
Prekambryjski rozwój kontynentów i tektonika
Jhansi, Uttar Pradesh, Indie, 22–24.02.2005

W dniach 22–24.02.2005 r. na

Uniwersytecie Bundelkhand w miej-

scowoœci Jhansi, 450 km na po³ud-

niowy wschód od Delhi, odby³a siê

trzydniowa, miêdzynarodowa kon-

ferencja pt. Precambrian Continental
Growth and Tectonism (PCGT–2005),
poœwiêcona badaniom ska³ krysta-

licznych wystêpuj¹cych w archaicz-

nych i proterozoicznych kratonach, w szczególnoœci na

subkontynencie indyjskim. Spotkanie zosta³o zorganizo-

wane przez Uniwersytet Bundelkhand w Jhansi, Departa-

ment Nauki i Technologii w New Delhi, Radê Badañ

Naukowych i Przemys³owych i Departament Badañ Oce-

anicznych w New Delhi oraz S³u¿bê Geologiczn¹ Indii w

Kalkucie i Instytut Geologii Himalajów Wadia w Dehra-

dun. W spotkaniu uczestniczy³o ponad 70 geologów z 12

krajów œwiata. Polskê reprezentowa³a doc. dr hab. Janina

Wiszniewska z Pañstwowego Instytutu Geologicznego w

Warszawie.

Konferencja rozpoczê³a siê oficjalnymi przemówieniami

rektora, profesora Ramesha Chandry, oraz kilku innych

przedstawicieli uniwersytetu w udekorowanej girlandami

kwiatów, wielkiej auli konferencyjnej, dzia³aj¹cego dopiero

od 5 lat Uniwersytetu Bundelkand. Odczytano równie¿ list

od prezydenta Indii, dr. A.P.J. Abdula Kalama, z ¿yczenia-

mi i pozdrowieniami dla uczestników konferencji

Po uroczystym otwarciu konferencji bardzo interesu-

j¹cy wyk³ad wiod¹cy, pt. Skorupa kontynentalna, wyg³osi³

przewodnicz¹cy konferencji, prof. Vinod K. Gaur z Instytu-

tu Astrofizyki w Bangalore (Indie). Przedstawi³ on hipote-

zy rozwoju skorupy kontynentalnej i towarzysz¹cych jej

procesów geologicznych w archaiku i proterozoiku na pod-

stawie najnowszych badañ sejsmicznych i modelowych

analiz geotektonicznych. Nastêpnie rozpoczê³y siê sesje

referatowe.

W godzinach popo³udniowych odbywa³y siê sesje

posterowe i panele dyskusyjne, w których brali udzia³ nie

tylko naukowcy, ale i studenci uniwersytetu.

Kolejnych 30 wyk³adów podzielono na osiem grup

tematycznych:

� Magmatyzm i ewolucja skorupy;
� Ruch p³yt, paleomagnetyzm i rekonstrukcja super-

kontynentów;
� Struktury i tektonika;
� Metamorfizm, metasomatoza i fluidy;

� Sedymentacja i baseny osadowe;
� Geochronologia;
� Metalogeneza;
� Sesja ogólna.

Pierwsz¹ sesjê otworzy³ wyk³ad profesora A.K. Gupty

z uniwersytetu w Allahabad (Indie), pt. Podró¿ do wnêtrza
Ziemi. Profesor wyjaœni³ hipotezy dotycz¹ce powstania

naszej planety, powstania Ksiê¿yca oraz formowania oce-

anu magmowego. Omówi³ te¿ wyniki eksperymentalnych

badañ nad przeobra¿eniami mineralnymi pod wp³ywem

wysokich ciœnieñ i temperatur, na podstawie których prze-

prowadzi³ dedukcjê sk³adu mineralnego ska³ g³êbokich

warstw dolnego i górnego p³aszcza oraz dolnych warstw

skorupy kontynentalnej.

Kolejnym prelegentem by³ profesor Jean-Louis Vigne-

resse z uniwersytetu w Nancy (Francja), który wyg³osi³

referat pt. Antypióropusz pod kontynentem Columbia i gra-
nity rapakiwi licz¹ce 1,6–1,3 mld lat. Model antypióropusza

wyjaœnia d³ugi okres ogrzewania, potrzebny do rozwoju

procesów dyfuzji poprzez litosferê i skorupê, jak równie¿
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Ryc. 1. Prezydium po¿egnalnej sesji konferencji pt. Prekambryjski rozwój kontynentów i tektonika na Uniwersytecie
Bundelkhand w Jhansi. Zasiadaj¹ (od lewej): prof. M. Yoshida, prof. J-L. Vigneresse, doc. dr hab. Janina
Wiszniewska oraz profesorowie I.R. Nagvi i M. Gupta



wiêksz¹ skalê ruchów konwekcyjnych w p³aszczu. Autor

referatu omówi³ przyjêty przez Zhao i in. (2002) schemat

superkontynentu Columbia i wzbogaci³ go precyzyjn¹,

now¹ pozycj¹ magmatyzmu typu anortozyty-mangeryty-

charnockity-granity w Australii i w pó³nocnych Chinach.

Nastêpny wyk³ad, profesora S.M. Nagvi z Instytutu

Badañ Geofizycznych z Hyderabadu (Indie), pt. Magma-
tyzm, subdukcja i wzrost skorupy w czasie geologicznym,

obejmowa³ szczegó³owy przegl¹d badañ pasów zieleñco-

wych w Indiach, które powsta³y od 3,4 do 2,5 mld lat temu.

W wiêkszoœci tych pasów wystêpuj¹ ró¿ne typy ska³

maficznych, ultramaficznych oraz felzytowych ska³ wul-

kanicznych. Ostatnio w ró¿nych miejscach pasów zieleñ-

cowych zosta³y te¿ zidentyfikowane boninity i adackity.

W grupie tematycznej Magmatyzm i ewolucja skorupy
J.Wiszniewska z Pañstwowego Instytutu Geologicznego

przedstawi³a wspó³autorski z Ew¹ Krzemiñsk¹ i Ianem

Williamsem poster pt. Œwiadectwo póŸnosvekofeñskiej
aktywnoœci magmowej (1,80 mld lat) w NE Polsce. Impli-
kacje dla ewolucji skorupy na obszarze Baltiki (kraton
wschodnioeuropejski). Poster ten wywo³a³ d³ug¹ i ciekaw¹

dyskusjê uczestników konferencji.

Profesor Talat Ahmad z uniwersytetu w Delhi (Indie)

wyg³osi³ bardzo interesuj¹cy wyk³ad dotycz¹cy prekam-

bryjskiego magmatyzmu maficznego w zachodnich Hima-

lajach. Najstarsze przejawy tej aktywnoœci magmowej —

których wiek modelowy metod¹ Sm/Nd oceniono na

~2,5 mld lat, a obecnie za pomoc¹ cyrkonów metod¹ U-Pb

na 1,8 mld lat — wystêpuj¹ w sekwencjach skalnych

Ma³ych Himalajów i s¹ reprezentowane przez ska³y meta-

osadowe i wulkanogeniczne. Podobne i tego samego wieku

sekwencje wystêpuj¹ na obszarze kratonu wschodnioeuro-

pejskiego. Porównanie geochemii i uwarunkowañ geotek-

tonicznych rozwoju obu kratonów mo¿e byæ w przysz³oœci

tematem ciekawego, wspólnego projektu geologów polskich

i indyjskich, zw³aszcza ¿e tarcza indyjska jest ca³kowicie

dostêpna na powierzchni.

Profesor Kewal K. Sharma z Wadia Institute of Hima-

layan Geology przedstawi³ rekonstrukcjê i z³o¿on¹ historiê

ewolucji, le¿¹cego na pó³nocnym skraju tarczy indyjskiej,

protokontynentu Bundelkhand–Aravalli — od wczesnego

archaiku do mezoproterozoiku.

Grupa geologów rosyjskich, dr V. Zemstov, dr V.L Il-

czenko i dr V.S. Antipin z Syberii oraz dr O.V. Udoratina z

Uralu i dr V.V. Kulikowa, T. Bubnova, T. Kaulina i L. Dani-

levskaya z Karelii, prezentowa³a wyniki badañ komplek-

sów prekambryjskich na obszarze Dalekiego Wschodu,

Uralu i Pó³wyspu Kola.

Bardzo interesuj¹cy wyk³ad z zakresu geologii struktu-

ralnej przedstawi³ reprezentant Kanady, dr Keith Benn z

uniwersytetu w Ottawie. Omówi³ on ró¿ne formy struktu-

ralne wystêpuj¹ce w strefach fa³dowych w póŸnoarchaicz-

nym pasie zieleñcowym Abitibi oraz wyniki badañ ekspe-

rymentalnych, testuj¹cych zdolnoœci kinematyczne i mecha-

niczne pojedynczych fa³dów i antyklin. W rezultacie prac

modelowych mo¿liwa jest obecnie interpretacja pasa

fa³dowego Abitibi jako pojedynczego terranu, a nie, jak

wczeœniej zak³adano, z³o¿onego z wielu egzotycznych

terranów.

Na sesji geochronologicznej prof. M. Yoshida z Uniwer-

sytetu Tribhuvan w Nepalu przedstawi³ ocenê danych geo-

chronologicznych dotycz¹cych tektonicznych proterozoicz-

nych zdarzeñ we wschodniej Gondwanie.

Ostatniego dnia konferencji na sesji popo³udniowej

odby³o siê specjalne seminarium poœwiêcone zagadnie-

niom zagro¿eñ geologicznych, a zw³aszcza Tsunami, które

pod koniec 2004 roku dotknê³o subkontynent indyjski.

Wyk³ad trakuj¹cy o tektonice i kinematyce p³yty indyjskiej

oraz przewidywaniu i przeciwdzia³aniu przysz³ym zagro-

¿eniom naturalnym wyg³osi³ profesor V.K. Gaur z Banga-

lore. Sesja ta by³a filmowana przez miejscow¹ telewizjê.

Ostatni¹, po¿egnaln¹ i zarazem podsumowuj¹c¹ sesjê

poprowadzi³a autorka tego sprawozdania. Wielu mówców

podzieli³o siê swoimi uwagami i pochwali³o organi-

zatorów, którzy po raz pierwszy przygotowali tak du¿¹,

miêdzynarodow¹ sesjê naukow¹. Kilku profesorów otrzy-

ma³o kwiaty, dyplomy i statuetki z symbolami miasta Jah-

nasi i Uniwersytetu Bundlekhand. Wœród obdarowanych

znalaz³a siê równie¿ pisz¹ca te s³owa.

Konferencja na Uniwersytecie Bundelkhand w Jhansi

na d³ugo zapisze siê w pamiêci jej uczestników ze wzglêdu

na wysoki poziom prezentowanych wyk³adów, ciekawe

dyskusje oraz wspania³¹ organizacjê.

Rozszerzone streszczenia referatów i posterów wydru-

kowano w 340-stronicowym zeszycie abstraktów, a prze-

wodnik wycieczkowy, w opracowaniu profesorów K.K. Shar-

my, P.P Rodaya, R. Chandry, V.K. Singha oraz A.K Sriva-

stava, stanowi obszerne kompendium wiedzy gromadzonej

latami przez wielu badaczy kratonu Bundelkhand.

W dniach 25–27.02.2005 r. odby³y siê wycieczki tere-

nowe po ods³oniêtych wychodniach kratonu Bundelhand w

prowincji Uttar Pradesz i Madja Pradesz, które poprowa-

dzi³ dr R. Chandra. Z wielk¹ pasj¹ i znajomoœci¹ terenu

wprowadzi³ on uczestników wycieczki, zw³aszcza obco-

krajowców, w ró¿ne koncepcje geologiczne dotycz¹ce roz-

woju tych wyeksponowanych, spektakularnych i ekscy-

tuj¹cych, prekambryjskich ska³ magmowych i metamor-

ficznych w œrodkowych Indiach.

Trasa wycieczki po kratonie Bundelkhand przebiega³a

przez staro¿ytne miasteczko Khajuraho — jedno z najczêœ-

ciej odwiedzanych miejsc turystycznych w œrodkowych

Indiach, s³yn¹ce z niezwykle dobrze zachowanych kilku-

dziesiêciu œwi¹tyñ zbudowanych w latach 950–1050 n.e.,

reprezentuj¹cych dziedzictwo kulturowe wysoko rozwi-

niêtej w tym czasie cywilizacji hinduskiej. Miejsce to by³o

zapomniane i nie odwiedzane przez wiele stuleci, ponow-

nie zosta³o odkryte przez Anglików w latach 60. XX wieku.

RzeŸby zdobi¹ce œwi¹tynie przedstawiaj¹ sztukê kamasut-

ry. Uczestnicy wycieczki mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z

histori¹ tego miejsca i filozofi¹ hinduizmu.

Geologia i egzotyka Indii zachêca do bli¿szego pozna-

nia tego kraju, a tak¿e do wymiany naukowej ze œwietny-

mi, wszechstronnymi naukowcami.

Materia³y konferencyjne zosta³y przekazane do Biblio-

teki Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

Janina Wiszniewska
Serwis fotograficzny na str. 442
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Ryc. 5. Uczestnicy wycieczki terenowej na tle kwitn¹cego krzewu bugenvilli i remontowanej œwi¹tyni w Khajuraho

Ryc. 4. Fragment bogato rzeŸbionej, piaskowcowej kolumny hin-
duistycznej œwi¹tyni w Khajuraho (X–XI w.), w stanie Madja
Pradesz, 175 km na zachód od Jhansi

Ryc. 2. Brekcja tektoniczna w pobli¿u Sukunwa-Dukwan Dam Site,

zbudowana z ostrokrawêdzistych, silnie zdeformowanych kwar-

cytów fuchsytowych i wulkanitów archaicznych, intrudowanych

przez pegmatyty i ¿y³y kwarcowe. Wszystkie fot. J. Wiszniewska

Ryc. 3. Ods³oniêcie œrednioziarnistych, ciemnozielonych i czarnych
ska³ maficznych, intruduj¹cych w formie potê¿nych dajek porfiry-
towy, gruboziarnisty, hornblendowy granit Bundelkhand

Prekambryjski rozwój kontynentów i tektonika
Jhansi, Uttar Pradesz, Indie, 22–24.02.2005 (patrz str. 457)


