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Miêdzynarodowa konferencja INQUA-SEQS „At the edge of the sea: sediments,
geomorphology, tectonics, and stratigraphy in Quaternary studies”
Sassari, Sardynia, W³ochy, 26–30.09.2012
Pod egid¹ Miêdzynarodowej Unii ds. Badañ Czwartorzêdu (International Union for Quaternary Research –
INQUA) dzia³a wiele sekcji, jedn¹ z nich jest Sekcja Stratygrafii Czwartorzêdu Europy (Section on European Quaternary Stratigraphy – SEQS). W ramach jej dzia³alnoœci
co roku s¹ organizowane miêdzynarodowe konferencje
naukowe dotycz¹ce stratygrafii czwartorzêdu Europy. Tegoroczna odby³a siê w Sassari na Sardynii we W³oszech
w dniach 26–30 wrzeœnia 2012 r. Miejsce zjazdu wybrano
nieprzypadkowo, gdy¿ jest to rejon bardzo atrakcyjny pod
wzglêdem geomorfologicznym i geologicznym, a wystêpuj¹ce tu liczne wychodnie osadów górnego plejstocenu zosta³y
ju¿ szczegó³owo zbadane.
Spotkanie geologów czwartorzêdu zorganizowa³y
w³oskie uniwersytety ze Sieny i z Sassari oraz francuskie
Laboratoire de Geographie Physique CNRS w Meudon.
Przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego by³ Mauro
Coltori, a sekretarzem – Pierluigi Pieruccini.
Honorowy patronat konferencj¹ objê³y stowarzyszenia:
INQUA-SEQS, Associazione Italiana per lo Studio del
Quaternario (AIQUA), Associazione Italiana di Geografia
Fisica e Geomorfologia (AIGEO), International Association of Sedimentologists (IAS), Association Française pour
l’Etude du Quaternaire (AFEQ), Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), Fluvial Geological Archives
(FLAG) i Associazione Italiana per la Geologia del Sedimentario (GeoSed).
Obrady odbywa³y siê na Wydziale Botaniki, Ekologii
i Geologii Uniwersytetu w Sassari.
W tegorocznym spotkaniu na Sardynii wziê³o udzia³
ponad 60 badaczy z Europy, Azji i Ameryki Pó³nocnej.
Obecni byli przedstawiciele m.in. W³och, Francji, Belgii,
Niemiec, Austrii, Bu³garii, Rosji, Ukrainy, Azerbejd¿anu,
Holandii, Chorwacji, Litwy, Estonii, Kanady, Norwegii,
Izraela, Iranu, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Liczn¹ grupê stanowili Polacy zwi¹zani z oœrodkami naukowymi w £odzi, Toruniu i Warszawie. Otwarcia dokona³
przewodnicz¹cy SEQS Wim Westerhof.
Konferencja umo¿liwi³a spotkanie i wymianê doœwiadczeñ naukowcom prowadz¹cym badania nad stratygrafi¹
czwartorzêdu kontynentalnego i œrodowiska przybrze¿nego.
Przedyskutowano te¿ z³o¿one relacji zachodz¹ce miêdzy
œrodowiskami sedymentacji morskiej, rzecznej, stokowej
i eolicznej w strefie przybrze¿nej i ich reakcje na czwartorzêdowe zmiany poziomu morza. Na podstawie wzajemnej
relacji morskich i l¹dowych osadów, form rzeŸby i procesów
próbowano dokonaæ oceny zmian poziomu morza, przedstawiono (neo)tektonikê, stratygrafiê i paleogeografiê czwartorzêdu ze szczególnym uwzglêdnieniem geochronologii.
Referaty i postery przedstawiono w blokach tematycznych:
– „Europejska geochronologia czwartorzêdu i metody
badawcze”;
– „Relacje pomiêdzy osadami morskimi, fluwialnymi,
eolicznymi i stokowymi a rzeŸb¹ i transformacj¹ œrodowisk
kontynentalnego i morskiego”;
– „Korelacje l¹d–morze w czasie zmian klimatycznych
póŸnego glacja³u – paleontologiczne dowody zmian œrodowiska i korelacji biostratygraficznych”;
– „Eemskie i holoceñskie zmiany poziomu morza
w nawi¹zaniu do tektoniki”.

W ci¹gu trzech kolejnych dni odbywa³y siê warsztaty
terenowe, podczas których w okolicach Alghero (zachodnie wybrze¿e Sardynii), Orosei (wybrze¿e wschodnie)
i Cagliari (wybrze¿e po³udniowe) uczestnicy mogli zapoznaæ siê z ods³oniêciami w klifach bêd¹cych wychodniami
ska³ mezozoicznych oraz pochodz¹cych z interglacja³u
eemskiego (MIS 5e), systemami jaskiñ, osadami i formami
rzecznymi, eolicznymi i pla¿owymi wystêpuj¹cymi na pograniczu l¹du i morza.
Program pierwszej wycieczki terenowej „PóŸnoplejstoceñskie wybrze¿a pó³nocno zachodniej Sardynii (W³ochy):
koluwia piaszczystych pla¿ i wydmy wybrze¿a” obejmowa³
problematykê osadów eolicznych i wydmowych z okresu
póŸnego plejstocenu, które w okolicach Alghero pokazywali Stefano Andreucci i Vincenzo Passcucci z Uniwersytetu w Sassari. W drugiej czêœci dnia, na pó³wyspie Sinis
i na przyl¹dku San Marco, Mauro Coltori oraz Pierluigi
Pieruccini z Uniwersytetu w Sienie przedstawili ciekaw¹
sekwencjê osadów morskich i eolicznych, które by³y szczegó³owo datowane metodami OSL i 14C. Mi¹¿sz¹ seriê
tworz¹ tu osady z liczn¹ faun¹ morsk¹ wieku eemskiego,
korelowane z MIS 5e. Ostatnim punktem tego dnia by³o stanowisko na przyl¹dku San Marco, gdzie mo¿na by³o poznaæ
sekwencje osadów eolicznych, które zosta³y abradowane
przez morze, a w miejscu abrazji powsta³y terasy morskie.
Drug¹ wycieczkê terenow¹, „Poziom morza w okresie
MIS 5”, przeprowadzono na wschodnim wybrze¿u Sardynii, w okolicach Orosei, w Zatoce Orosei. W tym dniu sesji
terenowej uczestnicy odwiedzili jaskiniê Grotta del Bue
Marino, gdzie Laura Sanna wraz z licznym zespo³em badaczy przedstawi³a paleogeografiê obszaru i problematykê
krasu w strefie przybrze¿nej oraz zagadnienia zwi¹zane
z formami i osadami towarzysz¹cymi.
W kamienio³omie marmuru jurajskiego w okolicach miejscowoœci Orosei obserwowano dolnoplejstoceñskie sto¿ki
rzeczne wystêpuj¹ce powy¿ej eksploatowanej ska³y. Sto¿ki
te s¹ zbudowane z wapieni, tworz¹ bardzo mi¹¿sz¹ seriê
i zawieraj¹ horyzonty gleb kopalnych. Obecne tu osady s¹
bogate w ró¿ne skamienia³oœci, m.in. koœci s³oni.
Ostatniego dnia warsztatów terenowych prowadzonych
przez Mauro Coltoriego, „Sedymentacja w czasie MIS 5
i póŸnego glacja³u–holocenu w Basenie Campidano i Zatoce
Cagliari”, uczestnicy ogl¹dali w Cagliari w Zatoce Quarto
wa³ pla¿owy Is Arenas, poznali jego budowê, wiek i ewolucjê. Z kolei w klifie na po³udniu miasta Mauro Coltori
zaprezentowa³ stratotypowe dla czwartorzêdu osady piêtra
tyrreñskiego. Ostatnim akcentem by³a bardzo ciekawa wizyta
w Muzeum Archeologicznym w Cagliari, gdzie znajduje
siê ekspozycja poœwiêcona pocz¹tkom kultury materialnej
cz³owieka na wyspie.
Organizatorzy konferencji na Sardynii po³o¿yli du¿y
nacisk na rozwój dalszych prac nad stratygrafi¹ i paleogeografi¹ strefy przejœciowej miêdzy œrodowiskiem morskim i kontynentalnym. Ustalono, ¿e kolejna konferencja
INQUA-SEQS odbêdzie siê we wrzeœniu 2013 r. w Konstancy (Rumunia).
Lucyna Wachecka-Kotkowska,Miros³aw T. Karasiewicz,
Joanna Rychel & Edyta Kaliñska
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Ryc. 1. Zatoka Orosei, widoczne w klifie wapienno-dolomitowym
wejœcie do jaskini Grotta del Bue Marino (wschodnie wybrze¿e
Sardynii). Fot. E. Kaliñska

Ryc. 2. Klif nad Zatok¹ Orosei zbudowany z horyzontalnie warstwowanych osadów górnoplejstoceñskiego sto¿ka nap³ywowego
(wschodnie wybrze¿e Sardynii). Fot. E. Kaliñska

Ryc. 3. Pó³wysep Sinis (zachodnia Sardynia), fragment klifu zbudowanego z morskich i eolicznych osadów datowanych na interglacja³
eemski (MIS 5) i pocz¹tek fazy glacjalnej ok. 75 ka BP (MIS 4).
Fot. L. Wachecka-Kotkowska

Ryc. 4. Przyl¹dek San Marco (zachodnia Sardynia), bazalty œrodkowoplioceñskie w terasach morskich zbudowanych z materia³u
eolicznego wieku ok. 173 ka BP. Fot. M.T. Karasiewicz

Ryc. 5. Przyl¹dek San Marco (zachodnia Sardynia), bazaltowy
cokó³ wieku plioceñskiego nadbudowany górnoplejstoceñskimi
osadami eolicznymi. Fot. M.T. Karasiewicz

Ryc. 6. Okolice Orosei (wschodnia Sardynia), kamienio³om marmuru jurajskiego, który przykrywaj¹ dolnoplejstoceñskie wapienne
sto¿ki rzeczne. Fot. J. Rychel
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