SPIS RZECZY

ZAK£AD KARTOGRAFII GEOLOGICZNEJ

Marek BRZEZIÑSKI, Miros³aw KRAWCZYK, Zofia KRYSIAK: Rzadkie zjawiska glacitektoniczne w rejonie Kanigowa,
na tle obrazu geologicznego, pó³nocnej czêœci Wzniesieñ M³awskich (informacja wstêpna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dariusz GA£¥ZKA, Marcin ¯ARSKI: Zastosowanie urz¹dzeñ GPS w kartografii geologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ZAK³AD GEOFIZYKI

Lidia DZIEWIÑSKA, Zdzis³aw PETECKI: Geofizyczne studium stref tektonicznych Huta Szklana–Szamotu³y Inowroc³aw–Gop³o . . . . . . . . . . . . . . 7

CENTRALNE ARCHIWUM GEOLOGICZNE

Anna PI¥TKOWSKA, Zbigniew KOWALSKI, Magdalena CZARNOGÓRSKA: Nowe metody teledetekcyjne w badaniach
geologicznych na przyk³adzie GZW, rejon Sosnowca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ODDZIA£ DOLNOŒL¥SKI

Zbigniew CYMERMAN: Tektonika p³yt w ujêciu Trurnita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbigniew CYMERMAN: Czy granaty rotuj¹?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbigniew CYMERMAN: Ekshumacja ska³ wysokociœnieniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zbigniew CYMERMAN: Tektonika masywu suwalskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karolina ORDZIK: Struktura górnego p³aszcza w œwietle badañ tomografii sejsmicznej . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena CZY¯OWSKA: Palinostratygrafia osadów dolnokarboñskich Ptasiej Góry w okolicy Wa³brzycha. . . . .
Stefan CWOJDZIÑSKI: Orogeneza i górotwórczoœæ — spojrzenie ekspansjonisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karolina ORDZIK: Struktury deformacyjne w koluwiach osuwiskowych wzgórza Guzowata — ich inwentaryzacja
i znaczenie dla okreœlenia paleosk³onu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linda SOBOL: Wody podziemne w rejonie Wroc³awia — zasoby, zagro¿enia jakoœci oraz mo¿liwoœci wykorzystania.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

11
12
13
15
16
17
18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ODDZIA£ GÓRNOŒL¥SKI

Anna CHMURA, Lidia RAZOWSKA-JAWOREK, Janusz HAISIG: Badania modelowe warunków hydrogeologicznych
obszaru ujêcia wód podziemnych w Adamowicach ze szczególnym uwzglêdnieniem ewentualnego
oddzia³ywania wydobycia kruszywa naturalnego w Babicach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jan KWARCIÑSKI: Emisja metanu z systemu z³ó¿ wêgla kamiennego w Polsce — propozycja nowej metodyki . . . . . . .
Micha³ ROLKA: Program komputerowy do oceny emisji metanu z systemu wêgla kamiennego . . . . . . . . . . . . . . .
Joanna FAJFER, Micha³ ROLKA: Obowi¹zki przedsiêbiorców w zakresie emisji ha³asu i pól elektromagnetycznych
oraz ochrony powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna WANTUCH: Podatnoœæ na zanieczyszczenia wód podziemnych GZWP 450 — Dolina rzeki Wis³y . . . . . . . . . .
Jolanta MARKIEWICZ: Biotyty z granitoidów regionu krakowsko-czêstochowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ODDZIA£ KARPACKI

Barbara OLSZEWSKA, Andrzej SZYD£O: Ciemne utwory polskich Karpat zewnêtrznych i ich relacja do mezo-kenozoicznych
anoksycznych epizodów w oceanie Tetydy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pawe³ MARCINIEC, Piotr NESCIERUK, Wojciech R¥CZKOWSKI, Antoni WÓJCIK, Ziemowit ZIMNAL,
Wojciech GRANOSZEWSKI, Teresa MROZEK: Os³ona przeciwosuwiskowa w Karpatach — system weryfikacji i oceny zadañ .
Izabela KRZAK: Œrodowiskowe uwarunkowania do planu zagospodarowania terenów po KZS „Solvay” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ziemowit ZIMNAL, Pawe³ MARCINIEC: Litotypy glin lodowcowych w strefie maksymalnego zasiêgu l¹dolodu
skandynawskiego miêdzy Dêbic¹ a Jaros³awiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teresa MROZEK, Simone POLI, Simone STERLACCHINI, Les³aw ZABUSKI: Mapa zagro¿enia osuwiskowego
na przyk³adzie obszaru testowego okolic Szymbarku, Beskid Niski — wyniki projektu ALARM (czêœæ pierwsza) . . . . . . . . .
Teresa MROZEK, Piotr NESCIERUK, Wojciech R¥CZKOWSKI, Antoni WÓJCIK, Ziemowit ZIMNAL: Ocena zagro¿enia
osuwiskowego i ograniczanie jego skutków — wyniki projektu ALARM (czêœæ druga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antoni WÓJCIK, Teresa MROZEK, Wojciech GRANOSZEWSKI: Ekstremalne zjawiska osuwiskowe na przyk³adzie
zlewni Bystrzanki, Beskid Niski — wyniki projektu ALARM (czêœæ trzecia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agata DUCZMAL-CZERNIKIEWICZ, Ma³gorzata JUGOWIEC-NAZARKIEWICZ, Andrzej SZYD£O: Granica pliocen/plejstocen
w pelagicznych osadach wêglanowych — rejon wyspy Réunion, zachodni Ocean Indyjski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Janusz SKULICH: Egzotyczne ska³y ekstruzyjne w polskich Karpat fliszowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izabela LASKOWICZ, Katarzyna SOBIK: Programy ochrony œrodowiska jako instrument strategicznego zarz¹dzania œrodowiskiem . . . . . .
Rafa³ PAJ¥K: Wstêpne wyniki badañ i³ów mioceñskich pod k¹tem ich zastosowania jako barier izolacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barbara RADWANEK-B¥K, Teresa MROZEK, Izabela LASKOWICZ, Bogus³aw B¥K: Koncepcja mapy terenów
podwy¿szonego ryzyka naturalnego w skali 1:10 000 (dla terenów górskich i podgórskich). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 33
. . . . . . . 33
. . . . . . . 35
. . . . . . . 35
. . . . . . . 36
. . . . . . . 36
. . . . . . . 37
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

38
39
42
43

. . . . . . . 44

Posiedzenia Naukowe PIG, t. 62 (14), 2006 r.

ZAK£AD KARTOGRAFII GEOLOGICZNEJ

Marek BRZEZIÑSKI, Miros³aw KRAWCZYK, Zofia KRYSIAK: Rzadkie zjawiska glacitektoniczne w rejonie Kanigowa, na tle obrazu geologicznego, pó³nocnej czêœci Wzniesieñ M³awskich (informacja wstêpna)

Wzniesienia M³awskie le¿¹ w pó³nocnej czêœæ Mazowsza. Nale¿¹ one do obszaru starych wysoczyzn polodowcowych i s¹
po³o¿one na po³udnie od maksymalnego zasiêgu l¹dolodu stadia³u g³ównego zlodowacenia wis³y. Przecinaj¹ je zespo³y wniesieñ
okreœlanych jako moreny czo³owe: tzw. moreny m³awskie i moreny ciechanowskie. Ich wiek, a co za tym idzie, tak¿e wiek ostatniego l¹dolodu jaki pokry³ i ukszta³towa³ Wzniesienia M³awskie jest od lat tematem kontrowersji badaczy czwartorzêdu, zw³aszcza zaœ kwestia wkroczenia l¹dolodu wis³y na obszar pó³nocnej czêœci wzniesieñ w czasie stadia³u œwiecia.
Ods³oniêcie w Kanigowie le¿y w obrêbie p³askiej wysoczyzny morenowej w pó³nocnej czêœci Wzniesieñ M³awskich, na
pó³noc od strefy tzw. moren m³awskich. Ods³oniêcie ukazuje profil górnej czêœci czwartorzêdu do g³êbokoœci od kilku do oko³o
20 m od powierzchni, na odcinku d³ugoœci oko³o 150 m ukierunkowanym mniej wiêcej pó³noc–po³udnie.
W profilu wystêpuj¹ 2 kompleksy osadów czwartorzêdowych:
Kompleks dolny zbudowany z mu³ków, piasków oraz ¿wirów i piasków. Zosta³y one ruszone z pierwotnego sedymentacyjnego po³o¿enia i zalegaj¹ obecnie pod k¹tem oko³o 60–75°. Niemal powszechne, w inwentarzu litologicznym kompleksu dolnego
s¹ serie mu³kowe, lub drobno-piaszczyste. W referacie przedstawiono zarówno serie dobrze wysortowanych i warstwowanych
mu³ków spokojnej sedymentacji zbiornikowej jak równie¿ Ÿle wysortowane serie mu³kowe, pochodz¹ce ze sp³ywów do zbiornika
materia³u wstêpnie segregowanego. Pokazano tak¿e osady sp³ywów podwodnych z charakterystycznymi deformacjami synsedymentacyjnymi. Wœród warstwowanych serii mu³kowych stwierdzono wystêpowanie serij ¿wirowych i piaszczysto-¿wirowych
sp³ywów kolizyjnych. W skrajnie po³udniowej czêœci profilu, w kompleksie dolnym wystêpuj¹ warstowowane równolegle ¿wiry i
piaski sto¿ków nap³ywowych. Obecnoœæ wœród nich warstwowanych równolegle, dobrze wysortowanych drobnych piasków oraz
sporadycznie mu³ków, a tak¿e cechy sedymentacyjne serii ¿wirowo-piaszczystych wskazywa³yby na osadzanie subakwalne równie¿ czêœci kompleksu dolnego. Osady kompleksu dolnego powsta³y w proksymalnej czêœci terminoglacjalnego zbiornika jeziornego w bezpoœredniej bliskoœci l¹dolodu. Nie ma obecnie wystarczaj¹cych podstaw do okreœlania wielkoœci tego zbiornika.
Kompleks górny zalega poziomo i niezgodnie na osadach opisanych powy¿ej. Buduj¹ce go osady maj¹ mi¹¿szoœæ od 1,5 do
2,5 m. Rozpoczyna go tzw. warstwa deformacyjna zbudowana z fragmentów osadów kompleksu dolnego, przewarstwionych
miejscami i nieregularnie, osadami gliniastymi o du¿ej zmiennoœci litologicznej. Drobne zaburzenia obecne w tej warstwie s¹ charakterystyczne dla procesów zachodz¹cych w stopie l¹dolodu. Na niej le¿y glina lodowcowa dolna, masywna, o mi¹¿szoœci
dochodz¹cej do 0,5 m. Lokalnie w obrêbie gliny obserwuje siê wyraŸn¹ rozdzielnoœæ, podkreœlon¹ nagromadzeniami zwi¹zków
¿elaza. Powy¿ej gliny lodowcowej le¿¹ bezstrukturalne piaski drobnoziarniste i piaski gliniaste. Deformacje obserwowane w tych
piaskach miejscami maj¹ postaæ du¿ych toczeñców czy te¿ budin, tworz¹c nastêpn¹ strefê deformacji. Obserwuje siê tak¿e sytuacje, w których glina lodowcowa dolna wystêpuje bezpoœrednio pod warstw¹ ¿wirów o strukturze masywnej. Kompleks górny wieñczy glina lodowcowa górna o mi¹¿szoœci do 1,5 m, maj¹ca miejscami cechy gliny sp³ywowej. Rozleg³oœæ zalegania kompleksu
górnego nie jest znana. W badanych przez autorów wyrobiskach le¿¹cych na po³udnie od Kanigowa osady tego kompleksu nie zosta³y dotychczas znalezione.
Na licznych przeŸroczach zaprezentowano przyk³ady wszystkich typów deformacji osadów plejstoceñskich widocznych we
wschodniej œcianie rozleg³ego wyrobiska. Wiêkszoœæ z nich to zaburzenia glacitektoniczne, inne maj¹ cechy sp³ywów grawitacyjnych, up³ynnieñ osadu b¹dŸ struktur z odci¹¿enia. Prezentowane deformacje zosta³y sklasyfikowane pod wzglêdem rozmiaru,
charakteru zniszczenia i genezy. Okreœlono tak¿e przypuszczalne mechanizmy i czynniki odpowiedzialne za przedstawion¹
kinematykê struktur a mianowicie: aktywny posuw lodowca (zwi¹zane z tym tarcie i wsteczne wleczenie warstw), ciœnienie porowe wód (u³atwiaj¹ce powstanie drobnych struktur zniszczeniowych, zeœlizgów itp.), odprê¿enie górotworu (wskutek ust¹pienia
l¹dolodu, erozji usuwaj¹cej nadk³ad i/lub ruchów neotektonicznych). Omówiono szczegó³owo geometriê i charakter fa³dów glacitektonicznych widocznych w ods³oniêciu. Na podstawie analizy mezostrukturalnej i w odniesieniu do szerszego t³a geologiczne-
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go regionu, zaproponowano wstêpny model kinematyczny dla osadów zdeformowanych glacitektonicznie widocznych w odkrywce Kanigowo. Jest to model wielkoskalowego odk³ucia cylindrycznego.
Ods³oniêcie w Kanigowie mo¿e pos³u¿yæ do wyjaœnienia kontrowersji dotycz¹cych wieku najm³odszego l¹dolodu jaki pokry³
pó³nocne Mazowsze i ukszta³towa³ powierzchniê terenu. Autorzy z³o¿yli projekt opracowania, które powinno wyjaœniæ wszystkie
te niejasnoœci.

W dyskusji brali udzia³: A. Ber, K. Krupiñski, T. Krzywicki, W. Morawski, E. Szynkaruk i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 31 marca 2005 r.

Dariusz GA£¥ZKA, Marcin ¯ARSKI: Zastosowanie urz¹dzeñ GPS w kartografii geologicznej

Tematem referatu by³o omówienie zastosowania urz¹dzeñ GPS w pracach kartograficznych realizowanych w Zak³adzie Kartografii Geologicznej.
System nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System) - formalna nazwa NAVSTAR (Navigation Satellite Timing
And Ranging Global Positioning System) umo¿liwia precyzyjne wyznaczenie po³o¿enia punktów. System sk³ada siê z 24 satelitów rozmieszczonych na 6 orbitach, g³ównej stacji nadzoru, stacji monitoruj¹cych oraz ogólnodostêpnych odbiorników obs³ugiwanych przez u¿ytkowników systemu.
GPS znajduje czêsto zastosowanie w systemach informacji przestrzennej, ostatnio coraz szerzej w pracach kartograficznych
prowadzonych w Pañstwowym Instytucie Geologicznym.
Zasada dzia³ania systemu opiera siê na pomiarze odleg³oœci pomiêdzy satelit¹, który porusza siê po œciœle wyznaczonej orbicie
a odbiornikiem. Znana odleg³oœæ od satelity lokuje odbiornik na sferze o promieniu równym zmierzonej odleg³oœci. Znana odleg³oœæ od dwóch satelitów lokuje odbiornik na okrêgu bêd¹cym przeciêciem dwóch sfer. Kiedy odbiornik zmierzy odleg³oœæ od
trzech satelitów, istniej¹ tylko dwa punkty, w których mo¿e siê on znajdowaæ. Jeden z tych punktów mo¿na wykluczyæ jako znajduj¹cy siê zbyt wysoko lub poruszaj¹cy siê zbyt szybko i w ten sposób wyznaczyæ swoj¹ pozycjê. Nale¿y tylko poznaæ odleg³oœæ
od satelitów emituj¹cych bardzo s³abe sygna³y (o mocy zbli¿onej do szumu t³a), i to z centymetrow¹ dok³adnoœci¹. Dokonuje siê
tego poprzez pomiar opóŸnienia sygna³u odebranego z poszczególnych satelitów. Odbiornik GPS dysponuje w³asnym zegarem
kwarcowym dlatego wyznaczanie godziny z dok³adnoœci¹ do nanosekund odbywa siê poprzez odbieranie sygna³u nie od trzech, a
od co najmniej czterech satelitów. Mo¿na wówczas wyliczyæ zarówno rzeczywisty czas, jak i po³o¿enie z dok³adnoœci¹ do oko³o
10 m. Pomiary bez u¿ycia technologii ró¿nicowej s¹ obarczone du¿ym b³êdem. Wielkoœæ b³êdu jest trudno przewidywalna; równie¿ technologie uœredniania staj¹ siê w miarê skuteczne (5–7 metrów) dopiero przy bardzo d³ugich czasach obserwacji. Dok³adnoœæ standardowa jest wystarczaj¹ca tylko do nawigacji, dlatego wymyœlono metodê obejœcia problemu zak³ócania sygna³u.
Metod¹ t¹ jest pomiar wzglêdny DGPS: je¿eli ustawi siê odbiornik GPS w ustalonym punkcie, to na skutek zak³ócenia sygna³u
pozycja przez niego wyznaczona bêdzie siê ci¹gle zmieniaæ. Je¿eli obliczymy ró¿nicê pomiêdzy zmierzon¹ przez odbiornik pozycj¹, a pozycj¹ rzeczywist¹ odbiornika to otrzymamy tzw. wektor b³êdu. Otrzymane w ten sposób informacje, tzw. dane korekcyjne, odejmuje siê od danych odbieranych przez GPS-y dokonuj¹ce pomiarów w terenie. Uzyskana w ten sposób pozycja jest
tym dok³adniejsza, im bli¿ej znajduj¹ siê baza korekcyjna i odbiornik dokonuj¹cy pomiarów. W odleg³oœci kilkunastu kilometrów
od bazy mo¿na dokonywaæ pomiarów geodezyjnych (dok³adnoœci centymetrowe); do pozosta³ych zastosowañ wystarczy baza
umieszczona w promieniu paruset kilometrów (dok³adnoœæ kilku metrów).
W Polsce s¹ dwie stacje bazowe DGPS — Dziwnów i Rozewie oraz 7 stacji referencyjnych. W dniu 27 wrzeœnia 2004 r. w siedzibie Centrum Badañ Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk zainaugurowa³a dzia³alnoœæ stacja RIMS — jedyna w Europie
Œrodkowo-Wschodniej i jedna z 34 na œwiecie stacja monitoruj¹ca system wspomagania nawigacji satelitarnej EGNOS (dok³adnoœæ oko³o 3 m).
W 2004 roku zosta³o zakupionych ze œrodków w³asnych oraz dotacji KBN oraz w³asnych 8 odbiorników GPS firmy Garmin
(7 GPSMAP76S i 1 GPS60CS) oraz 1 odbiornik firmy Trimble GeoXT. Urz¹dzenie GPSMAP76S jest przenoœnym aparatem o
wymiarach 6,9 ´ 15,7 ´ 3,6 cm, wadze 218 g, zasilanym dwoma bateriami alkalicznymi, charakteryzuj¹cym siê wodoszczeln¹
obudow¹. B³¹d pomiaru jest mniejszy ni¿ 10 m. Ekran wyœwietlacza posiada cztery poziomy szaroœci i jest podœwietlany.
GPSMAP75S posiada 24 MB wewnêtrznej pamiêci umo¿liwiaj¹cej wgrywanie map. Ponadto odbiornik ten posiada elektroniczny kompas i wysokoœciomierz. Przygotowany jest do pracy w trybie ró¿nicowym. Odbiornik GPS60CS wyposa¿ony jest w kolorowy wyœwietlacz oraz wewnêtrzn¹ pamiêæ 56 MB. Odbiornik ten posiada mo¿liwoœæ automatycznego pomiaru wspó³rzêdnych
i uœrednienia wyników. Oba odbiorniki mog¹ zapamiêtywaæ 1000 pozycji geograficznych oraz 50 odwracalnych tras. Odbiorniki
te maj¹ wbudowana mapê drogow¹ Europy oraz bazê lokalizacji miejscowoœci na œwiecie. Na potrzeby u¿ytkowników odbiorników GPS zakupione zosta³y dwa programy: Mapa Polski oraz Fugawi. Ka¿dy GPS firmy Garmin ma wgran¹ Mapê Polski, która
okaza³a siê bardzo pomocna przy kartowaniu geologicznym. Program ten, zainstalowany na komputerze stacjonarnym lub lapto-
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pie, mo¿e stanowiæ bazê archiwaln¹ dla punktów, tras i œladów przegranych z odbiornika GPS. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zaplanowania tras lub punktów w tym programie i przegrania ich do odbiorników GPS. Program Fugawi jest zainstalowany tylko w
komputerach. Nadaje siê bardzo dobrze do archiwizacji danych, przegranych z odbiornika GPS. Najwiêksz¹ zalet¹ tego programu
jest mo¿liwoœæ kalibracji map, planów lub zdjêæ lotniczych. Niezbêdne do kalibracji jest podanie wspó³rzêdnych 3 punktów. W
czasie prac terenowych wykorzystano skalibrowane mapy terenowe w skali 1:25 000, a tak¿e w skali 1:10 000. Po przes³aniu danych z odbiornika GPS do komputera za pomoc¹ programu Fugawi wszystkie wykonane punkty oraz œlady automatycznie lokalizowane s¹ na skalibrowanej mapie. Daje to mo¿liwoœæ uœciœlenia lokalizacji punktów, które zaznaczamy na mapie papierowej w
czasie prac terenowych. B³¹d pomiaru punktu za pomoc¹ odbiornika GPS jest mniejszy ni¿ b³¹d podczas lokalizacji tradycyjnej.
Do ka¿dego punktu pomierzonego odbiornikiem GPS za pomoc¹ „linków” mo¿emy przypisaæ dowoln¹ iloœæ zdjêæ danego punktu
dokumentacyjnego. Zalecane jest dla osób pracuj¹cych w terenie wykonywanie pomiarów wspó³rzêdnych geograficznych punktów za pomoc¹ urz¹dzenia GPS oraz dokumentacji fotograficznej aparatem cyfrowym w celu tworzenia cyfrowej bazy danych,
punktów dokumentacyjnych. Baza ta powinna mieæ mo¿liwoœæ exportu do œrodowiska GISU.
Wykorzystanie profesjonalnego odbiornika firmy Trimble GeoXT (dok³adnoœæ pomiaru rzêdu kilkunastu centymetrów) omówiona zostanie na oddzielnym posiedzeniu naukowym Zak³adu Kartografii Geologicznej.

W dyskusji brali udzia³: Z. Kowalski, W. Gogo³ek, T. Krzywicki i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 19 kwietnia 2005 r.
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Lidia DZIEWIÑSKA, Zdzis³aw PETECKI: Geofizyczne studium stref tektonicznych Huta Szklana–Szamotu³y Inowroc³aw–Gop³o

Zaprezentowane prace interpretacyjne dotycz¹ fragmentu bruzdy œródpolskiej. G³ówna uwaga zosta³a poœwiêcona strefom
s³abo dotychczas rozpoznanym pod wzglêdem geofizycznym. S¹ to po³o¿one wzd³u¿ SW granicy bruzdy strefy Huta Szklana–Szamotu³y i Inowroc³aw–Gop³o, o zmiennych gradientach mi¹¿szoœci i szybkich zmianach facjalnych, zwi¹zanych z synsedymentacyjnymi dyslokacjami. Podstawowym celem interpretacji danych geofizycznych by³o wzbogacenie informacji o budowie
geologiczno-strukturalnej kompleksu permo-mezozoicznego w wymienionych rejonach oraz o jej zwi¹zku z budow¹ tektoniczn¹
pod³o¿a.
Dla rozwi¹zania postawionego zadania zastosowano metodykê kompleksowej interpretacji geofizycznej, wykorzystuj¹c najnowsze wyniki badañ geofizyki powierzchniowej (sejsmika, grawimetria) i otworowej z uwzglêdnieniem parametrów fizycznych ska³.
Du¿¹ czêœæ analizowanych sekcji sejsmicznych stanowi¹ te, opracowane w wersji wspó³czynników odbicia. Transformacja ta
wykorzystuje zwi¹zek wielkoœci i znaku wspó³czynnika odbicia z akustycznymi prêdkoœciami warstwowymi. Przedstawienie
refleksów w tej postaci podnosi rozdzielczoœæ przekroju i w konsekwencji u³atwia wyznaczanie granic sejsmicznych m.in. z przedzia³u utworów cechsztyñskich i podcechsztyñskich, a w przypadku dowi¹zania poprzez prêdkoœæ w otworze, umo¿liwia nawet
przeœledzenie zmian litologicznych w warstwach.
Profile litologiczno-parametryczne otworów: Obrzycko 1 i Objezierze IG 1 (rejon Huta Szklana–Szamotu³y) oraz Byczyna 1,
Konary IG 1, Ciechocinek IG 2 i M³yny 1 (rejon Inowroc³aw–Gop³o) wyznaczaj¹c granice kontrastów prêdkoœci akustycznej pozwoli³y na korelacjê stratygraficzn¹ danych otworowych i sejsmicznych.
Analiza zmian mi¹¿szoœci poszczególnych kompleksów geologicznych i wzajemnego u³o¿enia warstw oraz wp³ywu
zmiennoœci facjalnych i deformacji tektonicznych na obraz sejsmiczny, zosta³a zilustrowana interpretacj¹ wybranego fragmentu
przekroju sejsmicznego z rejonu antykliny Radziejowa, opracowanego w wersji wspó³czynników odbicia, odzwierciedlaj¹cych litologiczne i tektoniczne zmiany wzd³u¿ przekroju. Porównanie wyników w niecce mogileñsko-uniejowskiej i na wale kujawskim
wskazuje na odmienne warunki sedymentacji kompleksu utworów jurajskich, a zw³aszcza jury górnej. Przedstawiony przyk³ad
wskazuje, i¿ interpretacja przekrojów sejsmicznych opracowanych w wersji wspó³czynników odbicia, dostarcza informacji do
analizy mi¹¿szoœci i charakteru poszczególnych warstw, pod k¹tem zmian warunków osadzania (sedymentacja), oraz o zmianach
facjalnych, a tak¿e umo¿liwia wykrywanie niestrukturalnych pu³apek (strefy wyklinowañ) z³ó¿ bituminów. W obrêbie permu zosta³a przeœledzona strefa o odmiennym charakterze (bez przewarstwieñ) prawdopodobnie nale¿¹ca do soli kamiennej.
Interpretacja sejsmiczna w utworach podcechsztyñskich zosta³a przeprowadzona ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób u³o¿enia refleksów w paleozoicznych osadach podcechsztyñskich i istnienie w ich obrêbie odmiennych planów strukturalnych
w stosunku do nadk³adu. W utworach podcechsztyñskich zaobserwowane zosta³y fragmenty granic sejsmicznych, które tworz¹
grupy fal o ró¿nych k¹tach upadu, podkreœlaj¹c niezgodnoœci planów strukturalnych pod³o¿a cechsztynu i nadk³adu. Wystêpuj¹
one np. w obszarze po³o¿onym miêdzy strukturami Strzelna i Gop³a, w rejonie znanej wg³êbnej strefy dyslokacyjnej Wyrzyska,
czy te¿ w okolicy otworu Ciechocinek IG 1, a przede wszystkim rowów tektonicznych Gop³a i Szamotu³.
Ze wzglêdu na czêsty brak jednoznacznych rejestracji sejsmicznych w strefach zaburzonych tektonik¹ soln¹ oraz poni¿ej
sp¹gu cechsztynu, do interpretacji wykorzystane zosta³y w szerokim zakresie mapy anomalii grawimetrycznych. Opracowanie
map zosta³o poprzedzone doborem w³aœciwych parametrów cyfrowego przetwarzania z uwzglêdnieniem rozpoznania budowy
geologicznej w ró¿nych przedzia³ach g³êbokoœciowych. Przetwarzanie anomalii grawimetrycznych mia³o na celu rozpoznanie
elementów wg³êbnej budowy geologicznej i przeœledzenie g³ównych kierunków strukturalnych kompleksu cechsztyñsko-mezozoicznego i pod³o¿a cechsztynu w badanych rejonach.
W interpretacji danych grawimetrycznych istotne znaczenie mia³o wyznaczenie stref maksymalnych gradientów poziomych
dla map lokalnych anomalii grawimetrycznych jak i map anomalii regionalnych oraz okreœlenie ich trendów. Maksima gradientu
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poziomego wystêpuj¹ bezpoœrednio nad pionowymi kontaktami separuj¹cymi ska³y o ró¿nych gêstoœciach, którym mog¹ odpowiadaæ uskoki lub kontakty litologiczne.
Wyniki kompleksowej interpretacji danych sejsmicznych i grawimetrycznych pod k¹tem wyznaczania elementów nieci¹g³oœci tektonicznych i zwi¹zku budowy permomezozoiku z tektonik¹ jego pod³o¿a zosta³y zaprezentowane na odpowiednich
mapach wynikowych. Sejsmiczno-grawimetryczne szkice wybranych elementów strukturalno-tektonicznych kompleksu cechsztyñsko-mezozoicznego i g³êbszego zawieraj¹ informacje m.in. o kierunkach przebiegu nieci¹g³oœci tektonicznych, o nagromadzeniach soli w osadach cechsztyñskich czy te¿ o strukturze kompleksu utworów podcechsztyñskich.
Strefa Szamotu³ ma charakter rowu tektonicznego o kierunkach NW–SE i NNW–SSE a miejscami nawet N–S. Poprzeczne uskoki rozbijaj¹ j¹ na poszczególne, poprzesuwane wzglêdem siebie fragmenty. Struktura Gop³a posiada kierunek zbli¿ony do N–S.
Charakter budowy struktur solnych Gop³a i Szamotu³ wykazuje du¿o podobieñstw. Wzrosty mi¹¿szoœci okreœlonych ogniw
jury czy te¿ kredy w kierunku osi tych struktur œwiadcz¹, ¿e w tych okresach czasu by³y to strefy obni¿one — rowy, które póŸniej
w stadium inwersji zosta³y wykorzystane przez przebicia soli. Skala zjawiska i stopieñ przebicia soli s¹ wiêksze w przypadku
struktury Gop³a, w rejonie Szamotu³ s¹ to lokalne intruzje.
W œwietle uzyskanych wyników obraz tego ostatniego elementu na dotychczasowych mapach tektonicznych, zak³adaj¹cy czêœciowe przebicie osadów mezozoicznych przez diapiry solne na prawie ca³ej swej rozci¹g³oœci, wymaga weryfikacji i uœciœleñ.
Analiza przekrojów sejsmicznych wskazuje, ¿e struktura Szamotu³ nie jest diapirem solnym na ca³ej swej d³ugoœci. W centralnej
czêœci przebicie soli jest najwiêksze, na po³udniu mniejsze, a na pó³nocy intruzje solne maj¹ charakter tylko lokalny.
Powstaniu rowu Szamotu³ towarzyszy³ przep³yw soli w pod³o¿u, od strefy tworzenia siê rowu w kierunku SWW, prowadz¹cy
do powstania wa³u solnego Mê¿yk–Obrzycko–Szamotu³y. Proces wyciskania soli mia³ miejsce równie¿ w przypadku rowu
Gop³a.
System poduszek solnych o kierunku NW–SE po³o¿ony w strefie Mê¿yk–Obrzycko–Szamotu³y stanowi nowo wyinterpretowany element strukturalny. Wyniki badañ geofizycznych i geologicznych sugeruj¹, ¿e ma on przed³u¿enie na SE i NW tworz¹c
d³ugi wa³ solny. W ten sposób wyniki przeprowadzonej analizy modyfikuj¹ SW granicê wystêpowania struktur solnych w tym obszarze badañ.
Koncepcja udzia³u si³ rozci¹gaj¹cych wyjaœnia powstanie i rozwój rowów. Tensyjne naprê¿enia w mezozoiku wi¹¿¹ siê z reaktywowaniem g³êboko zakorzenionych stref nieci¹g³oœci tektonicznych o starszych za³o¿eniach.
Analiza maksimów gradientu poziomego regionalnych anomalii grawimetrycznych podkreœla blokowy uk³ad budowy
pod³o¿a oraz ujawnia, obok wystêpuj¹cych dwóch znanych g³ównych kierunków strukturalnych WNW–ESE oraz NW–SE, nowy
kierunek wg³êbnych nieci¹g³oœci, o przebiegu zbli¿onym do po³udnikowego. Ten ostatni tworz¹ poprzesuwane wzglêdem siebie
odcinki, rozdzielaj¹ce wyniesione i obni¿one bloki strukturalne. Uk³ad refleksów w utworach podcechsztyñskich w tych rejonach
potwierdza to zró¿nicowanie. Obserwowane dyslokacje maj¹ prawdopodobnie za³o¿enia w g³êbokim pod³o¿u. Œwiadcz¹ o tym
wyniki g³êbokich badañ refleksyjnych otrzymane wzd³u¿ profili GB2 i GB2B. Wyznaczone paleozoiczne elementy tektoniczne
wskazuj¹ na istnienie wg³êbnych nieci¹g³oœci o trendzie zbli¿onym do po³udnikowego. Wp³yw tektoniki o kierunku N–S zaznacza siê równie¿ w obrazie strukturalno-tektonicznym póŸniejszych utworów. Rozmieszczenie struktur solnych, w tym Gop³a i
Szamotu³, naœladuje uk³ad uskoków pod³o¿a.
Kompleksowa interpretacja wskazuje, i¿ wypiêtrzenia (podniesienia) w pod³o¿u podcechsztyñskim s¹ umiejscowione w
pobli¿u wyinterpretowanych wg³êbnych linii nieci¹g³oœci tektonicznych o kierunku przebiegu zbli¿onym do po³udnikowego,
uk³adaj¹c siê w systemy o tym samym kierunku przebiegu.

W dyskusji brali udzia³: A. Feldman-Olszewska, S. Wybraniec, J. Gutowski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 8 czerwca 2005 r.
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Anna PI¥TKOWSKA, Zbigniew KOWALSKI, Magdalena CZARNOGÓRSKA: Nowe metody teledetekcyjne w badaniach geologicznych na przyk³adzie GZW, rejon Sosnowca

W 2002 roku Komisja Europejska oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) powo³a³y wspólnie forum konsultacyjne dotycz¹ce globalnego monitoringu œrodowiska oraz jego bezpieczeñstwa (Global Monitoring for Environment and Security —
GMES) z wykorzystaniem sztucznych satelitów oraz systemów naziemnych.
Terrafirma, jako jedno z 10 konsorcjów powo³ane w celu koordynacji planów wk³adu ESA do programu GMES, d¹¿y do zorganizowania i wdro¿enia ogólnoeuropejskiego serwisu dotycz¹cego ruchów masowych takich jak: osuwiska, aktywnoœæ tektoniczna, aktywnoœæ sejsmiczna, dzia³alnoœæ górnicza. Serwis obejmowaæ bêdzie identyfikacjê, ocenê, oraz monitoring przemieszczeñ ziemi, które stanowi¹ zagro¿enie dla obszarów zurbanizowanych.
Ostatnie dwa lata przynios³y szybki rozwój interferometrii radarowej. Nowa metoda interferometrycznego przetwarzania
zobrazowañ radarowych (PSinSAR — Permanent Scatterer Interferometry) zastosowana w projekcie, pozwala na okreœlenie
przemieszczeñ z dok³adnoœci¹ do 1 milimetra. Technika PSinSAR polega na analizie przemieszczeñ punktów kontrolnych
bêd¹cych dobrymi reflektorami dla zakresu mikrofalowego.
Projekt Terrafirma podzielony jest na 3 fazy obejmuj¹ce okres: dwu, trzy i piêcioletni. Pierwsza faza projektu, która rozpoczê³a siê w
2003, obejmowa³a zorganizowanie serwisu PSinSAR, promocjê przedsiêwziêcia oraz wypracowanie strategii dalszego dzia³ania. W
efekcie wybrano do analizy radarowej 186 miast europejskich oraz dla 18 z nich wykonano bazy danych PSinSAR (w tym dla obszaru
zwanego umownie „Sosnowiec” obejmuj¹cego pó³nocno-wschodni¹ czêœæ Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego).
Pierwsze wyniki analizy obszaru „Sosnowca” s¹ niezwykle interesuj¹ce. Dane z pomiarów wskazuj¹ na obni¿enia w granicach
kilku milimetrów rocznie, czêsto zaledwie 1–2 mm. Tak ma³e wartoœci sugeruj¹, ¿e nie s¹ to obni¿enia powodowane osiadaniem
terenu na skutek podziemnej eksploatacji. Tylko oko³o 1% pomiarów wykazuje wartoœci w granicach 1–2 cm, które mog¹ byæ
skutkiem eksploatacji wêgla, aczkolwiek to równie¿ nie s¹ zbyt wysokie wartoœci. Na obszarach objêtych eksploatacj¹, do rzadkoœci nie nale¿¹ osiadania rzêdu 10–20 cm, a zdarzaj¹ siê równie¿ wiêksze, w granicach kilkudziesiêciu centymetrów. W skali regionalnej stwierdzona zbie¿noœæ rozmieszczenia obszarów obni¿onych z uk³adem strukturalnym utworów karbonu jest zbyt oczywista by mog³a byæ przypadkowa. Trudno jednak jednoznacznie okreœliæ, jakiego rodzaju jest to zwi¹zek i jaka jest jego geneza. Wyniki pomiarów wskazuj¹, ¿e osiadaniu ulegaj¹ obszary struktur synklinalnych oraz obszary w skrzyd³ach zrzuconych dwóch du¿ych uskoków. Niew¹tpliwie oba uskoki maj¹ce genezê waryscyjsk¹ i zosta³y odm³odzone w czasie ruchów alpejskich (oba maj¹
trias w skrzydle zrzuconym). Mo¿e to œwiadczyæ o istnieniu ruchów neotektonicznych. Jednak postawienie takiej tezy wydaje siê
doœæ ryzykowne i przedwczesne.
Interesuj¹cy jest fakt, ¿e tereny obni¿one wystêpuj¹ wy³¹cznie na obszarach eksploatacji wêgla, a jednoczeœnie s¹ zbyt ma³e,
aby odzwierciedlaæ rzeczywiste osiadania poeksploatacyjne. Wydaje siê wiêc, ¿e na terenach poeksploatacyjnych wystêpuj¹ niewielkie ruchy obni¿aj¹ce, wykorzystuj¹ce strukturê utworów karboñskich, tzn. nachylenie warstw oraz strefy odm³odzonych uskoków. Fakt ten mia³by podstawowe znaczenie dla mo¿liwoœci prognozowania procesów osiadania terenu na obszarze podziemnej dzia³alnoœci górniczej na podstawie radarowych danych interferometrycznych.
Metoda satelitarnej interferometrii radarowej (PSinSAR) jest niezwykle obiecuj¹ca z uwagi na mo¿liwoœæ d³ugookresowej obserwacji i analizy deformacji tektonicznych oraz ruchów powierzchniowych na znacznym obszarze.
Pomiary uzyskane w wyniku jej zastosowania dostarczaj¹ informacji o powolnych ruchach powierzchni terenu zwi¹zanych z
osiadaniami ró¿nego typu, zjawiskami tektonicznymi, powierzchniowymi ruchami masowymi itp.
Metoda ta mo¿e staæ siê w przysz³oœci jednym z podstawowych narzêdzi stosowanych do systematycznego monitoringu ruchów na powierzchni terenu.
W drugim etapie projektu, który zosta³ zapocz¹tkowany jesieni¹ 2005 roku, przewiduje siê wykonanie bazy danych PSinSAR
po³udniowej czêœci Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (tzw. „Tychy”) oraz Legnicko-G³ogowski Okrêg Miedziowy.
W dyskusji brali udzia³: M. I. Waksmundzka, W. Dymowski, W. Szczygielski, St. Doktór i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 7 grudnia 2005 r.
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Zbigniew CYMERMAN: Tektonika p³yt w ujêciu Trurnita

Na posiedzeniu przedstawiono za³o¿enia geotektonicznego modelu niemieckiego geologa Trurnita z lat 80-tych ubieg³ego
wieku. Model ten prezentowano na kilkunastu odczytach, a tak¿e opublikowano w kilku publikacjach i kilkunastu abstraktach
konferencyjnych. Trurnit wprowadzi³ nowy aspekt dynamiczny dla teorii p³yt — przemieszczanie ku E kszta³tu (ale nie skorupy!)
Pacyfiku wzglêdem skorupy ziemskiej. Sekwencje ofiolitowe wyznaczaj¹ œlad migruj¹cego ku E kszta³tu Pacyfiku. Geolog ten
zdefiniowa³ pojêcie Pangei jako synonimu ca³ej skorupy kontynentalnej oraz Tetydy — jako odpowiednika wspó³czesnego Pacyfiku. Strefy subdukcji rozmieszczone wokó³ Pacyfiku, regionu karaibskiego i strefy œródziemnomorskiej oddzielaj¹ kszta³t Pacyfiku od obszarów kontynentalnych (Pangei) z wewnêtrznymi oceanami (atlantyckim, arktycznym i indyjskim). Te ostatnie charakteryzuj¹ siê pasywnymi brzegami kontynentów.
W modelu Trurnita przyjêto:
1. Przemieszczanie ku E kszta³tu Pacyfiku (Tetydy);
2. Zasadê „zamka b³yskawicznego” dla otwierania i zamykania kszta³tu Pacyfiku;
3. Spiralnych (wokó³ biegunów) pasm orogenicznych;
4. Skomplikowane rotacje i roz³amy Pangei wokó³ regionu Antarktydy.
Przemieszczanie ku E kszta³tu Pacyfiku oparto na 5 grupach niezale¿nych obserwacji:
1. Pe³nego cyklu Wilsona (oceanicznego);
2. Rozpoznania dwóch typów subdukcji (marjañski i chilijski);
3. Przyjêcia koncepcji terranów;
4. Przemieszczanie coraz starszych pasm kolizyjnych ku W;
5. Cyklicznoœci procesów orogenicznych w skali globu.
Przemieszczanie ku E kszta³tu Pacyfiku mia³o byæ wywo³ane przemieszczaniem ku W niewspó³œrodkowo po³o¿onej osi obrotu Ziemi wokó³ grawitacyjnego centrum systemu Ziemia-Ksiê¿yc(-S³oñce). Ró¿nica tego niewsp³œrodkowego po³o¿enia osi obrotu Ziemi powoduje, ¿e dolny p³aszcz jest przemieszczany ku E wzglêdem górnego p³aszcza i skorupy, a j¹dro zewnêtrzne bêdzie
mia³o nieco wiêksze prêdkoœci k¹towe ni¿ dolny p³aszcz. Zasada ta zosta³a okreœlona jako tzw. mechanizm przek³adni hipocykloidowej. W wyniku tego mechanizmu powstaje anomalia grawitacyjna w dolnym p³aszczu, ponad któr¹ przemieszczane s¹ ku E,
wzglêdem skorupy ziemskiej, kszta³t Pacyfiku jak i poszczególne etapy cyklu Wilsona (ryft wschodnioafrykañski, Morza Czerwonego, Atlantyku, Pacyfiku i kolizyjny). Ca³kowite przemieszczanie wokó³ osi ziemskiej zajmuje oko³o 200–250 mln lat (ca.
16 cm/rok lub 0,44 mm/dzieñ). Dryft ten wywo³uje tzw. globalny megacykl tektoniczny.
W modelu Trurnita kontynenty migruj¹ ku W wokó³ obrze¿y kszta³tu Pacyfiku na N i S od równika. W wyniku ich kolizji na
W Pacyfiku, dochodzi w sposób ci¹g³y do akrecji kolejnych segmentów do pasm kolizyjnych. Trurnit wprowadzi³ model tzw.
zamka b³yskawicznego dla przemieszczanego kszta³tu Pacyfiku — ryftogenezy na jego E peryferiach (otwieranie zamka) i kolizji
na jego W krañcach (zamykanie zamka). W ten sposób coraz starsze pasma orogeniczne pozostaj¹ na jego W peryferiach. Na
pó³kuli pó³nocnej taka strefa orogeniczna rozwija³a siê od permu w formie spirali prawie 1 i 1/3 razy wokó³ kratonicznego j¹dra
Laurazji. Boczny wzrost kontynentów odbywa³ siê poprzez cykliczne zjawiska orogeniczne. Na pó³kuli N powstanie pasma waryscyjskiego poprzedza³o rozwój pasma alpejskiego, permska kolizja na Uralu wyprzedza³a III-rzêdow¹ kolizjê Iranidów, a orogeneza indonezyjska (trias) — neogeñsk¹ kolizjê w Himalajach.
Kontynenty z obszaru œródziemnomorskiego, które wczeœniej kolidowa³y sekwencyjnie na zachodzie Pacyfiku rozdzielaj¹ siê
ponownie. Proces ten powoduje, ¿e brzegi N wczeœniejszych po³udniowych kontynentów przyrastaj¹ do kontynentów na pó³kuli
pó³nocnej na ogó³ w formie terranów tektonostratygraficznych. Terrany migruj¹ na N wokó³ zamykanych obrze¿y kszta³tu Pacyfiku. NE brzegi Pacyfiku o typie kordyliery na pó³kuli N od permu przechodz¹ w typ ³uku wyspowego, znany z NW brzegów Pacyfiku. W tym samym czasie (od permu) kontynenty na pó³kuli S rotuj¹ zgodnie z ruchem zegara o oko³o 120° wokó³ okolic bieguna
po³udniowego. SE brzeg Pacyfiku (typ andyjski) przypuszczalnie rozwija³ siê z pasywnych brzegów typu zachod-
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nioafrykañskiego i przechodzi³ w typ kolizyjny na zachodzie Pacyfiku. SW brzeg Pacyfiku, o typie ³uku wyspowego, ewoluowa³
prawdopodobnie z pasywnego typu pó³nocno-afrykañskiego lub zachodnio-antarktycznego z dryftem fragmentów po³udniowej
spirali pasm kolizyjnych. G³ówna ich czêœæ migrowa³a jednak wokó³ Pacyfiku ku N, tworz¹c starszy spiralny pas orogeniczny z
licznymi terranami. Wielkoskalowe ruchy przesuwcze wystêpowa³y wzd³u¿ przebiegu spiralnych stref kolizyjnych na obszarze
Pangei i wzd³u¿ brzegów dryfuj¹cej p³yty Pacyfiku. Ruchy te i akrecja „mieszaniny” terranów to czynniki wywo³uj¹ce komplikacje globalne. Przyk³adem takich komplikacji jest pasmo appalachijsko-kaledoñskie, nie powsta³e w wyniku zak³adanego zamkniêcia Oceanu Proto-Atlantyckiego (Iapetusa), ale uznane za fragment póŸnoproterozoicznej do œrodkowopaleozoicznej spirali
kolizyjnej Po³udniowej Pangei. Ta starsza (przed permska) spirala powsta³a na pó³kuli S i wyznaczaæ ma œlad migruj¹cego ku E
kszta³tu paleozoicznego Pacyfiku lub Oceanu Iapetus.
Scharakteryzowano krótko wydzielone przez Trurnita ró¿ne typy oceanów, brzegów kontynentalnych, kontynentów i ich fragmentów. Trurnit przyzna³, ¿e wiêkszoœæ kontynentalnej skorupy to gigantyczne „puzzle”! W modelu Trurnita historia Ziemi zosta³a podzielona na alternuj¹ce cykle wzrostu Pó³nocnej Pangei i synchronicznego roz³amu Po³udniowej Pangei oraz cykle wzrostu Po³udniowej Pangei i roz³amu Pó³nocnej Pangei. Na pó³kuli, gdzie dochodzi³o do wzrostu Pangei, pasmo kolizyjne rozwija siê
progresywnie na W i ju¿ poza migruj¹cym ku E kszta³tem skrzyde³ Pacyfiku wokó³ j¹der kratonicznych w formie dwóch spiralnych pasm orogenicznych. Kiedy jedna spirala siê rozrasta³a, kosztem starszej spirali orogenicznej, to jednoczeœnie dochodzi³o do
dezintegracji spirali na przeciwnej pó³kuli.
W czasie odczytu nawi¹zywano do najnowszych publikacji, odnosz¹cych siê do kluczowych zagadnieñ w modelu Trurnita.
Bercovici (2003) zak³ada³ mechanizm sprzê¿enia zwrotnego czyli — tektonika p³yt ma byæ generowana przez dynamikê p³aszcza
i odwrotnie, z wa¿nym efektem os³abienia œcinania w litosferze z tzw. zakleszczonymi poœlizgami. Wnêtrze Ziemi jest niestabilne
grawitacyjnie, co przypomina nieco zasadê hipocykloidowej przek³adni Trurnita. Pewne elementy z tej zasady mo¿na odnaleŸæ w
pracach Andersona (2000, 2002), który uwa¿a³, ¿e budowa litosfery niekoniecznie odzwierciedla obraz pr¹dów konwekcyjnych w
p³aszczu. Anderson przyj¹³ model tzw. uwarstwionej konwekcji, która zak³ada, ¿e konwekcja w górnym p³aszczu mo¿e byæ kierowana tektonik¹ p³ytow¹. Pozosta³a czêœci p³aszcza mo¿e mieæ pr¹dy konwekcyjne w zupe³nie odmiennym stylu. Systemy dynamiczne wnêtrza Ziemi musz¹ obejmowaæ zasadê minimalizacji (ekonomizacji) pracy (minimalnej energii, entropii, obszaru, naprê¿enia i pracy), co prowadzi do samoorganizacji dynamiki ca³ego globu. Zasada ta ma kontrolowaæ kszta³ty i liczbê p³yt. Anderson (2002) zak³ada³, ¿e podstawowy stan tektoniki p³ytowej na homogenicznej planecie to 12 p³yt litosfery, a jednak w przypadku Ziemi mamy tylko 7 du¿ych p³yt, zajmuj¹cych prawie 94% jej powierzchni. Gordon (2000) opowiedzia³ siê za 20 p³ytami
litosfery z szerokimi strefami deformacji. Murphy i Nance (2003) rozpatruj¹c cykl Wilsona, wydzielili dwa typu ruchów litosfery:
ekstrowersjê (ruch na zewn¹trz) z przyk³adem Gondwany i introwersjê (ruch do wewn¹trz), jak w przypadku Pangei.
Próba korelacji procesów orogenicznych z ruchami p³yt litosfery jest nadal skomplikowana z powodu wci¹¿ niewielkiego postêpu wiedzy o powstaniu orogenów. Rosenbaum i inni (2002) opisuj¹ fluktuacje w ruchach p³yt w Alpach i strefie œródziemnomorskiej. Po epizodzie kolizyjnym w czasie orogenezy alpejskiej (mastrycht-paleocen) dosz³o tam do gwa³townego spowolnienia
ruchów p³yt w miocenie, co doprowadzi³o do ekstensji w basenach za³ukowych. Ostatnie rekonstrukcje strefy Tetydy (np. Hall,
2002; Stampfli i Borel, 2002) przyjmuj¹ du¿¹ liczbê allochtonicznych terranów podczas orogenezy alpejskiej. Wiele z nich to niezale¿ne mikrop³yty oderwane od p³yt macierzystych, podczas za³ukowej ekstensji, dryfuj¹ce i koliduj¹ce z s¹siednimi kontynentami. Przypomina to pewne elementy z modelu Trurnita. Analiza globalnego bud¿etu energii Ziemi (Tanimoto i Okamoto, 2002)
wskazuje, ¿e trzêsienia Ziemi wywo³uj¹ zmiany w stanie energii potencjalnej jej wnêtrza, poniewa¿ permanentnie generuj¹ deformacje wertykalne w polu grawitacyjnym. Regiony poddane ekstensji, trac¹ energie potencjaln¹; obszary kompresji zyskuj¹ tê
energiê. Reasumuj¹c, stwierdzono, ¿e globalny model Trurnita, nie doczeka³ siê ¿adnej polemiki ani te¿ nie by³ cytowany w literaturze. Jednak, ten „zapomniany przebój” tektoniki p³ytowej z lat 80-tych ma wiele elementów, które w œwietle nowych danych
wymagaj¹ co najmniej ich ponownego rozpatrzenia.

W dyskusji brali udzia³: W. Bobiñski, S. Cwojdziñski, A. Ihnatowicz, W. Kozdrój, K. Seifert, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 18 stycznia 2005 r.

Zbigniew CYMERMAN: Czy granaty rotuj¹?

Na posiedzeniu przedstawiono jeden z najbardziej dyskutowanych problemów w geologii strukturalnej w ostatnim 20-leciu,
jakim jest zagadnienie rotacji lub braku rotacji granatów. Pre-, syn- i post-tektoniczne (kinematyczne) inkluzje (= wewnêtrzna foliacja — Si) w porfiroblastach lub poikiloblastach m.in. granatów w relacji do foliacji zewnêtrznej — Se (w otaczaj¹cym je matriks) znane s¹ jako narzêdzie analizy mikrostrukturalnej ju¿ od pocz¹tku lat 60-tych ubieg³ego wieku (np. Zwart, 1961, 1963;
Spry, 1962). Tradycyjny pogl¹d na to, ¿e inkluzje (wrostki) g³ównie tlenków Fe i Ti, mik, skaleni, piroksenów, amfiboli, a tak¿e
kwarcu, wêglanów i dystenu w porfiroblastach, zapisuj¹ historiê koaksjalnej (nierotacyjnej) deformacji, a skrzywione, zafa³dowa-
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ne i sigmoidalne inkluzje — deformacje niekoaksjalne (rotacyjne), podwa¿ono w szeregu prac Bella i wspó³pracowników na
pocz¹tku lat 80-tych ubieg³ego stulecia. Od tego czasu rozpocz¹³ siê burzliwy spór o to, czy granaty rotuj¹ podczas deformacji, czy
te¿ nie, a s¹ jedynie „obrastane” przez coraz m³odsze strefy marginalne, tworz¹c tzw. strukturê „millipede”. Struktura ta jest faktycznie utworzona przez helicytowe (inaczej okreœlane jako spiralne, œrubowe lub w formie toczonej kuli œniegu) wrostki w granacie tworz¹ce foliacjê wewnêtrzn¹ Si.
Asymetrycznoœæ skrzywionych inkluzji, czyli zafa³dowania Si wyznacza zwrot œcinania prostego, a orientacja foliacji Si
wzglêdem foliacji Se w matriksie zapisuje totaln¹ rotacjê lub odkszta³cenie ze œcinania. Do takiego zapisu dochodzi, poniewa¿ w
tym czasie synchronicznie wzrasta porfiroblast. Stopieñ odkszta³cenia porfiroblastu jest prawdopodobnie zwi¹zany z gradientami
chemicznymi, bêd¹cymi wynikiem rozpuszczania pod ciœnieniem i chemicznej mobilnoœci roztworów. Epizodyczny wzrost porfiroblastu móg³ byæ wywo³any fluktuacjami w sk³adzie fluidu wokó³ porfiroblastu w miarê jego wzrastania w wyniku deformacji.
Bell uzna³ takie nieci¹g³oœci sk³adu chemicznego za dowód deformacji nierotacyjnej, podczas epizodycznego wzrastania porfiroblastów granatu. Geologicznie prawdopodobne s¹ wariacje w tempie wzrostu rotuj¹cych porfiroblastów, przeciwnie porfiroblastów pozostaj¹cych stacjonarnymi podczas deformacji niekoaksjalnej.
Omówiono skrótowo ramy kinematyczne odnosz¹ce siê do ró¿nych typów œcinania (prostego, czystego i ogólnego), a tak¿e
scharakteryzowano takie parametry jak Wn (kinematyczna liczba wirowatoœci, inaczej stopieñ rotacyjnoœci ruchu), czy An (kinematyczna liczba dylatacji, inaczej okreœlana jako tempo zmian objêtoœci/obszaru podczas œcinania). Przedstawiono tak¿e za³o¿enia tzw. przyci¹gacza wiêŸby (fabric attractor) oraz jego przeciwieñstwa, czyli tzw. odpychacza wiêŸby (fabric repulsor) maj¹ce
zasadniczy wp³yw na perturbacje w obrazie ruchu wokó³ granatu.
W serii publikacji T. Bell (od 1985), a potem jego liczni wspó³pracownicy sugerowali, ¿e ogólnie porfiroblasty, w tym przede
wszystkim granaty, nie rotuj¹ i dlatego inkluzje o prostych orientacjach (przebiegach) powsta³y podczas deformacji niekoaksjalnej. Sugestie te, oparto o schemat tzw. porozdzielania deformacyjnego z anastomozuj¹cymi strefami niekoaksjalnego (rotacyjnego) odkszta³cenia wokó³ porfiroklastu oraz domenami koaksjalnej deformacji. Badacze ci przedstawiali g³ównie dowody mikroskopowe, ale tak¿e w skali mapy geologicznej, na wystêpowanie prostych i równoleg³ych inkluzji (Si) w synkinematycznych
porfiroblastach wœród regionalnych stref œcinania podatnego. Wa¿n¹ implikacj¹ tego pogl¹du, by³o stwierdzenie, ¿e porfiroblasty
mog¹ zapisywaæ sta³e orientacje (starsze foliacje Si) ju¿ nie zachowane (zniszczone) przez rozwój m³odszych foliacji Se w otaczaj¹cym je matriksie. Zak³adany model nie rotuj¹cych porfiroblastów granatów zbli¿ony jest do rozwoju dyferencjalnego kliwa¿u
krenulacyjnego z sekwencyjnym rozwojem nowej generacji kliwa¿u i jego fazowego narastania podczas wzrostu porfiroblastu
granatu. Proces ten prowadzi do „obrastania” porfiroblastu granatu przez coraz m³odsze strefy marginalne, prowadz¹ce do utworzenia tzw. struktury „millipede”. Struktura ta jest utworzona przez helicytowe wrostki w granacie tworz¹ce foliacjê Si o zmiennej
orientacji, na przemian prawie pionowej lub subhoryzontalnej. Taki „schodowy” obraz foliacji Si w granatach, doprowadzi³ Bella
do t³umaczenia jej powstania jako wyniku zmieniaj¹cych siê orogenez, najpierw konwergencji z horyzontalnym skracaniem i rozwojem prawie pionowej foliacji Si w granatach, a potem ekstensji z horyzontalnym rozci¹ganiem, i formowaniem siê subhoryzontalnej foliacji Si w partiach marginalnych narastaj¹cych porfiroblastów granatów.
Przegl¹d bogatej literatury z tego tematu wskazuje, ¿e spór o rotacje granatów pozostaje nadal nierozstrzygniêty, pomimo licznych nowych prac na ten temat i stosowania coraz bardziej precyzyjnych i wyszukanych metod badawczych. Np. Spiess i in. (2001)
za pomoc¹ analiz SEM przyjêli model narastania porfiroblastów granatu w wyniku wielokrotnych nukleacji i koalescensji oraz rotacji
granic nieodpowiednio zorientowanych granic poszczególnych ziaren. Wyniki nowych prac, m.in. Stallarda i in. (2002), oparte o ró¿ne symulacje numeryczne wykaza³y, ¿e podobna trójwymiarowa geometria spiralnych form granatów, powstaje zarówno w wyniku
deformacji rotacyjnej, jak i nierotacyjnej. Kluczowe znaczenie przy wykszta³ceniu ró¿nych form inkluzji, przy niskiej liczbie Reynolds’a odgrywa parametr k (indeks spojenia porfiroblastu z matriks), gdzie k = 0 odnosi siê do porfiroblastu roz³¹czonego i stacjonarnego w matriks, a k = 1 wskazuje na porfiroblast ca³kowicie spojony z matriks i w ca³oœci rotacyjny.

W dyskusji brali udzia³: W. Bobiñski, A. Ihnatowicz, W. Kozdrój, J. Siemi¹tkowski, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 25 stycznia 2005 r.

Zbigniew CYMERMAN: Ekshumacja ska³ wysokociœnieniowych

W wielu pasmach orogenicznych ods³aniaj¹ siê ska³y wysokociœnieniowe (HP), które by³y pogr¹¿one do g³êbokoœci równych lub g³êbszych ni¿ przeciêtna mi¹¿szoœæ skorupy kontynentalnej (30–40 km), a czasem nawet do g³êbokoœci ponad 120
km, gdzie ciœnienia (P) przekraczaj¹ nawet 3,0 GPa. Od czasu odkrycia coesytu (wysokociœnieniowej, polimorficznej odmiany
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SiO2) w Alpach Szwajcarskich (Chopin, 1984), podobne, cienkie inkluzje HP minera³ów (diamentu i/lub coesytu) w agregatach
granatu, klinopiroksenu i cyrkonu w ska³ach HP i UHP (ultrawysokociœnieniowych) stwierdzono ju¿ w co najmniej 12 strefach
kolizyjnych.
Procesy, które doprowadzi³y do tego, ¿e ska³y HP i UHP (eklogity, ³upki glaukofanowe) dosta³y siê (zosta³y pogr¹¿one) na
tak du¿e g³êbokoœci nie wywo³uj¹ sporów wœród badaczy. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e procesami tymi by³a subdukcja litosfery i (lub) tektoniczne skracanie oraz pogrubianie skorupy, m.in. w nasuniêciach œródkontynentalnych. Trudniej natomiast,
wyt³umaczyæ zjawiska, które spowodowa³y, ¿e ska³y HP i UHP dosta³y siê na powierzchniê Ziemi, czyli mechanizmy ekshumacji ska³ HP i UHP.
Cienkie domeny (pakiety) ska³ HP i UHP s¹ podœcielone i przykryte sekwencjami skalnymi, w których stwierdza siê znacznie
mniejsze wartoœci P. St¹d powstaje pytanie, czy domeny skalne z coesytem i diamentem powsta³y in situ, czy te¿ s¹ to cia³a obce w
niskociœnieniowym (LP) otoczeniu? Powstaje tak¿e kolejne pytanie — jakie mechanizmy ekshumacji i tempa wynoszenia zapobieg³y pe³nej transformacji minera³ów UHP w ich LP odmiany polimorficzne? Niektóre eksperymenty wskazuj¹, ¿e obecnoœæ ju¿
tylko ca 450 ppm p³ynów intragranularnych jest wystarczaj¹ca do ca³kowitej transformacji coesytu w kwarc podczas ekshumacji
ska³ HP i UHP w temperaturach wiêkszych ni¿ 800°C (Zhang i Liou, 1997).
England i Molnar (1990) wydzielili dwa odrêbne pojêcia: „wyniesienie” (uplift) jako ruch pionowy ca³ej skorupy wzglêdem
ram odniesienia (np. geoidy) od „ekshumacji”, czyli przemieszczeñ pionowych ska³ HP i UHP w litosferze, a prowadz¹cych do
wydostania siê tych ska³ na powierzchniê Ziemi. Tempo ekshumacji, czyli tempo wydostania siê ska³ HP na powierzchniê Ziemi
dochodzi do kilkunastu mm/rok. Ekshumacja ska³ HP i UHP wymaga z jednej strony usuniêcia nadk³adu, a z drugiej — transportu
materia³u HP i UHP poprzez nadk³ad a¿ do ich dotarcia do powierzchni Ziemi. Dane geobarometryczne z Alp w po³¹czeniu z
oznaczeniami geochronologicznymi, wskazuj¹, ¿e domeny ze ska³ami UHP w Alpach mog³y byæ wydobyte (ekshumowane)
z g³êbokoœci ponad 100 km w ci¹gu ostatnich 30–40 mln lat. Podobne szybkie ekshumacje ska³ UHP i HP opisano z Himalajów
i Nowej Kaledonii.
Tempo ekshumacji ska³ HP i UHP maleje podczas ich wynoszenia do powierzchni Ziemi. Tempo ekshumacji potwierdzaj¹
dane o historii termicznej tych ska³; zwykle szczyt temperatury osi¹gniêty jest w nich na g³êbokoœci rzêdu 10–30 km z tempem
ekshumacji oko³o 1mm/rok. Szybkoœci te odpowiadaj¹ wartoœciom przemieszczeñ bocznych znanych z tektoniki p³ytowej.
Mechanizmy ekshumacji ska³ HP i UHP wywo³ane s¹ przez 3 czynniki:
1. Si³y lub ruchy zewnêtrzne,
2. Efektami p³ywalnoœci wynikaj¹cymi z kontrastu gêstoœci ska³,
3. Tektonik¹ ekstensyjn¹.
Do mechanizmów ekshumacji ska³ HP i UHP wywo³anych przez si³y zewnêtrzne zalicza siê nastêpuj¹ce modele:
1. Ekspulsji lub ekstruzji,
2. Ekstrakcji (Froitzheim i in., 2003),
3. Uskoków przesuwczych,
4. „P³yniêcia naro¿nikowego” (ang. corner flow) w pryzmie akrecyjnej (Platt, 1986),
5. „P³yniêcia kana³owego” (ang. chanel flow) w pryzmie akrecyjnej (Platt, 1986).
Popularny model ekspulsji zak³ada oderwanie i wyciskanie ska³ HP i UHP w strefie nadsubdukcyjnej w wyniku poziomej
kompresji. Skorupa kontynentalna subdukowana by³a do g³êbokoœci p³aszcza, gdzie dozna³a deformacji i rekrystalizacji. Oderwanie p³yty litosfery (slab breakoff) i wynikaj¹ca st¹d p³ywalnoœæ skorupy kontynentalnej o niskiej gêstoœci jest odpowiedzialna za
powrót ska³ UHP na powierzchniê Ziemi (Liou i in., 1997).
Usuniêcie w dó³ czyli ekstrakcja jest najnowszym mechanizmem ekshumacji ska³ HP i UHP (Froitzheim i in., 2003) zastosowanym dla p³aszczowiny Adula w Alpach Centralnych. Ekstrakcja przykrywaj¹cych ska³ p³aszcza (tworz¹cego klin) w wyniku
ich negatywnej p³ywalnoœci wywo³uje ekshumacje ska³ HP i UHP. Trzy cechy s¹ diagnostyczne dla tego mechanizmu: (1) wystêpowanie dwóch upakowanych szwów oceanicznych z jednostk¹ kontynentaln¹ pomiêdzy nimi; (2) po³o¿eniem jednostki HP poni¿ej dolnego szwu oceanicznego; (3) spadek w wartoœciach P na dolnym szwie oceanicznym.
Do mechanizmów ekshumacji ska³ HP i UHP wywo³anych p³ywalnoœci¹ ska³ nale¿y erozja i izostazja, a zw³aszcza izostatyczne odgiêcie litosfery nad oderwan¹ w strefie subdukcji p³yt¹ litosfery. Jednak procesy erozji mog¹ dotyczyæ wy³¹cznie ekshumacji ska³ HP i UHP po³o¿onych tylko ponad poziom morza. Tempo erozji wynosi zwykle od oko³o 0,001 do prawie 0,5 mm/rok;
rzadko jednak przekracza ono wartoœci 1–5 mm/rok.
Tektonika ekstensyjna (inaczej okreœlana jako denudacja tektoniczna), mo¿e tak¿e przyczyniæ siê znacz¹co do ekshumacji ska³
HP i UHP. Tektonika ta jest spowodowana g³ównie si³ami wywo³anymi kontrastami w elewacji powierzchni Ziemi powsta³ymi po
procesach orogenicznych (post-kolizyjnych). Wydzieliæ mo¿na w grupie mechanizmów ekshumacji ska³ HP i UHP, w wyniku
ekstensji dwa zasadnicze modele: (1) podklejania i pogrubiania tektonicznego prowadz¹cego do ekstensyjnego kolapsu i wycienienia skorupy przez odk³ucia ekstensyjne; (2) ekstensji litosfery w klinach orogenicznych.
Analiza obszernej literatury przedmiotu prowadzi do kilku zasadniczych wniosków:
1. Wspó³czesne tempa ekshumacji ska³ HP i UHP s¹ bardzo zbli¿one do tempa ekshumacji w paleozoicznych pasmach orogenicznych;
2. Procesy ekshumacji wystêpuj¹ zwykle nie póŸniej ni¿ kilkadziesi¹t mln lat po subdukcji;
3. Wœród ró¿nych proponowanych modeli ekshumacji ska³ HP i UHP dominuje dynamika pryzmy akrecyjnej z
wspó³udzia³em procesów erozji;
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4. Spadek w prêdkoœci pionowej podczas ekshumacji ska³ HP i UHP musia³ byæ rekompensowany przemieszczeniami bocznymi, zwi¹zanymi z procesami ekstensji w p³ytszych poziomach litosfery (Duchene i in., 1997).

W dyskusji brali udzia³: H. Awdankiewicz, W. Bobiñski, S. Cwojdziñski, A. Grocholski, W. Kozdrój i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 1 lutego 2005 r.

Zbigniew CYMERMAN: Tektonika masywu suwalskiego

Na posiedzeniu przedstawiono najwa¿niejsze wyniki badañ strukturalnych i kinematycznych masywu suwalskiego wykonane
w czasie realizacji grantu nr KBN 8 T12B 001 21 pt. „Strefy œcinañ a mineralizacje rudne suwalskiego masywu anortozytowego”.
Najwa¿niejszym zadaniem tego projektu badawczego by³o rozpoznanie stref œcinania podatnego w archiwalnych materia³ach
wiertniczych z otworów z suwalskiego masywu anortozytowego. Z³o¿a rud Fe-Ti-V „Krzemianka” i „Udryñ” wchodz¹ w sk³ad
tego masywu, gdzie wykonano 103 otwory w latach 1957–1991, co stanowi ponad po³owê wszystkich otworów nawiercaj¹cych
prekambryjskie ska³y krystaliczne kratonu wschodnioeuropejskiego na obszarze Polski.
Szczegó³owa analiza strukturalna i kinematyczna objê³a ³¹cznie ponad 81 tys. metrów rdzeni w pe³ni zbadanych, 90 otworach i
w 4 kolejnych jeszcze nie w pe³ni zbadanych. Analiza wykonana by³a w ró¿nych ska³ach masywu suwalskiego, g³ównie w anortozytach, norytach, ferrolitach, gabronorytach, leukogabrach, gabrodiorytach, diorytach, granitoidach i pegmatytach; a tak¿e w czarnokitach, enderbitach, gnejsach, migmatytach i granulitach z otoczenia masywu suwalskiego. Mezoskopowa analiza obejmowa³a
przegl¹d materia³u wiertniczego i poszukiwanie struktur powsta³ych w wyniku deformacji rotacyjnej w warunkach podatnych.
Rozpoznanie to obejmowa³o struktury planarne (foliacje magmow¹ i mylonityczn¹, struktury mylonityczne typu S-C, ekstensyjne, asymetryczne pasemka œcinania C’, strefy kataklazy i zbrekcjonowania oraz uskoki i spêkania), linijne (lineacje ziarna mineralnego, uznane za lineacje z rozci¹gania, mylonityczne oraz rysy œlizgowe na uskokach) i bardzo rzadkie — fa³dowe. Osobn¹
grupê stanowi³y wskaŸniki œcinania (asymetryczne porfiroklasty typu s i typu d, struktury typu domina, pasemka œcinania typu C’,
spêkania kulisowe) pozwalaj¹ce wyznaczyæ nie tylko zwrot i kierunek transportu tektonicznego domen strukturalnych, ale tak¿e
wyznaczaj¹ce interwa³y wystêpowania stref œcinania podatnego. Kameralne prace tektoniczne obejmowa³y równie¿ ustalenie
orientacji foliacji magmowej SO i (lub) foliacji mylonitycznej SM w oparciu o studium dokumentacji z³o¿owych i kart otworów.
Umo¿liwi³o to konstrukcje szeregu przekrojów geologiczno-z³o¿owo-strukturalnych z obszarów z³o¿owych „Udryñ” i „Krzemianka” oraz wyci¹gniêcia wniosków o poœredniej orientacji foliacji magmowej SO i (lub) foliacji mylonitycznej SM w oparciu o
pomiary geofizyczne skrzywienia osi otworów.
Analiza ta udokumentowa³a w ska³ach zasadowych masywu suwalskiego rozwój podatnych, nasuniêciowych ³usek i (lub) imbrykacji. Rozpoznano co najmniej 3024 stref œcinania podatnego w 94 otworach masywu suwalskiego. Jednak, liczba ta mo¿e byæ
co najmniej dwukrotnie wy¿sza ze wzglêdu na redukcje rdzeni w czêœci zbadanych otworów. Deformacja rotacyjna doprowadzi³a
do rozwoju ska³ mylonitycznych, silnie zró¿nicowanych pod wzglêdem stopnia intensywnoœci ich wykszta³cenia, jak i mi¹¿szoœci
tych ska³. Na podstawie nowych danych i za pomoc¹ szeregu przekroi geologiczno-z³o¿owo-strukturalnych uda³o siê okreœliæ dominuj¹cy kierunek transportu tektonicznego ku NE, przy zak³adanym i czêœciowo udokumentowanym upadzie foliacji z³o¿onej
SO+SM ku SW oraz nachyleniu lineacji z rozci¹gania LM w kierunku równoleg³ym lub zbli¿onym do kierunku upadu foliacji
SO+SM, czyli ku SW. Wyznaczony kierunek transportu tektonicznego (generalnie ku NE) charakteryzuje przede wszystkim obszary z³o¿owe „Krzemianka” i „Udryñ”. Na obszarze masywu suwalskiego tylko w 3 otworach („Paw³ówka PIG 1”, „£opuchowo
IG 1” i „Jezioro Szlinokiemskie PIG 1”), ewentualnie w 4 („Boksze PIG 1”) stwierdzono transport tektoniczny ku SW. W dwóch
innych („¯ubryñ IG 1” i „Zaboryszki IG 1”), a mo¿e tak¿e w wierceniach „Bilwinowo PIG 1” i „Jezioro Szlinokiemskie PIG 1”
stwierdzono domeny transpresyjne z prawoskrêtn¹ sk³adow¹ przesuwcz¹.
Wydaje siê prawdopodobne, ¿e liczne wyst¹pienia rud ilmenitowo-magnetytowych z obszarów z³ó¿ „Krzemianka” i „Udryñ”
znajduj¹ siê g³ównie w domenach frontalnych i (lub) sp¹gowych szeregu ³usek ponasuwanych z SW ku NE. Do przemieszczania
ku NE, szeregu domen skalnych (podatnych pakietów nasuniêciowych) w formie cienkich ³usek, dosz³o w czasie deformacji kompresyjnej D1 w warunkach amfibolitowej i granulitowej (?) facji metamorfizmu regionalnego, podczas orogenezy gotyjskiej,
(oko³o 1,5 mld lat temu). Bardziej zlokalizowane i m³odsze by³y procesy kompresyjne i (lub) ekstensyjne, zwi¹zane z inwersyjnym i (lub) normalnym, podatno-kruchym i kruchym uskokowaniem w czasie deformacji D2.
Przedstawiony nowy model tektoniczny podkreœla wa¿n¹, a byæ mo¿e dominuj¹c¹ rolê procesów dynamometamorficznych z
rozwojem heterogenicznych, zlokalizowanych stref œcinania podatnego w ewolucji masywu suwalskiego. Ten model tektonicznego rozwoju masywu suwalskiego, uwzglêdnia decyduj¹c¹ rolê deformacji kontrakcyjnej (kompresyjnej) w rozwoju masywu suwalskiego. Deformacja ta wyrazi³a siê rozwojem silnie heterogenicznych stref œcinania podatnego o charakterze kompresyjnym
(skracaniu), prowadz¹cym do nasuniêciowych przemieszczeñ. Przemieszczenia skierowane z SW ku NE obejmowa³y g³ównie
cienkie ³uski (domeny strukturalne) z obszaru SW czêœci masywu suwalskiego razem z cia³ami rudnymi z³ó¿ rud Fe-Ti-V „Krze-
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mianka” i „Udryñ”. Rozwój tych silnie heterogenicznych stref œcinania wp³ywa³ na ostateczne rozmieszczenie i formy cia³ rudnych na obszarze z³o¿owych „Krzemianka” i „Udryñ”. Przemieszczenia podobnych w formie domen strukturalnych z NE ku SW
obejmowa³yby prawdopodobnie wschodni¹ czêœæ masywu suwalskiego i przewa¿aj¹c¹ czêœæ kratonu wschodnioeuropejskiego na
obszarze Polski NE (Cymerman, 2004a, b).

W dyskusji brali udzia³: W. Bobiñski, S. Cwojdziñski, A. Ihnatowicz, W. Kozdrój i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 8 marca 2005 r.

Karolina ORDZIK: Struktura górnego p³aszcza w œwietle badañ tomografii sejsmicznej

Zastosowanie tomografii sejsmicznej do badania górnego p³aszcza Ziemi pozwala na rozpoznanie lateralnych anizotropii w
jego obrêbie. Obraz anizotropii jest przedstawiany na mapach rozk³adu przewodnoœci dla ró¿nych poziomów górnego p³aszcza.
Dziêki zespo³owi takich map, stwierdzono istnienie struktur zwi¹zanych z ch³odn¹ i sztywniejsz¹ w stosunku do otoczenia materi¹. Struktury te, wystêpuj¹ce pod kontynentami i tworz¹ce tzw. korzenie kontynentów zanikaj¹ wraz z g³êbokoœci¹. Mo¿na je
równie¿ nazywaæ korzeniami kontynentalnych p³yt litosfery.
Tomografia sejsmiczna zosta³a opracowana przez G. N. Hounsfielda w 1971 r. Do badañ wnêtrza Ziemi zastosowano tê metodê po raz pierwszy w 1977 r. Umo¿liwi³a ona badanie lateralnych niejednorodnoœci w p³aszczu. Wczeœniejsze metody pozwala³y uchwyciæ jedynie zmiany zachodz¹ce wraz z g³êbokoœci¹, czyli rozwarstwienie wnêtrza Ziemi. Wyniki badañ tomografii
sejsmicznej przedstawia siê w postaci map dla okreœlonej g³êbokoœci. Dla zadanej g³êbokoœci ustala siê œredni¹ prêdkoœæ fal sejsmicznych. Przypisuje siê jej wartoœæ izolinii 0. Nastêpnie bada siê odchylenia od tej œredniej i wyniki nanosi w postaci izolinii o
odpowiedniej wartoœci. Odchylenia w kierunku dodatnim œwiadcz¹ o wy¿szej od œredniej prêdkoœci fal, wy¿szym wspó³czynniku
sprê¿ystoœci, a wiêc ni¿szej temperaturze materia³u. Odpowiednio, odchylenia w kierunku ujemnym œwiadcz¹ o ni¿szej od œredniej prêdkoœci fal sejsmicznych, ni¿szym wspó³czynniku sprê¿ystoœci i wy¿szej temperaturze materia³u. Ró¿nice prêdkoœci fal
wyra¿a siê najczêœciej w procentach. Maj¹c mapy dla kilku g³êbokoœci mo¿na wykonaæ przekrój przez p³aszcz wzd³u¿ dowolnie
wybranej linii.
W wiêkszoœci prac obraz sejsmiczny górnego p³aszcza przedstawiany jest na mapach globalnych. Zwi¹zek p³yt litosfery z ich
korzeniami nie jest w tej sytuacji dobrze wyeksponowany. Struktury te s¹ najbardziej wyraŸn¹ cech¹ budowy górnego p³aszcza i
niew¹tpliwie maj¹ du¿e znaczenie geotektoniczne. Dlatego te¿, potrzebne jest wyizolowanie pojedynczych korzeni na regionalnych mapach, obejmuj¹cych pojedyncz¹ p³ytê litosfery, w celu otrzymania dok³adniejszych ich obrazów.
W 2001 roku w Zak³adzie Geologii Fizycznej Wydzia³u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³awskiego autorka wykona³a pracê licencjack¹, której celem by³o wyeksponowanie korzeni p³yt: po³udniowoamerykañskiej, afrykañskiej i australijskiej
poprzez wykonanie dla nich syntetycznych przekrojów przez górny p³aszcz i tym samym otrzymanie dok³adniejszych obrazów tych¿e struktur. O wyborze tych trzech p³yt zadecydowa³a jakoœæ dostêpnego materia³u oraz iloœæ mo¿liwych do wykorzystania w
tym celu danych (dla Australii, Afryki i Ameryki Po³udniowej jest ich najwiêcej). Na wszystkich istniej¹cych mapach kontynenty
te s¹ oddalone od brzegów odwzorowania kartograficznego i dlatego s¹ najlepiej widoczne i najmniej zniekszta³cone. W pracy zebrano dane z kilku ró¿nych publikacji. Dane te uœredniono dla piêciu poziomów g³êbokoœci: 100, 150, 200, 300 i 400 km., stosuj¹c
metodê zaproponowan¹ przez Jana Koziara. Koñcowym efektem pracy s¹ przekroje o przebiegu po³udnikowym i równole¿nikowym przez korzenie p³yt afrykañskiej, p³udniowoamerykañskiej i australijskiej.
Ze wzglêdu na oczywisty zwi¹zek struktury i dynamiki litosfery ze struktur¹ i dynamik¹ górnego p³aszcza, korzenie p³yt litosfery maj¹ fundamentalne znaczenie geotektoniczne. W zwi¹zku z tym powinny byæ traktowane jako temat wydzielony a nie tylko, jak dotychczas, jako element ogólnej budowy górnego p³aszcza. W szczególnoœci powinno siê d¹¿yæ do uzyskania dok³adniejszych obrazów pojedynczych korzeni p³yt litosfery przy wykorzystaniu maksymalnej iloœci dostêpnych danych. Wspomniana praca jest wstêpn¹ prób¹ takiego podejœcia, opart¹ na metodzie uœredniania obrazów warstwicowych danego korzenia, prezentowanych w ró¿nych publikacjach. Dalsze stosowanie tej metody wymaga opracowania odpowiednich programów komputerowych
oraz korzystania z wyraŸniejszych map warstwicowych górnego p³aszcza od dotychczas publikowanych.

W dyskusji brali udzia³: S. Cwojdziñski, W. Kozdrój, J. KoŸma, B. Przybylski, C. Sroga.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 7 kwietnia 2005 r.

Oddzia³ Dolnoœl¹ski
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Magdalena CZY¯OWSKA: Palinostratygrafia osadów dolnokarboñskich Ptasiej Góry w okolicy Wa³brzycha

Teren badañ palinologicznych po³o¿ony jest oko³o 500 m na SW od punktu wysokoœciowego 530,1 na wzgórzu Czarnota od
pó³nocno-zachodniego zbocza Ptasiej Góry. Dolina ta nosi nazwê G³êboki W¹wóz i po³o¿ona jest na obszarze Wa³brzycha Miasta.
Ptasia Góra wystêpuje w obrêbie niecki œródsudeckiej — po³o¿onej na pó³nocnych peryferiach Masywu Czeskiego. Jest to
jednostka tektoniczna œrodkowej czêœci Sudetów i stanowi synklinorium o rozci¹g³oœci NW–SE. Pó³nocno-wschodnia czêœæ niecki le¿y na terytorium Polski, a po³udniowo-zachodnie skrzyd³o nale¿y do Czech. Niecka wype³niona jest g³ównie ska³ami osadowymi, powsta³ymi z materia³u pochodz¹cego z niszczenia otaczaj¹cych j¹ masywów. Wiek tych ska³ obejmuje interwa³ od œrodkowego karbonu a¿ po póŸn¹ kredê. Nastêpstwo serii zawiera parê luk stratygraficznych, z których najwiêksza obejmuje póŸny
trias, jurê i wczesn¹ kredê.
Pocz¹tek rozwoju niecki wi¹¿e siê z póŸn¹ faz¹ ruchów bretoñskich, kiedy to w œrodkowym wizenie rozpoczê³a siê sedymentacja l¹dowa najstarszych osadów, g³ównie gruboklastycznych. W póŸnym wizenie mia³a miejsce krótkotrwa³a transgresja morska ze strefy morawsko-œl¹skiej. W niektórych miejscach osady deltowe górnego wizenu przechodz¹ bez ostrej granicy w bagienno-rzeczne wêglonoœne utwory dolnonamurskie, rozpoczynaj¹ce profil górnego karbonu.
Formacja ze Szczawna osi¹ga mi¹¿szoœæ od ok. 600 m na pó³nocy Wa³brzycha do 3000 m w okolicy Kamiennej Góry. Tworz¹
j¹ zlepieñce, piaskowce, mu³owce, i³owce. W zlepieñcach o szkielecie zwartym, dominuj¹ otoczaki metamorficznego kompleksu
kaczawskiego, gnejsów sowiogórskich oraz hipotetycznego masywu po³udniowego.
W zbadanym obszarze Ptasiej Góry wyró¿niono dwie litofacje:
1) litofacja gruboziarnista — zlepieñce o zwartym szkielecie, których mi¹¿szoœæ dochodzi maksymalnie do 2 m.
2) litofacja drobnoziarnista — (dominuj¹ca) mu³owce, ³upki mu³owcowe, i³owce. Mu³owce maj¹ barwê od szarej przez zielonkaw¹ po brunatnaw¹. Miejscami wykazuj¹ silnie z³upkowanie tworz¹ wtedy tzw. ³upki mu³owcowe.
Wed³ug Mastalerza typy litofacji odzwierciedlaj¹ ró¿ny transport i mechanizm depozycji. Gruboziarniste osady w postaci zlepieñców budowa³y sto¿ki deltowe. Ich sedymentacja by³a zdominowana przez sp³ywy grawitacyjne. Natomiast drobnoziarniste
utwory s¹ wynikiem pr¹dów turbidytowych, tworz¹cych siê w czêœci proksymalnego szelfu lub przejœcia szelfu w basen.
Badania biostratygraficzne prowadzone by³y przez ¯akow¹ dla osadów górnej czêœci dolnego karbonu. Wiek badanych ska³
okreœlono g³ównie na podstawie goniatytów oraz ca³ych zespo³ów faunistycznych (ma³¿e, ramienionogi, liliowce, œlimaki i mszywio³y) na póŸny wizen od poziomu Goa = Goniatites crenistria do trzeciego podpoziomu w poziomie Gob = Goniatites striatus
(Gob3 = Goniatites stratus falcatus).
Przeprowadzona zosta³a analiza palinofacjalna utworów z Ptasiej Góry. Palinofacja to ca³oœæ cz¹stek palinologicznych (organicznych) wystêpuj¹cych w preparatach mikroskopowych po zmacerowaniu ska³y w kwasach nieorganicznych. Badaniom palinofacjalnym poddawana jest próbka nieutleniona. Sk³ad palinofacji daje nam mo¿liwoœæ sformu³owania wniosków na temat œrodowiska powstania danej ska³y.
Z przeprowadzonych badañ iloœciowych na 6 próbach utworzono diagramy procentowej zawartoœci poszczególnych grup
cz¹stek palinologicznych. WyraŸnie dominuj¹ nieprzeŸroczyste fitoklasty o ostrokrawêdzistym, nieregularnym lub owalnym
kszta³cie. Podrzêdnie wystêpuj¹ fitoklasty nieprzeŸroczyste, o kszta³cie prostok¹tnym, fitoklasty br¹zowe o kszta³cie prostok¹tnym z zachowan¹ struktur¹ roœlinn¹ oraz palinomorfy. Prawie wszystkie próby maj¹ zbli¿one proporcje. Niektóre odznaczaj¹ siê podwy¿szon¹ zawartoœci¹ spor obok fitoklastów.
Po rozpoznaniu sk³adu palinofacji mo¿emy przeprowadziæ jego interpretacjê paleoekologiczn¹. S³u¿¹ temu specjalne trójk¹ty
klasyfikacyjne, na których w zale¿noœci od zawartoœci w materiale palinologicznym palinomorf, materii amorficznej i fitoklastów
lokalizujemy badan¹ próbkê. Rezultatem jest okreœlenie œrodowiska sedymentacji badanej ska³y. W zwi¹zku z ca³kowitym brakiem w analizowanych próbkach substancji amorficznej, bardzo wysokim udzia³em fitoklastów i pewn¹ zawartoœci¹ palinomorf
przebadane próbki najbardziej odpowiadaj¹ proksymalnemu (natlenionemu) szelfowi lub basenowi.
Badania palinofacjalne stanowi¹ cenne uzupe³nienie wniosków paleoekologicznych, wynikaj¹cych z badañ sedymentologicznych.
Z terminem palinofacja wi¹¿e siê geochemiczny termin kerogen. Kerogen jest to nierozpuszczalna (w rozpuszczalnikach organicznych i nieorganicznych) materia organiczna. Obydwa te terminy s¹ bliskoznaczne, lecz nie jednoznaczne. Pomimo to mo¿liwa jest identyfikacja typu kerogenu metodami optycznymi, co ma du¿e praktyczne znaczenie przy poszukiwaniu bituminów.
Powstanie wêglowodorów uzale¿nione jest, od dwóch g³ównych czynników: odpowiedniej jakoœci materia³u wyjœciowego, tj.
kerogenu oraz odpowiednich warunków, w których materia organiczna mo¿e siê przekszta³ciæ w wêglowodory (tzw. dojrza³oœæ
termiczna materii organicznej). Kerogen III tego typu charakteryzuje ska³y Ÿród³owe dla generowania gazu ziemnego. Z takim typem mamy do czynienia w przebadanych próbach.
W przypadku palinomorf dojrza³oœæ termiczna ujawnia siê w postaci zmiennoœci ich barw, która jest korelowana z poszczególnymi etapami generacji wêglowodorów. TAI (thermal alternation index) to najczêœciej stosowana skala barw w praktyce palinologicznej, która odzwierciedla przeobra¿enie materii organicznej buduj¹cej palinomorfy w zale¿noœci od temperatury. Ocenê barwy miospor przeprowadzono na podstawie obserwacji okazów rodzaju Calamspora. Najczêœciej mia³y one barwê ¿ó³topomarañczow¹ lub pomarañczow¹, co odpowiada wartoœci TAI od 2/3 do 3. Miospory wszystkich taksonów maj¹ szerszy zakres od 2/3 do 6.
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Mikroskopowa analiza zmiennoœci barw palinomorf, umo¿liwia okreœlenie termicznej dojrza³oœci osadów, która jest skorelowana ze wspó³czynnikiem refleksyjnoœci witrynitu, który jest podstawowym parametrem okreœlaj¹cym stopieñ zmetamorfizowania materii organicznej. Maksymalna temperatura, w jakiej wystêpowa³y badane ska³y waha siê przedziale od 30–65 do
120–170°C. Oznaczony przedzia³ zmiennoœci termicznej sporomorf stwarza warunki do generacji gazu ziemnego.
W przypadku osadów l¹dowych oraz osadów morskich, powsta³ych w œrodowisku przybrze¿nym, wnioski biostratygraficzne
mo¿na formu³owaæ równie¿ w oparciu o szcz¹tki florystyczne, makroflorê oraz zespo³y miosporowe.
Palinologia dostarcza du¿o wartoœciowszego materia³u do interpretacji wiekowej w porównaniu ze szcz¹tkami makroflorystycznymi, poniewa¿ organy reprodukcyjne roœlin s¹ zwykle bardziej progresywne od wegetatywnych, a poza tym frekwencja miospor w próbce skalnej jest z regu³y wysoka.
Oznaczenia rodzajowe mog¹ byæ przydatne do celów stratygraficznych, gdy w badanym fragmencie profilu pojawia siê wa¿ny
stratygraficznie rodzaj. Do okreœlenia wieku zwykle niezbêdne s¹ oznaczenia gatunkowe, poniewa¿ zasiêgi stratygraficzne rodzajów miospor karboñskich s¹ zwykle doœæ d³ugie, a gatunków, znacznie krótsze. Wnioski stratygraficzne mo¿na próbowaæ formu³owaæ równie¿ wówczas, gdy zespó³ miospor jest nieliczny, ale na tyle dobrze zachowany, ¿e mo¿liwa jest identyfikacja gatunkowa. Szczególn¹ uwagê zwraca siê wówczas na wystêpowanie wa¿nych stratygraficznie taksonów o krótkich zasiêgach stratygraficznych, uznanych za swego rodzaju repery. Wystêpuj¹ one zwykle nielicznie, w obrêbie zespo³ów zdominowanych przez
taksony d³ugowieczne. Zasiêgi pionowe tych wa¿nych gatunków w badanym profilu przedstawia siê w postaci wykresów. Na
podstawie ich dystrybucji w profilu wyznacza siê zony miosporowe. Maj¹ one charakter poziomów zespo³owych (cenozon).
Z pobranych trzydziestu próbek, dwanaœcie z nich zosta³o poddane maceracji. Z jednej próbki oznaczono gatunkowo b¹dŸ rodzajowo oko³o 100 okazów miospor. Sporomorfy wystêpuj¹ licznie, lecz wiêkszoœæ z nich jest mocno zniszczona lub zdeformowana. G³ówny czynnik zniszczenia miospor to droga transportu, jak¹ musia³y przebyæ by dostaæ siê do morskich osadów formacji
ze Szczawna.
Ogó³em oznaczono 172 taksony miospor w tym 52 rodzaje (120 gatunki). W badanym materiale palinologicznym wystêpuj¹
domieszki starszych miospor. Spowodowane jest to prawdopodobnie warunkami tworzenia osadów, których g³ównym mechanizmem depozycji by³y pr¹dy turbidytowe.
Z analizy znacz¹cych zasiêgów stratygraficznych wynika, ¿e oznaczone miospory datuj¹ ska³y na zone Tripartites vetustus–Rotaspora frakta VF, odpowiadaj¹c¹ wy¿szemu wizenowi.

W dyskusji brali udzia³: G. Nowak, A. Bossowski i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 12 kwietnia 2005 r.

Stefan CWOJDZIÑSKI: Orogeneza i górotwórczoœæ — spojrzenie ekspansjonisty

Termin „orogeneza” w dzisiejszej literaturze tektonicznej uznawany jest za proces tworzenia siê struktur tektonicznych dominuj¹cych w górach fa³dowych — a wiêc fa³dów i nasuniêæ. Z kolei powstawanie gór jako elementów rzeŸby powierzchni Ziemi
opisuje siê terminem „górotwórczoœæ”, a nie „orogeneza” mimo pierwotnego znaczenia tego s³owa.
Typowy orogen fa³dowy jest struktur¹ strefow¹ zbudowan¹ z przedpola orogenu, zapadliska przedgórskiego, pasma fa³dowego (fa³dowo-nasuniêciowego), masywu fa³duj¹cego, strefy wulkanicznej oraz zapadliska œródgórskiego. Ludzi od dawna interesowa³ problem genezy gór i wystêpuj¹cych w ich obrêbie struktur deformacyjnych. Ju¿ na prze³omie XVIII i XIX w
ukszta³towa³y siê dwa ci¹gi hipotez dotycz¹cych powstawania pasów fa³dowo-nasuniêciowych i gór. Ci¹g hipotez tektoniki pionowej opiera³ siê na obserwacjach wskazuj¹cych, ¿e ruchy poziome s¹ wtórne wzglêdem ruchów pionowych (Hutton). W tym
ci¹gu hipotez mieszcz¹ siê m.in. tektonika geotumorów Haarmanna (1930), koncepcja astenolitowa van Bemmelena (1952) oraz
model orogenu diapirowego Careya.
Ci¹g hipotez tektoniki poziomej rozpoczêty przez hipotezê kontrakcji Ziemi oparty by³ na za³o¿eniu, i¿ deformacje tektoniczne
s¹ wywo³ywane przez naciski tangencjalne, a ruchy pionowe s¹ wtórne.
W tym ci¹gu hipotez mieœci siê idea dryftu kontynentów Wegenera, koncepcja orogenów kolizyjnych Arganda i deformacji w
strefie schodz¹cych pr¹dów konwekcyjnych Holmesa oraz jej ukoronowanie — tektoniczno-p³ytowe modele orogenów subdukcyjnych i kolizyjnych.
Równolegle rozwijane s¹ idee tektoniki grawitacyjnej. Struktury grawitacyjne powstaj¹ poprzez zeœlizg grawitacyjny, spreding grawitacyjny lub diapiryzm bêd¹cy efektem niestabilnoœci grawitacyjnej mas skalnych. Boczna ekspansja diapirów (np. solnych) wywo³ywaæ mo¿e deformacjê ska³ otaczaj¹cych. Wypiêtrzeniem kopu³owym towarzysz¹ fa³dowania na obszarach miêdzykopu³owych.
Syntetyczny model orogenu musi byæ oparty na wyjaœnieniu jego strefowoœci i charakteru naprê¿eñ dominuj¹cych w poszczególnych partiach i poziomach orogenu. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w pod³o¿u zapadlisk przedgórskich panuj¹ struktury tensyjne
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typu uskoków normalnych, schodowych, mimo, i¿ ska³y osadowe wype³niaj¹ce zapadliska wykazuj¹ czêsto deformacje fa³dowe.
Stwierdzany geofizycznie pod orogenami tzw. korzeñ orogenu nie jest efektem kompresyjnego zgrubienia skorupy, lecz utworzenia “bazaltowej„ poduszki, która oddzia³ywuj¹c pionowo wywo³uje efekt górotwórczoœci. Poduszka taka tworzy siê w warunkach
rozci¹gania skorupy. Tak¿e zapadlisko œródgórskie (lub zagórskie) ma ewidentnie charakter tensyjny. Metodami geofizycznymi
stwierdzana jest obecnoœæ pod takimi obszarami resztek diapirów p³aszcza (np. basen panoñski, basen Padu), w wypadku diapirów
nadal aktywnych, obszary œródgórskie lub zagórskie stanowi¹ wysoko wypiêtrzone plateau (np. Tybet, Altiplano). Ze zjawiskami
kompresyjnymi mamy do czynienia jedynie w górnoskorupowych pasach fa³dowo-nasuniêciowych. Zewnêtrzna, w stronê zapadlisk przedgórskich, dyspersja kierunków transportu tektonicznego w Alpidach Europy, N Afryki i Azji Mniejszej i w wielu innych
orogenach, œwiadczy o grawitacyjnym transporcie mas skalnych ze zboczy diapirów p³aszcza. Transport ten odbywa siê zarówno
w strefie przypowierzchniowej, obejmuj¹c p³aszczowiny ska³ osadowych, jak i wewn¹trz skorupy, gdzie podlegaj¹ mu ca³e masywy ska³ krystalicznych pod³o¿a (masywy fa³duj¹ce). Tak wiêc, syntetyczny model orogenu musi uwzglêdniaæ elementy tektoniki grawitacyjnej, która odbywa siê na tle powszechnej ekstensji pod³o¿a. Taki model doskonale odpowiada warunkom panuj¹cym
na Ziemi ekspanduj¹cej.
Ekspansja wnêtrza planety zapewniaj¹ca rozci¹ganie zewnêtrznych geosfer u³atwia podnoszenie ku powierzchni mas materii
p³aszczowej, która tworz¹c diapiry, oddzia³ywuje termicznie i dynamicznie na skorupê, zapewniaj¹c warunki dla powstawania
orogenów diapirowych. Jednoczeœnie zmniejszaj¹ca siê krzywizna zewnêtrznych partii skorupy kontynentalnej odpowiada za pojawianie siê deformacji z wyp³aszczania, które, zw³aszcza na krawêdziach kratonów mog¹ przyczyniaæ siê do powstawania pasów
fa³dowo-nasuniêciowych o znacznych amplitudach przemieszczeñ poziomych. Na ekspanduj¹cej Ziemi jest zatem miejsce zarówno dla tektoniki pionowej i wtórnej wzglêdem niej — tektoniki grawitacyjnej, jak i dla deformacji tangencjalnych.
Górotwórczoœæ, czyli tworzenie siê reliefu górskiego, jest natomiast zwi¹zana, zw³aszcza w orogenach mezo-kenozoicznych,
z procesem wypiêtrzeñ en block ca³ych masywów, których deformacja tektoniczna zachodzi³a czêsto znacznie wczeœniej i bez
bezpoœredniego zwi¹zku z procesem powstawania gór. Istnieje tak¿e wiele przyk³adów gór zbudowanych z fragmentów wypiêtrzonych platform (Plateau Kolorado), systemów górskich na pasywnych krawêdziach kontynentów (Ghaty, Góry Przyl¹dkowe),
czy wysoko wypiêtrzonych pokryw lawowych (Etiopia, Ruwenzori).
Wydaje siê, i¿ struktura tektoniczna jest niezale¿na w stosunku do procesu górotwórczego. Góry s¹ wynikiem pionowych ruchów wypiêtrzaj¹cych, które odbywaj¹ siê czêsto wzd³u¿ uskoków brze¿nych lub ramowych. Stanowi¹ one na ogó³ rozcinane
przez erozjê penepleny. Nie istniej¹ góry fa³dowe w tym sensie, ¿e proces fa³dowania i powstanie gór s¹ równoczesne lub
wywo³ane przez tê sam¹ przyczynê.

W dyskusji brali udzia³: W. Kozdrój, C. Sroga, J. Badura i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 18 paŸdziernika 2005 r.

Karolina ORDZIK: Struktury deformacyjne w koluwiach osuwiskowych wzgórza Guzowata — ich inwentaryzacja i
znaczenie dla okreœlenia paleosk³onu

W referacie przedstawiono wyniki wykonanej przez prelegentkê w 2003 roku pracy magisterskiej, której celem by³a rekonstrukcja lokalnego paleoreliefu wybranego obszaru niecki œródsudeckiej we wczesnym permie. Podstaw¹ dla takiej rekonstrukcji by³y
osady czerwonego sp¹gowca, ods³aniaj¹ce siê w zboczach wschodniej czêœci wzgórza Guzowata k/Radkowa. Osady te, w przewa¿aj¹cej masie, s¹ kopalnymi koluwiami osuwiskowymi. Kierunek transportu grawitacyjnego, a tym samym i paleosk³onu, zapisa³ siê
w licznych, osuwiskowych strukturach deformacyjnych. Ponadto, w osadach, których cechy strukturalne wykluczaj¹ ich redepozycjê i deformacjê, wyznaczono kierunki paleotransportu hydraulicznego. Praca opiera³a siê g³ównie na dokumentacji terenowej.
Wzgórze Guzowata (501,5 m n.p.m.) znajduje siê na zachód od miejscowoœci Radków. Ods³oniêcia, w których prowadzone
by³y badania, znajduj¹ siê na po³udniowo-zachodnim stoku wzgórza. Podczas prac terenowych, wykonane zosta³y schematyczne
profile ods³oniêæ w trzech punktach po³o¿onych na linii W–E. Profilowanie oparte by³o na dok³adnych opisach litologicznych,
g³ównie cech teksturalnych i strukturalnych, obecnych w osadach powierzchniowych oraz pomiarach ich orientacji i mi¹¿szoœci.
Ods³oniêcia przebadane zosta³y pod wzglêdem obecnych w nich facji pierwotnych (zachowanych fragmentów niezaburzonych
osadów sto¿kowych) i facji wtórnych (powsta³ych w wyniku redepozycji). Facje te dok³adnie opisano, udokumentowano fotograficznie oraz sklasyfikowano. G³ównym zadaniem pracy terenowej by³o znalezienie w ods³oniêciach jak najwiêkszej iloœci struktur
deformacyjnych wskazuj¹cych jednoznacznie lub z du¿ym prawdopodobieñstwem kierunek nachylenia paleosk³onu. Struktury te
zosta³y równie¿ opisane i sfotografowane, a ich parametry kierunkowe pomierzone za pomoc¹ kompasu geologicznego.
W obrêbie badanych osadów, niemal zupe³nie brakuje jednostek osadowych, które w sposób uzasadniony mo¿na uznaæ za pierwotne osady sto¿kowe w swojej pierwotnej i naturalnej dla tego œrodowiska pozycji. Tym samym, ¿adne z pierwotnych cech uwa¿anych powszechnie za wskaŸnikowe dla okreœlania kierunku transportu hydraulicznego (np. przek¹tne laminacje, warstwowania,
osie rynien) nie mog¹ byæ traktowane jako rzeczywiœcie wskazuj¹ce taki kierunek, a tym bardziej kierunek paleosk³onu.
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Wiêkszoœæ pierwotnych facji wystêpuje wy³¹cznie jako izolowane i zdeformowane obiekty, o charakterze intraklastów. Ich
identyfikacja potwierdza jednak sto¿kowy charakter zespo³u facjalnego. Intraklasty stanowi¹ jeden z elementów masy koluwiów
osuwiskowych i w zale¿noœci od stopnia zachowania wykazuj¹ ró¿ne deformacje, które w niektórych przypadkach (nasuniêcia,
fa³dy, struktury typu pull apart) mog¹ byæ wskaŸnikowe dla kierunku redepozycji.
Charakterystyczn¹ struktur¹ deformacyjn¹ w badanych utworach s¹ zafa³dowane powierzchnie œcinania i laminy dyfuzyjne.
Ich obecnoœæ dowodzi, ¿e procesy osuwiskowe by³y co najmniej 2-fazowe. W pierwszej fazie mia³o miejsce intensywne œcinanie
i homogenizacja osadów wewn¹trz masy osuwiskowej (etap redepozycji materia³u up³ynnionego). W drugiej fazie dochodzi³o do
zafa³dowania powsta³ych wczeœniej powierzchni œcinania w warunkach odkszta³cenia plastycznego (faza schy³kowa, stabilizacja
masy osuwiskowej).
Pomiary osi fa³dów, kierunków nasuniêæ oraz osi porozrywanych fragmentów koryt wskazuj¹ na kierunek przemieszczania
mas osuwiskowych ku NE. Kierunek ten wyznacza jednoczeœnie paleosk³on o biegu NW–SE, który z kolei najprawdopodobniej
wyznacza po³udniowe ramy basenu œródsudeckiego w permie.

W dyskusji brali udzia³: S. Cwojdziñski, J. Wojewoda, J. Badura i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 25 paŸdziernika 2005 r.

Linda SOBOL: Wody podziemne w rejonie Wroc³awia — zasoby, zagro¿enia jakoœci oraz mo¿liwoœci wykorzystania

Ni¿owa struktura wodonoœna rejonu Wroc³awia jest powszechnie okreœlana jako niecka wroc³awska. Na tym obszarze wystêpowanie g³ównych poziomów u¿ytkowych, stwierdzono w utworach holocenu, plejstocenu, neogenu oraz triasu. Niewystarczaj¹ce zasoby oraz z³a jakoœæ wód podziemnych uniemo¿liwi³y budowê wiêkszych ujêæ wód podziemnych na terenie miasta. Z
tego wzglêdu, podstawê systemu zaopatrzenia stanowi¹ wody powierzchniowe Nysy K³odzkiej i O³awy (sztucznie infiltrowane
do osadów holoceñskich w obrêbie doliny Odry). Wody podziemne ujmowane dodatkowo z piêtra neogeñskiego stanowi¹ mniej
ni¿ 1% w ca³kowitej produkcji wody.
Wystêpowanie wód w utworach plejstocenu i holocenu stwierdzono na wiêkszoœci obszaru Wroc³awia, za wyj¹tkiem
po³udniowo-zachodniej czêœci miasta. Zawodnienie tej formacji zwi¹zane jest z wystêpowaniem przepuszczalnych osadów pochodzenia glacjalnego, fluwioglacjalnego i rzecznego. Wody wystêpuj¹ce w utworach plejstocenu i holocenu charakteryzuj¹ siê
bardzo p³ytkim zaleganiem, a co za tym idzie du¿¹ podatnoœci¹ na zanieczyszczenia antropogeniczne. S¹ one zasilane poprzez infiltracjê wód opadowych. Wody piêtra neogeñskiego wystêpuj¹ w piaszczystych soczewach i przewarstwieniach w obrêbie
mi¹¿szej serii i³ów poznañskich. Zasilanie piêtra neogeñskiego odbywa siê poprzez kontakty hydrauliczne z piêtrem wy¿ej leg³ym
w kopalnych strukturach rynnowych oraz poprzez ascenzjê mineralizowanych wód z pod³o¿a. Odra jest naturaln¹ baz¹ i osi¹ drena¿u obu piêter. Degradacjê jakoœci wód podziemnych w rejonie Wroc³awia powoduj¹ liczne ogniska zanieczyszczeñ zwi¹zane z
funkcjonowaniem du¿ego oœrodka miejskiego. S¹ to przede wszystkim zak³ady przemys³owe, magazyny oraz stacje paliw p³ynnych. Wodom podziemnym zagra¿aj¹ równie¿ œcieki miejskie z sieci kanalizacyjnej oraz systemy kanalizacyjne zak³adów przemys³owych odprowadzaj¹ce œcieki o ró¿nym stopniu oczyszczenia do wód powierzchniowych. G³ówne zagro¿enie wód piêtra
neogeñskiego, stanowi zwiêkszona mineralizacja oraz podwy¿szone stê¿enia chlorków i siarczanów spowodowane zasilaniem
wodami podziemnymi z utworów triasu i permu.
Wieloletnie badania wykaza³y, ¿e poza granicami miasta warunki hydrogeologiczne s¹ bardzo korzystne. Na terenie miasta i w
jego s¹siedztwie wyznaczone zosta³y nastêpuj¹ce g³ówne zbiorniki wód podziemnych (GZWP): nr 319 Prochowice-Œroda, w
sk³ad którego wchodzi kopalna struktura Bogdaszowic, nr 322 Oleœnica, wraz z dolinami kopalnymi — oleœnick¹ i nieciszowsk¹,
oraz nr 320 Pradolina Odry. Ponadto pomiêdzy dolin¹ Odry a dolin¹ Baryczy rozpoznano strukturê kopaln¹ nazywan¹ struktur¹
Wo³owa a w okolicach Strzelina strukturê kopaln¹ Krynki. Wymienione struktury wodonoœne charakteryzuj¹ siê dobr¹ jakoœci¹
wód i na ogó³ dobr¹ izolacj¹ od powierzchni terenu. W ich obrêbie g³ównymi zagro¿eniami jakoœci wód podziemnych s¹ obszarowe zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego.
Wyniki badañ hydrogeologicznych wykaza³y, ¿e kopalne struktury wodonoœne mog¹ byæ potencjalnym Ÿród³em wody pitnej o
dobrej jakoœci dla Wroc³awia. Sumaryczne zasoby dyspozycyjne tych struktur wodonoœnych wynosz¹ 53 979,7 m3/d. Przy uwzglêdnieniu danych o poborze wód w obszarach perspektywicznych w 2003 roku mo¿na wnioskowaæ, ¿e do zagospodarowania jest oko³o
70% zasobów dyspozycyjnych. Niezbêdne s¹ dalsze badania na rozpoznaniem przebiegu i zawodnienia struktur kopalnych.

W dyskusji brali udzia³: G. Nowak, M. Michniewicz, S. Cwojdziñski, A. Ihnatowicz, J. KoŸma i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 6 grudnia 2005 r.
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Anna CHMURA, Lidia RAZOWSKA-JAWOREK, Janusz HAISIG: Badania modelowe warunków hydrogeologicznych
obszaru ujêcia wód podziemnych w Adamowicach ze szczególnym uwzglêdnieniem ewentualnego oddzia³ywania wydobycia kruszywa naturalnego w Babicach

W referacie przedstawiono wyniki badañ hydrogeologicznych wzajemnego wp³ywu ¿wirowni i studni eksploatuj¹cych wody
podziemne w rejonie Adamowic ko³o Rybnika. Podstawow¹ przes³ank¹ do prowadzenia tych badañ by³ obni¿aj¹cy siê od kilku lat
poziom wody w studniach w ujêciu w Adamowicach. W roku 2001 rozpoczêto wydobycie kruszywa w ¿wirowni w Babicach, w
zwi¹zku z blisk¹ jej lokalizacj¹ w stosunku do ujêcia, zaistnia³a obawa czy dzia³alnoœæ ¿wirowni mo¿e wp³ywaæ niekorzystnie na
wody podziemne w rejonie Adamowic.
Badaniami objêto obszar o powierzchni 90 km2, zlokalizowany w powiecie rybnickim (województwo œl¹skie). Hydrograficznie teren znajduje siê w prawobrze¿nej zlewni Odry, w zasiêgu dorzeczy rzeki Suminy — lewobrze¿nego dop³ywu Rudy i przyrzecza Odry. W profilu hydrogeologicznym badanego rejonu wydzielono dwa zbiorniki wód podziemnych: odkryty czwartorzêdowy i zakryty trzeciorzêdowy, które ³¹cz¹ siê obocznie ze sob¹, tworz¹c jeden poziom wodonoœny. Zwierciad³o wody ma charakter swobodny i wystêpuje na g³êbokoœci od jednego do kilku metrów. Wydajnoœci studni wynosz¹ od 22,7 do 26,8 m3/h,
wspó³czynniki filtracji od 9,7 do 21,9 m/d.
Po dokonaniu analizy budowy geologicznej, warunków klimatycznych i hydrogeologicznych wykonano modelowanie matematyczne za pomoc¹ programu Modflow. W modelu tym za³o¿ono piêæ symulacji warunków przep³ywu wód podziemnych. Rozpatrywano w nich, jaki wp³yw na g³êbokoœæ zwierciad³a i kierunki przep³ywu wód podziemnych mog¹ mieæ zmiany: zasilania poziomu wodonoœnego, poboru wody w ujêciach oraz zwiêkszenie powierzchni i g³êbokoœci rozciêcia z³o¿a na skutek wydobycia
¿wiru metod¹ odkrywkow¹.
W wyniku badañ hydrogeologicznych i modelowych stwierdzono, ¿e ujêcia i ¿wirownia, pomimo ich lokalizacji w obrêbie
jednego poziomu wodonoœnego, maj¹ obecnie oddzielne systemy kr¹¿enia, a powstanie ¿wirowni i zbiorników wodnych na jej terenie spowodowa³o podniesienie zwierciad³a wody. Pobór wody w ujêciach w Adamowicach i Babicach spowodowa³ powstanie
lokalnych lejów depresyjnych, w których obni¿enie zwierciad³a wody wynosi od 0,5 do 5,3 m.
Okreœlono g³ówne czynniki, które maj¹ wp³yw na obni¿anie siê zwierciad³a wody w studniach w badanym rejonie:
czynniki naturalne:
— niewielkie zasilanie zbiornika wskutek ograniczonego rozprzestrzenienia poziomu trzeciorzêdowego i przykrycia utworami s³abo przepuszczalnymi,
— zmniejszenie siê opadów atmosferycznych w ostatnich kilku latach, które spowodowa³o s³absze zasilanie poziomu wodonoœnego nie tylko w rejonie ujêæ, ale i w okolicznych miejscowoœciach;
czynniki antropogeniczne:
— znaczne zwiêkszenie poboru wody w ujêciach w Adamowicach i Babicach.
Badania dotycz¹ce oddzia³ywania eksploatacji ¿wiru na wody podziemne nie potwierdzi³y jej negatywnego wp³ywu na wysokoœæ zwierciad³a wody w tym rejonie (wykonane aktualn¹ metod¹) i wielkoœæ eksploatacji surowca.
Dalsze obni¿enie zwierciad³a wody mo¿e byæ ograniczone poprzez bezpieczn¹ eksploatacjê ujêcia przy zachowaniu odpowiedniej wydajnoœci i depresji, jak równie¿ optymaln¹ lokalizacjê nowych studni, tak¿e poprzez równoczesne utrzymanie odpowiedniej rzêdnej zwierciad³a wody na terenie ¿wirowni.
Szczegó³owy opis metodyki i wyników badañ przedstawiono w artyku³ach: A. Chmura i in. „Analiza obni¿enia zwierciad³a
wód podziemnych w rejonie Adamowic i Babic ko³o Rybnika” oraz K. Rubin i in. „Badania modelowe dla ustalenia wzajemnego
oddzia³ywania ¿wirowni i ujêcia wód podziemnych w Adamowicach ko³o Rybnika” w Materia³ach Konferencyjnych „Wspó³czesne problemy hydrogeologii”, Toruñ, 2005.

W dyskusji brali udzia³: M. Zembal i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 17 lutego 2005 r.
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Joanna FAJFER, Micha³ ROLKA: Obowi¹zki przedsiêbiorców w zakresie gospodarki odpadami w œwietle aktualnych
przepisów prawnych

W wyniku realizacji zapisów planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony œrodowiska dla miasta Kwidzyna w zakresie
realizacji obowi¹zku edukacji ekologicznej, na zlecenie Urzêdu Miasta Kwidzyna zosta³ opracowany „Poradnik dla Przedsiêbiorcy w zakresie praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z uregulowañ prawnych w zakresie ochrony œrodowiska”.
Podstawy prawne gospodarki odpadami przez przedsiêbiorców reguluj¹ w Polsce nastêpuj¹ce akty prawne:
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.; Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628;
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska.; Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627;
— Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.; Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638;
— Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
op³acie produktowej i op³acie depozytowej; Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639;
— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw.; Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085;
— akty wykonawcze do ww. ustaw.
Wytwórców odpadów obowi¹zuje okreœlona hierarchia postêpowania, obejmuj¹ca ni¿ej wymienione dzia³ania w kolejnoœci
od najbardziej do najmniej po¿¹danych:
— zapobieganie powstawaniu odpadów lub minimalizacja iloœci wytwarzanych odpadów;
— zgodny z zasadami ochrony œrodowiska odzysk i unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie uda³o siê zapobiec;
— deponowanie na sk³adowisku odpadów przetworzonych, których nie uda³o siê odzyskaæ lub unieszkodliwiæ innymi metodami.
Prowadzenie dzia³alnoœci, w wyniku której powstaj¹ odpady, wymaga uzyskania nastêpuj¹cych dokumentów w zale¿noœci od
rodzaju i iloœci powstaj¹cych odpadów:
— wytwórca odpadów zobowi¹zany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstaj¹ w wyniku eksploatacji instalacji w iloœci powy¿ej 1 Mg, w przypadku odpadów niebezpiecznych lub powy¿ej 5 tysiêcy Mg, odpadów innych
ni¿ niebezpieczne. W pozwoleniu uwzglêdnia siê wszystkie odpady wytwarzane przez wytwórcê;
— je¿eli wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne w iloœci powy¿ej 0,1 Mg rocznie, zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji
zatwierdzaj¹cej program gospodarki odpadami;
— jeœli przedsiêbiorca wytwarza odpady niebezpieczne w iloœci do 0,1 Mg rocznie lub powy¿ej 5 Mg rocznie odpadów innych
ni¿ niebezpieczne, zobowi¹zany jest do przed³o¿enia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach ich gospodarowania.
W szczególnych wypadkach wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego objêto instalacje s³u¿¹ce do:
— odzysku lub unieszkodliwiania, z wyj¹tkiem sk³adowania, odpadów niebezpiecznych o zdolnoœci przetwarzania ponad
10 ton na dobê,
— termicznego przekszta³cania odpadów komunalnych, o zdolnoœci przetwarzania ponad 3 tony na godzinê,
— unieszkodliwiania, z wyj¹tkiem sk³adowania odpadów, innych ni¿ niebezpieczne, o zdolnoœci przetwarzania ponad 50 ton
na dobê,
— sk³adowania odpadów, z wy³¹czeniem odpadów obojêtnych, o zdolnoœci przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobê lub
o ca³kowitej pojemnoœci ponad 25 000 ton.
Przedsiêbiorca, który prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie zbierania lub transportu odpadów, ma obowi¹zek uzyskania zezwolenia
na prowadzenie tej dzia³alnoœci. Wniosek kieruje siê do w³aœciwego starosty, ze wzglêdu na miejsce zbierania odpadów (dla
dzia³alnoœci zbierania odpadów) lub prowadz¹c dzia³alnoœæ w zakresie transportu odpadów, wniosek kieruje siê do Starosty
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce siedziby lub zamieszkania.
Przedsiêbiorca prowadz¹c dzia³alnoœæ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zobowi¹zany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej dzia³alnoœci. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego, na czas
oznaczony, nie d³u¿szy ni¿ 10 lat.
Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w celu zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz z³o¿enie informacji o iloœci wytwarzanych odpadów i sposobach postêpowania z nimi, oraz wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, powinien zostaæ skierowany do:
— Wojewody — dla przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz eksploatacji instalacji na terenach
zak³adów zaliczanych do tych przedsiêwziêæ;
— Starosty — dla pozosta³ych przedsiêwziêæ.
Posiadacz odpadów jest obowi¹zany do prowadzenia ich iloœciowej i jakoœciowej ewidencji zgodnie z przyjêtym katalogiem
odpadów i list¹ odpadów niebezpiecznych. Ewidencja ta, w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinna obejmowaæ sposoby gospodarowania odpadami a tak¿e dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Ewidencja jest prowadzona w oparciu o „Kartê ewidencji odpadu” oraz „Kartê przekazania odpadu”. Posiadacz odpadów prowadz¹cy ewidencjê odpadów jest zobowi¹zany sporz¹dziæ na formularzu, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloœci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz¹dzeniach s³u¿¹cych do odzysku i
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unieszkodliwiania tych odpadów. Zestawienia nale¿y przed³o¿yæ w Urzêdzie Marsza³kowskim do dnia 31 marca roku nastêpuj¹cego po roku sprawozdawczym. Wytwórcy odpadów wytwarzaj¹cy w ci¹gu roku sumarycznie powy¿ej 1 tysi¹ca ton odpadów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne (z wy³¹czeniem odpadów komunalnych) lub posiadaj¹ce 1 mln ton i wiêcej
odpadów nagromadzonych, s¹ obowi¹zani do sk³adania sprawozdania OS-6 do GUS.
Przedsiêbiorca bêd¹cy producentem, importerem i eksporterem opakowañ jest zobowi¹zany do sk³adania Marsza³kowi Województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych zagranicê opakowañ
wielokrotnego u¿ytku oraz o przestrzeganiu ograniczeñ zawartoœci metali ciê¿kich. Sprawozdanie nale¿y z³o¿yæ w terminie do
dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, natomiast dokumenty na podstawie których opracowano sprawozdanie, przedsiêbiorca jest zobowi¹zany przechowywaæ przez 5 lat.
Przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do zapewnienia odzysku, a w szczególnoœci recyklingu odpadów opakowaniowych. Obowi¹zuj¹ce poziomy odzysku i recyklingu s¹ okreœlane w rozporz¹dzeniach Ministra Œrodowiska. Przedsiêbiorca, który nie wykona³ obowi¹zku odzysku i recyklingu, jest obowi¹zany do wp³acania op³aty produktowej na konto Urzêdu Marsza³kowskiego.
Op³atê produktow¹ oblicza siê jako iloczyn stawki op³aty i ró¿nicy pomiêdzy wymaganym a osi¹gniêtym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkoœæ wyra¿on¹ w masie albo iloœci produktów lub opakowañ. Œrodki pochodz¹ce z op³at produktowych oddawane s¹ gminom proporcjonalnie do iloœci odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu
Za umieszczenie odpadów na sk³adowisku ponoszona jest op³ata. Op³atê ponosi w³aœciciel lub zarz¹dzaj¹cy sk³adowiskiem,
który w myœl ustawy o odpadach jest ich posiadaczem. Wysokoœæ op³aty ustala podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska i wp³aca j¹ na
rachunek Urzêdu Marsza³kowskiego. Nie wnosi siê op³at za korzystanie ze œrodowiska, w tym za umieszczanie odpadów na
sk³adowisku, których kwartalna wysokoœæ nie przekracza 200 z³.
W postêpowaniu z odpadami obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
— odpady nale¿y zbieraæ selektywnie;
— zakazane jest mieszanie odpadów niebezpiecznych ró¿nych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi ni¿ niebezpieczne;
— unieszkodliwianiu poddaje siê te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadaj¹ce siê do odzysku;
— magazynowanie odpadów mo¿e odbywaæ siê na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytu³ prawny (art. 63 ustawy o
odpadach):
— odpady przeznaczone:
— do odzysku lub unieszkodliwiania mog¹ byæ magazynowane nie d³u¿ej ni¿ przez okres 3 lat, jeœli koniecznoœæ
magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych,
— do sk³adowania mog¹ byæ magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej iloœci odpadów do transportu
ale nie d³u¿ej ni¿ przez okres 1 roku.
Odpady przed umieszczeniem na sk³adowisku odpadów, powinny byæ poddane procesowi przekszta³cenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia ludzi a tak¿e dla œrodowiska lub
te¿ ograniczenia iloœci lub objêtoœci sk³adowanych odpadów. Na sk³adowisku odpadów niebezpiecznych nie mog¹ byæ sk³adowane odpady inne ni¿ niebezpieczne. Sta³e odpady niebezpieczne mog¹ byæ sk³adowane na wydzielonych czêœciach sk³adowisk odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne. Nale¿y zapewniæ selektywne sk³adowanie odpadów, maj¹c na uwadze unikniêcie
szkodliwych dla œrodowiska reakcji pomiêdzy sk³adnikami tych odpadów, mo¿liwoœæ dalszego ich wykorzystania oraz rekultywacjê i ponowne zagospodarowanie terenu sk³adowiska odpadów.
Zakazane jest sk³adowanie odpadów:
— wystêpuj¹cych w postaci ciek³ej, w tym odpadów zawieraj¹cych wodê w iloœci powy¿ej 95% masy ca³kowitej, z wy³¹czeniem szlamów,
— w³aœciwoœciach wybuchowych, ¿r¹cych, utleniaj¹cych, wysoce ³atwopalnych lub ³atwopalnych,
— zakaŸnych i medycznych,
— powstaj¹cych w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub dzia³alnoœci dydaktycznej, które nie s¹ zidentyfikowane lub s¹ nowe i których oddzia³ywanie na œrodowisko jest nieznaczne,
— opon i ich czêœci, z wy³¹czeniem opon rowerowych i opon o œrednicy zewnêtrznej wiêkszej ni¿ 1400 mm.
W przypadku ni¿ej wymienionych rodzajów odpadów obowi¹zuj¹ szczególne zasady postêpowania:
— oleje odpadowe powinny byæ w pierwszej kolejnoœci poddane procesom odzysku poprzez regeneracjê; je¿eli regeneracja
nie jest mo¿liwa, oleje powinny byæ poddane innym procesom odzysku, a dopiero potem unieszkodliwianiu;
— odpady w postaci baterii lub akumulatorów nale¿y zbieraæ selektywnie, unieszkodliwia siê je oddzielnie od innych rodzajów odpadów;
— nie wolno poddawaæ odzyskowi wiêkszoœci odpadów medycznych i weterynaryjnych;
— od dnia 1 lipca 2003 roku obowi¹zuje zakaz sk³adowania opon, z wy³¹czeniem opon rowerowych i opon o œrednicy zewnêtrznej wiêkszej ni¿ 1400 mm (zakaz sk³adowania czêœci opon obowi¹zywaæ bêdzie od 1 lipca 2006 r);
— PCB powinno byæ unieszkodliwione poprzez spalanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych;
— nie wolno poddawaæ odzyskowi odpadów zawieraj¹cych azbest.
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Przedsiêbiorstwo, uczestnicz¹c w miêdzynarodowym obrocie odpadami powinno powiadomiæ o obrocie miêdzynarodowym
odpadów G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska (GIOŒ), a nastêpnie uzyskaæ zezwolenie, które wydaje GIOŒ w drodze decyzji, na:
— przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
— przewóz odpadów pochodz¹cych z zagranicy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
— wywóz odpadów za granicê z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
W referacie przedstawiono stan prawny obowi¹zuj¹cy na dzieñ 24.5.2005 r.

W dyskusji brali udzia³: B. Gajowiec, A. Pacholewski, P. Liszka, J. Buga³a, M. Zembal, W. Krieger i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 czerwca 2005 r.

Jan KWARCIÑSKI: Emisja metanu z systemu z³ó¿ wêgla kamiennego w Polsce — propozycja nowej metodyki

Metan jest gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za 13,3% ca³kowitego potencja³u ocieplenia w Polsce (dane z 2002 r.). Jednym z istotnych Ÿróde³ emisji metanu jest górnictwo wêgla kamiennego.
Zgodnie z zaleceniami OECD/IPCC (OECD — Organisation for Economic Co-operation and Development; ICPP — Intergovernmental Panel on Climate Change) emisja metanu z systemu wêgla kamiennego w zale¿noœci od zaawansowania badañ oraz
dostêpnoœci wyników mo¿e byæ szacowana ró¿nymi metodami, z ró¿n¹ dok³adnoœci¹:
— metoda œrednich œwiatowych (najmniej dok³adna), oparta na globalnych wskaŸnikach emisji,
— metoda specyficzna dla kraju, wykorzystuj¹ca istniej¹ce, stosunkowo ograniczone dane i wyniki badañ (dotychczas stosowana w Polsce),
— metoda specyficzna dla kopalñ (najbardziej dok³adna) umo¿liwiaj¹ca ocenê emisji metanu z ka¿dej kopalni osobno (nowa,
prezentowana metodyka).
We wszystkich prezentowanych metodach zalecane jest szacowanie emisji metanu osobno z poszczególnych Ÿróde³, wyró¿niaj¹c:
emisjê podziemn¹:
— emisja wentylacyjna,
— emisja z uk³adów odmetanowania,
emisjê powierzchniow¹:
— emisja w procesach powydobywczych,
— emisja ze zwa³owisk odpadów produkcyjnych.
Dotychczas w Polsce do szacowania emisji metanu z systemu wêgla kamiennego stosowana jest metoda specyficzna dla kraju.
Metoda ta, opracowana w po³owie lat 90-tych i zmodyfikowana w roku 2000, nie umo¿liwia oceny emisji metanu z poszczególnych kopalñ wêgla kamiennego.
Kopalnie wêgla kamiennego w Polsce rejestruj¹ emisjê podziemn¹ metanu, czyli emisjê wentylacyjn¹ i emisjê z uk³adów odmetanowania. Raporty górnictwa nie obejmuj¹ emisji metanu z wydobytego wêgla i odpadów poeksploatacyjnych, oraz emisji
wentylacyjnej z kopalñ nie metanowych oraz s³abo metanowych, w których stê¿enie metanu w powietrzu wentylacyjnym jest
mniejsze od progu oznaczalnoœci (0,01–0,05 %).
Opracowana w Pañstwowym Instytucie Geologicznym, w ramach realizacji tematu finansowanego ze œrodków NFOŒiGW,
nowa metodyka umo¿liwia ocenê emisji metanu z ka¿dej kopalni osobno. Metodyka ta jest oparta w ca³oœci na wynikach badañ i
pomiarów wykonanych w poszczególnych kopalniach wêgla kamiennego, lub na podstawie interpretacji tych badañ (metanonoœnoœæ resztkowa).
Emisja podziemna, (emisja wentylacyjna i emisja z uk³adów odgazowania) brana jest bezpoœrednio z raportów kopalñ. W poszczególnych kopalniach emisja wentylacyjna metanu szacowana jest na podstawie pomiarów iloœci powietrza wentylacyjnego
oraz stê¿enia metanu w tym powietrzu. Pomiary te, wykonywane s¹ najczêœciej raz w miesi¹cu. Emisja z uk³adów odmetanowania
jest obliczana jako ró¿nica iloœci metanu zawartego w ujmowanym gazie kopalnianym i iloœci metanu zawartego w wykorzystywanym gazie kopalnianym. Zgodnie z proponowan¹ now¹ metodyk¹, emisjê wentylacyjn¹ z kopalñ nie metanowych i s³abo metanowych (nie wykazuj¹cych emisji wentylacyjnej) mo¿na oszacowaæ na podstawie empirycznej zale¿noœci, okreœlaj¹cej zale¿noœæ wielkoœci wydzielania metanu pod ziemi¹ (emisja wentylacyjna + metan ujmowany w procesie odmetanowania, pomniejszony o metan ujmowany ze zrobów), od zawartoœci metanu (in situ) w eksploatowanym wêglu (Rys. 1).
Emisja metanu w procesach powydobywczych (na powierzchni) obejmuje emisjê z wydobytego wêgla oraz emisjê z odpadów
mineralnych. Emisja ta jest bezpoœrednio zale¿na od zawartoœci metanu w z³o¿u, w eksploatowanych pok³adach wêgla.
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Rys. 1. Wykres zale¿noœci metanowoœci kopalñ (pomniejszonej o iloœæ metanu ujmowanego ze zrobów)
w stosunku do iloœci metanu zawartego w eksploatowanym wêglu (rok 2003)

Rys. 2. Zale¿noœæ iloœci metanu desorbujacego na powierzchni, od œredniej metanonoœnoœci opróbowanego pok³adu wêgla

Na podstawie pomiarów dynamiki swobodnej desorpcji przeprowadzonej metod¹ USBM wykonanych dla prób pobranych z
30 najsilniej metanowych kopalñ wêgla kamiennego (opróbowano ogó³em 90 pok³adów wêgla eksploatowanych w 2003 i 2004
roku) okreœlono zale¿noœæ iloœci metanu wydzielanego z urobku wêglowego na powierzchni, od metanonoœnoœci eksploatowanych pok³adów wêgla (Rys. 2).
Stosunkowo niski wspó³czynnik korelacji r = 0,664 uzyskany dla tej zale¿noœci, sk³oni³ autorów do oceny emisji metanu z wydobytego wêgla na podstawie œredniej arytmetycznej, dwóch niezale¿nych szacunków:
— szacunku emisji w procesach powydobywczych, na podstawie obliczonych œrednich metanonoœnoœci eksploatowanych
pok³adów wêgla i wartoœci metanonoœnoœci resztkowej w poszczególnych kopalniach (zgodnie z metodyk¹ stosowan¹ dotychczas),
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— szacunku emisji w procesach powydobywczych, na podstawie wyznaczonej empirycznie zale¿noœci emisji metanu z prób
wêgla na powierzchni w stosunku do œredniej metanonoœnoœci pok³adu w rejonie poboru prób (eksploatacji).
Emisjê metanu z wydobytych odpadów produkcyjnych nale¿y obliczyæ na podstawie: iloœci wytworzonych odpadów, obliczonego wskaŸnika emisji z wêgla kamiennego w procesach powydobywczych, przy za³o¿eniu zawartoœci czystej substancji wêglowej (wêgla) w odpadach na poziomie 15%. Iloœæ mineralnych odpadów produkcyjnych wytworzonych przez poszczególne kopalnie jest dostêpna w Dzia³ach Ochrony Œrodowiska. WskaŸnikiem emisji z wêgla kamiennego w procesach powydobywczych,
w poszczególnych kopalniach jest œrednia iloœæ emitowanego na powierzchni metanu przypadaj¹ca na tonê wydobytego wêgla.

W dyskusji brali udzia³: B. Ptak, J. Wagner, J. Markiewicz, J. Buga³a i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 13 paŸdziernika 2005 r.

Micha³ ROLKA: Program komputerowy do oceny emisji metanu z systemu wêgla kamiennego

W ramach realizacji pracy pt. „Ocena rzeczywistej emisji metanu do atmosfery spowodowanej eksploatacj¹ wêgla kamiennego” zosta³ opracowany program komputerowy, realizuj¹cy obliczenia emisji dla wybranej kopalni.
Do utworzenia programu wybrano jêzyk PHP, uruchamiany pod kontrol¹ serwera Apache. Opisywany program dzia³a wiêc na
zasadzie lokalnego serwera WWW. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ obs³ugi programu poprzez sieæ lokaln¹ z innego komputera, na
którym nale¿y uruchomiæ przegl¹darkê internetow¹ i wpisaæ adres lub nazwê komputera z uruchomionym programem. Niewskazane jest wprowadzanie danych równoczeœnie z kilku stanowisk. Dane przechowywane s¹ w plikach standardu xBase (DBF). W
opisywanej wersji program dzia³a na komputerach pracuj¹cych pod kontrol¹ systemu Windows 98, Me, 2000 oraz XP. Istnieje
mo¿liwoœæ przeniesienia oprogramowania pod kontrol¹ innych systemów operacyjnych, dla których istnieje mo¿liwoœæ uruchamiania modu³u PHP, w tym systemu Linux.
Uruchomienie programu powoduje uruchomienie lokalnego serwera WWW oraz przegl¹darki Internet Explorer ze stron¹
pocz¹tkow¹ programu.
Po wype³nieniu pierwszego formularza danymi dotycz¹cymi ca³ej kopalni (Rys. 1) nastêpuje przejœcie do kolejnego formularza, w którym wprowadzane s¹ informacje dotycz¹ce poszczególnych pok³adów (Rys. 2).
Po wprowadzeniu danych dla wszystkich pok³adów (mo¿liwa jest równie¿ korekta lub usuwanie danych) nastêpuje obliczenie
emisji metanu i wyœwietlenie wyników w postaci tabelarycznej (Rys. 3).

Rys. 1 Formularz wprowadzania danych dotycz¹cych kopalni

Zamkniêcie przegl¹darki Internet Explorer spowoduje równie¿ wy³¹czenie lokalnego serwera WWW.
Dane u¿ywane w programie mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
— dane dotycz¹ce ca³ej kopalni,
— dane dotycz¹ce poszczególnych eksploatowanych pok³adów wêgla.
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Rys. 2 Wprowadzanie danych o poszczegónych pok³adach kopalni

Rys. 3 Wynik obliczeñ emisji metanu na podstawie
wprowadzonych danych

Dane dotycz¹ce ca³ej kopalni
Emisja z uk³adów wentylacyjnych, podawana corocznie przez ka¿d¹ kopalniê wêgla kamiennego (w tys. m3 CH4/rok) — Dzia³
Wentylacji, Dzia³ Mierniczo-Geologiczny.
Iloœæ metanu ujmowanego w kopalni, podawana corocznie przez ka¿d¹ kopalniê wêgla kamiennego (w tys. m3 CH4/rok) —
Dzia³ Odmetanowania Górotworu, Dzia³ Wentylacji, Dzia³ Mierniczo-Geologiczny.
Iloœæ metanu wypuszczanego do atmosfery z uk³adów odmetanowania, podawana corocznie przez ka¿d¹ kopalniê wêgla kamiennego (w tys. m3 CH4/rok) — Dzia³ Odmetanowania Górotworu, Dzia³ Wentylacji, Dzia³ Mierniczo-Geologiczny.
Iloœæ metanu ujmowanego w kopalni, ze zrobów (zza tam), podawana corocznie przez ka¿d¹ kopalniê wêgla kamiennego (w
tys. m3 CH4/rok) — Dzia³ Odmetanowania Górotworu, Dzia³ Wentylacji, Dzia³ Mierniczo-Geologiczny.
Iloœæ wytworzonych i wydobytych odpadów mineralnych, podawana corocznie przez ka¿d¹ kopalniê wêgla kamiennego (w
tys. ton) — Dzia³ Ochrony Œrodowiska. Odpady produkcyjne powsta³e przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej
przeróbki rud i innych kopalin odpowiadaj¹ grupie odpadów 01. Przy czym górnictwo wêgla kamiennego w tej grupie odpadów
wykazuje nastêpuj¹ce rodzaje odpadów (kody odpadów zgodne z Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 27 wrzeœnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadów):
01 01 02 — odpady z wydobywania kopalin innych ni¿ rudy metali,
01 04 12 — odpady powsta³e przy p³ukaniu i oczyszczaniu kopalin inne ni¿ wymienione w 01 04 07 (odpady zawieraj¹ce niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych ni¿ rudy metali) i 01 04 11 (odpady powstaj¹ce przy
wzbogaceniu soli kamiennej i potasowej, inne ni¿ wymienione w 01 04 07),
01 04 81 — odpady z flotacyjnego wêgla, inne ni¿ wymienione w 01 04 80 (odpady z flotacyjnego wzbogacenia wegla zawieraj¹ce substancje niebezpieczne).
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Dane dotycz¹ce poszczególnych pok³adów wêgla (czêœci pok³adów)
Wprowadzane dane powinny dotyczyæ poszczególnych eksploatowanych pok³adów wêgla. Standardowo dane dotycz¹ ka¿dego eksploatowanego pok³adu wêgla. Natomiast w odniesieniu do eksploatacji tego samego pok³adu wêgla, zaliczonego do ró¿nych kategorii zagro¿enia metanowego (ZM), lub w przypadku istotnych ró¿nic œredniej metanonoœnoœci pok³adu w dwóch
ró¿nych eksploatowanych (w danym roku) czêœciach z³o¿a nale¿y wykonaæ obliczenia osobno dla poszczególnych partii z³o¿a.
Wielkoœæ eksploatacji wêgla kamiennego (tys. ton) nale¿y przyj¹æ na podstawie wykazów zawartych w Operatach Ewidencji
Zasobów (OEZ) — Dzia³ Mierniczo-Geologiczny.
Metanonoœnoœæ (œredni¹) eksploatowanych pok³adów wêgla (m3 CH4/t csw) nale¿y obliczyæ na podstawie wyników pomiarów wykonanych w danym pok³adzie (czêœci pok³adu). Œrednia arytmetyczna wyników pomiarów metanonoœnoœci pok³adów
wêgla w granicach eksploatacji pok³adu w danym roku — Dzia³ Wentylacji.
Œrednie wartoœci jakoœci wêgla (zawartoœæ popio³u, zawartoœæ wilgoci ca³kowitej), s³u¿¹ce do przeliczenia iloœci eksploatowanego wêgla na czyst¹ substancjê wêglow¹ (csw) nale¿y obliczyæ na podstawie wyników analiz wykonanych w granicach eksploatowanej czêœci pok³adu — Dzia³ Mierniczo-Geologiczny.
Metanonoœnoœæ resztkowa, zawarta w Dokumentacjach geologiczno-z³o¿owych (w odniesieniu do kopalñ w których obliczono wydobywalne zasoby metanu), na podstawie danych z literatury, lub w analogii do kopalñ s¹siednich (w m3 CH4 /t csw) —
Dzia³ Mierniczo-Geologiczny.

W dyskusji brali udzia³: M. Karwasiecka, B. Ptak, J. Wagner i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 13 paŸdziernika 2005 r.

Joanna FAJFER, Micha³ ROLKA: Obowi¹zki przedsiêbiorców w zakresie emisji ha³asu i pól elektromagnetycznych
oraz ochrony powietrza

W wyniku realizacji zapisów planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony œrodowiska dla miasta Kwidzyna w zakresie
realizacji obowi¹zku edukacji ekologicznej, na zlecenie Urzêdu Miasta Kwidzyna zosta³ opracowany „Poradnik dla Przedsiêbiorcy w zakresie praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z uregulowañ prawnych w zakresie ochrony œrodowiska”. W referacie przedstawiono stan prawny obowi¹zuj¹cy na dzieñ 29.9.2005 r. Cytowane obowi¹zki przedsiêbiorców wynikaj¹ z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) oraz aktów wykonawczych do niej.
Zjawisko zanieczyszczenia powietrza definiuje siê jako wprowadzanie do powietrza substancji sta³ych, ciek³ych i gazowych,
które wystêpuj¹ w stê¿eniach przekraczaj¹cych w³aœciwy dla nich zakres lub nie s¹ jego naturalnymi sk³adnikami.
Obowi¹zki przedsiêbiorcy w zakresie ochrony powietrza obejmuj¹ zapewnienie jak najlepszej jakoœci powietrza, w szczególnoœci przez:
— utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poni¿ej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach,
— zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie s¹ one dotrzymane.
Na wprowadzanie do powietrza gazów lub py³ów z instalacji, wymagane jest pozwolenie. Pozwolenie wydaje starosta lub (dla
instalacji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko) Wojewoda. Wykaz instalacji okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia (Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2840). Natomiast zg³oszenia wymagaj¹ instalacje wymienione przez Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zg³oszenia (Dz.U.
2004 nr 283 poz. 2839).
Przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do prowadzenia ci¹g³ych i okresowych pomiarów emisji gazów i py³ów do powietrza z instalacji. Wyniki pomiarów prowadz¹cy instalacjê i u¿ytkownik przedstawia staroœcie i wojewodzie.
Przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do wnoszenia op³at:
— za gazy lub py³y wprowadzane do powietrza;
— za gazy wprowadzane do powietrza powstaj¹ce przy prze³adunku benzyny silnikowej;
— za gazy lub py³y wprowadzane do powietrza z kot³ów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych wêglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub
py³ów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane;
— za gazy lub py³y wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych;
— za gazy lub py³y wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu.
Wysokoœæ op³aty ustala podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska. Op³atê wnosi siê do koñca miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie ka¿dego pó³rocza. Podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska powinien prowadziæ, aktualizowan¹ co pó³ roku, ewidencjê zawieraj¹c¹ infor-
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macje o iloœci i rodzajach gazów lub py³ów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których okreœlono te iloœci. Do koñca miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie ka¿dego pó³rocza nale¿y przed³o¿yæ Marsza³kowi Województwa oraz Inspektorowi Ochrony Œrodowiska wykaz zawieraj¹cy informacje i dane wykorzystane do ustalania wysokoœci op³at.
Przedsiêbiorca za przekroczenie okreœlonych w pozwoleniu iloœci lub rodzaju gazów lub py³ów wprowadzanych do powietrza
ponosi kary pieniê¿ne. Kary te s¹ nak³adane na przedsiêbiorcê w drodze decyzji przez Inspektora Ochrony Œrodowiska.
Ha³asem nazywa siê ka¿dy dŸwiêk, który w danych warunkach jest okreœlony jako szkodliwy, uci¹¿liwy lub przeszkadzaj¹cy,
niezale¿nie od jego parametrów fizycznych. Ha³as wytwarzany w wyniku prowadzenia procesów produkcyjnych oraz dzia³alnoœci us³ugowej na terenie zak³adów przemys³owych i przedsiêbiorstw nazywany jest ha³asem przemys³owym.
Obowi¹zkiem przedsiêbiorcy jest zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego œrodowiska poprzez:
— utrzymanie poziomu ha³asu poni¿ej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
— zmniejszenie poziomu ha³asu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Pozwolenie na emisjê ha³asu do œrodowiska nie jest wymagane. Jednak gdy Starosta stwierdzi przekroczenie dopuszczalnych
poziomów ha³asu poza zak³adem na podstawie w³asnych pomiarów, pomiarów dokonanych przez Pomorskiego Inspektora
Ochrony Œrodowiska lub pomiarów prowadzonych przez zak³ad, wydaje decyzjê o dopuszczalnym poziomie ha³asu. Natomiast
rada gminy mo¿e, w drodze uchwa³y, ustanowiæ ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urz¹dzeñ, z
których ha³as mo¿e negatywnie wp³ywaæ na œrodowisko.
W przypadku wydawania dla zak³adu pozwolenia zintegrowanego, we wniosku nale¿y zamieœciæ zapisy dotycz¹ce wielkoœci
emisji ha³asu poza zak³adem. Je¿eli zak³ad, pomimo zastosowania najlepszych dostêpnych technik, nie mo¿e dotrzymaæ dopuszczalnych poziomów ha³asu poza swoim terenem, to tworzy siê dla takiej instalacji obszar ograniczonego u¿ytkowania.
Za emisjê ha³asu do œrodowiska przedsiêbiorca nie ponosi op³at. Przedsiêbiorca za przekroczenie okreœlonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie ha³asu lub pozwoleniu zintegrowanym poziomów ha³asu, ponosi kary pieniê¿ne. Kary te, nak³adane s¹ na
przedsiêbiorcê w drodze decyzji przez Inspektora Ochrony Œrodowiska.
Pole elektromagnetyczne to pole z³o¿one z wzajemnie przenikaj¹cych siê i zale¿nych od siebie zmiennych pól elektrycznych i
magnetycznych. Zakres czêstotliwoœci pól elektromagnetycznych jest bardzo szeroki i wystêpuje w przedziale od 0 Hz do 1025 Hz.
•ród³em pól elektromagnetycznych s¹:
— stacje elektroenergetyczne i linie napowietrzne wysokiego napiêcia,
— stacje bazowe telefonii komórkowej z antenami sektorowymi i radiolinii,
— anteny innych radiolinii, w tym m.in.: komputerowe sieci bezprzewodowe, firmy telekomunikacyjne, stacje radiowe i telewizyjne,
— urz¹dzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne.
Pole elektromagnetyczne oddzia³ywuje na œrodowisko. Oddzia³ywanie to uzale¿nione jest od wysokoœci natê¿enia (lub gêstoœci mocy) oraz czêstotliwoœci drgañ.
Obowi¹zkiem przedsiêbiorcy jest zapewnienie jak najlepszego stanu œrodowiska poprzez:
— utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poni¿ej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,
— zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie s¹ one dotrzymane.
Nie jest wymagane pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych. Zg³oszeniu Staroœcie (lub wojewodzie w przypadkach okreœlonych w artykule 82 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane) podlega wykonywanie robót budowlanych polegaj¹cych na
instalowaniu na obiektach budowlanych urz¹dzeñ emituj¹cych pola elektromagnetyczne (bêd¹cych instalacjami w rozumieniu
ustawy Prawo ochrony œrodowiska) zaliczanych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko zgodnie z
ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska (art. 30, ust.1, pkt 3, lit.c ustawy Prawo budowlane). Zgodnie z art.152 ustawy Prawo ochrony
œrodowiska, instalacja z której emisja nie wymaga pozwolenia, mog¹ca negatywnie oddzia³ywaæ na œrodowisko, podlega równie¿
zg³oszeniu staroœcie lub staroœcie i wojewodzie
Przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do zg³oszenia instalacji przed rozpoczêciem jej eksploatacji. Je¿eli instalacja jest ju¿ eksploatowana, wówczas prowadz¹cy ma obowi¹zek jej zg³oszenia w terminie 6 miesiêcy od momentu, gdy zosta³a ona objêta obowi¹zkiem zg³oszenia.
Przedsiêbiorca prowadz¹cy instalacjê oraz u¿ytkuj¹cy urz¹dzenia emituj¹ce pola elektromagnetyczne, które s¹ przedsiêwziêciami mog¹cymi znacz¹co oddzia³ywaæ, zobowi¹zany jest do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku:
— bezpoœrednio po rozpoczêciu u¿ytkowania instalacji lub urz¹dzenia,
— ka¿dorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urz¹dzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w
wyposa¿eniu instalacji lub urz¹dzenia, o ile zmiany te mog¹ mieæ wp³yw na zmianê poziomów pól elektromagnetycznych, których
Ÿród³em jest instalacja lub urz¹dzenie.
Za emisjê pól elektromagnetycznych do œrodowiska przedsiêbiorca nie ponosi op³at, nie nalicza siê kar za emisjê pól elektromagnetycznych.

W dyskusji brali udzia³: A. Pacholewski, A. Jurczak-Drabek, J. Wagner, J. Kwarciñski i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 paŸdziernika 2005.
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Anna WANTUCH: Podatnoœæ na zanieczyszczenia wód podziemnych GZWP 450 — Dolina rzeki Wis³y

G³ówny zbiornik wód podziemnych GZWP 450 — Dolina rzeki Wis³y jest zbiornikiem czwartorzêdowym o charakterze porowym, le¿¹cym na obszarze miasta Krakowa. Sk³ada siê on z dwóch czêœci, wschodniej mniejszej, le¿¹cej na wchód od rzeki D³ubni i
zachodniej wiêkszej. Podatnoœæ okreœlona zosta³a dla wiêkszej zachodniej czêœci GZWP 450, ci¹gn¹cej siê od rzeki D³ubni na
wschodzie, poprzez takie dzielnice miasta Kraków jak: Nowa Huta, Czy¿yny, Pr¹dnik Czerwony i Bia³y, Œródmieœcie, Bronowice,
Azory po miejscowoœæ Mników na zachodzie. Zbiornik ten ograniczony jest od po³udnia rzek¹ Wis³¹, a na pó³nocy jurajskim piêtrem
wodonoœnym, którego granica przebiega w przybli¿eniu na wysokoœci miejscowoœci Morawica, Aleksandrowie i Balice.
G³ównymi ogniwami stratygraficznymi wystêpuj¹cymi na obszarze GZWP 450 s¹ utwory jury œrodkowej i górnej, trzeciorzêdu
oraz czwartorzêdu. Pod³o¿em osadów jurajskich GZWP 450 s¹ utwory paleozoiczne. Na nich le¿¹ osady jury œrodkowej, które reprezentowane s¹ przez i³y i mu³owce z wk³adkami piaszczystymi a wy¿ej przez mu³owce i piaskowce z faun¹ morsk¹. Nastêpnie znajduj¹ siê osady jury górnej, które reprezentowane s¹ przez osady margliste, nastêpnie wapienie p³ytowe, wapienie skaliste, wapienie
³awicowe z licznymi krzemieniami. Wy¿ej wystêpuje miocen reprezentowany przez i³y, mu³owce, ³upki, i³owce. Na miocenie le¿y
czwartorzêd zbudowany z piasków, piasków ze ¿wirami oraz w niektórych miejscach lessów. Pokrywa czwartorzêdowa spoczywa w
przewa¿aj¹cej czêœci na miocenie, jednak w niektórych przypadkach le¿y bezpoœrednio na jurze górnej.
Istnieje szereg metod s³u¿¹cych do oceny podatnoœci wód podziemnych na zanieczyszczenia. W pracy tej wykorzystano metodê (powsta³¹ w Zak³adzie Hydrogeologii i Ochrony Wód Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) opart¹ na koncepcji mapy
wra¿liwoœci wód podziemnych na zanieczyszczenia . W metodzie tej algorytm oceny podatnoœci jest oceniony na podstawie pomocniczych warstw informacyjnych: mapy zasobów odnawialnych wód podziemnych, mapy zdolnoœci ochronnych profilu glebowego, mapy g³êbokoœci do zwierciad³a wody pierwszej od powierzchni warstwy wodonoœnej, mapy charakteryzuj¹cej udzia³
utworów izoluj¹cych w profilu strefy aeracji. Ca³kowity czas wymiany polowej pojemnoœci wodnej gleb i ska³ strefy aeracji przez
infiltruj¹ce wody opadowe oznacza praktycznie czas migracji zanieczyszczeñ konserwatywnych z powierzchni, do pierwszej warstwy wodonoœnej.
Pierwsz¹ wykonan¹ warstw¹ informacyjn¹ by³a mapa zasobów odnawialnych wód podziemnych, która przedstawia rzeczywist¹ wielkoœæ infiltracji (mm/rok). Przy okreœlaniu zasobów odnawialnych dla potrzeb realizacji tematu pracy zastosowano metodê
infiltracji efektywnej. Metoda ta polega na schematyzacji utworów powierzchniowych, zaklasyfikowaniu je w pewne grupy i
przypisaniu im odpowiednich wskaŸników infiltracji. Na podstawie wzoru, w którym bierze siê pod uwagê wskaŸnik infiltracji
oraz wielkoœæ œredniego rocznego opadu z wielolecia, obliczona zosta³a wielkoœæ infiltracji. Wykonana mapa zasobów odnawialnych wód podziemnych przedstawiaj¹ca wielkoœæ infiltracji, œciœle zwi¹zana jest z utworami jakie wystêpuj¹ na badanym obszarze. Wielkoœæ infiltracji na obszarze GZWP 450 waha siê od 50 do 312 mm/rok.
Kolejn¹ wykonan¹ warstw¹ informacyjn¹ by³a mapa zdolnoœci ochronnych profilu glebowego. Gleba jest pierwszym etapem
drogi, jak¹ przebywaj¹ migruj¹ce zanieczyszczenia wraz z wodami infiltruj¹cymi w g³¹b. Warstwa gleby stanowi naturaln¹ barierê ochronn¹ przed zanieczyszczeniami, jakie docieraj¹ do warstwy wodonoœnej.
Rodzaj gleb wystêpuj¹cych na obszarze GZWP 450 zosta³ oceniony na podstawie mapy w skali 1:500 000 wykonanej przez
Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach. Wed³ug tej mapy, na obszarze GZWP 450 wystêpuj¹ dwa rodzaje
gleb: mady oraz gleby lessowe i lessowate. Na podstawie wzoru zosta³ obliczony czas przes¹czania wody przez profil glebowy.
MRTS =

1000× ms × w 0
R

[1]

gdzie: MRTS — czas wymiany polowej pojemnoœci wodnej profilu glebowego [lata]; w0 — pojemnoœæ wodna profilu glebowego; ms — mi¹¿szoœæ profilu
glebowego; R — wielkoœæ infiltracji efektywnej [mm/rok].

Na obszarze GZWP 450 czas przes¹czania wody przez profil glebowy waha siê w przedziale od 0,8 do 4,8 lat.
Nastêpna warstwa informacyjna to g³êbokoœæ do zwierciad³a, zosta³a przyjêta na podstawie Map hydrograficznych Polski w
skali 1:50 000, której wartoœci wahaj¹ siê od 1 m w dolinach rzecznych do 15 m. Na podstawie wzoru obliczono czas wymiany polowej pojemnoœci wodnej ska³ przepuszczalnych strefy aeracji.
MRT1 =

1000× ( mA - ms ) × (1- S p ) × w 1

[2]

R

gdzie: MRT1 — czas wymiany polowej pojemnoœci wodnej ska³ przepuszczalnych strefy aeracji [lata]; mA — mi¹¿szoœæ strefy aeracji [m]; Sp — udzia³
warstw izoluj¹cych w profilu strefy aeracji [%]; w1 — pojemnoœæ wodna ska³ przepuszczalnych strefy areacji; pozosta³e objaœnienia jak we wzorze [1].

Nastêpna wykonana warstwa informacyjna to mapa charakteryzuj¹ca udzia³ utworów izoluj¹cych w profilu strefy aeracji. Dla
czasu migracji pionowej przez strefê aeracji obecnoœæ przewarstwieñ izoluj¹cych, jest bardzo istotna gdy¿ ich du¿e pojemnoœci
wodne decyduj¹ o d³ugich czasach przes¹czania. Charakter oraz udzia³ procentowy utworów strefy aeracji zosta³ oceniony na pod-
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stawie przekrojów geologicznych i hydrogeologicznych. Czas wymiany polowej pojemnoœci wodnej ska³ s³aboprzepuszczalnych
i izoluj¹cych w profilu strefy aeracji zosta³ obliczony na podstawie wzoru:
MRT2 =

1000× ( mA - ms ) × S p × w 2

[3]

R

gdzie: MRT2 — czas wymiany polowej pojemnoœci wodnej ska³ s³abo przepuszczalnych i izoluj¹cych w profilu strefy aeracji [lata]; w2 — pojemnoœæ
wodna ska³ s³aboprzepuszczalnych; pozosta³e objasnienia jak we wzorach [1] i [2].

Mapa wynikowa (mapa podatnoœci) przedstawiaj¹ca ca³kowity czas wymiany polowej pojemnoœci wodnej gleb i ska³ strefy
aeracji przez infiltruj¹ce wody opadowe, który zosta³ obliczony na podstawie wzoru:
t = MRTS + MRT1 + MRT2

[4]

gdzie: t — ca³kowity czas wymiany polowej pojemnoœci wodnej gleb i ska³ strefy aeracji przez infiltruj¹ce wody opadowe [lata]; pozosta³e objaœnienia jak
we wzorach [1]–[3].

Na mapie wynikowej zobrazowane zosta³y klasy podatnoœci wg zmodyfikowanej klasyfikacji Fostera. GZWP 450 jest bardzo
silnie podatny na zanieczyszczenia w zachodniej czêœci oraz w dolinie rzeki Pr¹dnik, gdzie czas wymiany polowej pojemnoœci
wodnej gleb i ska³ strefy aeracji wynosi poni¿ej 2 lat. W œrodkowej oraz po³udniowo-zachodniej czêœci GZWP 450 jest bardzo podatny na zanieczyszczenia, a czas przesi¹kania wody przez profil glebowy i strefê aeracji mieœci siê w granicach od 2 do 5 lat. W
przewa¿aj¹cej czêœci GZWP 450 jest podatny na zanieczyszczenia z czasem przes¹czania mieszcz¹cym siê w przedziale od 5 do
25 lat. Niewiele obszaru GZWP 450 ma czas przesi¹kania wody do warstwy wodonoœnej mieszcz¹cy siê w przedziale od 25 do 50
lat i tereny te s¹ œrednio podatne na zanieczyszczenia.

W dyskusji brali udzia³: J. Wagner, A. Zdanowski, B. Ptak, M. Zembal i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 24 listopada 2005 r.

Jolanta MARKIEWICZ: Biotyty z granitoidów regionu krakowsko-czêstochowskiego

W referacie przedstawiono charakterystykê geochemiczn¹ biotytu stanowi¹cego g³ówny minera³ ¿elaza i magnezu w granitoidach regionu krakowsko-czêstochowskiego.
Do badañ wytypowano biotyty z rejonu Myszkowa–Mrzyg³odu, Pilicy i Doliny Bêdkowskiej. Sk³ad chemiczny okreœlono
przy u¿yciu mikrosondy energetycznej typu EDS Link ISIS firmy Oxford Instruments w Sekcji Mikroskopii Elektronowej w PIG
w Warszawie.
Warunki przeprowadzenia analiz by³y nastêpuj¹ce: napiêcie przyspieszaj¹ce 20 kV, czas analizy 50s, metoda korekcyjna ZAF.
Badania geochemiczne przeprowadzono w ramach tematu statutowego PIG „Granitoidowy magmatyzm bloku ma³opolskiego, zwi¹zki z okruszcowaniem”.
Biotyt jest minera³em bardzo czu³ym na zmiany warunków fizyczno-chemicznych, co wynika z jego specyficznej struktury, w
której wystêpuj¹ kationy o ró¿nych rozmiarach i ró¿nej stabilnoœci, jak te¿ z szerokiej mo¿liwoœci izomorficznych zast¹pieñ poszczególnych kationów. W zwi¹zku z powy¿szym minera³ ten mo¿e byæ wykorzystany w badaniach poszukiwawczych niektórych
z³ó¿ kruszcowych.
W ramach prowadzonych badañ wykonano 16 analiz chemicznych oœmiu biotytów, oznaczaj¹c w nich sk³ad partii centralnych
i brze¿nych oraz obliczono ich wzory krystalochemiczne, zak³adaj¹c sta³¹ iloœæ anionów (O + OH) = 12.
Wzory krystalochemiczne biotytu z rejonu Myszkowa–Mrzyg³odu:
1. (K1.08 Na0.06) (Fe1.28 Mg1.59 Al0.33 Ti0.24 Mn0.01) (OH)2 O10 (Al0.88 Si3.12) — œrodek ziarna,
2. (K1.06 Na0.01) (Fe1.44 Mg1.60 Al0.33 Ti0.20 Mn0.03) (OH)2 O10 (Al0.98 Si3.02) — brzeg ziarna,
3. (K1.15 Na0.06) (Fe1.28 Mg1.41 Al0.46 Ti0.27 Mn0.00) (OH)2 O10 (Al1.05 Si2.95) — œrodek ziarna,
4. (K1.14 Na0.02) (Fe1.44 Mg1.40 Al0.39 Ti0.25 Mn0.01) (OH)2 O10 (Al1.02 Si2.98) — brzeg ziarna,
5. (K1.23 Na0.02) (Fe0.76 Mg2.15 Al0.35 Ti0.17 Mn0.02) (OH)2 O10 (Al0.80 Si3.20) — œrodek ziarna,
6. (K0.68 Na0.07 Ca0.01) (Fe0.91 Mg2.40 Al0.36 Ti0.14 Mn0.04) (OH)2 O10 (Al1.07 Si2.93) — brzeg ziarna.
Wzory krystalochemiczne biotytu z rejonu Pilicy:
1. (K1.16 Na0.04) (Fe1.91 Mg1.15 Al0.48 Ti0.30 Mn0.04) (OH)2 O10 (Al1.00 Si3.00) — œrodek ziarna,
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2. (K1.02 Ca0.01) (Fe1.77 Mg1.14 Al0.10 Ti0.23 Mn0.04) (OH)2 O10 (Al1.16 Si2.84) — brzeg ziarna,
3. (K1.14 Na0.04) (Fe1.93 Mg1.04 Al0.24 Ti0.30 Mn0.04) (OH)2 O10 (Al1.09 Si2.91) — œrodek ziarna,
4. (K1.03 Na0.08 Ca0.01) (Fe1.99 Mg1.12 Al0.20 Ti0.27) (OH)2 O10 (Al1.08 Si2.92) — brzeg ziarna.
Wzory krystalochemiczne biotytu z rejonu Doliny Bêdkowskiej:
1. (K1.13 Na0.12) (Fe1.54 Mg1.34 Al0.23 Ti0.31 Mn0.03) (OH)2 O10 (Al0.99 Si3.01) — œrodek ziarna,
2. (K1.11 Ca0.01) (Fe1.55 Mg1.37 Al0.15 Ti0.37 Mn0.03) (OH)2 O10 (Al1.04 Si2.96) — brzeg ziarna,
3. (K1.10 Na0.06) (Fe1.58 Mg1.53 Al0.13 Ti0.30 Mn0.01) (OH)2 O10 (Al1.01 Si2.99) — œrodek ziarna,
4. (K1.09 Na0.11) (Fe1.54 Mg1.49 Al0.15 Ti0.32 Mn0.02) (OH)2 O10 (Al1.02 Si2.98) — brzeg ziarna,
5. (K1.12 Na0.01) (Fe1.54 Mg1.53 Al0.21 Ti0.28 Mn0.02) (OH)2 O10 (Al1.06 Si2.94) — œrodek ziarna,
6. (K1.14 Na0.04) (Fe1.48 Mg1.52 Al0.21 Ti0.28 Mn0.02) (OH)2 O10 (Al0.95 Si3.05) — brzeg ziarna.
Z analiz chemicznych wynika, ¿e próbki biotytu z granodiorytów poszczególnych rejonów s¹ ubogie w wapñ i stosunkowo bogate w tytan (TiO2 — 3,11–5,93% wag.). Ogólnie wykazuj¹ niewielkie zró¿nicowanie pod wzglêdem zawartoœci w nich kationów
miêdzywarstwowych (K, Na), a wyraŸne zró¿nicowanie zaobserwowano wœród kationów warstwy oktaedrycznej, g³ównie Mg,
Fe2+ i Al.
W trakcie badañ przeœledzono ogóln¹ tendencjê zmian koncentracji pierwiastków g³ównych (Fe i Mg) oraz porównano z danymi z literatury odnosz¹cymi siê do biotytów z okruszcowanych intruzji granitoidowych.
Podstawê porównañ stanowi³y nastêpuj¹ce zale¿noœci: wzrost wielkoœci Mg w szeregu magmowy–wtórny–hydrotermalny
biotyt oraz wzrost wartoœci Mg/Mg+Fe z towarzysz¹cym mu spadkiem zawartoœci Ti od œrodka do brzegu ziarna biotytu
(D. R. Mason, 1978). Zakres Fe/Fe+Mg wykazuje zró¿nicowanie zwykle od 0.45 do 0.65. W obrêbie pojedynczej blaszki zró¿nicowanie to jest nieznaczne (0.01–0.03).
Du¿o wyraŸniejszy jest natomiast spadek koncentracji Ti (obserwowany w biotytach z rejonu Myszkowa–Mrzyg³odu i Pilicy).
Wyj¹tkiem s¹ biotyty z Doliny Bêdkowskiej, gdzie obserwuje siê wzrost Ti i gdzie równie¿ stwierdzono najwy¿sz¹ zawartoœæ
TiO2 (5,93% wag) wœród zbadanych biotytów.
Biotyty z granitoidów rejonu Myszkowa–Mrzyg³odu cechuje przewaga Mg nad Fe, w rejonie Pilicy obserwuje siê ogólnie ni¿sze zawartoœci Mg w stosunku do Fe, a w biotytach z Doliny Bêdkowskiej udzia³y Mg i Fe s¹ zbli¿one lub zaznacza siê niewielka
przewaga Fe.
Sk³ad chemiczny biotytu magmowego i wtórnego (rej. Myszkowa) œwiadczy o tym, ¿e pierwotny (?)magmowy biotyt, bogaty
w tytan (0.3–0.4 at. na j. wzoru str.) zosta³ w wyniku procesów pomagmowych wzbogacony w Mg i zubo¿ony w Ti i Fe.
Przedstawione wyniki badañ biotytów maj¹ charakter wstêpny i niewielki zakres, stanowi¹ jednak potwierdzenie przes³anek
genetycznych mineralizacji Cu-Mo-W w Myszkowie. Wyniki uzyskane dla biotytów z Pilicy nie s¹ typowe dla biotytów z
okruszcowanych intruzji granitowych, natomiast te z Doliny Bêdkowskiej s¹ trudne do interpretacji ze wzglêdu na nietypowy
rozk³ad Ti w biotycie.

W dyskusji brali udzia³: Z. Bu³a, R. Habryn, M. Markowiak, A. Pacholewski i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 16 grudnia 2005 r.
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Barbara OLSZEWSKA, Andrzej SZYD£O: Ciemne utwory polskich Karpat zewnêtrznych i ich relacja do mezo-kenozoicznych anoksycznych epizodów w oceanie Tetydy

W sukcesji fliszowej Karpat zewnêtrznych wystêpuje szereg litofacji o czarnym zabarwieniu, bogatych w materiê organiczn¹ i
pierwiastki biofilne. Petrograficzne, sedymentologiczne i geochemiczne cechy niektórych z tych litofacji (w kontekœcie przynale¿noœci basenów Karpat do paleogeograficznej prowincji Tetydy) pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e odzwierciedlaj¹ one globalne zjawiska paleoœrodowiskowe, które mia³y miejsce podczas kredy i paleogenu. W interwale tym, w Tetydzie, zidentyfikowano 11 wydarzeñ palebiologicznych zwi¹zanych z globalnymi zmianami paleoœrodowisk morskich, powsta³ych w wyniku rekonstrukcji tektonicznych p³yt kontynentalnych. S¹ to wydarzenia: 1 — „walan¿yñskie” (póŸny walan¿yn), 2 — „Faraoni” (póŸny hoteryw), 3 —
„Selli” (Oceanic Anoxic Event 1a, wczesny apt), 4 — „Paquier” (OAE 1b, wczesny alb), 5 — „Amadeus” (OAE 1c, œrodkowy
alb), 6 — „Breitstroffer” (OAE 1d, póŸny alb), 7 — Cenomanian-Turonian Boundary Event (CTBE ), 8 — Lower/Middle Campanian Event (LMCE), 9 — Cretaceous-Tertiary Boundary Event (KTBE), 10 — Late Paleocene Thermal Event (LPTE), 11 — Terminal Eocene Event (TEE).
Wydarzeniom tym, w sukcesji Karpat zewnêtrznych odpowiadaj¹ nastêpuj¹ce wydzielenia litostratygraficzne: ³upki cieszyñskie górne (pó¿ny walan¿yn-hoteryw), warstwy wierzowskie/³upki spaskie (apt), warstwy lgockie (œrodkowy-póŸny alb), Formacja z Barnasiówki (cenoman-wczesny turon), warstwy istebniañskie dolne (kampan-mastrycht), warstwy z Majdanu (paleocen),
warstwy menilitowe (rupel-akwitan).
Przeprowadzone analizy wskazuj¹, ¿e ³upki cieszyñskie górne mog¹ byæ korelowane z wydarzeniem „walan¿yñskim”, warstwy wierzowskie (spaskie) z wydarzeniami „Selli” i „Paquier”, Formacja z Barnasiówki z KTBE . Pozosta³e wydzielenia tj. warstwy lgockie, istebiañskie i warstwy z Majdanu zawieraj¹ elementy (geochemiczne i petrograficzne) wskazuj¹ce na wp³yw czynników globalnych. Elementy te s¹ jednak w znacznym stopniu zniekszta³cone przez turbiditowy charakter sedymentacji tych
utworów. Natomiast bogate w bituminy warstw menilitowe odzwierciedlaj¹ regionalne warunki œrodowiskowe, które panowa³y w
alpejskiej odnodze Tetydy w oligocenie i wczesnym miocenie.

W dyskusji brali udzia³: R. Kopciowski, Z. Paul, W. Ry³ko, A. Tomaœ, K. ¯ytko i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 24 lutego 2005 r.

Pawe³ MARCINIEC, Piotr NESCIERUK, Wojciech R¥CZKOWSKI, Antoni WÓJCIK, Ziemowit ZIMNAL, Wojciech
GRANOSZEWSKI, Teresa MROZEK: Os³ona przeciwosuwiskowa w Karpatach — system weryfikacji i oceny zadañ

Ponad 90% wszystkich osuwisk wystêpuj¹cych w Polsce znajduje siê w Karpatach. Stanowi¹ du¿e zagro¿enie dla ludnoœci
oraz ró¿nego typu budowli in¿ynierskich, a ich zabezpieczenie stwarza wiele problemów zarówno ze wzglêdów technicznych jak i
ekonomicznych. Najprostszym rozwi¹zaniem jest omijanie terenów zagro¿onych osuwiskami, co niestety w przypadku gêstej zabudowy w Karpatach nie jest mo¿liwe. Przeciwdzia³anie dalszym procesom osuwania nale¿y do zadañ najtrudniejszych, poniewa¿ z jednej strony nale¿y pogodziæ ograniczenie negatywnych skutków spowodowanych przez osuwiska, a z drugiej utrzymanie
dotychczasowego zagospodarowania i funkcjonowania danego rejonu.
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W ramach du¿ego projektu zleconego przez Kancelariê Prezesa Rady Ministrów (KPRM) „Os³ona Przeciwosuwiskowa —
Komponent A”, a finansowanego z po¿yczki udzielonej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), zespó³ pracowników Oddzia³u Karpackiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego opracowa³ materia³y metodyczne wraz z „Kart¹ Dokumentacyjn¹
Osuwiska” (KDO) i kluczem do wype³niania KDO a tak¿e wykona³ ocenê i weryfikacjê osuwisk zg³oszonych przez jednostki samorz¹du lokalnego i administracji pañstwowej. Opracowanie oparto na wspó³czesnych metodach stosowanych przy ocenach
zagro¿enia (ryzyka) osuwiskowego oraz na doœwiadczeniu wynikaj¹cym z d³ugoletniej praktyki w zakresie badañ osuwiskowych
prowadzonych w Polsce jak i w innych oœrodkach badawczych w Europie (W³ochy, Francja, Hiszpania, Portugalia).
Metoda oceny jest oparta na danych uzyskanych z „Kart osuwiskowych” (KO) i „Kart dokumentacyjnych osuwiska” (KDO).
Pierwsza z tych kart obejmuje dane zg³aszane przez jednostki samorz¹du terytorialnego i administracji pañstwowej. Podlega ona
weryfikacji przez Pañstwowy Instytut Geologiczny w czêœci dotycz¹cej okreœlenia stopnia ryzyka osuwiskowego oraz zaaprobowania prac stabilizuj¹cych. Kartê (KO) opracowano w 2003 roku (w oparciu o wytyczne EBI) do szybkiego sporz¹dzenia listy
zg³oszonych zadañ do opiniowania. Drug¹ kartê (KDO) wype³niaj¹ pracownicy PIG w oparciu o obserwacje terenowe, w celu
uzupe³nienia danych i informacji z zakresu geologicznych uwarunkowañ powstania i rozwoju osuwiska.
Dane zebrane z KDO i KO s³u¿¹ do sporz¹dzenia „Arkusza Oceny” (AO) przez Wojewódzkie Zespo³y Nadzoruj¹ce Realizacje Projektu (WZNRP). W arkuszu zastosowano kryteria szczegó³owe pogrupowane w domeny:
Domena A — obejmuj¹ca problematykê geologiczn¹;
Domena B — obejmuj¹ca wybrane elementy zwi¹zane z problematyk¹ spo³eczno-ekonomiczn¹ osuwisk;
Domena C — zwi¹zana z finansowaniem usuniêcia skutków ruchów osuwiskowych.
Lista zadañ priorytetowych powstaje na podstawie punktów uzyskanych z Arkuszy Ocen. Priorytetyzacja ma na celu wspomóc efektywny wybór zadañ, które zostan¹ sfinansowane ze œrodków przeznaczonych na realizacjê projektu „Os³ona Przeciwosuwiskowa — projekt AFI” (kredyt EBI), asygnowanych na likwidacjê skutków klêsk ¿ywio³owych. Na podstawie opracowanej
metodyki, Wojewódzkie Zespo³y Nadzoruj¹ce Realizacjê Projektu mog¹ zhierarchizowaæ zadania inwestycyjne zg³oszone przez
jednostki samorz¹du terytorialnego i administracji pañstwowej, które uzyska³y najwy¿szy priorytet.
W ramach realizowanego tematu dokonano oceny:
I Alokacja — 63 zadania (169 osuwisk),
II Alokacja — 208 zadañ (367 osuwisk).
W ramach III Alokacji przewidziano oko³o 100 zadañ do oceny.

W dyskusji brali udzia³: B. Olszewska, B. Radwanek-B¹k i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 3 marca 2005 r.
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Izabela KRZAK: Œrodowiskowe uwarunkowania do planu zagospodarowania terenów po KZS „Solvay”

Przystosowanie obszarów poprzemys³owych do pe³nienia nowych funkcji, wymaga uwzglêdnienia licznych uwarunkowañ
œrodowiskowych. Przyk³adem takiego obszaru s¹ tereny po Krakowskich Zak³adach Sodowych (KZS) „Solvay”. Produkcja sody
w KZS „Solvay” pozostawi³a du¿e iloœci odpadów nagromadzonych w naziemnych stawach osadowych. Deponowano w nich
szlamy podestylacyjne i posolankowe, których g³ównym sk³adnikiem by³ wêglan wapnia CaCO3 (70% suchej masy).
W roku 1989, z przyczyn œrodowiskowych, rentown¹ fabrykê „Solvay” postawiono w stan likwidacji. Tereny infrastruktury produkcyjnej zosta³y zagospodarowane jako Centrum Handlowo-Us³ugowe — „Zakopianka”. Pozostaj¹ jeszcze do zagospodarowania
stawy osadowe, których powierzchnia zajmuje oko³o 80 ha, a iloœæ zgromadzonych odpadów osi¹ga tona¿ oko³o 5 mln ton.
Pod³o¿e sk³adowiska stanowi¹ czwartorzêdowe utwory aluwialne (mi¹¿szoœci do kilkunastu metrów), które zalegaj¹ na i³ach
mioceñskich. Dno osadników nie posiada warstwy izoluj¹cej od pod³o¿a, co powoduje, ¿e s¹ one potencjalnym Ÿród³em zanieczyszczeñ wód powierzchniowych i podziemnych.
Warunki geologiczno-in¿ynierskie osadników s¹ niekorzystne dla budownictwa. Znajduj¹ce siê w osadniku wapno jest w postaci miêkkoplastycznej i pó³p³ynnej, tylko powierzchniowa warstwa (0,8– 1,5 m) jest utwardzona. Naruszenie jego zboczy, mo¿e
spowodowaæ wyp³yw wapna wype³niaj¹cego osadnik.
Prace rekultywacyjne stawów osadowych przyczyni³y siê do pokrycia ich roœlinnoœci¹, a póŸniej pojawieniem siê fauny
(np. miêczaków). Obecnie osadniki wykazuj¹ tendencjê do samorzutnej rekultywacji, której przebieg mo¿e byæ kontrolowany.
Ca³kowite zagospodarowanie sk³adowisk wymaga jeszcze du¿o pracy. Aktualnie, teren ten nie jest tak uci¹¿liwy, jak to by³o
przed kilkunastu laty. Uchwalony w 1994 r., nieobowi¹zuj¹cy ju¿ miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego terenów po zak³adach sodowych (Biuro..., 1994), przewidywa³ przeznaczenie stawów osadowych na tereny leœno-parkowe.
Bior¹c pod uwagê uwarunkowania œrodowiskowe, wydaje siê, ¿e koncepcja ta jest s³uszna. Obsadzenie nasypów zieleni¹, pozwoli
utworzyæ filtr biologiczny i mechaniczny oczyszczaj¹cy powietrze, a pobliskim osiedlom mieszkaniowym i pielgrzymom przybywaj¹cym coraz liczniej do pobliskiego Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach, stworzy miejsce ciszy i spokoju.
Mo¿liwe w przysz³oœci jest tak¿e wybudowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Nadanie nowej funkcji u¿ytkowej stanowi powa¿ne wyzwanie. Koncepcje architektoniczne musz¹ wspó³graæ z istniej¹cymi
uwarunkowaniami œrodowiska. Nale¿y zabezpieczyæ skarpy przed erozj¹, zaprojektowaæ trasy spacerowe i rowerowe, ró¿ne
obiekty sportowe i kulturowe oraz ca³¹ potrzebn¹ infrastrukturê techniczn¹. Teren po by³ej fabryce sody to szansa na promocjê
Krakowa i regionu oraz szansa poprawy stanu œrodowiska.

W dyskusji brali udzia³: I. Laskowicz, B. B¹k, M. Kr¹piec i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 24 marca 2005 r.

Ziemowit ZIMNAL, Pawe³ MARCINIEC: Litotypy glin lodowcowych w strefie maksymalnego zasiêgu l¹dolodu skandynawskiego miêdzy Dêbic¹ a Jaros³awiem

Badania petrograficzne glin lodowcowych przeprowadzone zosta³y w po³udniowej czêœci Kotliny Sandomierskiej oraz w Karpatach, na obszarze pomiêdzy dolin¹ Wis³oki i Sanu. Zastosowano uproszczon¹ analizê sk³adu petrograficznego drobnej frakcji
¿wirowej (5–10 mm). Opracowane zosta³y materia³y w³asne oraz innych autorów, zebrane podczas realizacji arkuszy Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000. Analiza petrograficzna zosta³a przeprowadzona dla 9 stanowisk, a ca³oœæ analizowanego materia³u pochodzi³a z kartograficznych otworów wiertniczych.
We wszystkich analizowanych profilach wystêpuje jeden litotyp glin lodowcowych. Charakteryzuje siê on przewag¹ ¿wiru
ska³ krystalicznych (K) nad ska³ami wêglanowymi pó³nocnymi (W). Wspó³czynniki petrograficzne O/K, K/W i A/B (O/K — stosunek liczby okruchów ska³ osadowych pochodzenia pó³nocnego do ska³ krystalicznych pó³nocnych; K/W — stosunek liczbowy
ska³ krystalicznych pó³nocnych do wapieni pó³nocnych; A/B — stosunek liczbowy ska³ pó³nocnych nieodpornych na wietrzenie
do odpornych) dla poszczególnych stanowisk, przyjmuj¹ wartoœci w zakresie 0,5–1,0, 1,2–2,7 i 0,3–0,7 a wartoœci œrednie wynosz¹: 0,7–1,7–0,6. Cech¹ charakterystyczn¹ glin lodowcowych na badanym obszarze jest wysoki udzia³ ¿wiru ska³ lokalnych
(38,5–61,2%, œrednio ok. 51%). W sk³adzie materia³u lokalnego zaznacza siê wyraŸna zmiennoœæ lateralna. Wzd³u¿ doliny Sanu
(profile otworów: ¯o³ynia Górna, Le¿ajsk, Zmys³ówka, Luchów i Adamówka) dominuj¹ w zespole ska³ lokalnych wapienie i margle
pochodz¹ce z obszaru Roztocza oraz pó³nocnego obrze¿enia zapadliska przedkarpackiego (28,7–54,4%, œrednio 43,2% ogó³u
¿wirów). W kierunku zachodnim i po³udniowo-zachodnim ich udzia³ sukcesywnie zmniejsza siê, natomiast wzrasta w materiale
lokalnym zawartoœæ okruchów ska³, pochodz¹cych z Karpat (profile otworów: Budy G³ogowskie, Krasne, Bia³oboki i Nockowa).
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Wystêpuj¹ tu m.in. ma³o odporne piaskowce (np. typu kroœnieñskiego), diatomity, kruche wapienie organodetrytyczne (z obrze¿enia „zatoki rzeszowskiej”), a tak¿e pojedyncze okruchy rogowców (z warstw menilitowych), mu³owców i ³upków.
Obliczone wartoœci wspó³czynników petrograficznych (O/K, K/W i A/B) glin lodowcowych w analizowanych stanowiskach,
przedstawiaj¹ charakterystykê otrzyman¹ przez S. Lisickiego (2003) dla litotypu regionalnego Siedliska. Litotyp ten wiekowo reprezentuje zlodowacenie Sanu 1, podczas którego l¹dolód skandynawski osi¹gn¹³ maksymalny zasiêg w tej czêœci Polski, wkraczaj¹c na obszar Karpat.
W dolnej czêœci profilu otworu ¯o³ynia Górna, gliny lodowcowe wyró¿niaj¹ siê odmienn¹ charakterystyk¹ petrograficzn¹. Istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e s¹ to osady reprezentuj¹ce starszy epizod glacjalny, odpowiadaj¹cy zlodowaceniu nidy. Nie jest to
jednak pewne ze wzglêdu na bardzo nisk¹ frekwencjê ¿wirów w nielicznych dla tego poziomu, przeanalizowanych próbkach.

W dyskusji brali udzia³: M. Kr¹piec, B. Olszewska, K. ¯ytko i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 7 kwietnia 2005 r.

Teresa MROZEK, Simone POLI, Simone STERLACCHINI, Les³aw ZABUSKI: Mapa zagro¿enia osuwiskowego na
przyk³adzie obszaru testowego okolic Szymbarku, Beskid Niski — wyniki projektu ALARM (czêœæ pierwsza)

W obszarach górskich Europy procesy osuwiskowe stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla mieszkañców i ca³ej infrastruktury gospodarczej danego regionu. Straty zwi¹zane z ruchami masowymi s¹ bardzo du¿e, a ludnoœæ zamieszkuj¹ca teren podatny na osuwanie oczekuje rozwi¹zañ zmniejszaj¹cych lub eliminuj¹cych ryzyko. Aspekty te zadecydowa³y o zakresie tematycznym projektu
ALARM (Assessment of Landslide Risk and Mitigation in mountain areas), który by³ realizowany w latach 2001–2004. W projekcie uczestniczy³o konsorcjum wykonawców, którzy prowadzli prace w obszarach badawczych odzwierciedlaj¹cych zró¿nicowanie œrodowiska obszarów górskich Europy. W Polsce, okolice Szymbarku i Gorlic (na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza
Karpackiego) s¹ regionem, gdzie procesy osuwania zachodzi³y powszechnie, zarówno w przesz³oœci jak i wspó³czeœnie. Destrukcyjne efekty osuwania maj¹ dalekosiê¿ne skutki spo³eczne. Powy¿sze aspekty zadecydowa³y, ¿e rejon ten wybrano jako obszar reprezentatywny i testowy do oceny zagro¿enia osuwiskowego i ograniczania jego skutków.
Wzajemne oddzia³ywanie czynników biernych (budowa geologiczna pod³o¿a, rodzaj ska³, dyslokacje tektoniczne, uk³ad sieci
wód powierzchniowych, rodzaj roœlinnoœci, sposób u¿ytkowania terenu itp.) oraz czynników aktywnych (opadów atmosferycznych, dzia³alnoœæ cz³owieka) stanowi³y podstawê do opracowania modelu konceptualnego, pozwalaj¹cego na ocenê zagro¿enia
osuwiskowego w obszarze badawczym. W tym celu utworzono bazê danych, obejmuj¹c¹ mapy tematyczne i dane atrybutowe elementów nara¿onych na oddzia³ywanie ruchów masowych. W analizie uwzglêdniono budowê geologiczn¹ obszaru, rozk³ad przestrzenny linii tektonicznych, u¿ytkowanie terenu, oddalenie osuwisk od cieków wodnych, oraz geometriê stoków. Dane o rozmieszczeniu osuwisk uzyskano na podstawie kartowania terenowego i interpretacji zdjêæ lotniczych, spadki terenu oraz ekspozycjê stoku przedstawiono na mapach, po przetworzeniu cyfrowego modelu ternu. Dokonano podzia³u osuwisk na dwa podzbiory, z
których jeden s³u¿y³ do budowy modelu a drugi do jego weryfikacji. Wykorzystuj¹c techniki GIS oraz metodê WoE (wieghts of
evidence) przeprowadzono modelowanie w oprogramowaniu ILWIS 3.2 i Arc-SDM, uwzglêdniaj¹ce wzajemne znaczenie czynników determinuj¹cych stabilnoœæ stoków. Mapa wynikowa ilustruje obszary o ró¿nym stopniu podatnoœci na osuwanie i stanowi
podstawê do okreœlania stopnia zagro¿enia i zwi¹zanego z nim ryzyka.

W dyskusji brali udzia³: P. Marciniec, J. Skulich i prelegenci.
Psoiedzenie odby³o siê w dniu 12 maja 2005 r.

Teresa MROZEK, Piotr NESCIERUK, Wojciech R¥CZKOWSKI, Antoni WÓJCIK, Ziemowit ZIMNAL: Ocena zagro¿enia osuwiskowego i ograniczanie jego skutków — wyniki projektu ALARM (czêœæ druga)

Okolice Szymbarku i Gorlic (na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego) nale¿¹ do obszarów podatnych na
osuwanie. Budowa geologiczna obszaru, morfometria stoków i rzeŸba terenu, uk³ad sieci wód powierzchniowych, typ u¿ytków
oraz roœlinnoœæ s¹ czynnikami biernymi, determinuj¹cymi ruchy masowe. Czynniki aktywne, zw³aszcza opady, topnienie œniegu,
erozja cieków i silna antropopresja s¹ bezpoœrednimi przyczynami inicjacji osuwania. Wzajemne oddzia³ywanie tych czynników,
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prowadzi do ruchów masowych, a dalej do transformacji zboczy oraz do degradacji zasobów œrodowiska przyrodniczego wraz z
istniej¹c¹ infrastruktur¹. W okolicach Szymbarku osuwiska s¹ typow¹ form¹ rzeŸby terenu (w zlewni Bystrzanki i Biczysk stanowi¹ ok. 30% powierzchni), a wywo³uj¹ce je ruchy masowe wystêpowa³y zarówno w przesz³oœci jak i wspó³czeœnie. Z tych
wzglêdów rejon ten wybrano jako obszar reprezentatywny i testowy do oceny zagro¿enia osuwiskowego i ograniczania jego
skutków. Znalaz³o to wyraz w projekcie „ALARM” (Assessment of Landslide Risk and Mitigation in mountain areas), wykonywanym w ramach 5PR UE w latach 2001–2004.
Realizacja celów projektu: opracowanie map zagro¿enia osuwiskowego i zwi¹zanego z nim ryzyka, wskazanie sposobów
ograniczania zagro¿enia osuwiskowego z uwzglêdnieniem zasady „w³aœciwej praktyki” oraz upowszechnianie wyników badañ,
bazowa³a na zintegrowaniu typowych badañ geoœrodowiskowych, socjoekonomicznych, geoin¿ynierskich oraz uwzglêdnieniu
aspektów edukacyjnych.
Przestrzenn¹ analizê statystyczn¹ przeprowadzono w oparciu o informacje zawarte na mapach tematycznych, wyniki standardowo monitorowanych elementów œrodowiska (opady atmosferyczne, temperatury powietrza, poziom wód gruntowych itd.) oraz dane
dotycz¹ce aktywnoœci poszczególnych osuwisk. Pozwoli³o to wyznaczyæ obszary o ró¿nym stopniu podatnoœci na osuwanie. Rejony
o najwiêkszym prawdopodobieñstwie zagro¿enia ruchami masowymi koncentruj¹ siê na stokach w dolnej czêœci potoku Bystrzanka,
wzd³u¿ drogi Szlaowa–Biesnik, oraz w œrodkowej czêœci zlewni potoku Biczyska, gdzie dominuj¹ stoki o nachyleniu 5–8°.
Ocena ryzyka, zwi¹zanego z destrukcyjnymi efektami procesów osuwania w obszarze badawczym wymaga³a identyfikacji
elementów, które mog¹ ulec zniszczeniu (zabudowania, linie elektryczne, telekomunikacyjne, wodoci¹gowe, gazoci¹gi), ich odpornoœci na dzia³anie procesu katastrofalnego i oszacowania wartoœci odtworzeniowej zniszczonych obiektów. Na podstawie ankietowania dotycz¹cego zabudowañ, skonstruowano atrybutow¹ bazê danych, co pozwoli³o na okreœlenie wartoœci odtworzeniowej poszczególnych obiektów oraz ocenienie percepcji zagro¿enia osuwiskowego przez mieszkañców badanego terenu.
Ruchy masowe nale¿¹ do naturalnych zjawisk katastrofalnych, dlatego te¿ zapobieganie oraz ograniczanie negatywnych skutków osuwania jest zadaniem priorytetowym, ale powinno uwzglêdniaæ zasady zrównowa¿onego rozwoju. Zaproponowano proste
techniki stabilizacyjne, uwzglêdniaj¹ce lokalne uwarunkowania (ich rozmieszczenie ilustruje mapa) natomiast zasady stosowania
zaprezentowano w katalogu dzia³añ prewencyjnych.
Opracowana œcie¿ka dydaktyczna, przedstawiaj¹ca przyczyny powstawania osuwisk, mo¿liwoœci ich rozpoznawania oraz
sposoby dzia³añ prewencyjnych zlokalizowana zosta³a w okolicach Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku i ma s³u¿yæ lepszemu zrozumieniu procesów zachodz¹cych w œrodowisku i obrazowaæ mo¿liwoœci dzia³añ ograniczaj¹cych skutki osuwania,
a adresowana jest do uczniów oraz spo³ecznoœci ¿yj¹cej w terenie podatnym na ruchy masowe.

W dyskusji brali udzia³: J. Chowaniec, R. Paj¹k, U. Krzysiek i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 19 maja 2005 r.

Antoni WÓJCIK, Teresa MROZEK, Wojciech GRANOSZEWSKI: Ekstremalne zjawiska osuwiskowe na przyk³adzie
zlewni Bystrzanki, Beskid Niski — wyniki projektu ALARM (czêœæ trzecia)

Jednym z rejonów karpackich charakteryzuj¹cych siê wzmo¿on¹ dzia³alnoœci¹ ruchów masowych jest brze¿na czêœæ Beskidu
Niskiego na Pograniczu z Pogórzem Ciê¿kowickim w okolicach Szymbarku i Gorlic. W latach 2001–2004 w ramach realizowanego projektu ALARM (VPR UE) badaniami objêto teren zlewni potoków Bystrzanka i Biczyska oraz przyrzecze Ropy, gdzie
stwierdzono 283 zespo³y osuwiskowe, zajmuj¹ce blisko 30% powierzchni obszaru badañ.
Teren ten zbudowany jest z utworów nale¿¹cych do p³aszczowiny magurskiej, nasuniêtej na jednostkê œl¹sk¹. Strefa brze¿na
p³aszczowiny magurskiej posiada z³o¿on¹ tektonikê, w której g³ównym elementem jest synklina Maœlanej Góry, zbudowana z piaskowców magurskich podœcielonych ³upkami podmagurskimi i pstrymi oraz warstwami inoceramowymi.
Osuwiska grupuj¹ siê g³ównie w dolnej czêœci zlewni Bystrzanki. S¹ to osuwiska z³o¿one, gdzie materia³ skalny przemieszcza³
siê po wielu powierzchniach odkucia, a w obrêbie prawie ka¿dego z osuwisk mo¿na wyró¿niæ elementy podlegaj¹ce przemieszczeniom rotacyjnym i translacyjnym. Osuwiska te uruchamiane by³y wielokrotnie, a przemieszczeniom podlega³y zarówno
utwory pokrywowe jak i ska³y fliszu karpackiego. S¹ to osuwiska du¿e (czêsto zespo³y osuwiskowe) i stosunkowo g³êbokie, o
mi¹¿szoœci dochodz¹cej nawet do 30 m.
Na terenie polskich Karpat, do nielicznych nale¿¹ osuwiska, gdzie materia³ skalny przemieszczany w czasie osuwania by³
transportowany na znaczne odleg³oœci przekraczaj¹ce nawet kilkaset metrów. Jedno z takich osuwisk znajduje siê na pó³nocno-wschodnich stokach Maœlanej Góry, gdzie od niszy po czo³o osuwiska rozci¹ga siê na odleg³oœæ ponad 2 km. Ma ono cechy
sp³ywu gruzowo-b³otnego w dolnej czêœci, a górnej jest osuwiskiem skalnym. W osuwisku tym s¹ strefy ró¿ni¹ce siê co do mechanizmu i sposobu przemieszczania materia³u koluwialnego: od strefy oderwania przez w¹ska rynnê, któr¹ nastêpowa³ transport
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rozdrobnionego materia³u, zakumulowanego poni¿ej w formie wyd³u¿onego wa³u. Transport na tak znaczn¹ odleg³oœæ musia³ odbywaæ siê w wyniku uwodnienia koluwiów, i ma charakter wydarzeñ ekstremalnych.
Czas powstania osuwiska nie by³ dotychczas jednoznacznie okreœlony, a jego wiek, rozumiany jako m³odszy okres ostatniego
zlodowacenia okreœlano poœrednio. Zag³êbienia bezodp³ywowe wype³nione osadami organicznymi, wystêpuj¹ce w górnej czêœci
osuwiska, umo¿liwi³y bli¿sze okreœlenie etapów jego rozwoju. Osady organiczne z obu zag³êbieñ poddano badaniom palinologicznym oraz datowano makroszczatki roœlinne metod¹ AMS Starsze zag³êbienie powsta³o na prze³omie subborealu i subatalantyku, co zbiega siê z maksymalnym zasiêgiem jod³y (Abies alba), wskazuj¹c na wzrost wilgotnoœci w tym rejonie. Czas powstania
m³odszego zag³êbienia, datowany na ok. 1500 lat BP, wi¹¿e siê ze wzrostem dzia³alnoœci fluwialnej w dorzeczu górnej Wis³y, a
wiêc z nasileniem zjawisk ekstremalnych. Powstanie dwóch zbiorników osuwiskowych (górny — starszy i ni¿szy — m³odszy) sugeruje dwuetapowy proces powstawania osuwiska na Maœlanej Górze.

W dyskusji brali udzia³: J. Chowaniec i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 25 maja 2005 r.

Agata DUCZMAL-CZERNIKIEWICZ, Ma³gorzata JUGOWIEC-NAZARKIEWICZ, Andrzej SZYD£O: Granica pliocen/plejstocen w pelagicznych osadach wêglanowych — rejon wyspy Réunion, zachodni Ocean Indyjski

Wyspa Réunion jest po³o¿ona w zachodniej czêœci Oceanu Indyjskiego, oko³o 200 km na wschód od Madagaskaru i wraz z
wyspami Mauritius i Rodriguez tworzy Wyspy Maskareñskie. Powsta³a w wyniku dzia³ania wulkanizmu wewn¹trzp³ytowego,
zbudowana jest wiêc w przewadze ze ska³ bazaltowych, benmoreitów i mugaerytów a tak¿e z produktów ich przeobra¿eñ. Tworz¹
j¹ dwa wulkany: w pó³nocno-zachodniej czêœci Piton de Neiges (wygas³y), który wznosi siê na wysokoœæ 3069 m p.p.m. i aktywny
Piton de la Furnaise, w po³udniowo-wschodniej czêœci, o wysokoœci 2631 m p.p.m. Przedmiotem badañ by³y osady oceaniczne z
rejonu wyspy Réunion, które zosta³y pobrane podczas rejsu niemieckim statkiem badawczym SONNE 87.
Wœród badanych utworów z dna Oceanu Indyjskiego w rejonie wyspy Réunion wyró¿niono osady, których rozmieszczenie
jest zdeterminowane g³êbokoœci¹ dna basenu oraz po³o¿eniem wzglêdem wyspy Réunion. S¹ to: mu³y hemipelagiczne z bioklastami, które wystêpuj¹ na g³êbokoœci oko³o 2000 m poni¿ej powierzchni wody w bezpoœrednim s¹siedztwie wyspy oraz mu³y pelagiczne otwornicowe i nanoplanktonowe, które stwierdzono w profilu 4SL oddalonym od wyspy o 150 km na po³udniowy
zachód, na g³êbokoœci 3.5 km od powierzchni wody.
Badane osady sk³adaj¹ siê g³ównie z litoklastów (g³ównie okruchów ska³ bazaltowych), krystaloklastów (plagioklaz, piroksen,
oliwin), bioklastów (otwornice, kokkolity z rodzaju Discoaster) oraz faz ilastych, zeolitów i mu³u wêglanowego, które stanowi¹
spoiwo osadów. Frakcjê lekk¹ tworz¹ sk³adniki detrytyczne: bioklasty wêglanowe i krzemionkowe, skalenie, kwarc, mu³
wêglanowy i fazy ilaste oraz sk³adniki autigeniczne: zeolity i smektyty. We frakcji ciê¿kiej dominuj¹cy udzia³ maj¹ okruchy ska³
bazaltowych i klinopirokseny, ponadto wystêpuj¹ oliwiny, plagioklazy z wrostkami kruszców, szkliwo wulkaniczne, spinele i ilmenit. Wszystkie wymienione sk³adniki maj¹ genezê wulkaniczn¹, zwi¹zane wiêc s¹ bezpoœrednio z wysp¹ Réunion. Inne sk³adniki frakcji ciê¿kiej, jak apatyt i staurolit, wystêpuj¹ sporadycznie w najbardziej oddalonym od wyspy profilu (4SL) i stanowi¹
sk³adniki detrytyczne osadów.
Zbadane próbki odznaczaj¹ siê doœæ jednorodnym sk³adem mineralnym frakcji pelitowej: we frakcji < 2 mm wystêpuj¹ smektyty, zeolity i miejscami domieszki miki typu illitu, we frakcji < 0.2 mm g³ównie smektyty. Kaolinit i smektyt wystêpuj¹ w obu wydzielonych frakcjach w profilu, najbardziej na po³udnie oddalonym od wyspy (4SL). Kaolinit i illit s¹ sk³adnikami detrytycznymi
osadu, smektyty — sk³adnikami autigenicznymi.
Ró¿nice w sk³adzie mineralnym osadów wynikaj¹ ze zró¿nicowanego po³o¿enia punktów badawczych wzglêdem wyspy (im
dalej od wyspy tym wiêcej sk³adników sedymentacji pelagicznej a mniej wulkanogenicznych), a tak¿e g³êbokoœci pobrania osadu
(z g³êbokoœci¹ zmienia siê iloœæ minera³ów ilastych, nie zmienia siê ich sk³ad ani intensywnoœæ przeobra¿eñ oliwinów i szkliwa).
Pelagiczne osady wêglanowe z rejonu wyspy Réunion maj¹ charakter organogeniczny. Ich g³ównym sk³adnikiem s¹ skorupki
otwornic planktonicznych i szkielety nanoplanktonu wapiennego. Te wapienne szcz¹tki kopalne s¹ czêsto pokruszone, skorodowane i przekrystalizowane i jako takie stanowi¹ czêsto dominuj¹cy element kopalnych zespo³ów.
Wœród kokolitów obecne s¹ czêsto okazy nosz¹ce znamiona ró¿norodnych uszkodzeñ mechanicznych tj. w przypadku
u³amanych ramion form z rodzaju Discoaster, które dominuj¹ w zespo³ach plioceñskich czy tez œladów rozpuszczania i rekrystalizacji, którym to procesom ulega³y czêsto szkielety form z rodzaju Cerathoplites. Z kolei asocjacje otwornicowe zdominowane s¹
przez morfotypy o grubych skorupkach oraz odporne na rozpuszczanie nale¿¹ce do rodzajów Globorotalia, Pulleniatina, Neogloboquadrina i grupy Sphaeroidinellopsis-Spheroidinella, które s¹ znane zarówno z pliocenu jak plejstocenu. Towarzysz¹ im równie¿ formy bardziej wra¿liwe na rozpuszczanie, z rodzaju Globigerinoides (liczne) i z rodzaju Orbulina (rzadkie). Dodatkowym
elementem badanych preparatów i próbek s¹ redeponowane formy mioceñskie i wczesnoplioceñskie.
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G³ównym wynikiem naszych badañ by³o wyznaczenie w otrzymanym rdzeniu granicy pliocen/plejstocen i udokumentowanie
plioceñskich serii neogenu, i plejstocenu. Przebieg wspomnianej granicy jest œciœle zwi¹zany z zanikiem nanoplanktonu z rodzaju
Discoaster i pojawieniem siê du¿ych form z rodzaju Gephyrocapsa oraz rozkwitem niewielkich rozmiarowo rodzajów: Priciaseae, Helicospaera (H. kampteri, H. selli) i Pontosphaera. Na granicy pliocen/plejstocen stwierdzono LO gatunku D. brouweri i
FO otwornicowego gatunku Globorotalia truncatulinoides, którego masowe wystêpowanie jest charakterystyczne dla wczesnego
plejstocenu. Dane te stwierdzono odpowiednio w interwale 220,0–230,0 m i 190,0 m (granica) i powy¿ej do g³êbokoœci 50 m. W
nastêpnych próbkach liczebnoœæ populacji Globorotalia truncatulinoides mala³a i pojawia³y siê kolejne formy plejstoceñskie:
Sphaeroidinella ionica i Hastigerina aequilateralis, a tak¿e typowy dla plejstocenu rozwój form z rodzaju Pulleniatina. W
najm³odszym interwale 0,5–0,0 obecna jest jeszcze Globorotalia flexuosa, która zanika w œrodkowym plejstocenie i odnotowuje
siê pierwsze pojawienie Sphaeroidinella dehiscens excavata, który jest typowy dla prze³omu œrodkowego i górnego plejstocenu.
Wynika z tego, ¿e najm³odsze udokumentowane osady to œrodkowy plejstocen. Przedstawiony schemat otwornicowo-kokolitowy
dokumentuj¹cy przebieg granicy pliocen/plejstocen w interwale 220,0–230,0 rewiduje dotychczasowy pogl¹d o obecnoœci w rejonie wyspy Reunion wy³¹cznie osadów czwartorzêdowych, które wed³ug nowego podzia³u stanowi³yby wy³¹cznie plejstocen.

W dyskusji brali udzia³: Z. Paul, J. Skulich, W. Granoszewski, B. Olszewska i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 paŸdziernika 2005 r.

Janusz SKULICH: Egzotyczne ska³y ekstruzyjne w polskich Karpat fliszowych

W rejonie wychodni gruboklastycznych osadów wystêpuj¹cych na terenie polskich Karpat fliszowych, napotkaæ mo¿na ró¿norodne fragmenty skalne, z uwagi na bli¿ej nie sprecyzowane, niewiadome pochodzenie, zwyczajowo okreœlane przez geologów
mianem ska³ egzotycznych.
Ska³y egzotyczne w Karpatach zwykle wystêpuj¹ jako otoczaki wœród osadów fliszowych. Wspomniane fragmenty skalne,
notowane s¹ w ró¿nowiekowych horyzontach fliszowych, a obecnoœæ ich zwi¹zana jest z ruchami orogenicznymi, jakim podlega³y Prakarpaty w czasie powstawania osadów typu fliszowego.
Wspomniane fragmenty skalne czêsto wystêpuj¹ równolegle w postaci okruchów o niewielkiej œrednicy, czêsto o wymiarach
mikroskopijnych i jako drobne litoklasty, bior¹ udzia³ w budowie wiêkszoœci klastycznych ska³ osadowych (w rodzaju piaskowców i mu³owców karpackich, a czasem tak¿e i³owców).
W Karpatach, lokalnie wystêpuj¹ w postaci otoczaków ska³y ekstruzyjne (czyli fragmenty egzotycznych ska³ piroklastycznych, okreœlane niekiedy mianem tephry), które nale¿y tutaj zaliczyæ do rodziny ska³ wylewnych pochodzenia magmowego.
Œwiadczy o tym obecnoœæ fragmentów tufolawy oraz fragmentów ignimbrytów, metatufów lub tufów spieczonych (ang. welded
tuffs). Nale¿y przypuszczaæ (T. Wieser, inf. ustna), ¿e przeobra¿one ska³y tufowe reprezentuj¹ ponad 80% wszystkich ska³ tufogenicznych pochodzenia egzotycznego. Proces spieczenia nie zawsze jest jednak w pe³ni widoczny w oszarze badañ.
W spektrum ska³ magmowych jednostki magurskiej, wylewnym ska³om egzotycznym towarzysz¹ zwykle niewielkie iloœci
ska³ piroklastycznych, g³ównie typu welded tuffs, o chemizmie zarówno ryolitowym czy ryodacytowym, jak te¿ andezytoidowym
lub keratofirowym. Najczêœciej notowane by³y w utworach ni¿szego eocenu.
Ska³y piroklastyczne (w postaci tufów lub tufitów albitofirowych, keratofirowych, dacytowych, ryodacytowych lub ryolitowych) w niewielkich iloœciach (rzêdu 1–2%) obserwowane by³y pocz¹wszy od konglomeratów, napotykanych wœród piaskowców krynickich dolnego eocenu a¿ do warstw magurskich formacji magurskiej na Górze Dzwonkówce. W nieco wiêkszych iloœciach (rzêdu 1–4%) napotkaæ mo¿na tutaj metatufy, obserwowane m.in. wœród piaskowców krynickich, piaskowców dolno-pasierbieckich oraz wœród konglomeratów warstw magurskich formacji magurskiej. W grupie metatufów rozpoznane zosta³y zarówno metatufy andezytoidowe lub keratofirowe, jak i dacytowe, ryodacytowe lub ryolitowe.
Czêœæ okruchów piroklastycznych, pochodz¹cych z warstw magurskich Góry Dzwonkówki oraz z dolnych piaskowców pasierbieckich wiercenia Jordanów IG 1, przypomina utwory œrednio-zasadowych law typu andezytowego, spotykanych na terenie PPS.
Piroklastyty jednostki magurskiej najczêœciej wykszta³cone s¹ w postaci ignimbrytów lub tufów spieczonych (welded tuffs).
Jak siê przypuszcza, egzotyczne ignimbryty jednostki magurskiej wiekowo pochodziæ mog¹ z m³odszego paleozoiku (permu).
Wiêkszoœæ egzotycznych tufów i metatufów (w tym tak¿e tufów spieczonych), spotykanych na terenie jednostki magurskiej,
pochodzi od law œrednio-zasadowych, typu andezytowo-dacytowego lub keratofirowego. Wiêkszoœæ z nich nale¿y tak¿e do ska³
przeobra¿onych hydrotermalnie w warunkach podmorskich. Posiadaj¹ one zwykle barwy plamiste, od ceglasto-fioletowej do zielonawej. Zwykle charakteryzuj¹ siê one grub¹ ³upkowatoœci¹ oraz brakiem segregacji wielkoœciowej materia³u piroklastycznego.
Równolegle, na terenie jednostki magurskiej napotkaæ mo¿na tak¿e egzotyczne tufy pochodz¹ce od law kwaœnych typu ryolitowego lub ryodacytowego. Czêœæ z nich wykazuje tak¿e cechy tufów spieczonych (ang. welded tuffs). Obserwowane okazy
czêsto wykazuj¹ cechy przeobra¿eñ hydrotermalnych. Wiekowo, niektóre z nich mog¹ tak¿e pochodziæ z utworów permskich.
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Wœród okazów dominuj¹ barwy jasnoszare, szare lub brunatnawe. Charakteryzuj¹ siê one budow¹ wybitnie niejednorodn¹, czêsto
aglomeratow¹, zwykle blastoaleurytow¹, blastokataklastyczn¹ oraz psamitow¹, apopopio³ow¹ lub sferolitow¹. Tekstura ma charakter bez³adnej, czasem nieco smu¿astej lub fluidalnej.
Przyk³adowo wœród dolnych piaskowców pasierbieckich w otworze wiertniczym Jordanów IG 1 obserwuje siê drobne okruchy zmetamorfizowanych tufitów, tj. metatufitów, o chemizmie odpowiadaj¹cym ryolitom lub ryodacytom, zbli¿one do tufów
spieczonych. Napotkaæ w nich mo¿na porwaki kwarcowe, fragmenty zoogeniczne, glaukonit oraz chlorytoid.
Dla porównania, na terenie PPS obserwuje siê bogactwo keratofirowych ska³ piroklastycznych, zw³aszcza typu tufów spieczonych lub ignimbrytów (przy ubóstwie œrodkowo-triasowych dolomitów i wapieni dolomitycznych).
Ponadto wœród zlepieñców egzotykowych PPS (np. wœród formacji jarmuckiej Grupy Grajcarka — stanowi¹cej os³onê PPS i
czasem nazywanej tak¿e jednostk¹ huliñsk¹) napotkaæ mo¿na fragmenty skalne zmetamorfizowanych tufitów krystalicznych barwy czerwonej (czasem okreœlanych tak¿e nazw¹ tufoidów) i reprezentuj¹ce materia³ poza-pieniñski wieku przypuszczalnie werfeñskiego ?
Rozpoznane tutaj tufoidy (vel metatufy) genetycznie zwi¹zane s¹ ze spilitami i najczêœciej nale¿¹ do przeobra¿onych tufów litoklastycznych. Wspomniane fragmenty s¹ czêsto skarbonatyzowane i zawieraj¹ niewielk¹ iloœæ materia³u terygenicznego. Posiadaj¹ budowê zbli¿on¹ do pilotaksytowej i barwê be¿owo-szar¹.
Na terenie jednostki œl¹skiej, wœród ska³ egzotycznych pochodzenia piroklastycznego (podobnie jak wœród ska³ wylewnych),
reprezentowane s¹ zarówno ogniwa pochodz¹ce od magm kwaœnych, przesyconych krzemionk¹, typu ryolitowego, jak i magm
obojêtnych, typu bazaltowo-andezytowego, a tak¿e ogniw poœrednich, typu dacytowego lub ryodacytowego.
Ska³y tufowe w jednostce œl¹skiej ogólnie nale¿¹ do niezbyt czêsto notowanych ska³ egzotycznych i zwykle obserwowane by³y w
utworach senonu i paleocenu. Na terenie Karpat Wschodnich wystêpowanie ich najczêœciej odnotowane zosta³o w poziomie górnych
warstw istebniañskich. Wystêpuj¹ one zwykle w postaci ignimbrytów (reprezentuj¹cych tufolawy), tufów i metatufów, tufów spieczonych, tufosilicytów oraz tufitów, zwykle przeobra¿onych. Reprezentowane s¹ ogniwa zarówno o chemizmie ryolitowym czy
ryodacytowym jak i andezytowym lub keratofirowym. Najczêœciej wyksztalcone s¹ one w postaci ignimbrytów lub tufów spieczonych (welded tuffs). Wyró¿niæ tutaj mo¿na tufy (lub metatufy) typu porfirytowego o chemizmie (bazaltowo)-andezytowym, dacytowo-andezytowym lub dacytowym. Niekiedy obserwuje siê odmiany lapillowo-popio³owe lub py³owe, a tak¿e tufosylicyty czy nawet
metatufity. Wy¿sze ich zawartoœci obserwuje siê m in. w rejonie Krosna (do 5%, zwykle w iloœciach rzêdu 1–2%). Najczêœciej obserwowane s¹ w utworach powsta³ych w najstarszym paleogenie w poziomie górnych warstw istebniañskich (np. w rejonie Cie¿kowic,
Gorlic, Krosna, Strzy¿owa czy Brzozowa). Ponadto, znane s¹ tak¿e z utworów kredowych (np. tufy porfirytowe typu lanckoroñskiego), pochodz¹ce z rejonu Bugaja ko³o Kalwarii Zebrzydowskiej czy te¿ tufy lub metatufy lapillowo-popio³owe (odpowiadaj¹ce sypkiej fazie dacytu biotytowego), ³¹cz¹ce sukcesjê œl¹sk¹ ze stref¹ ¿egociñsk¹ sukcesji podœl¹skiej.
Przyk³adowo, drobne fragmenty ignimbrytów, zaobserwowane w poziomie górnych warstw istebniañskich jednostki œl¹skiej,
mog¹ byæ wieku permskiego lub nawet staro-mezozoicznego (od dolnego triasu po œrodkow¹ jurê).
Z dolno-kredowego poziomu warstw wierzowskich, na terenie Karpat Zachodnich, z rejonu Kalwarii Zebrzydowskiej (Bugaj)
opisano wystêpowanie tufu porfirytowego, zbli¿onego wygl¹dem do cieszynitów, najprawdopodobniej wieku górno-kredowego (A.
Gawe³ i M. Ksi¹¿kiewicz). Mo¿liwe jest pokrewieñstwo tufu z Bugaja z porfirytem z Lanckorony, który mo¿e stanowiæ sypk¹ fazê
tej ska³y. Mieszanie siê materia³u osadowego i wulkanicznego w tufach z tego rejonu, interpretowane jest jako rezultat wspó³czesnych erupcji podmorskich z osadzaniem siê czerwonych ³upków — najprawdopodobniej wieku górno-kredowego.
Wœród dolnych ³upków pstrych (wieku paleoceñskiego), stanowi¹cej najbardziej zewnêtrzny element p³aszczowiny podœl¹skiej, okreœlany jako ³uska Bachowic, np. w rejonie Bachowic (na N od Wadowic), napotkaæ mo¿na wœród ska³ egzotycznych
fragmenty ska³ piroklastycznych w towarzystwie wapieni z wk³adkami popio³u lub piasku wulkanicznego. Oko³o 80% wszystkich
egzotyków magmowych stanowi¹ tutaj fragmenty tufów i tufitów, wiekowo reprezentuj¹ce przypuszczalnie utwory paleozoiczne
lub staro-mezozoiczne. Wystêpuj¹ one w towarzystwie kredowych tufów dacytowych, wiekiem mog¹ce siêgaæ nawet do kampanu lub byæ m³odsze. Czerwony tuf porfirowy, najliczniejszy wœród egzotyków, tworzy tutaj nawet parometrowej œrednicy
ska³ki. Doln¹ granic¹ wieku tufitów z Bachowic (a tak¿e tufitów z Bugaja) jest górny turon lub dolny senon. Natomoiast górn¹
granicê mo¿e stanowiæ dan lub paleocen.
Wœród zlepieñców z Rybia jednostki podœl¹skiej (wieku kampan-mastrycht ), w rejonie Kamionnej ko³o Bochni autor napotka³ tufy i tufity spieczone, typu andezytoidowego, barwy plamisto-jasno-szarej, z reliktami budowy lapillowej (wielkoœci¹ nie
przekraczaj¹cej frakcji psefitowej gruboziarnistej), w odmianie lito-krystaloklastycznej i teksturze bez³adnej. Fragment by³ zsylifikowany i skarbonatyzowany oraz wykazywa³ obecnoœæ otoczek wodorotlenków Fe wokó³ spieczonych ziaren. Obecny by³ biotyt, chloryt i seladonit.
W poziomie górnych warstw istebniañskich, w rejonie Bliznego ko³o Brzozowa napotkaæ mo¿na metatufy andezytowo-bazaltowe, zbli¿one budow¹ do ³upków zielonych (zieleñców), barwy szaro-zielonawej z rdzawymi nalotami, o teksturze smu¿astej i
nieco porowatej.
W rejonie Czarnorzek ko³o Krosna zaobserwowaæ mo¿na tufy spieczone, lapillowo-popio³owe, barwy niebieskawo-szarej, o
budowie witro-krystaloklastycznej i teksturze porowatej, mocno spirytyzowane i skalcytyzowane, wieku przypuszczalnie permskiego (lub staro-mezozoicznego).
W rejonie Jankowej ko³o Gorlic napotkaæ mo¿na s³abo zmetamorfizowane tufy spieczone typu dacytowo-andezytowego, barwy bia³oszarej, z t³em skalnym o charakterze drobnofelsytowym. Z uwagi na charakter budowy wewnêtrznej mog¹ one reprezentowaæ zarówno materia³ pochodz¹cy z niszczenia podczas eksplozji krateru wulkanicznego jak i materia³ zwi¹zany z potokami po-
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pio³owymi. Przypominaj¹ one trochê czerwone tufy znajdowane wœród ska³ egzotycznych w górno-kredowych utworach jednostki podœl¹skiej w rejonie ¯egociny ko³o Bochni (T. Wieser, inf. ustna).
Niektóre fragmenty metatufów typu py³owego barwy brunatnawej (np. z poziomu warstw górno-istebniañskich w rejonie Siekierczyny ko³o Ciê¿kowic), z uwagi na dominuj¹cy udzia³ skaleni w budowie, zbli¿one s¹ wygl¹dem do metaarkozy (T. Wieser,
inf. ustna).
Na terenie jednostki skolskiej najczêœciej wystêpuj¹ bardzo niejednorodne i zwykle drobnoziarniste ska³y piroklastyczne,
zwykle nale¿¹ce do tufów spieczonych (welded tuffs). Podobnie jak na terenie innych jednostek karpackich, tutaj tak¿e charakteryzuj¹ siê one zmiennym chemizmem, pocz¹wszy od andezytoidowego, andezyto-dacytowego, dacytoidowego do najbardziej kwaœnego, ryolitowo-dacytowego.
S¹ to ska³y o budowie litoklastycznej, gradacyjnej, typu od popio³owej do grubo-popio³owej, z t³em skalnym intersertalnym
lub mikrogranitowym, charakterystycznie przeobra¿one. Ponadto obecne s¹ skalenie bardzo silnie zserycytyzowane oraz pseudomorfozy po amfibolach. Mog¹ zawieraæ du¿e iloœci biotytu, czêsto z opacytowymi obwódkami oraz fragmentami litoklastycznymi, utlenionymi i zgoethytyzowanymi, czasem z zaawansowanym procesem seladonityzacji. Niektóre z nich zbli¿one by³y typem
do wulkanitów z NiedŸwiady (wiekowo przypuszczalnie tyton ? — J. Jasionowicz) lub przypomina³y nawet utwory permu. Charakteryzowa³y siê one barwami ceglasto-czerwonymi, ¿ó³tawo-brazowawymi, popielato- lub ciemno-szarymi.
Fragmenty ska³ piroklastycznych jednostki skolskiej zwykle napotkaæ mo¿na w utworach starszej kredy (najczêœciej senonu)
oraz w osadach paleocenu. W poszczególnych ods³oniêciach przewa¿nie s¹ ska³ami wystêpuj¹cymi niezbyt licznie. Zazwyczaj towarzysz¹ fragmentom ska³ wylewnych i najczêœciej wykszta³cone bywaj¹ w postaci ignimbrytów, metatufów (tufoidów) lub tufów spieczonych.
Wœród nich wyró¿niæ mo¿na brunatno-zielonawe lub ró¿owawo-czerwonawe tufy lapillowo-popio³owe, zmienione w procesie spilityzacji i wykazuj¹ce obecnoœæ zjawisk œwiadcz¹cych o wp³ywie wietrzenia podmorskiego (spilitowe aglomeraty tufowo-lawowe, bêd¹ce ska³ami z³o¿onymi z materia³u nie obtoczonego i Ÿle wysortowanego, typu lapillowo-popio³owego, czasami nosz¹cego charakter tufu spieczonego) oraz tufy i tufity witroklastyczne, a tak¿e aglomeraty tufowo-lawowe, najczêœciej
typu andezytoidowego. Do odmian charakterystycznych nale¿¹ bardzo niejednorodne i zwykle drobnoziarniste tufy spieczone, o
chemizmie zarówno andezytowym, jak i andezyto-dacytowym czy dacytowym, a nawet ryolitowo-dacytowym. Niektóre z nich
przypomina³y waryscyjskie utwory dewonu, karbonu lub permu.
W utworach kredy dolnej okruchy ska³ piroklastycznych mog¹ osi¹gaæ zawartoœci rzêdu 5–6%. Natomiast w utworach z pogranicza kredy i paleogenu zwykle wystêpuj¹ w iloœciach 1–2%, a maksymalnie oko³o 5%.
Przyk³adowo, fragmenty tufoidów (metatufów), wystêpuj¹ce w utworach najwy¿szej kredy w rejonie Woli Korzenieckiej
ko³o Birczy, barwy per³owo-szarej, z silnie skataklazowanymi kryszta³ami i zsylifikowanym spoiwem, zaliczone zosta³y (W. Nowak) do ska³ wulkanicznych wieku waryscyjskiego.
Dla porównania, fragmentom tufów porfirowych (z rodziny kwaœnych porfirów kwarcowych, w rodzaju granofirów) z poziomu dolnego wapienia bulastgo serii niedzickiej PPS (np. w rejonie Czajakowej Ska³y w w¹wozie Homole ko³o Jaworek, na SE
od Szczawnicy) przypisany zosta³ wiek werfeñski (czyli górny karbon-perm ?).
W starszych opracowaniach, dotycz¹cych ska³ egzotycznych jednostki skolskiej czêsto wspominana by³a obecnoœæ „porfirów
krakowskich”, zw³aszcza z opisów dotycz¹cych poziomów kredowo-paleoceñskich (warstw inoceramowych lub i³ów babickich).
Wprowadzone okreœlenie sugeruje powi¹zania egzotycznych paleobazaltów (oraz ich odpowiedników ekstruzyjnych) z aktualnie
ods³oniêtymi ska³ami pochodzenia magmowego w rejonie Krzeszowic, przypuszczalnie korzeniami tkwi¹cymi w Bloku
Ma³opolskim czy Œl¹skim (Z. Bu³a) lub innym (np. w Masywie Brunovistulicum, A. ¯elaŸniewicz) i zwi¹zanych z intruzjami
magmowymi g³ównie wieku waryscyjskiego, ale pocz¹tkami mog¹cych siêgaæ a¿ do prekambru i kontynuowaæ siê a¿ do starszego mezozoiku (T. Wieser i A. Œl¹czka).
W nawi¹zaniu do prowincji magmowych, mo¿na przypuszczaæ, ¿e egzotyczne fragmenty andezytów (oraz ska³ pokrewnych)
jednostki skolskiej genetycznie mog¹ byæ zwi¹zane z ³ukami wyspowymi pochodzenia wulkanicznego. Spility (oraz czêsto towarzysz¹ce im keratofiry) przypuszczalnie pochodz¹ z górnej czêœci skorupy oceanicznej. Pozosta³e typy ska³ egzotycznych mog¹
pochodziæ z reliktowych form zredukowanej skorupy kontynentalnej lub te¿ z obrze¿enia geosynkliny.
Odnoœnie egzotyków ze starszej kredy jednostki skolskiej (I. Gucwa i T. Wieser) mo¿na przyj¹æ, ¿e nieliczne ska³y tufowe s¹
produktami erupcji subaerycznych, podobnych do takich, jakie dostarcza³y materia³u egzotycznego do utworów kredy górnej jednostki podœl¹skiej w okolicach Kamionnej ko³o Bochni. Przyjmuje siê, ¿e Ÿród³em magmy móg³ byæ p³aszcz Ziemi, pokryty jedynie skorup¹ oceaniczn¹.
W pojedynczych fragmentach metatufy (zawartoœci rzêdu 1%) mo¿na napotkaæ tak¿e w utworach ni¿szego miocenu (zw³aszcza czerwonawe ignimbryty o budowie felsytowo-mikrolitowej i chemizmie albitofirowym).
Fragmenty ska³ ekstruzyjnych, obecne wœród ska³ egzotycznych, mog³y pochodziæ z ma³ych obszarów Ÿród³owych (typu
wysp) o bardzo z³o¿onej budowie geologicznej, obejmuj¹cej pe³n¹ suitê ró¿norodnych ska³ na przestrzeni niewielu kilometrów
(por. wspó³czesne Ma³e Antyle wg T. Wiesera).
Egzotyczne tufy i metatufy (tufy spieczone) PPS, ³¹cznie z ignimbrytami lub tufolawami oraz perlitami i paleoryolitami (a tak¿e
porfirami kwarcowymi czyli ortofirami) genetycznie (T. Wieser, w oparciu o chemizm wulkanitów z Bia³ej Wody), pierwotnie
mog³y mieæ charakter typowo kwaœny (ryolitowy do dacytowego). Jest on w³aœciwy erupcjom pumeksowym typu arealnego
(wspó³czeœnie obserwowany w rejonie Katmai lub Yellowstone i in.) i zwykle powi¹zany jest z procesami granityzacyjnymi w g³êbi
mikrokontynentów lub mo¿e byæ powi¹zany z eusialicznym dnem morskim. Wielka mi¹¿szoœæ produktów luŸnych, tworz¹cych po-
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krywy lub potoki (ang. ash floods) spowodowa³a powstanie warunków sprzyjaj¹cych do spieczenia w ni¿szych partiach rytmów
(d³u¿sze oddzia³ywanie gor¹cych gazów). Z obserwacji cytowanych w czêœci opisowej wynika równi¿, ¿e wybuchy mia³y miejsce
zapewne w pobli¿u brzegów wyspy, s¹dz¹c ze wzajemnego stosunku geologicznego wulkanitów do osadów otaczaj¹cych. Wiek ich
jest zapewne permski lub dolno-, a nawet górno-triasowy, s¹dz¹c z odpowiedników wiekowych Alp, Karpat S³owackich czy najbli¿ej znajdowanych piroklastytów porfirowych w pod³o¿u Karpat fliszowych (np. w otw. wiertn. Tokarnia IG 1).
Przyjmuje siê (T. Wieser), ¿e nieodzownym warunkiem do powstania keratofirów i ich tufów (podobnych do pieniñskich),
poza masowymi erupcjami kwaœnych produktów wulkanicznych, by³o przykrycie osadami i pogr¹¿enie utworów — dla wytworzenia warunków niezbêdnych dla procesów autohydratyzacyjnych. Udzia³ swój mia³y przy tym zarówno wody pomagmowe, jak i
wody typu freatycznego. Potoki cieplne („plamy gor¹ca”) mog³y te procesy autohydratyzacyjne znacznie zintensyfikowaæ,
tworz¹c œrodowisko porównywalne z autoklawem.
Na szczególne podkreœlenie (T. Wieser) zas³uguje fakt wystêpowania fragmentów spilitów niemal we wszystkich stanowiskach egzotyków w obrêbie pasa ska³kowego oraz lokalnie na terenie innych jednostek karpackich. Potwierdzona zosta³a obecnoœæ spilitów tak¿e wœród zlepieñców w pó³nocnej czêœci basenu fliszu podhalañskiego. Dostarczany móg³ byæ tam materia³ z obszarów Ÿród³owych, alimentuj¹cych wczeœniej baseny PPS.
Wiek powstania tych przynale¿nych strukturalnie do dna oceanicznego, zasadowych wulkanitów (z których mog¹ powstawaæ
spility i które posiadaj¹ odpowiedniki w ska³ach ekstruzyjnych) móg³ siê zmieniaæ wraz z odnawianiem siê zjawisk erupcji podmorskich. Pewn¹ wskazówk¹, rzutuj¹c¹ na sprecyzowanie wieku g³ównych faz dzia³alnoœci wulkanicznej, mo¿e byæ pojawiaj¹ce
siê okresowo nagromadzenie pelagicznych osadów krzemionkowych (w rodzaju radiolarytów lub spongiolitów). Potrzebna do ich
powstania krzemionka mog³a pochodziæ z hydrolitycznego rozpadu szkliwa wulkanicznego (g³ównie hialoklastytów) zwi¹zanego
z erupcjami podmorskimi.
Przyk³adowo wœród radiolarytów oksfordzkich (przewierconych w otworze Bañska IG 1 na g³êb. 4038 m) stwierdzona zosta³a
obecnoœæ okruchów pumeksu wulkanicznego i zseladonityzowanego szkliwa wulkanicznego (w rodzaju palagonitu). Wskazuje to
na obecnoœæ wulkanizmu zwi¹zanego z ³ukami wyspowymi, przy wiêkszym udziale ska³ kwaœnych.
Obecnoœæ wiêkszych iloœci egzotycznych ska³ typu spilitowego œwiadczy o mo¿liwym wp³ywie skorupy oceanicznej przy powstawaniu niektórych sukcesji jednostki skolskiej (i podœl¹skiej) w polskiej czêœci Karpat. Wspomniane zjawisko nieco przybli¿a
hipotezy subdukcji dla tego rejonu oraz pozwala na wnioski dotycz¹ce obecnoœci ³uków wysp pochodzenia wulkanicznego na terenie niegdyœ istniej¹cego basenu fliszowego, inicjalnego dla osadów jednostki skolskiej.
Mo¿na przyj¹æ (T. Wieser), ¿e egzotyczne andezyty i ska³y im pokrewne mog¹ byæ pozosta³oœci¹ powierzchniowej dzia³alnoœci wulkanicznej, natomiast spility i keratofiry mog¹ pochodziæ z górnej czêœci skorupy oceanicznej, jako pozosta³oœci wylewów podmorskich. Natomiast porfiroidy mog¹ posiadaæ wiek staropaleozoiczny; ryolity i ska³y im pokrewne mog¹ pochodziæ z
m³odszego paleozoiku, natomiast pozosta³e ska³y wulkaniczne mog¹ posiadaæ nawet wiek mezozoiczny.
Wystêpowanie porfirytów wskazywaæ mo¿e na obecnoœæ magmy postorogenicznej typu kontynentalnego, wieku przypuszczalnie permskiego oraz magmy macierzystej dla ³uków wyspowych, wieku przypuszczalnie staromezozoicznego, ukazuj¹cej siê
w pewnej odleg³oœci od strefy subdukcji.
Na podkreœlenie zas³uguje bliskie pokrewieñstwo (w zakresie budowy wewnêtrznej) pomiêdzy spilitami i keratofirami jednostki magurskiej a analogicznymi egzotykami z pieniñskiego pasa ska³kowego.

W dyskusji brali udzia³: W. Ry³ko, Z. Paul i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 10 listopada 2005 r.

Izabela LASKOWICZ, Katarzyna SOBIK: Programy ochrony œrodowiska jako instrument strategicznego zarz¹dzania
œrodowiskiem

Wiod¹c¹ zasad¹ polityki ekologicznej jest zasada zrównowa¿onego rozwoju, czyli „takie prowadzenie polityki i dzia³añ w poszczególnych sektorach gospodarki i ¿ycia spo³ecznego, aby zachowaæ zasoby i walory œrodowiska dla obecnych jak i przysz³ych
pokoleñ”. Narzêdziem realizacji polityki ekologicznej pañstwa s¹ miêdzy innymi Programy Ochrony Œrodowiska. Koniecznoœæ
ich opracowania wynika przede wszystkim z potrzeby wyznaczenia celów i narzêdzi realizacji zrównowa¿onego rozwoju na
szczeblu lokalnym. Ustawodawstwo polskie reguluje tryb i zasady opracowywania programów oraz wskazuje, ¿e ochrona œrodowiska jest obowi¹zkiem w³adz publicznych, które poprzez swoj¹ politykê powinny zapewniæ bezpieczeñstwo ekologiczne.
Podstawowym aktem prawnym odnosz¹cym siê do koniecznoœci sporz¹dzenia Programu jest art. 17.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z dn. 20.06.2001), który mówi, ¿e zarz¹dy samorz¹dów lokalnych poszczególnych szczebli, w celu realizacji polityki ekologicznej pañstwa, sporz¹dzaj¹ programy ochrony œrodowiska,
uwzglêdniaj¹c wymagania ustawy. Planowanie dzia³añ œrodowiskowych jest konieczne aby efektywnie wykorzystywaæ dostêpne
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œrodki, zgodnie z zasadami ekorozwoju. Istotnym elementem planowania jest zaanga¿owanie spo³ecznoœci lokalnej do procesu
podejmowania decyzji œwiadomych œrodowiskowo. Rola ludzi m³odych jest szczególnie wa¿na w tym procesie, gdy¿ to g³ównie
oni bêd¹ odbiorcami efektów podjêtych decyzji. Dlatego w programach, tak wiele uwagi poœwiêca siê edukacji ekologicznej.
W aktach wykonawczych do II Polityki Ekologicznej pañstwa okreœlono cele oraz dzia³ania inwestycyjne i pozainwestycyjne,
które powinny byæ wykorzystywane podczas sporz¹dzania wojewódzkich, powiatowych i i gminnych programów ochrony œrodowiska. Programy te okreœlono w trojaki sposób:
— jako podstawa wyjœciowa do konkretyzacji zadañ w nawi¹zaniu do specyfiki i potrzeb danego regionu,
— jako analog do sformu³owania regionalnych lub lokalnych wskaŸników,
— jako inspiracja do wprowadzenia podobnego zadania na szczeblu regionalnym b¹dŸ lokalnym, jeœli zadanie w programie
wykonawczym jest ujête ogólnie b¹dŸ dotyczy szczebla krajowego.
Programy ochrony œrodowiska stanowi¹ ponadto podstawê do ubiegania siê o fundusze pomocowe ze Ÿróde³ krajowych i Unii
Europejskiej.
Integraln¹ czêœci¹ programu ochrony œrodowiska jest plan gospodarki odpadami. Celem tego dokumentu jest opracowanie
systemu dostosowanego do potrzeb danej spo³ecznoœci i umo¿liwienie zarz¹dzania t¹ sfer¹ w sposób zapewniaj¹cy ochronê zdrowia ludzkiego i œrodowiska. St¹d samorz¹dy kolejnych szczebli planuj¹ gospodarkê t¹ grup¹ odpadów, która znajduje siê w zakresie ich dzia³ania. Na szczeblu wojewódzkim, planowana jest w szczególnoœci gospodarka odpadami niebezpiecznymi, powiatowym odpadami gospodarczymi, gminnym odpadami komunalnymi.
Zintegrowany system gospodarki odpadami powinien obejmowaæ co najmniej 150–200 tyœ. mieszkañców. Wynika to z korzyœci jakie przynosz¹ dzia³ania na szczeblu regionalnym, a wœród nich:
— zmniejszenie kosztów inwestycji,
— mo¿liwoœæ zastosowania skuteczniejszej i bezpieczniejszej technologii,
— mo¿liwoœæ zastosowania lepszych zabezpieczeñ instalacji przed zanieczyszczeniem œrodowiska,
— obni¿enie kosztów monitoringu,
— osi¹gniêcie efektywniejszego wykorzystania instalacji.
St¹d wynika koniecznoœæ tworzenia ponadlokalnych systemów gospodarowania odpadami, które niekoniecznie pokrywaj¹ siê
z przebiegiem granic administracyjnych. Skoordynowanie takich szerokich dzia³añ jest mo¿liwe dziêki zasadzie zgodnoœci programów ni¿szego szczebla z programami wy¿szego szczebla.

W dyskusji brali udzia³: T. Mrozek, P. Marciniec, B. B¹k i prelegentki.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 17 listopada 2005 r.

Rafa³ PAJ¥K: Wstêpne wyniki badañ i³ów mioceñskich pod k¹tem ich zastosowania jako barier izolacyjnych

Powszechnie grunty ilaste maj¹ zastosowanie jako materia³ do budowy uszczelnieñ mineralnych. Trudnoœci w ocenie
w³aœciwoœci izolacyjnych wynikaj¹ ze zmiennoœci litologicznej i strukturalnej, ocenie i charakteru procesu filtracji oraz wypracowanie odpowiednich metod badañ. Do pilota¿owego badania wybrano i³y mioceñskie z uwagi na du¿e rozprzestrzenienie i korzystne cechy litologiczne. Celem badania by³o ustalenie wspó³czynnika filtracji na podstawie metody obliczeniowej (metoda poœrednia) w oparciu o wspó³czynnik konsolidacji (Cv) oraz wspó³czynnik œciœliwoœci objêtoœciowej (mv). Badanie przeprowadzono na miêkko plastycznych pastach i³owych w konsolidometrze Rowe’a. W celu uzyskania miarodajnych wyników wspó³czynnika filtracji dokonano interpretacji w oparciu o przebieg rozpraszania ciœnienia porowego. Tradycyjne metody Taylor’a i Casagrande’a nie wystarczaj¹ do pokazania porównywalnych wartoœci wspó³czynnika filtracji. Ró¿nice otrzymanych wyników s¹ rozbie¿ne z za³o¿eniami teoretycznymi i dotycz¹ zarówno odkszta³cenia jaki i rozpraszania ciœnienia porowego. Dodatkowo przeprowadzono badania w innych urz¹dzeniach (systemu Trautwein) w celu porównania charakterystyk filtracyjnych przy ró¿nych metodach ich uzdatniania.

W dyskusji brali udzia³: A. Wójcik, T. Mrozek, P. Marciniec i prelegent.
Psoiedzenie odby³o siê w dniu 17 listopada 2005 r.
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Barbara RADWANEK-B¥K, Teresa MROZEK, Izabela LASKOWICZ, Bogus³aw B¥K: Koncepcja mapy terenów podwy¿szonego ryzyka naturalnego w skali 1:10 000 (dla terenów górskich i podgórskich)

Mapa terenów podwy¿szonego ryzyka naturalnego w skali 1:10 000 nale¿y do grupy pilota¿owych map geoœrodowiskowych,
których celem jest wypracowanie kompleksowej metodyki kartograficznego przedstawiania obszarów, na których wystêpuj¹ naturalne i antropogeniczne zagro¿enia dla dzia³alnoœci i ¿ycia mieszkañców. Zakres przedmiotowy mapy obejmowaæ bêdzie obszary podwy¿szonego ryzyka, zdefiniowane jako:
— tereny poprzemys³owe,
— tereny pogórnicze,
— tereny zurbanizowane lub planowanego rozwoju g³ównych miast polskich,
— tereny przeznaczone pod du¿e inwestycje,
— tereny o nasilonym wystêpowaniu zjawisk geodynamicznych,
— odcinki dolin rzecznych o wzmo¿onym zagro¿eniu powodziowym.
W efekcie prac powstan¹ wzorcowe arkusze map podwy¿szonego ryzyka:
— dla terenów zdegradowanych przez przemys³ i górnictwo,
— dla terenów zurbanizowanych lub przeznaczonych pod du¿e inwestycje,
— dla terenów nara¿onych na wystêpowanie naturalnych zjawisk geodynamicznych,
— dla terenów wysokiego zagro¿enia powodziowego.
Dla wypracowania metodyki opracowania map podwy¿szonego ryzyka na obszarach nara¿onych na wystêpowanie naturalnych zjawisk geodynamicznych wybrano rejon Szczawnicy. Jest to obszar w znacznym stopniu zabudowany, w którym ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu (w¹skie doliny o stromych zboczach) znacznie utrudnione jest budownictwo. Wystêpowanie zjawisk
geodynamicznych dodatkowo utrudnia planowanie gospodarki przestrzennej miasta i gminy. Problematyka mapy dla terenów
górskich i podgórskich bêdzie obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia sformu³owane dla potrzeb realizacji tematu jako problemy:
1. Obszary na których obserwuje siê efekty ruchów masowych,
2. Obszary, które mog¹ znaleŸæ siê w strefie oddzia³ywania ruchów masowych w wyniku uruchomienia ju¿ istniej¹cych osuwisk,
3. Strefy (obecnie nieosuwiskowe), w których ze wzglêdu na wystêpowanie okreœlonych czynników mog¹ nast¹piæ ruchy
masowe,
4. Oszacowanie przewidywanych strat powsta³ych w przypadku zaistnienia ruchów masowych.
Jednym z za³o¿eñ tematu jest opracowanie koncepcji z wykorzystaniem sytemu informacji przestrzennej (GIS), dlatego te¿
dane pozyskane dla potrzeb realizacji kolejnych etapów pracy zostan¹ zebrane w przestrzennej bazie danych. Jako efekt koñcowy
przewiduje siê wykonanie nastêpuj¹cych map wynikowych:
— mapa obszarów niebezpiecznych ze wzglêdu na wystêpowanie osuwisk,
— mapa stref potencjalnie niebezpiecznych,
— mapa potencjalnych strat.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e jest to pierwsze tego typu opracowanie, szczegó³y metodyki wykonania map wynikowych uzale¿nione
bêd¹ od wielu czynników, miedzy innymi od:
— jakoœci pozyskanych danych — w szczególnoœci mo¿liwoœci przeœledzenia rozwoju ruchów masowych w minionym wieku,
— mo¿liwoœci ustalenia korelacji pomiêdzy czynnikami wp³ywaj¹cymi na dynamikê ruchów masowych,
— wykluczenia z dalszej analizy warstw tematycznych silnie zale¿nych.

W dyskusji brali udzia³: R. Patorski, K. Witek i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 24 listopada 2005 r.

