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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
8. Sympozjum IGCP 506
Marine and non-marine Jurassic: global correlation and major geological events
Bukareszt i Po³udniowe Karpaty, 28.08–03.09.2009
W dniach od 28 do 30 sierpnia tego roku na Wydziale
Geologii i Geofizyki Uniwersytetu w Bukareszcie odby³o
siê 8. z kolei sympozjum naukowe programu IGCP nr 506,
poœwiêcone zagadnieniom korelacji morskich i l¹dowych
osadów jurajskich. Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby
uczestników (24 osoby, w tym 17 uczestników oficjalnie
zarejestrowanych) konferencja ta przynios³a wiele interesuj¹cych wyników. Komitet organizacyjny konferencji
tworzyli dr Michai E. Popa i dr Julia Lazar z Uniwersytetu
w Bukareszcie, oraz prof. Ion I. Bucur z Uniwersytetu
Babes-Bolyai w Cluj-Napoca, wspomagani przez Mircea
Viºana, Bogdana Savescu, Andreea Zaharia, Andreea Parvu,
Adriana Munteanu, Andreia Gruia i Dragosa Mitrica z Uniwersytetu w Bukareszcie.
W trakcie sesji zosta³o przedstawionych dwadzieœcia
referatów dotycz¹cych ró¿nych problemów badawczych
geologii systemu jurajskiego. Wprowadzaj¹cy wyk³ad o
geologii Rumunii (General outlook of Romanian geology),
ze szczególnym uwzglêdnieniem jurajskiego etapu rozwoju karpackiego segmentu Tetydy, przedstawi³ prof. Mircacea Sandulescu, wybitny rumuñski geotektonik, jeden z
g³ównych autorów nowoczesnej syntezy budowy Karpat.
Drugi wprowadzaj¹cy referat, o granicy systemów triasowego i jurajskiego w nawi¹zaniu do przed³o¿onego do
ostatecznej akceptacji wzorca tej granicy (GSSP) w Kuhjoch

w Austrii (The Triassic-Jurassic boundary after the votes:
prospects and problem of GSSP — based correlation)
przedstawi³ Jozsef Palfy — przewodnicz¹cy Podkomisji
Stratygrafii Jury Miêdzynarodowej Komisji Stratygraficznej Unii Nauk Geologicznych. Wyk³ad by³ podsumowaniem wieloletniej pracy zespo³ów roboczych i dyskusji.
Kuhjoch nie jest profilem absolutnie idealnym — prelegent
wskaza³ na pewne jego wady (np. brak zapisu paleomagnetycznego, mo¿liwe komplikacje tektoniczne), ale chyba
¿aden profil GSSP nie jest wolny od wad, a zadaniem
g³osuj¹cych gremiów (z udzia³em ni¿ej podpisanych) by³o
wy³onienie profilu najlepszego. Niejako kontynuacj¹ tej
prezentacji by³ wyg³oszony przez Grzegorza Pieñkowskiego trzeci referat wprowadzaj¹cy, o granicy triasu i jury w
Polsce w utworach kontynentalnych (T/J boundary in Poland
— global events and biotic turnovers in continental environments — G. Pieñkowski, G. NiedŸwiedzki, L. Marynowski oraz M. Waksmundzka). Prelegent nawi¹za³ do
morskiego profilu GSSP i zaprezentowa³ zmiany, jakie
zasz³y w œrodowisku l¹dowym oraz, w nawi¹zaniu do wydarzeñ globalnych zapisanych m.in. w systemach izotopowych,
mo¿liwe przyczyny jednego z piêciu wielkich wymierañ i
nastêpuj¹cych wyzwoleñ ewolucyjnych w fanerozoiku.
Wiêkszoœæ wyg³oszonych referatów dotyczy³a jurajskich sukcesji wêglanowych Karpat Po³udniowych i bardzo

Ryc. 1. Uczestnicy sympozjum przed gmachem Wydzia³u Geologii i Geofizyki Uniwersytetu w Bukareszcie.
Wszystkie fot. G. Pieñkowski
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ciekawych aspektów paleontologicznych i sedymentologicznych, m.in. faun amonitowych, kalpionelli, otwornic,
mikrofacji, sukcesji twardych den i tanatocenoz brachiopodowych. Nie zabrak³o jednak wyst¹pieñ poœwiêconych
utworom jurajskim w innych regionach œwiata. Profesor
Keisuke Ishida zaprezentowa³ jurajskie sukcesje osadowe
w Japonii, bezpoœrednio zwi¹zane z dnem oceanicznym,
strefami spredingu i subdukcji, a prof. Assanee Meesook
przedstawi³ jurajskie profile w Tajlandii, które bêd¹ w
przysz³ym roku tematem jednej z wycieczek 8. Kongresu
Jurajskiego organizowanego w Chinach.
Polskê reprezentowali na konferencji dr Artur Kêdzior,
dr Micha³ Krobicki, doc. Grzegorz Pieñkowski i prof. Andrzej
Wierzbowski. A. Wierzbowski wyg³osi³ (przygotowany
wraz z J. Schlöglem i M. Krobickim) wyk³ad Ammonite
stratigraphy of the Jurassic deposits in the Veliky Kamenets section of the Pieniny Klippen Belt (Transcarpathian
Ukraine), dotycz¹cy m.in. wyj¹tkowo dobrze udokumentowanej luki stratygraficznej miêdzy batonem a œrodkowym oksfordem w Karpatach, odpowiadaj¹cej etapowi
wyj¹tkowo szybkiego spreadingu tej czêœci Tetydy (wykazanemu przez M. Lewandowskiego i innych na podstawie
wyników badañ paleomagnetycznych), a A. Kêdzior wraz
z M.E. Popa zaprezentowali Lower Jurassic continental
formations of the South Carpathian, Romania, co by³o jednoczeœnie wprowadzeniem do jednej z tras wycieczki.
Streszczenia referatów, wprowadzaj¹cy artyku³ o geologii Rumunii i opisy tras wycieczkowych ukaza³y siê w
wydanych przez Uniwersytet w Bukareszcie materia³ach
konferencyjnych. Ponadto uczestnicy konferencji otrzymali
interesuj¹c¹ ksi¹¿kê autorstwa dr. M.E. Popa pt. Late Paleo-

Ryc. 2. Mihai Popa — g³ówny organizator 8. Sympozjum IGCP 506
w ods³oniêciu dolnojurajskich zlepieñców w Sviniþa

zoik and Early Mesozoic continental formations of the
Resita Basin (równie¿ wydan¹ przez Uniwersytet w Bukareszcie), poœwiêcon¹ kontynentalnym osadom póŸnego
paleozoiku i wczesnego mezozoiku po³udniowo-zachodniej Rumunii.
Dziêki zaanga¿owaniu organizatorów konferencja
zosta³a przygotowana perfekcyjnie. By³ czas na prezentacje naukowe, obejrzenie kolekcji, dyskusje naukowe,
odwiedzenie Muzeum Geologicznego w Bukareszcie,
wspólne zwiedzenie centrum miasta oraz oficjaln¹ kolacjê
w reprezentacyjnym pa³acyku Uniwersytetu Bukareszteñ-

Ryc. 3. ¯elazna Brama — prze³om doliny Dunaju (obecnie sztuczne jezioro) przez Karpaty Po³udniowe — ponad 100 km
znakomitych ods³oniêæ geologicznych
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skiego. W imieniu komitetu naukowego konferencji i prowadz¹cych projekt IGCP 506 wnioski koñcowe przedstawi³ Grzegorz Pieñkowski, wspó³lider projektu IGCP 506.
Zaprezentowa³ on krótkie podsumowanie dotychczasowego dorobku, podkreœlaj¹c, ¿e mo¿emy byæ dumni z najwy¿szej mo¿liwej oceny projektu przez recenzentów
Naukowego Biura IGCP. Dorobek uczestników projektu
obfitowa³ w wiele wybitnych publikacji (artyku³y naukowe, monografie i ksi¹¿ki, w tym monumentalny rozdzia³
jurajski w dziele Geology of Central Europe), a tak¿e
owocne spotkania i sympozja. Referent zwróci³ uwagê na
potrzebê dalszych badañ nad korelacj¹ stratygraficzn¹ morskich i l¹dowych osadów jurajskich, co jest g³ównym celem
badawczym projektu. Zada³ tak¿e pytanie, co nast¹pi po
zakoñczeniu projektu po przysz³orocznym Kongresie Jurajskim w Chinach. Badania powinny byæ przecie¿ kontynuowane — jedn¹ z dróg mo¿e byæ dalsza szeroka wspó³praca
w regionach transgranicznych, czego dobrym przyk³adem
jest wspó³dzia³anie polskich, s³owackich, a ostatnio tak¿e
czeskich i ukraiñskich geologów w ramach Polskiej Grupy
Roboczej Systemu Jurajskiego Polskiego Towarzystwa
Geologicznego (grupa ta istnia³a przed rozpoczêciem projektu IGCP 506 oraz przed przyznaniem Polsce organizacji
ostatniego kongresu jurajskiego i walnie przyczyni³a siê do
sukcesu obu przedsiêwziêæ). Istniej¹ perspektywy
wspó³pracy transgranicznej z innymi pañstwami, np.
Bia³orusi¹, co ma równie¿ zamierzony wymiar polityczny.
Powinny byæ kontynuowane wspólne prace dotycz¹ce konkretnych zagadnieñ, byæ mo¿e bêdzie mo¿na zaproponowaæ nowy projekt IGCP, korzystaj¹cy z dorobku
poprzednich. Przed uczestnikami obecnego projektu IGCP
506 stoi te¿ ambitnie postawione zadanie, aby wydaæ popularno-naukow¹ monografiê poœwiêcon¹ systemowi juraj-

skiemu na œwiecie. To bardzo trudne zadanie, ale jego
wykonanie by³oby niezmiernie cenn¹ spuœcizn¹ kilkuletniej wspó³pracy.
Nieod³¹czn¹ czêœci¹ sesji naukowej by³a 3-dniowa
wycieczka terenowa (31.08–3.09), która objê³a po³udniowo-zachodnie obszary Rumunii, w tym Karpaty Po³udniowe w prze³omowej dolinie Dunaju — ¯elaznej Bramie,
oraz przyleg³y region Banat. Wycieczka by³a prowadzona
przez prof. J. Bucura oraz dr. M.E. Popa, przy wspó³udziale
dr. A. Kêdziora. Szczególnie interesuj¹co przedstawia³y
siê kompletne i doskonale ods³oniête w prze³omie Dunaju
w rejonie miejscowoœci Sviniþa i Munteana profile osadów
nale¿¹cych do jednostki tektonicznej danubskiej: od zlepieñców i piaskowców najni¿szej dolnej jury (zobacz zdjêcie na
ok³adce) poprzez morskie wêglanowe osady od wy¿szej
jury dolnej do dolnej kredy — reprezentuj¹ce basen Sirina.
Inny niezwykle interesuj¹cy profil zosta³ przedstawiony
w wielkich, nieczynnych kamienio³omach Ponor i Colonia
Cehã ko³o dawnego górniczego miasteczka Anina. Te gigantyczne wyrobiska s¹ jedyn¹ bodaj korzyœci¹ (przynajmniej
dla geologów) z „wiekopomnych” pomys³ów komunistycznego dyktatora Nicolae Ceausescu, który postanowi³
uniezale¿niæ energetycznie Rumuniê poprzez spalanie
wystêpuj¹cych w tym miejscu ³upków bitumicznych pliensbachu–toarku. Sêk w tym, ¿e owe ³upki nie nadawa³y siê do
spalania, a wysoka zawartoœæ syderytu powodowa³a zatykanie i niszczenie pieców. Chc¹c wspomóc spalanie, próbowano doprowadzaæ do elektrowni gaz, ale i to okaza³o siê
nieudanym eksperymentem. Pozosta³a wiêc wœród uroczych
gór wielka, betonowa ruina, nies³awny „pomnik” przesz³ej
epoki. Ods³oniête utwory reprezentuj¹ basen sedymentacyjny Resita — najwiêkszy basen sedymentacyjny w obrêbie
jednostki getyckiej. Szczególnie interesuj¹ce s¹ tu utwory
kontynentalne — w tym zw³aszcza utwory dolnej jury, zawie-

Ryc. 4. £upki bitumiczne pliensbachu–toarku — obiekt nieudanego eksperymentu energetycznego komunistycznego dyktatora Nicolae Ceausescu
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raj¹ce pok³ady wêgla, do niedawna eksploatowane w tym
rejonie. Dzisiaj w kamienio³omach mo¿na znaleŸæ doskonale zachowane szcz¹tki flory (liœcie, korzenie i pnie w
pozycji przy¿yciowej), co pozwala zaliczyæ to stanowisko
do jednych z najcenniejszych stanowisk flory jurajskiej na
œwiecie (zobacz serwis fotograficzny na str. 1016). Urozmaicony jest tak¿e inwentarz struktur sedymentacyjnych,
wskazuj¹cy na zró¿nicowane œrodowiska rzeczne, jeziorne
i bagienne, rozwijaj¹ce siê w obrêbie rozleg³ego zapadliska œródgórskiego we wczesnej jurze. Prace badawcze
prowadzone aktualnie przez M.E. Popa i A. Kêdziora
dostarczy³y wielu interesuj¹cych wyników prezentowanych
w trakcie konferencji.
W trakcie wycieczki w kamienio³omie Colonia Cehã
G. Pieñkowski odkry³ w kontynentalnych utworach dolnej
jury (hetang) pierwsze w Rumunii tropy zauropodów.
Obecnoœæ zauropodów o normalnych dla hetangu rozmiarach œwiadczy, ¿e p³yta mezyjska nie by³a we wczesnej
jurze, jak do tej pory przypuszczano, wysp¹, lecz przynajmniej przez jakiœ czas w pocz¹tkowym stadium rozpadu
musia³a mieæ kontakt z Pange¹, prawdopodobnie od
pó³nocnego wschodu. Niew¹tpliwie znalezisko to bêdzie
opublikowane jako jeden z po¿ytecznych efektów sympozjum i wycieczki IGCP.
Zarówno zró¿nicowanie zespo³ów roœlinnych, jak i
zachowane struktury sedymentacyjne powoduj¹, ¿e omawiane kamienio³omy ko³o miasteczka Anina powinny podlegaæ specjalnej ochronie. Obok chronionego obecnie
obszaru Parku Przyrodniczego ¯elaznej Bramy w dolinie
Dunaju, gdzie znajduje siê wiele punktów o specjalnej wartoœci naukowej (SSSI — Site of Special Scientific Interest),
wartoœci naukowe i edukacyjne kamienio³omów ko³o Aniny czyni¹ je specjalnie atrakcyjnymi obiektami geologicznymi.
Uczestnicy konferencji zostali przyjêci przez burmistrza miasteczka Anina i podzielili siê z nim swoimi opiniami o wartoœci naukowej i potrzebie specjalnej ochrony
kamienio³omów, które mog¹ staæ siê geologiczn¹ atrakcj¹
turystyczn¹ i tym samym g³ówn¹ atrakcj¹ planowanego tu
geoparku. Nale¿y zwróciæ uwagê na wielkie zaanga¿owanie geologów rumuñskich, zw³aszcza dr. M.E. Popa w
ochronê obiektów geologicznych. W materia³ach konferencyjnych przedstawi³ on w tej sprawie obszerny komentarz (Geological heritage in the Iron Gates Natural Park,
Romania).
Pomimo niewielkiej liczby uczestników sesja naukowa
programu IGCP 506 by³a niezwykle interesuj¹cym, doskonale zorganizowanym i istotnym naukowo wydarzeniem
geologicznym, za co nale¿¹ siê gratulacje komitetowi organizacyjnemu, a zw³aszcza dr. M.E. Popa. Nale¿y dodaæ, ¿e
perfekcyjnej organizacji towarzyszy³a wielka ¿yczliwoœæ i
zaanga¿owanie organizatorów, którzy uczynili wszystko,
abyœmy dobrze siê czuli w Rumunii i mi³o wspominali to
spotkanie. Niestety, w konferencji nie mogli wzi¹æ udzia³u
lider projektu prof. Jingeng Sha i wspó³lider, sekretarz projektu Yongdong Wang, którzy mimo do³o¿enia wszelkich
koniecznych starañ nie otrzymali na czas wiz. W zwi¹zku z
tym nades³ali jedynie list, który zosta³ odczytany podczas
otwarcia sympozjum przez Grzegorza Pieñkowskiego.
Prze³om sierpnia i wrzeœnia to sezon wielu geologicznych
spotkañ i konferencji, tak wiêc na frekwencjê negatywnie
wp³ynê³y przyczyny obiektywne. Jednak zapewne nie tyl-

Ryc. 5. Warstwy hetangu w starym kamienio³omie Colonia Cehã
— miejsce, w którym znaleziono tropy zauropodów

Ryc. 6. Spektakularne ods³oniêcia jury œrodkowej i górnej wzd³u¿
brzegu Dunaju, Munteana

ko one przyczyni³y siê do niskiej frekwencji. Niech ¿a³uj¹
zatem ci, co mogli przyjechaæ, ale opuœcili to niezwykle
udane spotkanie z winy zaniedbania.
Nawi¹zane kontakty z kolegami rumuñskimi bêd¹ z
pewnoœci¹ procentowaæ w przysz³oœci, gdy¿ odwiedzone
przez nas ods³oniêcia s¹ niew¹tpliwie œwiatowej klasy, niezwykle bogate s¹ te¿ kolekcje naukowe. Ciekawej, twórczej pracy starczy z pewnoœci¹ na lata.
Grzegorz Pieñkowski & Andrzej Wierzbowski
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Zdjêcie na ok³adce: Zlepieñce dolnojurajskie pochodzenia rzecznego w rejonie Sviniþa, w tle zalew na Dunaju, Karpaty, po³udniowo-zachodnia Rumunia (patrz str. 940)
Cover photo: Lower Jurassic conglomerates in the Sviniþa region; the Danube reservoir in the background. Carpathians, south-western
Romania. Photo by G. Pieñkowski (see page 940)
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Ryc. 7. Wapienie rafowe facji urgoñskiej, widoczne poszczególne talerzowe kolonie korali, dolina MiniÕ
Ryc. 8. Znakomicie zachowana flora
wczesnojurajska, Anina, Ponor
Ryc. 9. Struktury sto¿kowe w syderytach pliensbachu i toarku, Anina, Ponor
Ryc. 10. Stromo nachylona ³awica z
drzewami w pozycji wzrostu (skamienia³y las) — synemur, Anina
Ryc. 11. Pieñ drzewa w pozycji wzrostu (paproæ drzewiasta Cladophlebis denticulata), synemur, Anina. Wszystkie
fot. G. Pieñkowski
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