materii
pozaziemskiej

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

2011-2015

13
Opracowanie metod analizy geochemicznej
materii pozaziemskiej

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

2011-2015

RUMUNIA

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

dr hab. Hel ena
Hercman

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

2013-2015

S£OWA CJA

15
Neotektonika wschodniego segmentu strefy
uskokowej Mür-Kotlina Orawska

prof. Antoni
Tokarski

dr Dušan Starek, Inst.
Geologiczny, S³owacka
Akademia Nauk

2013-2015

UKRAINA

16
Wspó³praca naukowa, badawcza
i edukacyjna

dr Artur Kêdzior
Donetsk Na tional Tech ni cal
Univ

2010-2015

17

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

dr hab. Piotr
Krzywiec

Instytut Geologii i Geochemii
Paliw Kopalnych Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy

Od 2012
bezterm.
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USA

18 Projekt badañ sejsmicznych PolandSPAN

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

Buffenmyer, V., ION GTX
Tech nol ogy

2011-2027

WÊGRY

19
Relacje pomiêdzy anizotropi¹ magnetyczn¹
a deformacj¹ tektoniczn¹ w Karpatach
zewnêtrznych

prof. Antoni
Tokarski

dr Emõ Márton, Instytut
Geofizyczny Wêgier

2011-2013

20
Geochronologia kenozoicznej sukcesji
skalnej Wyspy Króla Jerzego, Antarktyka
Zachodnia

prof. Krzysztof
Krajewski

dr Zoltan Pecskay, Instytut
Badañ Nuklearnych WAN

2011-2013

WIELKA BRYTANIA

21
Wspó³praca w zakresie badañ dotycz¹cych
z³ó¿ wêglowodorów niekonwencjonalnych
(projekty badawcze Re FINE, ShARE)

dr hab. Piotr
Krzywiec

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

2012-2017

22

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

dr hab. Piotr
Krzywiec

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

2012-2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI TEMATÓW

ARGENTYNA
Dwustronny Let ter of In tent

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

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

W okresie styczeñ–marzec 2013 Krzysztof Krajewski przebywa³ w Instytucie Antarktycznym w
Bue nos Ai res (Instituto Antártico Argentino, IAA) prowadz¹c wspólne badania z prof. Sergio Maren-
ssim, dotycz¹ce ewolucji paleoklimatycznej rejonu pó³nocnego Pó³wyspu Antarktycznego w keno-
zoiku. Podstaw¹ tych badañ by³y sukcesje skalne na wyspie Sey mour (Sey mour Is land – Isla Marambio)
w basenie za³ukowym James Ross oraz na Wyspie Króla Jerzego (King George Is land – Isla de 25 Mayo) 
w ³uku wulkanicznym Szetlandów Po³udniowych (South Shet land Is lands). Kapitalna wiêkszoœæ da-
nych geochronologicznych w tych dwóch obszarach zosta³a pozyskana odpowiednio przez ekspedycje
argentyñskie i polskie, jednak brak by³o dotychczas precyzyjnej korelacji tych zapisów. Celem wspól-
nych badañ by³o przedstawienie spójnego schematu geochronologicznego dla Antarktyki Zachodniej,
obejmuj¹cego sta dia och³adzania siê klimatu w starszym kenozoiku (paleocen–eocen) oraz powstanie i
etapy rozwoju kriosfery antarktycznej w oligocenie i miocenie. Przeanalizowano dostêpne dane geo-
chronologiczne oraz omówiono zestaw wskaŸników paleoklimatycznych mo¿liwy do zastosowania
przy korelacjach danych argentyñskich i polskich.

AZERBEJD¯AN 
Dwustronny Let ter of In tent

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

Part ner: In sti tute of Ge ol ogy, Azerbaijan Na tional Acad emy of Sci ences
Koordynatorzy: dr Dinara Abbasowa, dr Adam Porowski, prof. Guliyev Ibrahim Sadyhovich

Wykonano pierwsze analizy rentgenograficzne próbek osadów pobranych z wytypowanych wul-
kanów b³otnych na terenie Azerbejd¿anu. Partnerzy s¹ w trakcie poboru próbek wód do analiz izotopo-
wych oraz chemicznych. Rozpoczêto analizê danych archiwalnych i literatury.

FRANCJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy ING PAN i Cen tre Europeen de Re cher che et d'Enseigne-
ment en Geosciences de l'Environment (do PO LO NIUM)

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

Part ner: Cen tre Europeen de Re cher che et d'Enseignement en Geosciences de l'Environment (CEREGE)
Koordynatorzy: Dr. Jérôme Gattacceca, mgr Agata Krzesiñska

Projekt PO LO NIUM mia³ na celu zbadanie zale¿noœci istniej¹cych pomiêdzy anizotropi¹ podat-
noœci magnetycznej a mezostrukturalnymi i mikrostrukturalnymi produktami deformacji uderzeniowej
chondrytów zwyczajnych. Podjête badania nad chondrytem Pu³tusk przynios³y informacje dotycz¹ce
œcinania jako mo¿liwego mechanizmu odpowiedzialnego za utworzenie wiêŸby. Uzyskane wyniki pre-
zentowane by³y podczas konferencji 44th Lu nar and Plan e tary Sci ence Con fer ence, w marcu b.r. 

W roku 2013 projekt mia³ na celu zapoznanie z technikami i metodologi¹ klasyfikacji meteorytów.
W trakcie tygodniowej wizyty w CEREGE podjêta zosta³a próba klasyfikacji fragmentów znajduj¹cych
siê w kolekcji CEREGE. Meteoryty klasyfikowane by³y przy u¿yciu technik magnetycznych, mikrosko- 
powych oraz okreœlany by³ ich sk³ad chemiczny EMPA. Klasyfikowane obiekty okaza³y siê reprezen-
towaæ chondryty, zarówno zrównowa¿one jak i nie zrównowa¿one jak i achondryty, wiêkszoœci zna-
nych dotychczas grup. 

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

Temat: Co op er a tion Pro ject – per for mance of pre-treat ment and anal y ses of C and N iso tope
ra tios

Part ner: De part ment of Geosciences, Uni ver sity in Tübingen
Koordynatorzy: dr Maciej T. Krajcarz, prof. dr Hervé Bocherens

Wspó³praca przy badaniach stosunków izotopów trwa³ych C, O i N koœci kopalnych pochodz¹cych 
z badañ prowadzonych przez ING PAN. ING PAN dostarcza materia³ do badañ, wykonuje czêœæ
preparatyki wstêpnej i ponosi 50% kosztów analiz. De part ment of Geosciences wykonuje pozosta³¹
czêœæ preparatyki wstêpnej i analizy, oraz ponosi 50% kosztów analiz. Pracownicy obu oœrodków wspól- 
nie interpretuj¹ i opracowuj¹ wyniki, i przygotowuj¹ wspólne publikacje i wyst¹pienia konferencyjne. 

ROSJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i RAN

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

Part ner: A. N. Severtsov In sti tute of Ecol ogy and Evo lu tion of Rus sian Acadeny of Sci ences
Koordynatorzy: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska, dr hab. Alexey Kotov

W br. zasta³a zakonczona wspó³praca podpisana na lata 2011–2013 pomiedzy ING PAN i Insty-
tutem Ekologii i Ewolucji RAN w Moskwie. Wspó³praca zaowocowa³a szeregiem badañ prowadz¹cych
do okreœlenia zmian zachodz¹cych w œrodowisku jeziornym pod wp³ywem klimatu i antropopresji.
Nowatorskim badaniom poddano osady jeziora Glubokoe po³o¿one w odleg³oœci ok. 80 km od Moskwy
oraz przeanalizowano wyniki dotychczas prowadzonych badañ na terenie Polski. Otrzymane rezultaty
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badañ wykaza³y, ¿e stan troficzny jeziora (o doœæ du¿ej powierzchni i g³êbokoœci) pomimo bliskiej
aktywnoœci gospodarczej cz³owieka, w okresie ostatnich 100 lat niezbyt siê zmieni³. Jezioro wykaza³o
siê du¿¹ zdolnoœci¹ obronn¹ i po dzieñ dzisiejszy utrzymuje siê na etapie stanu mezotroficznego.
Wspó³praca zaowocowa³a równie¿ zaproponowaniem i wdro¿eniem, w zakres analiz paleolimnolo-
gicznych, nowych metod badawczych. Wyniki wspó³pracy zosta³y zaprezentowane na kilku krajowych
i miêdzynarodowych konferencjach i warsztatach oraz opublikowane w trzech artyku³ach i kilku donie-
sieniach konferencyjnych. Kooperanci uznali, ¿e badania nale¿y kontynuowaæ i wyst¹pili we wrzeœniu z
wnioskiem do PAN i RAN o dalsz¹ wspó³pracê na lata 2014–2016. 

ROSJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej miêdzy PAN i RAN

Temat: Prekambryjskie i paleozoiczne ska³y osadowe Uralu i Syberii jako wskaŸniki ewolucji
œrodowisk morskich i l¹dowych: badania mineralogiczne i izotopowe

Part ner: Instytut Geologii i Geochronologii Prekambru RAN
Koordynatorzy: Prof. dr hab. Jan Œrodoñ, Prof. Igor M.Gorokhov

W 2013 w ramach tej wspó³pracy J. Œrodoñ, A. Derkowski, M. Paszkowski, A. Kêdzior i A.
Pisarzowska przebywali w Petersburgu, uczestnicz¹c w konferencji Clays, Clay min er als and Lay ered
Ma te ri als oraz prowadz¹c badania terenowe w okolicach Petersburga, natomiast E. Golubkova i T. Zait-
seva przebywa³y w Krakowie, gdzie wyg³osi³y referaty oraz zapozna³y siê z technikami laborato-
ryjnymi.

ROSJA
Trójstronny Let ter of In tent

Temat: Iden ti fi ca tion of geo chem i cal and hy dro dy namic pro cesses re spon si ble for the for ma tion 
of eco nom i cally use ful min eral wa ters in multi-aqui fer hydrogeological sys tems: Staraya Russa
spa, Leningradzkij Ar te sian Ba sin

Part ner: Fac ulty of Ge ol ogy, De part ment of Hydrogeology, Sankt Pe ters burg State Uni ver sity; In sti tute
of Hydrogeoecology, RAN
Koordynatorzy: dr Adam Porowski, dr Natalia Vinograd, dr Igor Tokarev

Kontynuowano prace w ramach statutowego zadania badawczego SR-SPA. Wykonano oznaczenia 
izotopowe tlenu i wodoru w dodatkowych ujêciach wód podziemnych z poziomów ordowiku i czwarto-
rzêdu. Temat bêdzie kontynuowany w roku 2014 w kwestii dokoñczenia pomiarów sk³adu izotopowego
siarczanów rozpuszczonych w wodzie oraz oznaczeñ trytu. W temacie badawczym do publikacji skiero-
wano 2 artyku³y. 

S£OWACJA
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiêdzy PAN i SAN

Temat: Tektonika aktywna polsko-s³owackiego segmentu strefy uskokowej Kotlina Wiedeñska – 
Kotlina Orawsko-Nowotarska 

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

Strefa uskokowa Kotliny Orawsko-Nowotarskiej – Kotliny Wiedeñskiej (ONTV) jest jedn¹ z
g³ównych, wspó³czeœnie aktywnych sejsmicznie stref uskokowych w ca³ym systemie alpejsko-
karpackim (Fodor, 1995; Decker et al., 2005; Lenhardt et al., 2007). Strefa ta by³a czynna w okresie od
17 do 9–8 Ma oraz ponownie od œrodkowego plejstocenu (Decker et al., 2005). W obrêbie ONTV mo¿na
wyró¿niæ trzy segmenty: Kotlinê Orawsko-Nowotarsk¹, seg ment s³owacki oraz Kotlinê Wiedeñsk¹.
Charakter aktywnej tektoniki nie jest tu jednak wystarczaj¹co rozpoznany. Wynika to przede wszystkim
ze zró¿nicowanego stopnia rozpoznania oraz stosowania odmiennych metod badawczych w poszcze-
gólnych segmentach ONTV. Z tego powodu planujemy prowadziæ badania tektoniczne w segmencie
s³owackim ONTV oraz w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej stosuj¹c ten sam zestaw metod badawczych
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obejmuj¹cych: (1) analizê strukturaln¹ uskoków (fault plane anal y sis), (2) analizê wstêg deforma-
cyjnych oraz (3) analizê spêkanych klastów. Dodatkowo, w obrêbie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej
planujemy tak¿e przeprowadzenie analizy refleksyjnoœci witrynitu.

Uwa¿amy, ¿e lepsze rozpoznanie charakteru tektoniki aktywnej ONTV przyczyni siê do rozwi¹-
zania wielu zagadnieñ tektoniki regionalnej, a rekonstrukcja aktywnoœci sejsmicznej podczas neogenu i
czwartorzêdu bêdzie mia³a istotne znaczenie dla oceny stopnia zagro¿enia sejsmicznego rejonu. G³ów-
nym celem projektu jest: (1) skonstruowanie modelu tektoniki aktywnej dla badanych segmentów
ONTV, (2) rekonstrukcja ewolucji ONTV w okresie od Neogenu do dziœ oraz (3) modyfikacja prognozy
zagro¿enia sejsmicznego dla rejonu badañ.

W segmencie s³owackim ONTV zastosujemy analizê strukturaln¹ uskoków tn¹cych ska³y neogenu
i czwartorzêdu, a analiza spêkanych klastów umo¿liwi rekonstrukcjê aktywnoœci sejsmicznej obszaru
podczas neogenu i czwartorzêdu oraz ocenê stopnia zagro¿enia sejsmicznego. Dodatkowo, wyniki
analizy rozmieszczenia stanowisk ¿wirów zawieraj¹cych spêkane klasty pozwol¹ na zlokalizowanie
wspó³czeœnie aktywnych wielkoskalowych uskoków. Studia nad wstêgami deformacyjnymi pozwol¹ na 
odtworzenie charakteru deformacji tektonicznych w ska³ach mioceñskich.

UKRAINA
Porozumienie o wspolpracy miêdzy ING PAN i NANU, Lwów

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

Part ner: Instytut Geologii i Geochemii Paliw Kopalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy 
Koordynatorzy: dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, dr Igor Kurovets

Kontynuacja wspó³pracy nawi¹zanej w 2012r., skoncentrowanej na analizie danych geofizycznych.

WÊGRY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiedzy PAN i WAN

Temat: Geochronologia kenozoicznej sukcesji skalnej Wyspy Króla Jerzego, Antarktyka
Zachodnia

Part ner: In sti tute of Nu clear Re search (ATOMKI), Hun gar ian Acad emy of Sci ences, Debrecen
Koordynatorzy: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, prof. Zoltán Pécskay

Projekt dotyczy geochronologii zmian klimatycznych okresu transformacji paleoœrodowiskowej
Antarktyki Zachodniej w kenozoiku i obejmuje systematyczn¹ analizê próbek sukcesji wulkaniczno-
osadowej na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych. Sukcesja wulkaniczno-
osadowa Wyspa Króla Jerzego stanowi unikalny zapis glacjacji Antarktyki Zachodniej, poczynaj¹c od
op ti mum klimatycznego wczesnego-œrodkowego eocenu (56–48 Ma) a¿ po raptown¹ progradacjê antar-
ktycznej pokrywy lodowej we wczesnym oligocenie (ca. 32 Ma) oraz jej póŸniejsze fluktuacje w póŸ-
nym oligocenie i wczesnym miocenie (28–20 Ma). Sukcesja ta, opróbowana w trakcie wypraw badaw-
czych Polskiej Akademii Nauk, zawiera kontynentalne, morskie i glacjalno-morskie osady prze³awi-
cone ze ska³ami wulkanicznymi, reprezentowanymi g³ównie przez potoki law bazaltowych. Ska³y
bazaltowe Wyspy Króla Jerzego s¹ szczególnie dogodne do okreœlania wieku geologicznego przy
pomocy metod radiogenicznych. Projekt wykorzystuje metodê potasowo-argonow¹ w oparciu o za-
plecze laboratoryjne Instytutu Fizyki Atomowej WAN (ATOMKI). Badania metod¹ potasowo-argo-
nowa s¹ wspierane szczegó³ow¹ analiz¹ petrograficzn¹ i geochemiczn¹, wykonywan¹ w Instytucie
Nauk Geologicznych PAN. Dotychczasowe wyniki pozwalaj¹ na wyró¿nienie kilku preglacjalnych oraz 
kilku glacjalnych stadiów paleoklimatycznych Wyspy Króla Jerzego, które koreluj¹ siê z zapisem
paleoklimatycznym znanym z Basenu Jamesa Rossa oraz z zapisem wierceñ oceanicznych na pó³kuli
po³udniowej. Projekt wpisuje siê w szersze t³o problematyki badawczej miêdzynarodowych projektów
nad zmianami paleoklimatycznymi oraz ich wp³ywu na wspó³czesny klimat Ziemi. W roku 2013 do-
konano podsumowania badañ i wyników projektu w trakcie trzy tygodniowej wizyty Krzysztofa Kra-
jewskiego w ATOMKI w Debrecenie. Wspólny raport oraz publikacje naukowe bêd¹ce wynikiem
projektu s¹ obecnie w przygotowaniu.
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WÊGRY
Porozumienie o wspó³pracy naukowej pomiêdzy PAN i WAN

Temat: Relacje pomiêdzy anizotropi¹ magnetyczn¹ a deformacj¹ tektoniczn¹ w Karpatach
zewnêtrznych

Part ner: Eötvös Loránd Geo phys i cal In sti tute
Koordynatorzy: prof. dr hab. Antoni Tokarski, dr hab. Emö Márton

Obiektem badañ s¹ studia anizotropii magnetycznej trzeciorzêdowych ska³ w polskim segmencie
Karpat zewnêtrznych uzupe³nione przez analizê strukturaln¹. Celami projektu s¹ naprzód rekonstrukcja
wczesnego (podatnego) rozwoju badanych ska³, a póŸniej rekonstrukcja kompletnego rozwoju struktu-
ralnego tych ska³. Projekt jest kontynuacj¹ polsko-wêgierskich badan tektonicznych prowadzonych od
roku 1996, których wynikiem s¹: 8 publikacji w czasopismach recenzowanych, jeden przewodnik
konferencyjny oraz 23 abstrakty konferencyjne.

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

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

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

Badania s¹ prowadzone w ramach doktoratu realizowanego w Im pe rial Col lege (Londyn, Wlk.
Brytania) pod kierunkiem prof. M. Sephtona (geochemia) oraz dr. P. Krzywca (geologia regionalna).
W 2013r zebrana zosta³a pierwsza partia prób i rozpoczête zosta³y badania laboratoryjne.

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA REALIZOWANA BEZ UMÓW

ARA BIA SAUDYJSKA

Temat: Biostratygrafia i paleoœrodowisko kredy po³udniowo-zachodniej czêœci Morza Barentsa
na podstawie analizy mikroskamienia³oœci

Part ner: Earth Sci ences De part ment, King Fahd Uni ver sity of Pe tro leum and Min er als (KFUPM),
Dahran
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, dr hab. Mi chael A. Kaminski, dr Eiichi Setoyama

Wspó³praca dotyczy badañ nad póŸnokredowymi otwornicami wy¿szych szerokoœci paleogeogra-
ficznych, m.in. pd.-zach. czêœci Morza Barentsa, Morza Norweskiego, Grzbietu £omonosova. Badania
odbywa³y siê w ramach wspó³pracy z Michaelem A. Kaminskim, wspó³promotorem doktoratu E.
Setoyamy.

ARGENTYNA

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

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

W trakcie pobytu w Argentynie w okresie styczeñ–marzec 2013 Krzysztof Krajewski nawi¹za³
wspó³pracê z dr Andrea Concheyro z Wydzia³u Nauk Geologicznych Uniwersytetu w Bue nos Ai res
(Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Bue nos Ai res) w zakresie badañ izotopowych
pogranicza kredy i trzeciorzêdu (K/T bound ary) œrodkowej czêœci basenu Neuquén (prowincja Río Ne -
gro). Wspó³praca ma na celu okreœlenie przebiegu krzywych izotopowych wêgla i tlenu w wybranych
profilach z ci¹g³ym przejœciem od kredy do trzeciorzêdu, kalibrowanych wiekowo wartoœciami stosunku 
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izotopowego 87Sr/86Sr biogenicznego wêglanu (izotopowa stratygrafia strontowa), oraz badaniami
biostratygraficznymi (paleontologia miêczaków oraz mikropaleontologia). Wyniki tych badañ powinny
mieæ znaczenie dla rozpoznania wydarzeñ geologicznych i œrodowiskowych zwi¹zanych z globalnym
kryzysem œwiata biologicznego na pograniczu mezozoiku i kenozoiku. Projekt znajduje siê na etapie
wstêpnych ustaleñ i selekcji materia³u do analiz pilotowych, które powinny daæ podstawê do przedsta-
wienia propozycji formalnego polsko-argentyñskiego grantu badawczego.

CHORWACJA

Temat: Historia termiczna Dynarydów Krasowych w zapisie paleomagnetycznym i
mineralogicznym

Part ner: Uni ver sity of Zagreb, Fac ulty of Min ing, Ge ol ogy and Pe tro leum En gi neer ing
Koordynatorzy: prof. dr hab. Marek Lewandowski, prof. dr hab. Jan Œrodoñ

Badania paleomagnetyczne, analizy minera³ów ilastych oraz fis sion tracks, wsparte badaniami
w³asnoœci magnetycznych ska³ oraz analizami mikroskopowymi noœników naturalnej pozosta³oœci ma-
gnetycznej (NRM) s¹ g³ównymi technikami badawczymi w tym projekcie, zmierzaj¹cym do lepszego
poznania i zrozumienia ewolucji geotektonicznej Dynarydów w Chorwacji.

HISZPANIA

Temat: Datowanie granicy kampanu i mastrychtu w odsloniêciu Zumaia na podstawie zapisu
palinologicznego

Part ner: Algorri interpretazio zentroa, Zumaia, Spain; Universidad de Zaragoza, Spain
Koordynatorzy: mgr. Wies³awa Radmacher

Wspó³praca z placówkami naukowymi w Hiszpanii, w ramach projektu “Datowanie granicy
kampanu i mastrychtu w odsloniêciu Zumaia na podstawie zapisu palinologicznego” realizowanego w
ramach “Konkursu dla M³odych Naukowców ING PAN”.

NIEMCY, SZWECJA

Temat: Badania eksperymentalne stabilnoœci monacytu, ksenotymu, apatytu i allanitu
w zale¿noœci od ciœnienia, temperatury oraz fluidów z wysok¹ aktywnoœci¹ Ca vs. Na

Part ner: Deutsches GeoForschungsZentrum – GFZ, Potsdam, Niemcy; Uppsala Uni ver sity, De part ment 
of Earth Sci ences, Uppsala, Szwecja; Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska, AGH,
Kraków
Koordynatorzy: dr in¿. Bartosz Budzyñ, dr Dan iel E. Harlov, dr Jaros³aw Majka, mgr in¿. Gabriela
Kozub-Budzyñ

Wspó³praca dotyczy realizacji projektu maj¹cego na celu eksperymentalne wyznaczenie zale¿-
noœci stabilnoœci monacytu, ksenotymu, fluorapatytu oraz allanitu/REE-epidotu od sk³adu fluidu z wy-
sok¹ zawartoœci¹ Ca vs. Na w szerokim zakresie warunków metamorfizmu panuj¹cych na g³êbokoœci
œrodkowej i dolnej skorupy ziemskiej.

NIEMCY, S£OWACJA

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

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

Wspó³praca dotyczy realizacji badañ eksperymentalnych maj¹cych na celu wyznaczenie mobili-
zacji pierwiastków ziem rzadkich oraz aktynowców pomiêdzy monacytem lub ksenotymem a glinokrze- 
mianami w warunkach 250–350°C i 2–4 kbar w systemie o wysokiej zawartoœci Ca lub Ca-Na.
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REPUBLIKA CZESKA

Temat: Lithological and geo chem i cal cli ma tic ar chives re corded in the Late Pa leo zoic bas ins of
the Bo he mian Mas sif; prox ies for re con struc tion of ref er ence cli ma tic curve of cen tral Eu rope

Part ner: Charles Uni ver sity in Prague
Koordynatorzy: dr Artur Kêdzior, prof. Stanislav Oplustil

Rekonstrukcja póŸnopaleozoicznego klimatu obszaru Europy Centralnej na podstawie badañ geo-
chemicznych paleogleb oraz ocena wp³ywu czynników lokalnych, regionalnych i globalnych na zmiany
zapisane w osadzie. Badania wieku cyrkonów wyseparowanych z tufów o dok³adnoœci do 100 tys. lat
pozwol¹ osadziæ w skali czasowej wykryte wariacje geochemiczne. Wykonane z tak¹ dok³adnoœci¹
badania wieku umo¿liwi¹ korelacjê krzywych geochemicznych z analogicznymi wykonanymi w Ame-
ryce Pó³nocnej a przez to oceniæ globalne efekty póŸnopaleozoicznego "ice age".

ROSJA

Temat: 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

Part ner: Cen tre of Iso to pic Re search, St. Pe ters burg, Rosja
Koordynatorzy: dr Miros³aw Jastrzêbski, dr Sergey Sergeev

Wspó³praca w dziedzinie datowania cyrkonów uwieñczona wspóln¹ prac¹ opublikowan¹ w Lithos.

RUMUNIA

Temat: Dolnojurajskie œrodowiska depozycji osadów kontynentalnych po³udniowo-zachodniej
Rumunii (Lower Ju ras sic non-ma rine depositional en vi ron ments of the SW Ro ma nia)

Part ner: Uni ver sity of Bu cha rest
Koordynatorzy: dr Artur Kêdzior, dr Mihai E. Popa

Badania maj¹ na celu okreœlenia warunków depozycji dolnojurajskich osadów klastycznych i fito-
genicznych wystêpuj¹cych w po³udniowo-zachodniej Rumunii. Detaliczna analiza facjalna po³¹czona z
obserwacjami szcz¹tków makroflory pos³u¿y odtworzeniu pierwotnych warunków siedliskowych zes-
po³ów roœlinnych oraz ich preferencji. Ponadto analiza skamienia³oœci œladowych zwierz¹t krêgowych i
bezkrêgowców pozwoli na ocenê trójstronnej zale¿noœci pomiêdzy œrodowiskami depozycji, roœlin-
noœci¹ oraz zwierzêtami. Analiza cyrkonów lub/i monacytów ze ska³ klastycznych dolnej jury pozwoli
zlokalizowaæ obszary Ÿród³owe dla wype³nienia basenów sedymentacyjnych.

SZWAJCARIA

Temat: Filogeneza molekularna i morfologiczna otwornic

Part ner: Département de Génétique & Evo lu tion ´ l Université de GenÀve, Szwajcaria
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. Jan Pawlowski, dr Maria Holzmann

Nawi¹zano wspó³pracê maj¹c¹ na celu powi¹zanie wiedzy na temat morfogenezy szkieletów
otwornic z filogenez¹ molekularn¹ wy¿szych jednostek systematycznych. Wspó³praca zosta³a zainicjo-
wana w ramach realizacji projektu MNiSW. Wyg³oszono wyk³ad zaproszony oraz przeanalizowano i
przedyskutowano najnowsze wyniki badañ.

SZWECJA

Temat: 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

Part ner: De part ment of Earth Sci ences, Uppsala Uni ver sity, Szwecja
Koordynatorzy: dr Miros³aw Jastrzêbski, dr Jaros³aw Majka
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Wspó³praca w dziedzinie datowania minera³ów akcesorycznych uwieñczona wspóln¹ prac¹ opu-
blikowan¹ w Lithos.

USA

Temat: Palinologia mioceñskiej formacji Cape Mel ville na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyka
Zachodnia)

Part ner: De part ment of Ge ol ogy and Geo phys ics, Lou i si ana State Uni ver sity, USA
Koordynatorzy: prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski, dr Sophie Warny

Projekt obejmuje badania palinologiczne wczesno mioceñskiej formacji Cape Mel ville ods³oniêtej
na wschodnim krañcu Wyspy Króla Jerzego (King George Is land) w archipelagu Szetlandów Po³ud-
niowych (Antarktyka Zachodnia). Formacja Cape Mel ville stanowi geologiczny zapis progradacji antar- 
ktycznej pokrywy lodowej do szczytu Pó³wyspu Antarktycznego na prze³omie oligocenu i miocenu
(tzw. Mi-1 event, c. 23 Ma) oraz póŸniejszej sedymentacji glacjalno–morskiej w warunkach pog³êbiaj¹-
cego siê szelfu antarktycznego (22-21 Ma). Przeprowadzona wstêpna analiza palinologiczna wybranych 
próbek formacji wskazuje na istnienie w tym czasie wolnych od lodu obszarów na Pó³wyspie Antar-
ktycznym, które charakteryzowa³y siê wegetacj¹ typu tundrowego. Dalsze badania pozwol¹ na szczegó-
³owe okreœlenie zespo³ów roœlinnych wystêpuj¹cych na Pó³wyspie Antarktycznym w warunkach pow-
szechnej glacjacji kontynentu i pocz¹tków formowania siê wspó³czesnej pokrywy lodowej.

USA

Temat: Samoorganizacja granuloretikulopodium otwornic

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

Kontynuacja wspó³pracy w celu okreœlenia mechanizmów odpowiedzialnych za samoorganizacjê
granuloretikulopodium otwornic. Badania zosta³y zainicjowane dziêki stypendium Fundacji Koœciusz-
kowskiej.

USA

Temat: Samoorganizacja granuloretikulopodium otwornic

Part ner: De part ment of Bi o log i cal Sci ences, Uni ver sity at Al bany, Al bany, N.Y.
Koordynatorzy: dr hab. Jaros³aw Tyszka, prof. Jeffrey L. Travis

Kontynuacja wspó³pracy w celu okreœlenia mechanizmów odpowiedzialnych za samoorganizacjê
granuloretikulopodium otwornic. Badania zosta³y zainicjowane dziêki stypendium Fundacji Koœciusz-
kowskiej.

CZ£ONKOSTWO Z WYBORU W MIÊDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH
NAUKOWYCH

dr hab. Rob ert Anczkiewicz

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

dr hab. in¿. Piotr Krzywiec, prof. nadzw. ING PAN

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

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

2010
• Pe tro leum His tory In sti tute – cz³onek, rok wyboru: 2012

dr hab. Monika A. Kusiak

• IGCP-SIDA 599 "Early Earth" – Con ti nen tal Sec re tary, rok wyboru: 2012

VII. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

78



prof. dr hab. Marek Lewandowski

• RE search ing Fracking IN Eu rope (Re FINE); konsorcjum miêdzynarodowe (szeœæ krajów) – cz³onek
Sci ence Board, rok wyboru: 2013

•  Pure and Ap plied Geo phys ics (Springer) – edytor tematyczny rok wyboru 2008
• Geologia Croatica – cz³onek Rady Redakcyjnej; rok wyboru 2008
• Geoplanet Se ries (Springer) – edytor tematyczny, rok wyboru 2011
• INCO – pro gram In ter na tional Co op er a tion UE w ramach Re search and
• In no va tion, ekspert MNiSW, cz³onek Komitetu Steruj¹cego.

dr Adam Porowski

• In ter na tional As so ci a tion of Hydrogeologists (IAH), Commision on Min eral and Ther mal Wa ters
(CMTW) – sekretarz, rok wyboru: 2009

• ewaluacja projektów "Ma rie Cu rie Fel low ship" w 7FP, REA, Bruksela, rok wyboru: 2011

prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska

• INQUA – Miêdzynarodowa Unia Badañ Czwartorzêdu – Sekretarz Komitetu Narodowego INQUA,
rok wyboru: 2000

• In ter na tional Paleolimnology As so ci a tion – Cz³onek prezydium In ter na tional Ad vi sory Com mit tee of 
IPA, rok wyboru: 2008

prof.dr hab. Jan Œrodoñ 

• Clay Min er als – cz³onek Ed i to rial Board, rok wyboru: 1992
• Clay Min er als So ci ety – pres i dent elect, rok wyboru: 2013

prof. dr Andrzej ¯elaŸniewicz

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

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

MIÊDZYNARODOWA WYMIANA OSOBOWA

Lista wyjazdów

dr hab. Rob ert Anczkiewicz
UK. 01-03. 2013. Royal Hol lo way, Uni ver sity of Lon don, UK, badawczy, finansowanie: ATLAB
Roorkee, In dia. 26.06-13.07.2013. De part ment of Earth Sci ences, In dian In sti tute of Tech nol ogy, Roorkee, In dia, badawczy,

finansowanie: badania w³asne ING

dr Aneta Agnieszka Anczkiewicz
Niemcy, Gottingen. 26.10-30.11.2013. Uni ver sity of Goettingen, Sedimentology and En vi ron men tal Ge ol ogy, Geoscience

Cen ter, Ger many, badawczy, finansowanie: ATLAB

mgr Agnieszka Arabas
Indie, Bhui 27.12.2013-12.01.2014. konferencyjny, IXth Con gress on Ju ras sic Sys tem, finansowanie: grant w³asny

dr in¿. Bartosz Budzyñ
Szwecja, Uppsala. 8-25.02.2013. De part ment of Earth Sci ences, Uppsala Uni ver sity, badawczy, finansowanie: grant NCN

2011/01/D/ST10/04588, 
S³owacja, Bratys³awa. 17-23.03.2013. Geo log i cal In sti tute of Dionyz Stur, De part ment of Elec tron Microanalysis, badawczy,

finansowanie: badania w³asne ING, grant NCN, M.Jastrzêbskiego
S³owacja, Bratys³awa. 5-10.07.2013. Geo log i cal In sti tute of Dionyz Stur, De part ment of Elec tron Microanalysis, badawczy,

finansowanie: Badania w³asne ING, grant NCN 2011/01/D/ST10/04588,
Szwecja, Uppsala. 11-16.08.2013. De part ment of Earth Sci ences, Uppsala Uni ver sity, badawczy, finansowanie: grant NCN

2011/01/D/ST10/04588, 
S³owacja, Bratys³awa. 17-24.11.2013. Geo log i cal In sti tute of Dionyz Stur, De part ment of Elec tron Microanalysis, badawczy,

finansowanie: grant w³asny NCN 2011/01/D/ST10/04588, S³owacja, Bratys³awa. 12-15.12.2013. Geo log i cal In sti tute of
Dionyz Stur, De part ment of Elec tron Microanalysis, badawczy, finansowanie: grant NCN 2011/01/D/ST10/04588, 

dr Agnieszka Ciurej
Niderlandy, Utrecht. od03-04 do18-11-2013. Utrecht Uni ver sity, De part ment of Earth Sci ences, P.O Box 80125, 3508 TA

Utrecht, The Neth er lands , badawczy, finansowanie: ATLAB, WP4 
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dr Joanna Gurgurewicz
Francja, Nantes. 03.03-02.06.2013. Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes, badawczy, finansowanie: ING

PAN
Francja, Pary¿. 20-27.10.2013. In ter ac tions et Dynamique des Environnements de Sur face, Universitite d'Orsay, badawczy,

finansowanie: Dolnoœl¹ski Bon na Innowacje

dr hab Hel ena Hercman
Norwegia, Bergen. 1.10.2013-15.12.2013. Uni ver sity of Bergen, De part ment of Earth Sci ence, badawczy, finansowanie:

ATLAB

dr Artur Kêdzior
Rosja, Sankt Pe ters burg. 14-20.09.2013. Instytut Badañ Prekambru RAN, badawczy, finansowanie: BWZ PAN, zlecenie

PGNiG
Rumunia, okolice Orsova. 10-22.11.2013. Uniwersytet w Bukareszcie, badawczy, finansowanie: badania w³asne ING
Norwegia. 19-24.08.2013. Uniwersytet w Oslo, badawczy, finansowanie: grant AGH
Anglia – rejon Bude; Portugalia – rejon Aljezur. 23-30.09.2013, badawczy, finansowanie: zlecenie PGNiG

dr Maciej T. Krajcarz
Niemcy, Tybinga. 01-14.12.2013. Universitat Tubingen, Fachbereich Geowissenschaften, szkoleniowy (work shop), finan-

sowanie: ATLAB, WP4, T.4.11

prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
Wêgry, Debrecen. 31.07-16.08.2013. Instytut Fizyki Atomowej WAN (ATOMKI), badawczy, finansowanie: BWZ PAN
Norwegia, Svalbard. 16-25.08.2013. The Uni ver sity Cen tre in Svalbard (UNIS), badawczy, finansowanie: Projekt nr 620/9730

Uni ver sity Cen tre in Svalbard "Hy dro car bon seeps and geo chem i cal char ac teri sa tion of po ten tial source rocks in the North -
ern Barents Sea"

Argentyna,Bue nos Ai res. 01.01-31.03.2013. Instituto Antártico Argentino (IAA), Dirección Nacional del Antártico, badawczy,
finansowanie: ING PAN oraz Instituto Antártico Argentino

mgr Agata Krzesiñska
Francja, Aix-en-Pro vence. 25.11-4.12.2013. CEREGE, badawczy, finansowanie: PO LO NIUM

dr hab. Monika A. Kusiak
Szwecja, Sztokholm. 31.08.-10.09.2013. Mu seum of Nat u ral His tory, badawczy, finansowanie: badania wlasne ING
Chiny, Pekin. 6-16.10.2013. Chi nese Acad emy of Sci ence, In sti tute of Ge ol ogy and Geo phys ics , badawczy, finansowanie:

Wymiana PAN-ChAS
Szwecja, Sztokholm. 16-19.12.2013. Mu seum of Nat u ral His tory, badawczy, finansowanie: badania wlasne ING

prof. dr hab. Marek Lewandowski
Wielka Brytania, Londyn, 25.09.2013, Madano Of fices Lon don, Re FINE In de pend ent Sci ence Board Meet ing, organizacyjny,

finansowanie Uniwersytet w Dur ham, Wlk. Brytania.
Indie, Bhui 27.12.2013-12.01.2014. konferencyjny, IXth Con gress on Ju ras sic Sys tem, finansowanie: badania w³asne ING.

prof. dr hab. Teresa Madeyska
Ukraina, Lwów-Tarnopol, 29.07-5.08.2013, badawczy, Uniwersytet Lwowski, finansowanie: Ekumena.
Ukraina (Kijów) - Rosja (Kursk, Divnogorie), 8.08-20.08.2013. badawczy, Inst. nauk Geol. NANU- kijow; Inst. geografii RAN

- Moskwa, finansowanie Ekumena.

mgr Magdalena Makowska
Francja, Montpellier. 5-12.01.2013 oraz16-28.06.2013, Geosciences Montpellier, Universite Montepllier 2, badawczy, finan-

sowanie: Pro gram TEAM/2011-7/9

dr hab. Dan iel MÀge
USA, Fayetteville, Ar kan sas. 4.10-1.11.2013. Keck Lab o ra tory, Ar kan sas Cen tre for Space and Plan e tary Sci ences, badawczy,

finansowanie: CNES, FNP

mgr Igor Niezgodzki
Niemcy, Bremerhaven. 15-30.06.2013. Al fred Wegener Institut, organizacyjny, finansowanie: grant
Niemcy, Bremerhaven. 05-09.08.2013. Al fred Wegener Institut, organizacyjny, finansowanie: gospodarz, koszt w³asny
Niemcy, Bremerhaven. 30.09.13-18.04.14. Al fred Wegener Institut, badawczy, finansowanie: Projekt finansowany w ramach

7. Programu Ramowego

dr Jacek Pawlak
Francja, Nantes, 15.11.2013-14.05.2014, SUBATECH laboratoire - Ecole des Nantes, szkoleniowy, fionansowanie: ATLAB

dr Agnieszka Pisarzowska
Rosja, okolice Sankt Petersburga. 14-20.09.2013. Instytucie Geologii i Geochronologii Prekambru w Petersburgu, badawczy,

finansowanie: BWZ PAN
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dr Adam Porowski
USA, Berke ley, 25.05-27.07.2013, Hass School of Busi ness, Uni ver sity of Berke ley, Konkurs MNiSW: Top500 In no va tors -

Sci ence, Man age ment, Commerciallization;

prof.dr hab. Ewa S³aby
Niemcy, GFZ, 10.06-10.07.2013 finasowanie ATLAB

prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
Meksyk. 27.02-12.03.2013. Instytut Geofizyki Univ. UNAM, organizacyjny, finansowanie: grant
Wêgry, Budapeszt. 3-10.08.2013. , konferencja, finansowanie: projekt, WP5, 
Rosja, Moskwa. 5-11.10.2013. Instytut Ekologii i Ewolucji , badawczy, finansowanie: BWZ PAN
Meksyk. 3.11.-17.11.2013. Uniw. UNAM, Isntytut Geofizyki, badawczy, finansowanie: zadanie badawcze, grant w³asny NCN.

dr hab. Jaros³aw Tyszka
RFN, Bremerhaven. 1.03-2.09.2013. AWI, organizacyjny, finansowanie: projekt 7PR UE
Hiszpania, Góry Betyckie. 14-23.10.2013. Universidad de Jaén, badawczy, finansowanie: badania w³asne ING PAN

dr Edyta Zawisza
Niemcy, Potsdam, 8.12.2013 - 14.01.2014, badawczy, szkoleniowy. GFZ, GeoForschung Zentrum, finansowanie: ATLAB

Lista przyjazdów

dr Mi chael Wiedenbeck, 
27 .02.2013 r. GeoForschungs Zentrum Potsdam, Niemcy, finansowanie grant,

dr Wolfgang Mul ler
UK. 12.2012-04.2013. Royal Hol lo way, Uni ver sity of Lon don, UK, badawczy, finansowanie: grant

prof. Si mon Wal lies
Japonia, Nagoja. 1-6.09.2013. De part ment of Earth and Plan e tary Sci ence, organizacyjny, finansowanie: przyje¿d¿aj¹cy

prof. Sumit Chakraborty
Niemcy, Bochum, Institut fuer Geologie, Mineralogie und Geophysik; Ruhr-Universitaet Bochum; , badawczy, finansowanie:

przyje¿d¿aj¹cy

assoc. prof. Jiri Konopasek
Norwegia, Bergen. 25-28.09.2013. Bergen Uni ver sity, De part ment of Earth Sci ences, badawczy, finansowanie: grant

prof. Dan iel Harlov
Poczdam, Niemcy. 19.05-25.05.2013. Deutsches GeoForschungsZentrum – GFZ, badawczy, finansowanie: przyje¿d¿aj¹cy

dr Lucija Pretner
Ljubljana, S³owenia. 02.12.13-28.02.2014. Fac ulty of Nat u ral Sci ences and En gi neer ing in Ljubljana, Slovenia, De part ment of

Ge ol ogy, szkoleniowy (work shop), finansowanie: Projekt EU, da Vinci

dr Jaros³aw Majka
Szwecja, Uppsala. 14-21.10.2013. De part ment of Earth Sci ences, Uppsala Uni ver sity, konferencja, finansowanie: grant NCN

2011/01/D/ST10/04588, B.Budzyñ

prof. Dirk Schulze-Makuch
Ger many, Berlin. 22-24.09.2013. Technishe Uniwersität Berlin, , finansowanie: FNP

mgr Manuela Mi lan
W³ochy. 2-12.04.2013. Lim nol ogy and River Ecol ogy, Instituto Agrario S. Michele a/Adige, szkoleniowy (work shop),

finansowanie: koszt w³asny
W³ochy. 28.05.-20.06.2013. Lim nol ogy and River Ecol ogy, Instituto Agrario S. Michele a/Adige, szkoleniowy (work shop),

finansowanie: koszt w³asny

dr Zhanna Antipushina
Rosja, Moskwa, . 15-28.05.2013. A.N. Severtsov In sti tute of Ecol ogy and Evo lu tion, badawczy, finansowanie: wymiana

bezdewizowa PAN/RAN

prof. dr Margarita Ca bal lero
Mex ico City, Meksyk. 11-22.05.2015. Uniw. UNAM, Instytut Geofizyki, badawczy, finansowanie: grant NCN
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 VIII. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAÑ

KONFERENCJE I WARSZTATY WSPÓ£ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUT

1st Mar tian Cryosphere Work shop, Wroc³aw, 15-18.01.2013
Typ: warsztaty, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN, prof. D. Mege, zespó³ TEAM

Badanie marsjañskiej kriosfery wymaga zaanga¿owania ró¿nych dziedzin badawczych, w tym
klimatologii, geomorfologii, glacjologii, spektroskopii. Wszystkie te badania mog¹ byæ wspierane przez 
porównanie z analogami ziemskimi.

Celem tego spotkania by³o omówienie tego tematu w ujêciu interdyscyplinarnym i abyzainicjowaæ
wspó³pracê miêdzy naukowcami europejskimi pracuj¹cymi w ró¿nych dziedzinach.

Podczas konferencji wyg³oszono 24 referaty, w tym 6 przez autorów krajowych i 18 – zagra-
nicznych.

Publikacja materia³ów: http://wroona.ing.pan.pl/?Pre sen ta tion&lang=en

First Plan e tary Sci ence and In stru men ta tion Work shop, Warszawa, 15-16.01.2013
Typ: warsztaty, zasiêg: krajowa
Organizator: Centrum GeoPlanet, ING PAN – cz³onek konsorcjum

Identyfikacja tematyki przysz³ej wspó³pracy CBK PAN i ING PAN. Nastêpstwem tego by³a
decyzja o utworzeniu zespo³u i z³o¿enie przygotowanego przez ten zespó³ projektu “High land ter rain
hop per – cut ting edge plan e tary lo co mo tion sys tem” w ramach “1st Call for Out line Pro pos als un der the
Eu ro pean Space Agency's Pol ish In dus try In cen tive Scheme”. 

IsoG – En vi ron men tal geo chem is try – meth ods, trends, ques tions, Warszawa, 13-15.03.2013 r.
Typ: konferencja, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN – dr hab. H. Hercman, dr M. G¹siorowski.

Konferencja zorganizowana w ramach realizacji zadañ ATLAB. W programie konferencji by³y
trzy bloki tematyczne :

– Metody badawcze ,
– Aplikacje metod geochemii izotopowej w badaniach œrodowiska ,
– Porady dla m³odych naukowców: “Trudny start – porady dla m³odych naukowców” .
Ka¿dy z bloków zaczyna³ siê wyk³adem wprowadzaj¹cym . Seria 8 wyk³adów wyg³aszanych przez

zaproszonych specjalistów przedstawia³a aktualny stan badañ w danej dziedzinie. Uczestnicy konfe-
rencji prezentowali w³asne wyniki na sesjach posterowych. Dyskusje w trakcie sesji posterowych oraz
wysokiej jakoœci wyk³ady by³y podstaw¹ do dalszej dyskusji w czasie “dyskusji panelowych”. W kon-
ferencji wziê³o udzia³ 82 uczestników z kilkunastu krajów. Streszczenia wyg³oszonych wyk³adów oraz
prezentacji uczestników konferencji zosta³y zebrane w tomie streszczeñ wydanym w formie elektro-
nicznej.

Arc tic Sci ence Sum mit Week (ASSW 2013), Kraków, Po land 13-19.04.2013
Typ: konferencja, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: Polskie Konsorcjum Polarne, 
Wspó³organizator: ING PAN – prof. K. Krajewski.

ASSW 2013 sk³ada³o siê dwóch zasadniczych czêœci: (1) spotkañ w³adz organizacji miêdzynaro-
dowych, grup roboczych i komitetów programowych (Busi ness Meet ings, 13-16 kwietnia 2013) oraz (2) 
sympozjum naukowego (Sci ence Sym po sium, 17-19 kwietnia 2013). W ramach czêœci organizacyjnej
odby³y siê posiedzenia piêciu naukowych grup roboczych IASC, Rady (Coun cil) IASC, Eu ro pean Po lar
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Board, Fo rum of Arc tic Re search Op er a tors, Pa cific Arc tic Group, Ny-�lesund Sci ence Man ag ers Com -
mit tee, Rady Steruj¹cej projektu Svalbard In te grated Arc tic Earth Ob serv ing Sys tem (SIOS), As so ci a -
tion of Po lar Early Ca reer Sci en tists.

ASSW w Polsce mia³o najwiêksz¹ w historii (od 1999) liczbê uczestników – prawie 400 osób z 25
krajów œwiata oraz najwiêkszy odsetek m³odych uczestników – badaczy u progu kariery, zrzeszonych w
APECS (ok. 25%). Organizacja ASSW 2013 w Polsce oraz powo³anie Polskiego Konsorcjum Polarnego 
w zwi¹zku z przygotowaniami do tego kongresu by³o wa¿nym krokiem w konsolidacji i rozwoju
polskich badañ polarnych.

“Paleoecological re con struc tion – lac us trine, peat and cave sed i ments”, Bia³ka Tatrzañska,
22-24.05.2013
Typ: konferencja, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN – prof. K. Szeroczyñska, dr hab. J. Miros³aw-Grabowska, dr E. Zawisza.

Konferencja zorganizowana w ramach realizacji zadañ ATLAB - EU FP7 - WP5, Task 5.1.1. pod
kierownictwem prof. Krystyny Szeroczyñskiej. W konferencji wziê³o udzia³ ok. 100 uczestników z 14
krajów. Konferencja sk³ada³a siê z sesji referatowo-posterowych (2 dni) i sesji terenowej (1 dzieñ).
W czasie sesji referatowych oprócz 13 referatów zosta³o wyg³oszonych 6 wyk³adów plenarnych ( przez
zaproszonych profesorów z 5 krajów). 4 sesje terenowe (Torfowisko – Puœcizna Wielka, J. Morskie Oko, 
jeziora Doliny Piêciu Stawów, Sys tem Jaskiñ Demianowskich) zosta³y poprowadzone pod przewod-
nictwem 11 naukowców, którzy zaprezentowali wyniki szeroko zakrojonych badañ prowadzonych na
prezentowanych terenach. 

Geoanalyst, Kraków, 3-4.06.2013
Typ: warsztaty, zasiêg: miêdzynarodowy
Organizator: ING PAN, prof. Ewa S³aby i Oœrodek Badawczy w Krakowie, 

Work shop zorganizowano w ramach projektu ATLAB, FP7. Poœwiêcony by³ pokazaniu zastoso-
wañ dwóch metod w badaniach geosystemu: katodoluminescencji i mikrosondy jonowej. St¹d dwa bloki 
tematyczne:

– Ba sics and ap pli ca tion of cathodoluminescence
– Ba sics and Geo chem i cal Ap pli ca tions of the Ion Microprobe. 
Bloki te prowadzone by³y przez dwóch wybitnych specjalistów: prof. J.Goetze (TU Bergakademie

Freiberg, Niemcy), dr M.Wiedenbeck'a (GFZ, Potsdam, Niemcy). Uczestniczylo w nim 35 osób. Zajêcia 
prowadzone by³y sposobem prezentacji interaktywnej.

“Ap pli ca tions of min er al og i cal and geo chem i cal tools in oil and gas ex plo ra tion”, Kraków,
4-5.06.2013
Typ: warsztaty, zasiêg: krajowa
Organizator: ING PAN, prof. J. Œrodoñ, dr hab. A. Derkowski

Konferencja zorganizowana w ramach realizacji zadañ ATLAB. W dwudniowych warsztatach
wziê³o udzia³ 58 osób. Wyg³oszono 9 referatów, w tym 4 autorów z zagranicy i 2 spoza ING PAN.

Sci ence for In dus try: Ne ces sity is the mother of invenstion. Sec ond Net work ing Event in the
field of mod ern tech niques in geosystem ex plo ra tion. Warszawa, 18-20.09.2013
Typ: konferencja, zasiêg: miêdzynarodowa
Organizator: ING PAN – dr A. Porowski

Konferencja zorganizowana w ramach projektu ATLAB, FP7. skierowana do sektora przemy-
s³owego w szeroko pojêtym obszarze eksploracji geosystemu, ochrony œrodowiska, aparatury naukowo- 
badawczej oraz us³ug analitycznych i konsultingowych.

Konferencja zaowocowa³a powstaniem nowych kontaktów z sektorem us³ugowo-przemys³owym
oraz nawi¹zaniem kontaktów z innymi instytutami badawczymi. Przyczyni³a siê do polepszenia wize-
runku ING PAN jako innowacyjnego instytutu badawczego w obszarze rozpoznania œrodowiska geolo-
gicznego. 
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II seminarium: Mo¿liwoœci aplikacyjne mobilnych analizatorów izotopowych wykorzystuj¹cych 
technikê CRDS Cav ity Ring Down Spec trom e try, 2.10.2013, Warszawa
Typ: konferencja krajowa
Organizator: ING PAN oraz, firma PICARRO INC

W konferencjo uczestniczy³y osoby zainetesowane w aplikacjach mobilnych analizatorów izoto-
powych wykorzystuj¹cych technikê CRDS. Wyg³oszono 6 referatów, w tym 2 przez pracowników
firmy PICARRO INC, z USA.

UDZIA£ PRACOWNIKÓW W KONFERENCJACH

KONFERENCJE KRAJOWE

First Plan e tary Sci ence and In stru men ta tion Work shop, Warszawa, Polska, 15-16.01.2013
Gurgurewicz J. – wspó³organizator, przewodniczenie sesji
MÀge D. – wspó³organizator, przewodniczenie sesji
Referaty:

Dêbniak K. – Evo lu tion of the paleoenvironmental con di tions on Mars: In sight from Valles Marineris
Gurgurewicz J. – Evo lu tion of the paleoenvironmental con di tions on Mars: Spec tral in sight from ba -
salt al ter ation fea tures
Kromuszczyñska O. – Mass-wast ing pro cesses on Earth and Mars: grav i ta tional spread ing – ob ser va -
tions and imterpretations.
Makowska M. – Mass-wast ing pro cesses on Earth and Mars: Grav i ta tional spread ing. Nu mer i cal sim -
u la tions
MÀge D. – Re search in the WROONA Group

VII Seminarium Meteorytowe, Olsztyn, 12.04.2013
Krzesiñska A. – wspó³organizator
Referat: 

Krzesiñska A. – Chondryt Pu³tusk – nie taki zwyczajny

V Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS, ¯ywiec, 16-19.05.2013 
prof. M. Lewandowski – cz³onek komitetu naukowego

V Sympozjum Sopockie Fo rum M³odych pt. "Dok¹d zmierza Œwiat", Sopot, 18.05.2013
Referat:

Dêbniak K., Kromuszczyñska O., Makowska M., – Valles Marineris (Mars) – miejsce pe³ne odpowiedzi

XX Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski” pt. Plejstocen przedpola Sudetów
Œrodkowych, Lasocin, 2-6.09.2013
Poster: 

Rauch M. – Uskoki normalne w osadach peryglacjalnych na wschód od Krakowa – efekt procesów
peryglacjanych, czy wskaŸnik aktywnoœci tektonicznej badanego obszaru?

X Ogólnopolska Konferencja z cyklu “Neotektonika Polski” pt. Neotektonika Polski w œwietle
dotychczasowych badañ, perspektywy rozwoju, Lublin, 27-28.09.2013
Rauch M. – przewodniczenie sesji, przewodnik wycieczki terenowej
Referat: 

Rauch M. – Neotektoniczna aktywnoœæ polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego na podstawie
badañ mezostrukturalnych

Poster: 
Rauch M. – Najm³odsza aktywnoœæ tektoniczna centralno-wschodniej czêœci zapadliska przedkarpac- 
kiego zapisana w osadach peryglacjalnych pokrywy czwartorzêdowej zapadliska.
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IV Spotkanie u¿ytkowników systemów firmy Bruker w Polsce, Warszawa, 3.10.2013
Referat:

Kruszewski £. – Mo¿liwoœci i ograniczenia metody Rietvelda – odpowiedŸ na podstawie u¿ytko-
wania programu TOPAS.

Poster:
Kruszewski £., Ciesielczuk J. – Komora termiczna jako narzêdzie do zrozumienia procesów przeo-
bra¿ania materia³ów odpadowych

47. Sympozjum Speleologiczne, Olsztyn, 17-20.10.2013
Referat: 

Sudo³ M., Krajcarz M. T., Krajcarz M. – Jaskinia Perspektywiczna – nowe stanowisko paleolityczne
w Dolinie Udorki (Wy¿yna Czêstochowska)

KONFERENCJE MIÊDZYNARODOWE ZORGANIZOWANE W KRAJU

First Mar tian Cryosphere Work shop, Wroc³aw, 21-23.01.2013
MÀge D. – wspó³organizator, przewodniczenie sesji
Referaty: 

Gurgurewicz J. – In fer ring al ter ation con di tions on Mars: In sights from near-in fra red spec tra of ba-
salts al tered in cold and hot en vi ron ments
Kromuszczyñska O. – Grav i ta tional spread ing in Valles Marineris: compat=ra tion with grav i ta tional
spread ing in the Tatra Moun tains
MÀge D. – Ev i dence of equa to rial glaciations in Valles Marineris

Postery: 
Dêbniak K. – Valles Marineris: one place, en tire his tory.
Makowska M. – Mass-wast ing pro cesses on Earth and Mars: Grav i ta tional spread ing. Nu mer i cal sim -
u la tions

IsoG 2013 En vi ron men tal geo chem is try: meth ods, trends, ques tions. 13-15.03.2013 War saw,
Po land
G¹siorowski M. – organizator, przewodniczenie sesji,
Hercman H. – organizator, przewodnicz¹cy sesji, wyk³adowca
S³aby E. – przewodniczenie sesji

Wyk³ad wprowadzaj¹cy: Hercman H. – Geo chron ol ogy ques tions – what we mea sure…
Referat plenarny: 

G¹siorowski M. – Iso topes are ev ery where, but can we study ev ery thing?
Hercman H. – How old is it? Is it a cor rect ques tion?

Poster: 
Klisch M. – Ap pli ca tion of CSIA and Val i da tion of Ther mal Desorption Preconcentration for Iso tope
Anal y sis of Com mon Halocarbon and Hy dro car bon Air Con tam i nants

Arc tic Sci ence Sum mit Week (ASSW 2013), Kraków, Polska, 13-19.04.2013
Krajewski K.P., wspó³organizator,
Referat:

Krajewski K.P. The Mid dle Tri as sic pe tro leum source rocks in Svalbard, NW Barents Sea shelf

2nd An nual ICLEA Work shop, Stara Kiszewa, Po land, 23-26.04.2013 
Poster: 

Obremska M. – Veg e ta tion changes in the Czechowskie Lake area (Tuchola For est) dur ing the last
2000 years in the pol len re cord

IHS Cen tral-East ern Eu rope & Cas pian Scout Group Meet ing, Gdañsk, 10.05.2013
Referat: 

Krzywiec P., – Shale gas and shale oil po ten tial of the Bal tic ba sin – where we are re ally?
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Paleoecological re con struc tions – lac us trine, peat and cave sed i ments. Bia³ka Tatrzañska,
Polska 21-25.05.2013
Szeroczyñska K. – organizator
G¹siorowski M. – prowadzenie sesji terenowej
Hercman H. – wyk³adowca, organizator wycieczki terenowej, przewodniczenie sesji
Miros³aw-Grabowska J., Zawisza E. – wspó³organizatorki
Sienkiewicz E. – prowadzenie sesji terenowej
Referaty: 

G¹siorowski M., Sienkiewicz E. – The lakes of the Dol ina Piêciu Stawów Polskich (The Five Lakes
Val ley)
Hercman H. – Caves as an ar chive of past
Miros³aw-Grabowska J., Obremska M., Zawisza E. – The Late Gla cial and Ho lo cene lake en vi ron -
ment re corded in the Romoty suc ces sion (NE Po land) based on iso to pic, pol len and cladoceran data.
Niska M., Miros³aw-Grabowska J. – Eemian en vi ron men tal changes re corded in palaeolake in Rze-
cino (NW Po land) – Cladocera and isopic data
Sienkiewicz E. – The lakes of the Dol ina Piêciu Stawów Polskich (the Five Lakes Val ley)
Zawisza E., Ortega B., Lozano-Gar cia S., Torres E., Vazquez G., Ca bal lero M., – Wa ter level changes
re corded in the sedimnets of trop i cal lake Zirahuen (West ern Mex ico)

Postery: 
Krajcarz M. T., Krajcarz M., Szymenak M., Sudo³ M. – Ho lo cene cave sed i ments of Czêstochowa Up -
land – re cord of paleoclimate, paleoecology and hu man set tle ment
Miros³aw–Grabowska J., Obremska M., Zawisza E. – The late gla cial and ho lo cene lake en vi ron ment
re corded in the Romoty suc ces sion (NE Po land) based on iso to pic, pol len and Cladoceran data

Prowdzenie wycieczki terenowej: Bella P., Gradziñski M., Hercman H. – Field trip to Demanova Cave
Sys tem (Slovakia)

Geoanalyst, Kraków, 3-5.06.2013 
S³aby E. – organizacja i przewodniczenie sesji 

Ap pli ca tions of min er al og i cal and geo chem i cal tools in oil and gas ex plo ra tion, Kraków,
4-5.06.2013

Przewodniczenie sesji: prof. J. Œrodoñ, dr hab. A. Derkowski
Referaty:

Derkowski A. – Quan ti ta tive min er al ogy, chem i cal anal y sis, and min eral sur face prop er ties in For ma -
tion Eval u a tion
Topór T. – Porowatoœæ ³upków i mu³owców: klasyfikacja i metodologia pomiarowa
Paszkowski M. – Studia proweniencji – zaawansowane badania mineralogiczne, geochemiczne i izo-
topowe detrytusu jako narzêdzie dla poszukiwania wêglowodorów

Iso topes 2013: Iso topes ef fects across dis ci plines, Sopot, Po land, 16-21.06.2013
Poster: 

Klisch M. – Preconcentration of air borne VOC con tam i nants on ac tive ad sor bent sam plers for iso tope
ra tio anal y sis

D&P Fo rum, In te grated Geo phys ics for Un con ven tional Re sources, Kraków, Po land,
7-11.07.2013
Poster: 

Miko³ajczak M. – Struc tural depht to base ment study of the Cen tral Po land shale gas prov ince us ing
grav ity and mag netic data

World of Gra vet tian Hunt ers, Kraków, Polska, 25-28.07.2013
Postery: 

Kowalik N., Koszowska E. – A multi-meth ods in ves ti ga tion of struc tural and chem i cal di ver sity of the 
mam moth (Mammuthus sp.) mo lar com po nents
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Krajcarz M. T., Krajcarz M., Stefaniak K., Piskorska T. – Rein deer from Biœnik Cave dur ing MIS 3 –
MIS 2: anal y ses of sta ble iso topes and sea son al ity
Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymanek M., Sudo³ M. – New data on palaeoenvironment of MIS 3-2
re corded in cave sed i ments of Czêstochowa Up land
Madeyska T. Wspó³autorstwo przewodnika czêœci terenowej: Age and palaeoenvironmental his tory
of loess cover in the area of the Kraków-Spadzista Street ar che o log i cal site (South ern Po land)

Par al lel Pro cess ing and Ap plied Math e mat ics, Warszawa, Polska, 8-11.09.2013
Referat:

W¹s J., Mróz H., Topa P. – The use of GPGPU in con tin u ous and dis crete mod els of crowd dy nam ics
Poster:

Topa P. – The Graph of Cel lu lar Au tom ata ap plied for mod el ling Tu mour In duced Angiogenesis

Sci ence for In dus try: Ne ces sity is the mother of invenstion. Sec ond Net work ing Event in the
field of mod ern tech niques in geosystem ex plo ra tion, Warszawa, 18.09.2013

Porowski A. – g³ówny organizator
Referaty:

Klisch M. – Ap pli ca tions of new iso to pic tech niques (CSIA)
Kruszewski £. – Syn the sis of di verse chem i cally and struc tur ally unique sub stances from coal-min ing 
heap waste dur ing ex per i ments in dif frac tion-cou pled ther mal cham ber
Porowski A. – New method of de ter mi na tion of desaliantion of nat u ral brines to rou tine de ter mi na tion
of H and O iso to pic com po si tion of aque ous salt so lu tions: pat ent pend ing

I Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21.09.2013
Poster: 

£anczont M., Madeyska T., Cyrek K., Sytnik O., Bogucki A., Komar M., Krajcarz M.T., Krajcarz M.,
Sudo³ M. – Œrodowisko przyrodnicze przedostatniego interglacja³u (MIS 7) – czasu pojawienia siê
najstarszego osadnictwa paleolitycznego w strefie wy¿yn na pó³noc i wschód od Karpat

XX Jubileuszowa Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Niemcza,
17-20.10.2013

S³aby E. – prowadzenie sesji
S³aby E. referat proszony – Nu mer i cal sim u la tion of magma mix ing – from macro to mi cro scale

Referaty:
Budzyñ B., Harlov D.E., Majka J., Kozub G. – Ex per i men tal in ves ti ga tion into the rel a tive sta bil i ties
of monazite, fluorapatite, and REE-epidote/al la nite as a func tion of pres sure, tem per a ture, and Ca vs.
Na ac tiv ity in the fluid
Ciesielczuk J., Kruszewski £., Majka J. – Ex per i men tal study of the ther mal trans for ma tion of sid er ite
from the coal waste dump in Katowice-We³nowiec, Po land
Lisowiec K., S³aby E., Foerster H.-J., Goetze J., Munnik F., Michalak P.P. – Ap a tite as a mon i tor of
magma mix ing – a multi-method ap proach
Kruszewski £., Ciesielczuk J. – Anthropogenic an a logues of geo log i cal pro cesses – a case of burn ing
post-min ing dumps as shown by nat u ral sam ples and ther mal ex per i ments

Postery:
Budzyñ B., Harlov D.E., Konecny P., Kozub G. – Ex per i men tal, fluid-aided, low tem per a ture mo bi li -
za tion of Y+REE and actinides be tween (Y+REE)-bear ing phos phates and sil i cates
Budzyñ B., Harlov D.E., Majka J., Kozub G. – Ex per i men tal in ves ti ga tion into the rel a tive sta bil i ties
of xeno time, (Y,HREE)-fluorapatite, and (Y,HREE)-epidote as a func tion of pres sure, tem per a ture,
and fluid com po si tion
Kozub G.A., Budzyñ B. – Low-tem per a ture metasomatic pro cesses re corded by CuS-Cu5FeS4-
CuFeS2 phases ? ex am ple from Cu-Ag Kupferschiefer de posit (SW Po land)
Siuda R., Kruszewski £. – Sec ond ary Cu min er als from aban doned Radzimowice mine (Sudety Mts,
Po land) and con di tions of their for ma tion
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Artefakt w przestrzeni: Krzemienica – skupienie – stanowisko – re gion. 10. Warsztaty
krzemieniarskie SKAM, Toruñ, Polska, 23-25.10.2013
Referat: 

Sudo³ M., Cyrek K., Krajcarz M., Krajcarz M.T. – Wokó³ Jaskini Biœnik – potencjalna przestrzeñ
penetrowana przez cz³owieka w paleolicie

14. Czesko-S³owacko-Polska konferencja paleontologiczna i IX Warsztaty
Mikropaleontologiczne MIKRO 2013. Kraków, 14-15.11.2013 
Poster:

Ciurej A., – Im ag ing in te ri ors of fos sil ized coccospheres: a non-de struc tive tech nique

KONFERENCJE ZAGRANICZNE

IGCP meet ing, “In sights to the Early Earth” Con fer ence Se ries. Bundelkhand Craton, Cen tral
In dia, 7-14.03.2013, 
Referat:

Kusiak M.A. – Hadean ages as an ar ti fact of an cient ra dio genic Pb re mobi li sa tion

44th Lu nar and Planetaty Sci ence Con fer ence, 18.03.2013
Poster: 

Krzesiñska A., Gattacceca J., Rochette P. – Mag netic fab ric for ma tion by oblique im pact in Pu³tusk H
chondrite

LSC 2013. Ad vances in Liq uid Scin til la tion Spec trom e try. Bar ce lona, Spain, 18-22.03.2013
Poster: 

G¹siorowski M., HercmanH., Pruszczyñska A., B³aszczyk M. – Drip rate and Tri tium age of wa ter in
NiedŸwiedzia Cave sys tem (Sudetes, Po land) as a tool to track ing wa ter cir cu la tion time in karstic sys -
tem

EGU Gen eral As sem bly, Vi enna, Aus tria, 7-12.04.2013
Postery:

MÀge, D., Purcell, P., Jourdan, F., Pochat, S. – Vol ca nic out crops of south east Ethi o pia and the
Ogaden Dyke Swarm
Pochat, S., Guidat, T., MÀge, D., Jourdan, F., and Purcell, P. – Quan ti fi ca tion of ver ti cal move ments of 
the Somalian block (East Af ri can rift) with the use of fos sil ized rivers by ba saltic flows
Werner T., Lewandowski M., Vlahovic I., Velic I., Sidorczuk M. – Pre lim i nary in ter pre ta tions of syn-
and posttectonic palaeomagnetism of Ju ras sic sed i ments from Velebit Mts (Karst Dinarides, Croatia)

TectonoMechanics 2013, Pary¿, Francja 15-19.04.2013
Referat:

Makowska M. Mass wast ing pro cesses on Earth and Mars: grav i ta tional spread ing. Nu mer i cal sim u la -
tions

XI Meet ing of the Cen tral Eu ro pean Tec tonic Stud ies Group, Várgesztes, Wêgry, 24-27.04.2013
Referat:

¯elaŸniewicz A. – Palaeogeographic ver sus geodynamic mod els of the Variscan Belt
Postery: 

Jastrzêbski M. – Migmatization and re gional scale-fold ing in the Orlica–Œnie¿nik Dome, NE Bo he -
mian Mas sif
Rauch M., Jankowski L. and Probulski J. – Evo lu tion of the map-scale contractional struc tures in the
east ern part of the Pol ish Outer Carpathians in light of the field trip in ves ti ga tion and the an a logue
mod el ling
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32nd Con gress of the In ter na tional So ci ety of Lim nol ogy, Bu da pest, Wêgry, 4-9.05.2013
Referat: 

Zawisza E. – The re cord of the Lit tle Ice Age in the hight-al ti tude trop i cal lake la Luna (Cen tral Mex ico)

Biostratigraphic so lu tion for the Nor we gian Con ti nen tal Shelf, Force Sem i nar, Bergen, Nor way, 
12.05.2013
Poster:

Radmacher W. – wspó³autor posteru: In te grated biostratigraphy and foraminiferal biofacies from a
Late Cre ta ceous fan sys tem in the VÝring Ba sin

AAPG ACE, Pitts burgh, USA, 19.05.2013
Referat: 

Krzywiec P., Lis P., Buffenmyer V., Malinowski M., Lewandowski M., – Ad vance ments in In ter pre -
ta tion of the Tec tonic Struc ture of the East Eu ro pean Cratonic Edge in Po land Re vealed by Re cent Re -
gional Seis mic Data – Two Orogenies and Be yond

In ter na tional Baku Fo rum of Young Sci en tists, Baku, Azerbaijan, 20-25.05.2013
Referat: 

Klisch M. – Study of the method for iso tope anal y sis of com mon air con tam i nants

21th In ter na tional Karstological School "Clas si cal Karst", Postojna, Slovenia, 10-14.06.2013
Postery: 

G¹siorowski M., Hercman H., Galbarczyk-G¹siorowski B. – Iso to pic trac ers as a tool to rec og nize wa -
ter cir cu la tion pat tern in a karst sys tem – a case study from the NiedŸwiedzia Cave (Sudetes, Po land)
Pawlak J., Hel ena Hercman H. – Ge netic al go rithm as a cor re la tion tool – speleothems sta ble iso tope
re cords exam ple.

ARC Cen tre of Ex cel lence for Core to Crust Fluid Sys tems (CCFS), Syd ney, Aus tra lia
11-13.06.2013 
Referat: 

Kusiak M.A. – An cient Pb mo bi li za tion and spu ri ous Hadean ages in East Antarctica

Pre-Ce no zoic Cli mates In ter na tional Work shop. When data and mod el ing meet, Tuluza,
Francja, 17-19.06.2013
Referat: 

Wierzbowski H. – Paleoenvironmental changes at the Mid dle-Late Ju ras sic tran si tion: de ci pher ing lo -
cal and global vari a tions

Stra te gic Sci ence in Antarctica, Hobart, Tas ma nia, Aus tra lia, 24.06.2013
Poster: 

Kusiak, M.A. – Look ing for the old est crust on Earth: new re sults from the Aus tra lian Ant arc tic Ter ri -
tory

Con fer ence On Raman and Lu mi nes cence Spec tros copy in Earth Sci ences (CORALS2013),
Wiedeñ, Aus tria, 3-6.07.2013
Poster:

Lisowiec K., S³aby E., Goetze J. – Cathodoluminescence of ap a tite as an in sight into magma mix ing in 
the granitoid pluton of Karkonosze, Po land

XV In ter na tional Clay Con fer ence, Rio de Ja neiro, Brazylia, 7.07.2013
Referaty: 

Szczerba M. – Mo lec u lar dy nam ics stud ies of 39Ar and 40Ar re coil in clay min er als
Szczerba M. – Mo lec u lar mod el ing to pre dict and to ver ify smectite’s op ti mal min er al og i cal prop er -
ties as af la toxin bind ers
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16th In ter na tional Con gress of Spe le ol ogy, Czech Republik, Brno, 21-28.07.2013
Referat: 

Kadlec J., Bella P., Èížková K., Granger D.E., Hercman H., Holúbek P., Chadima M., Orvošová M.,
Pruner P., Schnabl P., Šlechta S. – Val ley in ci sion in the Nizke Tatry Mts. (Slovakia) es ti mated based
on paleomagnetic and ra dio met ric cave sed i ment datings

Postery: 
G¹siorowski M., Hercman H. – Tri tium and H, O and C sta ble iso topes as a tool for track ing of wa ter
cir cu la tion in the NiedŸwiedzia Cave sys tem (Sudetes, Po land)
G¹siorowski M., Hercman H., Ridush B., Stefaniak K. – Re con struc tion of the Chatyrdag Pla teau
(Cri mean Pen in sula) en vi ron ment dur ing the last 40,000 years based on sta ble iso to pic anal y sis of red
deer bone col lage
Gradziñski M., Duliñski M., Hercman H., Górny A., Przybyszowski S. – Or i gin of atyp i cal cal cite
speleothems fill ing fis sures in sand stones
Krajcarz M.T., Madeyska T. – New pro file of Ciemna Cave sed i ments (Pol ish Jura) – prob lem of cor -
re la tion with for mer in ves ti ga tions
Pawlak J., Hercman H. – Ge netic al go rithms as cor re la tion tools – speleothems sta ble iso tope re cords
as an ex am ple

76th An nual Meet ing of the Meteoritical So ci ety, Ed mon ton, Kanada, 28.07-3.08.2013
Referat: 

Krzesiñska A. – Mul ti ple im pact de for ma tion of the Pu³tusk H-chondrite

SIL2013 Con gress, Budapeszt, Wêgry, 4-09.08.2013 
Referat:

Zawisza E., Cuna E., Ca bal lero M., Szeroczyñska K. – The re cord of the Lit tle Ice Age in high-al ti tude 
trop i cal lake La Luna, (Cen tral Mex ico)

Poster:
Szeroczyñska K., Zawisza E. – The his tory of high-al ti tude trop i cal lake Lago del Sol (Vol cano
Nevado de Toluca, Cen tral Mex ico) re corded in Cladocera re mains – pre lim i nary re sults

XIIth In ter na tional Sym po sium and Field Sem i nar on Paleopedology “Paleosols, pedosediments 
and land scape mor phol ogy as ar chives of en vi ron men tal evo lu tion”, Kursk, Rosja,
10-15.08.2013
Referat:

Madeyska T. wspó³autostwo referatu: What is what in the loess-soil se quence at Kraków Spadzista
Gra vet tian open-air site-a geoarchaeological ap proach

Poster:
Madeyska T. wspó³autostwo posteru: Loesses, palaeosols/pedosediments of MIS 5 in the Palaeo lithic
Proniatyn site on the Seret River (Podolia, Ukraine) i referatu

SPE AAPG SEG Un con ven tional Re search Tech nol ogy Con fer ence, Den ver, USA, 12.08.2013
Referat: 

Krzywiec P., Lis P., Buffenmyer V., Malinowski M., Lewandowski M. – Re gional Geo logic Char ac -
ter iza tion of the Pol ish Lower Pa leo zoic Un con ven tional Play Us ing an In te grated Seis mic and Well
Data Ap proach

Goldschmidt 2013, Florencja, W³ochy, 25-30.08.2013
Referaty:

Anczkiewicz R. – Du ra tion of prograde meta mor phism in the in verted Barrovian se quence, Sikim
Himalaya, In dia
Kusiak M. – An cient mo bi li za tion of ra dio genic Pb and Ti dur ing high-grade meta mor phism

Postery:
S³aby E., Lisowiec K., Michalak P.P., Goetze J., Munnik F., Foerster H.-J., Rhede D. – Im ag ing of
spa tial trace-el e ment dis tri bu tion in ap a tite us ing var i ous X-ray based and spec tral an a lyt i cal meth ods
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Lisowiec K., S³aby E., Foerster H.-J., Goetze J., Michalak P.P. – Chem i cal com po si tion of ap a tite as a
tool for mod el ing magma dif fer en ti a tion in a com pos ite pluton us ing Polytopic Vec tor Anal y sis
(PVA)

8th IAG In ter na tional Con fer ence on Geo mor phol ogy, Pary¿, Francja, 27-31.08.2013
Referat: 

Kromuszczyñska O. – Deep-seated gravotational spread ing in Valles Marineris – ob ser va tions and
mod el ing

Poster: 
Dêbniak K., MÀge D., Gurgurewicz J., Lucas A., Massé M. – A Valles Marineris syn the sis

Eu ro pean Plan e tary Sci ence Con gress, Lon don, U.K., 10.09.2013
Referat:

MÀge D., – Sci en tific ex plo ra tion of low-grav ity plan e tary bod ies us ing the High land Ter rain Hop per

11th In ter na tional Con fer ence on Paleoceanography, Sitges – Bar ce lona, Hiszpania, 1-6.09.2013
Poster: 

Ciurej, A. – Pelletal struc tures in Lower Oligocene pe lagic lime stones from the Carpathians as in di ca -
tors of wa ter col umn and bot tom con di tions

9th In ter na tional Sym po sium on the Cre ta ceous Sys tem, An kara, Turcja, 1.09.2013
Referat:

Radmacher W. – A Late Cre ta ceous biostratigraphical and palaeoenvironmental study of the Nor we -
gian Sea and Barents Sea – ap pli ca tion of dinoflagellate cysts and foraminifera

2nd In ter na tional Con fer ence Clays, Clay Min er als and Lay ered Struc tures, St. Pe ters burg,
Rosja, 11-15.09.2013
Œrodoñ J. – wspó³przewodnicz¹cy konferencji, przewodniczenie sesji
Referaty: 

Derkowski A. wyk³ad plenarny – Ki netic and struc tural trans for ma tion of par tially dehydroxylated
dioctahedral 2:1 clay min er als
Œrodoñ J. – Diagenetic his tory of the Lower Pa leo zoic at the west ern mar gin of the East Eu ro pean
Craton: clay min er als per spec tive

9. Sci en tific Con fer ence “Re search, Use and Pro tec tion of Caves” Liptovska Sielnica, Slovakia,
23-26.09.2013.
Referat: 

G¹siorowski M., Hercman H., Gradziñski M., Stankovic J. – The first U-se ries datings of speleothems
from the Krasnohorska Cave

Frac tals and dy namic sys tems in geosciences, Perugia, Wlochy. 30.09.2013
Referat: 

S³aby E. – Fractal anal y sis as a tool for sep a rat ing pri mary – sec ond ary min eral geo chem i cal pat terns:
mag matic vs mylonitic

75th EAGE Con fer ence & Ex hi bi tion, Londyn, Wielka Brytania, 6.10.2013
Referat: 

Krzywiec P., – PolandSPAN (prezentacja w ramach spotkania Lunch & Learn zorganizowanego
przez firmê ION)

50th An ni ver sary of the Clay Min er als So ci ety An nual Meet ing, Uni ver sity of Il li nois at
Ur bana-Cham paign, USA, 6-10.10.2013
Œrodoñ J. – wspó³organizator sesji, wspó³przewodniczenie sesji
Referaty:

 VIII. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAÑ

91



Derkowski A. – Ra dio genic Ar re ten tion dur ing solid-state glauconite and illite trans for ma tion
Œrodoñ J. – Ni tro gen in illite

In ter na tional Meet ing on Pre cam brian Evo lu tion and Deep Ex plo ra tion of the Con ti nen tal
Litho sphere, Beijing, China, 7-9.10.2013
Referat: 

Kusiak M.A. – Spu ri ous ages and an cient mo bi li za tion of ra dio genic Pb and Ti in zir cons from the
Napier Com plex, Antarctica

PROSPEX2013, Londyn, Wielka Brytania, 21.10.2013
Referat: 

Krzywiec P., A re gional over view of the Lower Pa leo zoic shale gas play in Po land us ing new high-
end seis mic data

Com plex Prob lems of Hydrogeology, Skt. Pe ters burg. Rosja, 23-25.10.2013
Referat:

Porowski A. – New method of de ter mi na tion of iso to pic com po si tion of high sa lin ity wa ters for
hydrogeological ap pli ca tions

ICDP Sci ence Con fer ence "Im ag ing the Past to Imag ine our Fu ture", Potsdam, Niemcy,
11-14.11.2013
Referat: 

¯elaŸniewicz A. – Long-lived re ac ti vated terrane bound aries

26th In ter na tional Ap plied Geo chem is try Sym po sium, Rotorua, Nowa Zelandia, 17-22.11.2013
Poster: 

Lisowiec K., S³aby E., Foerster H.-J. – Polytopic Vec tor Anal y sis as a valu able tool for de ter min ing
magma/fluid sources in geo chem i cal pro cesses by com par i son of whole-rock vs. min eral chem is try

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU

VI Konferencja Sprawozdawczo-Programowa ING PAN, Kraków, 6-7.06.2013 
Wyk³ad zaproszony Dr hab. Leszek Marynowski (Uniwersytet Œl¹ski): Wietrzenie czarnych ³upków – charakterystyka

molekularna i implikacje geochemiczne 
Dr Dinara Abbasova: Ra dio car bon and or ganic biomarkers as trac ers for en vi ron men tal ob jec tives stud ies 
Dr hab. Rob ert Anczkiewicz, Dr Agnieszka Pisarzowska: Geochronologia i geochemia izotopów – bariery i szanse na rozwój w

ING PAN
Mgr Agnieszka Arabas: Zapis izotopowy wêgla i tlenu jurajskich ska³ i skamienia³oœci wêglanowych pieniñskiego pasa

ska³kowego
Dr Arkadiusz Derkowski: Rozwój technologii i badañ ³upków gazonoœnych: co robimy i co mo¿emy zdzia³aæ w INGPAN
Dr Micha³ G¹siorowski: Rekonstrukcja œrodowiska Krymu w œrodkowymi i póŸnym plejstocenie na podstawie badañ osadów

jaskini Emine-Bair-Khosar
Dr Miros³aw Jastrzêbski: Przedwaryscyjska ewolucja geodynamiczna w strefie waryscyjskiej kolizji terranów w Sudetach:

geochemia, zapis tektonometamorficzny oraz geochronologia wybranych ska³ kopu³y orlicko œnie¿nickiej
Mgr Urszula Jonkis: Zapis ewolucji Himalajów w basenie przedgórskim – Himachal Pradesh, Indie
Dr Monika Klisch: Wdro¿enie techniki GC-IRMS do analiz izotopowych C, H, O, N próbek ciek³ych i gazowych
Mgr Nina Kowalik: Zastosowanie izotopów strontu i pierwiastków œladowych w badaniach migracji ssaków w plejstocenie
Mgr Olga Kromuszczyñska: Wp³yw grawitacyjnej niestatecznoœci zboczy na zró¿nicowanie reliefu powierzchni Marsa
Mgr Agata Krzesiñska: Deformacja i metamorfizm meteorytu Pu³tusk
Dr hab. Piotr Krzywiec, Dr hab. Stanis³aw Mazur: PolandSPAN – wstêpne wyniki zintegrowanych badañ geofizyczno-

geologicznych SW krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce PolandSPAN 
Mgr Katarzyna Lisowiec: Zmiennoœæ sk³adu pierwiastków œladowych w apatytach, jako wgl¹d w proces mieszania magm w

granitoidowym plutonie Karkonoszy
Mgr Agata Majewska: U¿ytecznoœæ chromatografii gazowej w analizie materii organicznej w próbkach geologicznych

Prof. Dan iel MÀge, Dr Joanna Gurgurewicz: Procesy marsjañskie – stan zaawansowania i perspektyw projektu WROONA
(TEAM)

Mgr Anna Mozer: Œrodowiska sedymentacji preglacjalnej i sta dia paleoklimatyczne zapisane w eoceñskich sukcesjach
skalnych Wyspy Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia
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Mgr Mateusz Miko³ajczak: Analiza strukturalna pod³o¿a dolnopaleozoicznych basenów centralnej Polski w oparciu o dane
grawimetryczne i magnetyczne

Mgr Izabela Moszumañska: Procesy diagenezy w ³upkach gazonoœnych – dobór metodologii.
Mgr Igor Niezgodzki: Wp³yw cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat wy¿szych pó³nocnych paleoszerokoœci geograficznych w

przedziale od póŸnej kredy do miocenu. Plany badania numerycznego modelu systemu Ziemi
Dr Mor gan Priolo: Nat u ral and syn thetic clay min er als as raw ma te rial and prod uct com po nents for sus tain able min eral

nanotechnologies
Mgr Wies³awa Radmacher: Zastosowanie póŸnokredowego zapisu palinologicznego z Morza Norweskiego i Morza Barentsa

do biostratygrafii i rekonstrukcji paleoœrodowiska
Dr Elwira Sienkiewicz: Wp³yw cz³owieka zapisany w osadach wybranych jezior tatrzañskich: wspó³czesne zmiany œrodowiska

oparte na badaniach paleobiologicznych
Dr Edyta Zawisza, Estrela Cuna, Margarita Ca bal lero, Prof. Krystyna Szeroczyñska: Ma³a Epoka Lodowa w wysokogórskim

jeziorze La Luna (Centralny Meksyk)

Referaty wyg³oszone na seminariach naukowych w Oœrodku Badawczym w Warszawie
15.01.2013 mgr Karol Jewu³a – Referat pt.: “Zastosowanie chemostratygrafii w przemyœle naftowym” .
27.02.2013 dr Mi chael Wiedenbeck (Laboratorium SIMS w GFZ Potsdam) – Referat pt.: “Mo¿liwoœci aplikacyjnych

mikrosondy jonowej”. 

Seminaria szkoleniowe
28.01.2013 mgr Katarzyna Walczyk-Matuszyk, dr Iwona Cymerman – Spotkanie informacyjne pt. :“Top 500 In no va -

tors So ci ety build ing mod ern sci ence-in dus try col lab o ra tion” Prezentacja Programu TOP 500.
17.03.2013 Seminarium nt. zastosowania mikroskopii skaningowej z wykorzystaniem FIB w badaniach geologicznych

z³ó¿ surowców mineralnych oraz wêglowodorów. Organizator LABSOFT – K. Herman. Prelegenci:dr Dirk
van der Wal, dr Alan R Butcher
Czêœæ I: “Multiscale im ag ing down to the nanometer scale in con ven tional and uncoventional res er voirs”
Czêœæ II: “Multiscale im ag ing fo cused on large scale min eral maps of rocks”. 

19.03.2013 dr Marzena Oliwkiewicz-Mikalsiñska (Narodowe Centrum Nauki) Spotkanie informacyjne pt.: “Fund ing
ba sic re search” nt. aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki

18.07.2013 Spotkanie z przedstawicielami Europejskigo Banku Inwestycyjnego: prof. Al bert Tuijnman, Man a ge rial
Ad vi sor, Ed u ca tion Eco nom ics and Pub lic Sec tor Re search, Guillaume Piat, Lend ing Op er a tions in Po land,
Marcin Golec, Pro jects Di rec tor ate. 

Referaty wyg³oszone na seminariach naukowych w Oœrodku Badawczym w Krakowie
07.01.2013 Alicja Grabowska – Zmiennoœæ facjalna i diageneza pstrego piaskowca obszaru Pirmasens na zachód od

Doliny Górnego Renu
05.02.2013 Micha³ Banaœ – Œrodowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas Gazów Szlachetnych – nowy projekt

realizowany w ING PAN
21.05.2013 Bartosz Budzyñ, Dan iel E. Harlov, Jaros³aw Majka, Patrik Koneèný – An ex per i men tal in ves ti ga tion into

the rel a tive sta bil i ties of monazite, al la nite, REE-epidote, and fluorapatite as a func tion of pres sure, tem per -
a ture, and Ca vs. Na ac tiv ity in the fluid

12.06.2013 Dan iel Demaiffe z De part ment of Earth Sci ences Université Li bre de Bruxelles, Belgia – Di a monds: his tory
of ex plo ra tion and min ing, phys i cal prop er ties, geo chem is try and geo pol i tics

18.07.2013 G. D. Chryssikos, (The o ret i cal and Phys i cal Chem is try In sti tute Na tional Hel lenic Re search Foun da tion
Ath ens, Greece) – Clays by in fra red spec tros copy. Who cares?

22.10.2013 Utpalendu Kuila, (Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, O/B Kraków) – Pores in
Mudrocks/Shales: pur su ing an un der stand ing of 'noth ing

29.10.2013 W³odzimierz £apot, (Laboratorium Gemmologiczne, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Wy-
dzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski, Sosnowiec) – Diamenty jubilerskie – wczoraj, dziœ, jutro

22.11.2013 Elena Golubkova (In sti tute of Pre cam brian ge ol ogy and geo chron ol ogy RAS, St. Pe ters burg) – Ediacaran
microfossils of East Eu ro pean plat form (tax o nomic di ver sity and biostratigraphic sig nif i cance)
Tatiana Zaytseva (In sti tute of Pre cam brian ge ol ogy and geo chron ol ogy RAS, St. Pe ters burg) – Crystallo-
chem i cal pe cu liar i ties and iso tope ages of Pro tero zoic glob u lar phyllosilicates (Si be ria, South ern Urals)

REFERATY WYG£OSZONE POZA INSTYTUTEM

Dr hab. Rob ert Anczkiewicz
• Tim ing, rates and du ra tion of prograde meatmorphism in the in verted Barrovian se quence of the Lesser Himalaya, Sikkim,

In dia, De part ment of Earth Sci ences, Royal Hol lo way, Uni ver sity of Lon don, 27.02.2013

• Oznaczanie wieku: ska³y, minera³u, czy reakcji? Wiek jakich wydarzeñ jest dziœ mo¿liwy do okreœlenia, ING UWr,
11.04.2013

• Tempo procesów górotwórczych: w jakim tempie kszta³towa³y siê Himalaje?, ING UWr, 25.04.2013

• Taniej, wiêcej, szybciej, dok³adniej – trendy analityczne w geochemii izotopowej i geochronologii, ING UWr, 09.05.2013
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Mgr Micha³ Banaœ
• Zastosowanie fotografii latawcowej w Naukach o Ziemi ich popularyzacji i dydaktyce", Seminarium GEOPLANET,

Warszawa, 12.03.2013

Dr Jerzy Grygorczuk, dr hab. Dan iel MÀge
• Jump ing ro bot – cut ting edge plan e tary lo co mo tion sys tem for sci en tific ap pli ca tions, CBK Seminarium GEOPLANET,

11.28.2013

Dr Maciej T. Krajcarz
• Osady jaskiniowe – klasyfikacja, geneza, znaczenie, Referat zaproszony, Akademicki Klub Speleologiczny, UMK,

Toruñ, 21.03.2013

• Geo chem i cal ev i dence for postsedimentary re-de po si tion of Qua ter nary Bones: In sight from bone-bear ing caves in Po -
land, Referat zaproszony, Universität Tübingen, Fachbereich Geowissenschaften, Tübingen, Niemcy, 12.12.2013

Prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
• Paleoclimatic evo lu tion of West Antarctica dur ing the Ce no zoic, Referat zaproszony, Instituto Antártico Argentino, Bue -

nos Ai res, Argentyna, 19.03.2013

Mgr Agata Krzesiñska
• Cia³o macierzyste chondrytów H – historia zapisana w meteorycie Pu³tusk, VIII Ogólnopolskie Seminarium Studentów

Astronomii (referat zaproszony), Wroc³aw, 27.09.2013

Dr hab. in¿. Piotr Krzywiec
• Wstêpne wyniki badañ sejsmicznych krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce – projekt PolandSpan, referat w 

ramach konwersatorium GEOPLANET, IGf, PAN, Warszawa, 19.11.2013

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
• Wyk³ad na zaproszenie Ko³a Naukowego Tektoniki Stosowanej Wydzia³u Geologii UW: Paleomagnetyzm i jego

zastosowania w geotektonice. Wydzia³ Geologii UW, 26.03.2013.

•  Wyk³ad na zaproszenie Centrum Astronomicznego im. Miko³aja Kopernika w Warszawie (CAMK): Paleomagnetism and 
its ap pli ca tions in plan e tary sci ences from mag netic do main to con ti nen tal drift. CAMK, Warszawa, 30.01.2013

•  Paleomagnetyzm i jego zastosowania w naukach planetarnych: od domeny magnetycznej do dryftu kontynentów. Wyk³ad 
na zaproszenie Obserwatorium Astronomicznego UMK w Toruniu. 20 maja 2013

Mgr Magdalena Makowska
• Grawitacyjne ruchy masowe na Ziemi i Marsie. Obserwacje i modelowanie., Referat zaproszony, Wydzia³ Fizyki, Instytut 

Geofizyki, UW, Warszawa, 15.03.2013

Mgr Igor Niezgodzki
• Im pact of Oce anic cir cu la tion on the paleoclimate of the north ern high paleolatitudes dur ing the Late Cre ta ceous–Mio cene

in ter val: Plans of stud ies and bound ary con di tions for a nu mer i cal Earth sys tem model, Al fred Wegener Institut,
19.06.2013

• Re port on work prog ress and cur rent work sta tus, Al fred Wegener Institut, 20.11.2013

Dr Marek Szczerba
• Mo lec u lar sim u la tions of in ter ac tions be tween clays and or ganic mol e cules, Na tional Hel lenic Re search Foun da tion,

Ateny, Grecja, 02.07.2013

Prof. dr hab. Ewa S³aby
• Nu mer i cal sim u la tion of magma mix ing – from macro to mi cro scale; Karkonosze (Riesengebirge) case study, Referat

proszony, GeoForschungs Zentrum, Potsdam, 25.06.2013

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
• What con trols foraminiferal shell for ma tion? Morphogenetic ap proach and mo lec u lar phylogenetics, Referat zaproszony,

AWI – Al fred Wegener Institut, Bremerhaven, RFN, 06.05.2013

• Fu ture pros pect of over laps (AWI - ING PAN), Referat zaproszony, AWI – Al fred Wegener Institut, Ankelohe, RFN,
25.06.2013

Dr hab. Hubert Wierzbowski
• Zastosowanie metod izotopowych w badaniach paleoœrodowiskowych, Praktikum z paleoekologii, Wydzia³ Geologii

UW, 03.04.2013

Dr Edyta Zawisza
• Re con struc tion of nat u ral and antropogenic changes in Mex i can lakes sed i ments us ing Cladocera as paleoclimatic in di ca -

tors. Wyk³ad na seminarium w Departament Geomagnetismo y Exploración del Instituto de Geofísica, UNAM,
13.03.2013
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IX. DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA

DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA

Dr in¿. Bartosz Budzyñ
• Geochemia, ING UJ, wyk³ady –15 godzin i æwiczenia – 4 grupy po 7 godzin;semestr letni 2012/2013

• Metody Badañ Geochemicznych, ING UJ, æwiczenia, 12 godzin, semestr letni 2012/2013

• Metody Badañ Geochemicznych, ING UJ, æwiczenia, 10 godzin, semestr zimowy 2013/2014

• Monazite dat ing, sta bil ity and ex per i ments. Wyk³ad dla doktorantów Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodo-
wiska AGH. 4 godziny w semestrze letnim 2012/2013

• Opieka nad 2 pracami magisterskimi w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, Kraków

Dr hab. Arkadiusz Derkowski
• Opieka nad doktoratami w ING PAN: Tomasz Topór, Arkadiusz Kuligiewicz

Dr hab. Hel ena Hercman
• Opieka nad prac¹ magistersk¹ M. Aminowskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – 2 tygodnie praktyki

w ING PAN

Dr Miros³aw Jastrzêbski
• Wspó³promotor pracy magisterskiej: (wraz z dr. Wojciechem Stawikowskim) w Instytucie Geologii Uniwersytecie

Adama Mickiewicza w Poznaniu N. Judkowiak pt: “Budowa geologiczna obszaru Smrekowiec-Œredniak ko³o Miêdzy-
górza (Metamorfik L¹dka-Œnie¿nika)”. Praca obroniona z wynikiem bardzo dobrym oraz nagrodzona pierwsz¹ nagrod¹ w
konkursie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego na najlepsz¹ pracê magistersk¹.

• Wspó³promotor pracy magisterskiej: (wraz z dr. Wojciechem Stawikowskim) w Instytucie Geologii Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu T. B³aszaka pt: “Ska³y metamorficzne rejonu Siennej, Metamorfik L¹dka-Œnie¿nika”.

Mgr Barbara Kietliñska-Michalik
• 6 lekcji muzealnych nt. “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”

Dr Maciej T. Krajcarz
• Zajêcia ze studentami, Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Historyczny, Instytut Archeologii, konwersatorium – wspó³-

prowadzenie przedmiotu “Nauka o œrodowisku” (14 godzin)

Prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ Anny Mozer w ING PAN zakoñczona obron¹

Dr £ukasz Kruszewski
• Opieka nad praktyk¹ mgr Anny Macioch z UG UW w Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej (29.07-29.08.2013)

Dr hab. in¿. Piotr Krzywiec 
• Zajêcia ze studentami: wyk³ady z przedmiotu “Geofizyka” w ING UJ, 30 godz.

• Zajêcia ze studentami: wyk³ady z przedmiotu “Interpretacja danych sejsmicznych w analizie systemów naftowych” w
ING UJ, 30 godz.

• Zajêcia ze studentami: wyk³ady z przedmiotu “Metody sejsmiczne i ich wykorzystanie w geologii” w WG UW, 30 godz.

• Wspó³promotorstwo pracy doktorskiej realizowanej w Im pe rial Col lege, Londyn, Wielka Brytania

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ mgra Mateusza Kufrasy realizowanej w ING PAN

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ mgra £ukasza S³onki realizowan¹ w ING PAN

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ realizowan¹ przez P. Aleksandrê Stachowiak na Wydziale Geologii UW

• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ realizowan¹ przez mgr Justynê Rosiak w ING UJ

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
• Cz³owiek wobec geosystemu: beneficjent, ofiara, agresor, artysta. Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Artes Liberales,

wyk³ady dla studentów V roku. 20 godzin

Dr Dan iel MÀge
• opieka nad doktoratami w ING PAN: Timur Borikov, Magdalena Makowska, Krzysztof Dêbniak, Marta Skiœcim

Mgr Piotr Olejniczak
• 12 lekcji muzealnych nt. “Budowa Geologiczna Obszaru Krakowskiego”; 13 lekcji muzealnych nt. “ Wulkany”; 1 lekcja

nt . “Podstawy mineralogii i petrografii”; 3 lekcje muzealne nt. “Podstawy paleontologii”; 2lekcje muzealne nt. “Podstawy 
geologii” – razem 31 godz.

• Projekt EduScience: 19 lekcji on-line nt.: “Sk¹d siê wziê³a sól w Wieliczce?”; “Czy to ska³a, czy minera³?”; “Czy
dinozaury na pewno wyginê³y?”; “Minera³y ³adne i tajemnicze”; “Praca geologów w terenie” – razem 19 godz. 15
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wycieczek terenowych po³¹czonych z lekcj¹ muzealn¹ i warsztatami 

• Warsztaty muzealne nt. “Budowa Ziemi i jej skutki, sposoby badania wnêtrza planety”; Zajêcia terenowe nt. “Surowce
skalne wykorzystywane w budownictwie (obrêb krakowskiego Starego Miasta)”; “Struktury geologiczne szlakiem
kamiennych zabytków Krakowa (Zakrzówek, Park Ska³y Twardowskiego, Jaskinia Twardowskiego)” – razem 90 godz.

Prof. dr hab. Ewa S³aby
Prowadzenie zajêæ ze studentami na Wydziale Geologii UW:

• Wyk³ady – Petrologia (60 godz.)

• Wyk³ady – Petrologia ska³ magmowych (20 godz.)

• Wyk³ady – Analiza petrogenetyczna w geologii strukturalnej (30 godz.)

• Prowadzenie 8 prac licencjackich

• Prowadzenie 4 prac magisterskich w tym 2 zakoñczone obron¹

• Prowadzenie 2 doktoratów

• Seminaria magisterskie

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyñska
• Co-su per vi sor – opieka nad doktoratem Manuela Mi lan (W³ochy)

• Co-su per vi sor – opieka nad doktoratem Egle Puusepp (Es to nia) 

• Wspó³opieka nad doktorantk¹ Iwon¹ Krzeœlak – UMK, Toruñ

Dr in¿. Pawe³ Topa 
• Wyk³ady dla studentów AGH: Architektury systemów komputerowych, Systemy wysokiej dostêpnoœci

• Laboratoria: Grafika komputerowe, Animacja komputerowa

• Konwersatorium: Elementy i Narzêdzie Informatyki

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
• Opieka naukowa nad prac¹ doktorsk¹ mgra Igora Niezgodzkiego

Dr hab. Hubert Wierzbowski
• Opieka nad przewodem doktorskim mgr A. Arabas

Prof. d hab. Andrzej ¯elaŸniewicz
• Opieka nad prac¹ doktorsk¹ mgr A. Krzesiñskiej, mgr O. Kromuszczyñskiej w ING PAN

• Wyk³ady i seminaria z przedmiotów: tektonika, geologia strukturalna, geotektonika, geologia regionalna Polski, geologii
regionalna œwiata oraz kurs terenowy "Tektonika i sedymentologia" w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu

DZIA£ALNOŒÆ POPULARYZATORSKA PRACOWNIKÓW

Dr in¿. Bartosz Budzyñ
• Cykliczne Wyk³ady Otwarte, Instytut Nauk Geologicznych UJ: Laboratoryjne wêdrówki do wnêtrza Ziemi. ING UJ, 15

kwietnia 2013.

Mgr Krzysztof Dêbniak
• XVI Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki (20-21.09.2012), wspó³prowadz¹cy imprez: Ksiê¿yc – pierwszy krok w kierunku Marsa

– wyk³ad/hap pen ing/pokaz; Spacer po Ksiê¿ycu, wyprawa na Marsa – wystawa; Rakiet¹ na Ksiê¿yc i dalej – hap pen ing

Dr Joanna Gurgurewicz
• XVI Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki (20-21.09.2012), koordynator, wspó³prowadzenie imprez: 1. Ksiê¿yc – pierwszy krok w

kierunku Marsa – wyk³ad, pokaz; 2. Spacer po Ksiê¿ycu w drodze na Marsa – wystawa; 3. Rakiet¹ na Ksiê¿yc i dalej – hap -
pen ing

Mgr Urszula Jonkis
• Noc Muzeów – Kraków 2013, 17/18.05.2013: "Pani Kowalska i ... minera³y": prezentacja prywatnych kolekcji bi¿uterii i

minera³ów wykorzystanych do jej wykonania, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Oœrodek Badawczy w Krakowie

• Ma³opolska Noc Naukowców 27.09.2013: Jasna strona mocy – prezentacja ablacji laserowej i spektrometru mas z induk-
cyjnie wzbudzon¹ plazm¹ Instytut Nauk Geologicznych PAN, Oœrodek Badawczy w Krakowie

Mgr Kietliñska-Michalik Barbara
• Noc Muzeów – Kraków 2013: koordynacja specjalnie przygotowanych pokazów nt. “KO-lekcja – podziel siê swoj¹

pasj¹”; prezentacja sta³ej wystawy “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” – 17-18.05.2013

• Ma³opolska Noc Naukowców 2013: prezentacja multimedialna “Sk¹d siê tu wziê³a d¿ungla, pustynia, morze, a potem
l¹dolód?” oraz oprowadzanie po sta³ej wystawie – 6 grup – 27.09.2013 

• Wirtualne Muzea Ma³opolski / Ma³opolski Instytut Kultury: zakoñczenie projektu – http://muzea.malopolska.pl/

• Dzieñ Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich: prezentacja wystaw “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” i
“M³ode wulkanity islandzkie i prastare z okolic Krakowa” – 17.11.2012

Mgr Katarzyna Ko³tonik
• Ma³opolska Noc Naukowców: 27 wrzeœnia 2013, udzia³ w organizacji,

• Noc Muzeów: 17/18 maja 2013, udzia³ w organizacji
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Mgr Nina Kowalik
• Prezentacja okazów ze zbiorów Muzeum Geologicznego ING PAN podczas Nocy Muzeów 2013

• Prezentacja badañ prowadzinych w Laboratorium Geochemii Izotopów podczas Ma³opolskiej Nocy Naukowców

Prof. dr hab. Krzysztof P. Krajewski
• Ogólnodostêpna wystawa Polskiego Konsorcjum Polarnego: Wspó³organizacja wystawy promuj¹cej Polskie Konsorcjum 

Polarne oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN jako jego cz³onka, prezentowanej na B³oniach krakowskich wraz z
wystaw¹ “Bia³o-czerwona na bia³ym” w czasie trwania kongresu ASSW 13-19.04.2013, a nastêpnie na dziedziñcu
Uniwersytetu Œl¹skiego, na Skwerze Koœciuszki w Gdyni oraz w Sejmie RP

Mgr Olga Kromuszczyñska
• XVI Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki 2013: Wspó³prowadz¹cy imprez (20,21.09.2012): Ksiê¿yc – pierwszy krok w kierunku

Marsa – wyk³ad/hap pen ing/pokaz; Spacer po Ksiê¿ycu, wyprawa na Marsa – wystawa;Rakiet¹ na Ksiê¿yc i dalej – hap -
pen ing

Prof. dr hab. Marek Lewandowski
• Ra dio TOK FM: Jak wulkany doprowadzi³y do zmiany klimatu? Warszawa 23.10.2013

• Festiwal Nauki 2013, Warszawa: Gaz w ³upkach – szanse i obawy. Debata g³ówna. Scenariusz i prowadzenie. 20.09.2013,
Aula BUW, UW, Warszawa

Dr hab. Dan iel MÀge
• XVI Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki (20-21.09.2012): Ksiê¿yc – pierwszy krok w kierunku Marsa, Wroc³aw

Mgr Magdalena Makowska
• XVI Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki (20-21.09.2012), wspó³prowadz¹ca imprez: Ksiê¿yc – pierwszy krok w kierunku Marsa

– wyk³ad/hap pen ing/pokaz; Spacer po Ksiê¿ycu, wyprawa na Marsa – wystawa; Rakiet¹ na Ksiê¿yc i dalej – hap pen ing

Mgr Mateusz Miko³ajczak
• Noc Muzeów w Krakowie: KO-lekcja podziel siê swoj¹ pasj¹, ING PAN OB w Krakowie, 17 maja 2013

• Ma³opolska Noc Naukowców: Wêdruj¹ce Kontynenty, ING PAN OB w Krakowie, 27 wrzeœnia 2013

Mgr Igor Niezgodzki
• 10 Noc Muzeów 2013 w Krakowie, 17-18.05.2013

• Ma³opolska Noc Naukowców, Eksperyment Ziemia: wêdruj¹ce kontynenty, Oœrodek Badawczy ING PAN, Kraków,
27.09.2013

Mgr Piotr Olejniczak 
• Noc Muzeów 2013: przygotowanie i prezentacja wystawy “Georó¿norodnoœci” – 17-18 maja 2013

• Piknik Naukowy PR i CN Kopernik: Wp³yw erupcji wulkanicznych na ¿ycie na Ziemi – pokaz erupcji wulkanicznej z
komentarzem, Warszawa, 16.05.2013

• Ma³opolska Noc Naukowców 2013: warsztaty “Wulkany – ciemna strona mocy” – pokaz wybuchu modelowego wulkanu
oraz prezentacja bardzo m³odych i bardzo starych ska³ wulkanicznych – 6 grup – 27.09. 2013 

• Dzieñ Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich: prezentacja wystaw “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego” i
“M³ode wulkanity islandzkie i prastare z okolic Krakowa” – 17.11.2012

Mgr Wies³awa Radmacher
• Noc muzeów: 17-05-2013 Kraków, udzia³ w organizacji

Dr in¿. Pawe³ Topa 
• Administracja i opieka merytoryczna nad serwisem internetowym: eforams.org poœwiêconym gromadzeniu i prezento-

waniu wiedzy o otwornicach

• Administracja wydzielonym obszarem dla potrzeb projektu: SCOR/IGBP Work ing Group 138 “Mod ern plank tonic
foraminifera and ocean changes”

Dr hab. Jaros³aw Tyszka
• Projekt FP7-PEO PLE-2013-NIGHT/Ma³opolski Urz¹d Marsza³kowski/part ner: ING PAN: “SmartNight” – Ma³opolska

Noc Naukowców 2013, ING PAN – Oœrodek Badawczy w Krakowie, 27 wrzeœnia 2013 – koordynacja merytoryczna
wydarzenia, przygotowanie scenariusza, prowadzenie warsztatów, przygotowanie materia³ów popularnonaukowych

Prof. dr hab. Jan Œrodoñ
• ING PAN: scenariusz do krótkiego filmu promuj¹cego geologiê pt. “Jak powsta³y Tatry i Podhale – odpowiedŸ

mineraloga"”

STUDIUM DOKTORANCKIE
W Studium Doktoranckim w 2013 roku uczestniczy³o 10 osób; w tej liczbie 9 osób to studenci sta-

cjonarni, którzy otrzymuj¹ w ING stypendium, a 4 z nich jest uczestnikami programu TEAM finanso-
wanego przez Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej, 1 osoba uczestniczy w trybie niestacjonarnym, bez
stypendium. 

Uczestnicy wykonuj¹ prace doktorskie z zakresu petrologii, tektoniki, hydrogeologii i hydrogeo-
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chemii, geochemii i mineralogii, geochronologii i geochemii izotopów oraz geologii czwartorzêdu.
Doktoranci uczestniczyli, czynnie i biernie, w specjalistycznych konferencjach naukowych, krajowych i 
zagranicznych oraz s¹ autorami i wspó³autorami publikacji. 

Studium doktoranckie 2009 2010 2011 2012 2013

Iloœæ uczestników 14* 6* 2* 7* 10*

– w tym na studiach stacjonarnych 9 2 0 6 9

– w tym na studiach niestacjonarnych 5 4 2 1 1

* w tym stypendyœci zagraniczni

MUZEUM GEOLOGICZNE W KRAKOWIE

W zasobach Muzeum znajduje siê ok. 140 tys. okazów skamienia³oœci, ska³ i minera³ów. Najwa¿-
niejsza naukowo czêœæ tych zbiorów zarówno historycznych jak i gromadzonych obecnie wydzielona
jest w 138 opracowanych kolekcjach dokumentalnych, 78 kolekcjach porównawczych, 23 kolekcjach
ekspozycyjnych oraz 2 kolekcjach dydaktycznych. 

W roku sprawozdawczym 2013 do zbiorów w³¹czono kolejn¹ kolekcjê dokumentaln¹ ZNG PAN
A-V-138 do publikacji Krach W., 1951, Ma³¿e z grupy Anisomyaria jury brunatnej okolic Krakowa,
Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 20, Kraków oraz przygotowano do inwentaryzacji i
utworzenia kolekcji dokumentalnej zbiory W. Kracha do publikacji Fauna i stratygrafia paleocenu œrod-
kowej Wis³y. 1981, Studia Geologica Polonica, vol. 7 i Przegrzebki (Pectinidae) z miocenu Górnego
Œl¹ska.1957, Acta Geologica Polonica, vol. 7.

Do badañ porównawczych i rewizyjnych udostêpniono 12 kolekcji w tym 6 kolekcji dokumen-
talnych i 6 porównawczych oraz zbiory nie zinwentaryzowane.

W magazynach muzealnych na bie¿¹co prowadzono prace porz¹dkowe i zabezpieczaj¹ce kolekcje. 
W Muzeum czynna jest sta³a wystawa “Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”, jedyna w kraju
ekspozycja przedstawiaj¹ca wyniki badañ geologicznych tego regionu. W ramach Dnia Otwartych
Drzwi Muzeów Krakowskich zrealizowano wystawê czasow¹ pt. “M³ode wulkanity islandzkie i pra-
stare z okolic Krakowa”, na której na 25 wielkoformatowych fotografiach pokazano wspó³czesne
wulkany islandzkie i wulkanity z okolic Krakowa. Wystawê uzupe³niaj¹ okazy ska³ zebrane z rejonów
pokazanych na fotografiach. Dodatkow¹ atrakcj¹ wystawy jest model czynnego wulkanu wykonany
przez P. Olejniczaka. 

W roku sprawozdawczym wystawy zwiedzi³o: 3724 osób w tym (w tym: 639 osób z biletem
ulgowym, 146 – z biletem normalnym, 2939 osób w ramach wolnego wstêpu – w tym w ramach Nocy
Muzeów – 1500 osób; Ma³opolskiej Nocy Naukowców – 568 osób; w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów
Krakowskich – 154 osoby, w ramach programu Eduscience – 434 osób, pozostali – nauczyciele i goœcie
Muzeum i Oœrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.

Na portalu spo³ecznoœciowym Facebook “odwiedzi³o nas” 93 696 osób.
Przeprowadzono 37 lekcji muzealnych na tematy “Budowa geologiczna obszaru krakows-

kiego”, “Wulkany”, “Podstawy mineralogii i petrografii”, “Podstawy paleontologii”, “Podstawy
geologii”. 

W roku 2013 Muzeum aktywnie w³¹czy³o siê w dzia³ania popularyzuj¹ce nauki geologiczne. 
W kwietniu i maju amonity ze zbiorów muzeum zosta³y wyeksponowane w Muzeum ¯up Kra-

kowskich Wieliczka na wystawie “Od ³odzika do amonita – ¿ycie utrwalone w ska³ach”.
W maju po raz siódmy Muzeum wziê³o udzia³ w Nocy Muzeów (17/18 maja 2013). 
Has³em tego wydarzenia by³o: “KO-lekcja – podziel siê swoj¹ pasj¹”.
W zwi¹zku z tym do zaprezentowania swoich kolekcji zaproszono kolekcjonerów prywatnych.

Tak, wiêc obok kolekcji muzealnych pojawi³y siê zbiory prywatne. Zwiedzaj¹cy mieli do wyboru
specjalnie przygotowane tematycznie stoiska takie jak:

Amonitowy zawrót g³owy
Z¹b czasu….
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Georó¿norodnoœci
Wokó³ minera³ów i ska³:
 Pani Kowalska i ……. minera³y?
 Mineralogiczne tabu
 Ultrafioletowy punkt widzenia
We wrzeœniu Muzeum wspó³uczestniczy³o w zorganizowaniu Ma³opolskiej Nocy Naukowców

(27.09.2013). W tê Noc, na dziedziñcu od ul. Kanoniczej przygotowano warsztaty “Wulkany – ciemna
strona mocy” – z pokazami wybuchu modelowego wulkanu po³¹czonymi z objaœnieniami przyczyn i
skutków wulkanizmu i prezentacj¹ bardzo m³odych i bardzo starych ska³ wulkanicznych 

W nawi¹zaniu do sta³ej wystawy przygotowano prezentacjê “Sk¹d siê tu wziê³y d¿ungla, pus-
tynia, morze, a potem l¹dolód?”

Ponadto Muzeum wziê³o udzia³:
– w Pikniku Naukowym PR i CN Kopernik w Warszawie (15.06.2013)
– w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich (17.11.2013)
– w lipcu i sierpniu przygotowa³o warsztaty “Wakacje z wulkanami”
W roku 2013 Muzeum kontynuowa³o udzia³ w innowacyjnym projekcie “Eduscience” realizo-

wanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet III – Wysoka jakoœæ systemu
oœwiaty, którego celem jest podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno
przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii.

W ramach tego projektu w roku 2013, w Muzeum odby³y siê:
–15 warsztatów muzealnych po³¹czonych z wycieczkami terenowymi nt: “Budowa Ziemi i jej

skutki, sposoby badania wnêtrza planety”, “Surowce skalne wykorzystywane w budownictwie
(obrêb krakowskiego Starego Miasta)”, “Struktury geologiczne szlakiem kamiennych zabytków
Krakowa (Zakrzówek, Park Ska³y Twardowskiego, Jaskinia Twardowskiego)” – 434 uczestników. 
– 19 lekcji on-line z wykorzystaniem platformy EduScience, nt “Sk¹d siê wziê³a sól w Wieliczce?”,
“Minera³y ³adne i tajemnicze”, “Czy to ska³a, czy minera³?”, “Czy dinozaury na pewno wygi-
nê³y?”, “Praca geologów w terenie”, w których uczestniczy³o ³¹cznie oko³o 3800 osób

– 7 dwugodzinnych dy¿urów dydaktycznych on-line. 
W listopadzie 2013 zakoñczono prace w ramach projektu “Wirtualne Muzea Ma³opolski”, reali-

zowanego we wspó³pracy z Ma³opolskim Instytutem Kultury i Departamentem Rozwoju Gospodar-
czego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, w ramach Ma³opolskiego Re gional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz ze œrodków Województwa Ma³opolskiego. Wy-
niki zaprezentowano na http://muzea.malopolska.pl/. 

Informacje o wystawach aktualizowano na bie¿¹co na stronie internetowej ING PAN, w prasie
lokalnej, w Biurach Informacji Turystycznej, w Szkolnym Informatorze Turystycznym, na stronie
internetowej “Magiczny Kraków – Muzea”, w miesiêczniku “Karnet” oraz na portalu spo³ecznoœcio-
wym Facebook.
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