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niezale¿ni eksperci, wybieraj¹c laureatów. Firmy mog¹
zg³aszaæ swoje rozwi¹zanie w oœmiu kategoriach: odnawialne Ÿród³a energii, przyjazne œrodowisku rozwi¹zania
dla przemys³u wydobywczego, systemy wspieraj¹ce monitorowanie i gromadzenie informacji o œrodowisku naturalnym, technologie sprzyjaj¹ce ochronie klimatu, technologie wspieraj¹ce gospodarkê odpadami, technologie wodno-œciekowe, technologie niskoemisyjnego transportu oraz
rozwi¹zania wspieraj¹ce oszczêdnoœæ energii i materia³ów,
w tym budownictwo pasywne. Dwie ostatnie kategorie s¹
nowoœci¹ w czwartej edycji konkursu. Termin zg³oszenia
up³ywa 18 lutego br.
11.01.2013. W ca³ej Polsce odby³ siê 21. Fina³ Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. W tym roku zbierano œrodki finansowe na rzecz ratowania ¿ycia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów. Do Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy po raz kolejny do³¹czy³o m.in. Ministerstwo Œrodowiska oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, który wystawi³ na aukcjê dwa
okazy agatów sudeckich z Nowego Koœcio³a oraz piêknie
wydany reprint dzie³a ks. Krzysztofa Kluka pt. „Rzeczy
kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie
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i za¿ycie”, wydanego w Warszawie w latach 1797 (tom I)
i 1802 (tom II). Z kolei Ministerstwo Œrodowiska przekaza³o na aukcjê internetow¹ dwie wykonane przez jednego
z najlepszych polskich fotografów przyrody Artura Tabora
wielkoformatowe fotografie – sowy œnie¿nej i wydr europejskich – które znalaz³y siê wœród zdjêæ prezentowanych
na wystawie przygotowanej przez Ministerstwo Œrodowiska z okazji polskiego przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej.
11.01.2013. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie otwarto kolejn¹ wystawê fotografii
z cyklu Natura – Sztuka. Wystawa zatytu³owana „Antarktyda i Po³udniowa Georgia” to fotograficzna relacja z niezwyk³ego rejsu ¿aglowcem Europa, w którym wzi¹³ udzia³
autor zdjêæ Jacek Herman-I¿ycki. Ekspozycja prezentowana w Muzeum Ziemi przedstawia fascynuj¹c¹ przyrodê
¿yw¹ oraz nieo¿ywion¹ jednego z najbardziej niedostêpnych obszarów kuli ziemskiej, czyli ze zlodowaconych
obszarów pó³kuli po³udniowej. Niezwyk³e krajobrazy gór
lodowych s¹ t³em dla scen rodzajowych prezentuj¹cych
bogat¹ faunê, m.in. stada s³oni morskich, kolonie pingwinów, foki oraz albatrosy. Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ
do 1 marca br. Wiêcej informacji na str. 109.
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i ³awic otaczaj¹cych oraz kontekstu sedymentologicznego
i paleontologicznego badanego odcinka profilu. Jednoczeœnie wyniki tych analiz wykluczaj¹ nieorganiczn¹ genezê
akumulacji lub powstanie na drodze wype³nienia kana³ów
¿erowiskowych. Brak fosforanów wapnia w materiale nagromadzeñ i doœæ dobry stopieñ zachowania biodetrytusu
przemawiaj¹ raczej za uznaniem tych nagromadzeñ za formy wypluwkowe (regurgitalites) ni¿ za koprolity. Do
potencjalnych producentów bromalitów zaliczono doœæ licznie znajdywane w warstwach gogoliñskich rekiny albo
gady o durofagowym uzêbieniu, np. pachypleurozaury.
Autorzy obszernie dyskutuj¹ problematykê tzw. mezozoicznej rewolucji morskiej (Mesozoic Marine Revolution)
zwi¹zanej z silnym rozwojem drapie¿nictwa i wi¹¿¹cym siê
z tym rozwojem ró¿nych przystosowañ obronnych u potencjalnych ofiar – œlimaków, ma³¿y i liliowców. Zwracaj¹
uwagê, ¿e znalezisko z triasu Górnego Œl¹ska jest kolejnym dowodem na to, ¿e intensywny rozwój drapie¿nictwa
mia³ miejsce ju¿ w œrodkowym triasie, a nie dopiero od
jury, jak do niedawna s¹dzono. (Mariusz A. Salamon)
SALAMON M.A., NIEDWIEDZKI R., GORZELAK P., LACH R.
& SURMIK D. 2012 – Bromalites from the Middle Triassic of Poland
and the rise of the Mesozoic Marine Revolution. Palaeogeogr.,
Palaeoclim., Palaeoecol., 321–322: 142–150.

Mariusz A. Salamon (Uniwersytet Œl¹ski), Robert
NiedŸwiedzki (Uniwersytet Wroc³awski), Rafa³ Lach,
Tomasz Brachaniec (UŒ) i Przemys³aw Gorzelak (Instytut Paleobiologii PAN) opisali w PLoS ONE triasowe
wê¿owid³a z utworów interpretowanych jako powsta³e
w œrodowisku hipersalinarnym. Skamienia³oœci szkar³upni
s¹ czêsto stosowane jako wskaŸnik normalnomorskiego
zasolenia. Chocia¿ znane s¹, bardzo nieliczne, wspó³czesne szkar³upnie wystêpuj¹ce w wodach silnie zasolonych,
to dot¹d brakowa³o danych o analogicznych przypadkach
w zapisie kopalnym. Cechy tafonomiczne dwóch skupisk
wê¿owide³ Aspiduriella similis s¹siaduj¹cych ze sob¹
w obrêbie tzw. wapienia komórkowego warstw gogoliñskich (œrodkowy trias) z kamienio³omu Wojkowice, analiza geochemiczna i petrograficzna ³awicy macierzystej
i ogólna charakterystyka paleontologiczna i sedymentologiczna badanego odcinka profilu wskazuj¹, ¿e wê¿owid³a
zachowa³y siê in situ, a wody, w których ¿y³y, cechowa³o
podwy¿szone zasolenie. Sugeruje to ostro¿noœæ w trakto-

waniu obecnoœci autochtonicznych szcz¹tków szkar³upni
w ska³ach jako pewnego dowodu normalnego zasolenia
morza w danym miejscu basenu. Omawiany artyku³ zosta³
dostrze¿ony przez redakcjê Nature i opisany w tym czasopiœmie w sekcji Research Highlights („Fossil hints at star’s
salty past”, 2012, Nature, 491: 641). (Mariusz A. Salamon)
SALAMON M.A., NIEDWIEDZKI R., LACH R., BRACHANIEC T.
& GORZELAK P. 2012 – Ophiuroids discovered in the Middle
Triassic hypersaline environment. PLoS ONE, 7: e49798 [doi:
10.1371/journal.pone.0049798].

Krystian Wójcik (Uniwersytet Warszawski) opisa³
w Geological Journal otwornice wapienne z famenu Gór
Œwiêtokrzyskich. Otwornice pojawiaj¹ siê razem z krynoidami i glonami wapiennymi w interkalacjach ziarnistych
(wapieniach allodapicznych) rozcinaj¹cych stosunkowo
g³êbokomorskie sukcesje basenowe œwiêtokrzyskiego famenu w Zbrzy i w JaŸwicy. Choæ wspomniane skamienia³oœci
stanowi¹ wy³¹cznie materia³ redeponowany, ich preferencje ekologiczne dowodz¹ istnienia/przetrwania p³ytkomorskiej sedymentacji wêglanowej podczas famenu w bliskim
s¹siedztwie basenu œwiêtokrzyskiego. Zaginiona platforma
wêglanowa by³a ulokowana prawdopodobnie na obszarze
dzisiejszej Niecki Nidy – na po³udnie od Gór Œwiêtokrzyskich. Zasiêgi poszczególnych gatunków otwornic z grupy
quasi-endothyridów zosta³y w ka¿dym profilu skorelowane ze standardow¹ zonacj¹ konodontow¹. Na tej podstawie autor wykaza³ diachronicznoœæ pojawienia siê to¿samych gatunków otwornic w ró¿nych czêœciach Europy:
quasi-endothyry, podobnie jak inne póŸnodewoñskie i wczesnokarboñskie grupy, migrowa³y wzd³u¿ laurosyjskiego
szelfu, z jego wschodnich rubie¿y (ewolucyjnego centrum)
w kierunku zachodnim. Rodzi to pewne komplikacje w stosowaniu otwornic jako precyzyjnego narzêdzia biostratygraficznego – zonacje otwornicowe zdefiniowane na podstawie tych samych gatunków w Europie Wschodniej, na
Morawach i w synklinoriach Namuru i Dinantu s¹ ze sob¹
rozbie¿ne wzglêdem danych konodontowych. Otwornice
w œwiêtokrzyskim famenie pojawia³y siê w podobnych
interwa³ach stratygraficznych jak na s¹siednich Morawach,
zatem na obszarze pozawaryscyjskiej Polski uzasadnione
wydaje siê stosowanie morawskiej zonacji otwornicowej.
(Krystian Wójcik)
WÓJCIK K. 2012 – Famennian Fusulinina (Foraminifera) from
the Holy Cross Mountains (central Poland). Geol. J., 47: 594–615.
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zaprezentowana najnowszych wyników badañ naukowych,
jeszcze przed ich opublikowaniem, a tak¿e przedyskutowania ró¿nych zagadnieñ i podjêcia wspólnych planów
badawczych. Sprzyjaj¹ temu doskona³a organizacja konferencji i ¿yczliwoœæ oraz goœcinnoœæ s³owackich organizatorów, a tak¿e niepowtarzalna przedœwi¹teczna atmosfera
Bratys³awy.
Tegoroczne spotkanie poœwiêcono tak¿e uczczeniu
200. rocznicy urodzin pierwszego s³owackiego profesora
geologii – Jána Pettki (1812–1890). Z tej okazji na pocz¹tku
konferencji prof. Jozef Michalík wyg³osi³ referat poœwiêcony temu znamienitemu geologowi. Spotkanie uœwietni³y
tak¿e obchody jubileuszu prof. Michala Kováèa, wybitnego
badacza karpackich basenów neogeñskich.
W konferencji ESSEWECA 2012 uczestniczy³o oko³o
70 osób ze S³owacji, z Austrii, Czech, Polski i Wêgier.
Wyg³oszono 25 referatów oraz zaprezentowano 30 posterów. Prezentacje obejmowa³y szeroki zakres tematów dotycz¹cych Karpat Zachodnich. Najliczniej reprezentowane
by³y zagadnienia zwi¹zane ze stratygrafi¹, sedymentologi¹
paleontologi¹, paleoekologi¹ oraz paleogeografi¹ i tektonik¹ zarówno Karpat wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych.
Du¿¹ czêœæ stanowi³y prezentacje poœwiêcone problematyce karpackich basenów neogeñskich, w kilku wyst¹pieniach omówiono te¿ wyniki badañ pieniñskiego pasa ska³kowego, chocia¿ przedstawiono równie¿ badania z innych
obszarów karpackich – w tym dotycz¹ce pokrywy masywów
krystalicznych. Niektóre prezentacje mia³y szeroki zasiêg
regionalny, jak np. referat E. Márton o paleomagnetycznych badaniach rotacji centralnych i zewnêtrznych Karpat,
referat D. Plašienki i wspó³autorów o jurajsko-kredowej
ewolucji pó³nocnej strefy jednostek tatrzañskich – dolnych
jednostek austroalpejskich, referat A. Beidingera i wspó³autorów o stylu strukturalnym i architekturze strefy fa³dowo-nasuwczej Karpat zewnêtrznych – superjednostki magurskiej, a tak¿e referat I. Broski i wspó³autorów o dewoñskich i karboñskich granitach w Karpatach Zachodnich,
których powstanie zwi¹zane by³o z mieszaniem magm
w strefie nadsubdukcyjnej. Niektóre wyniki badañ prezentowano tak¿e przy u¿yciu najnowszych technik, w tym
modelowania 3D.

W konferencji ESSEWECA 2012 licznie uczestniczyli
geolodzy z Polski – z Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, z Instytutu
Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego,
z Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica
w Krakowie oraz z Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy PIG-PIB przedstawili wyniki swoich badañ jako autorzy lub wspó³autorzy kilku referatów:
– „Lower Jurassic to lowermost Middle Jurassic succession at Kopy So³tysie in the High Tatra Mts., Poland:
stratigraphy, facies and ammonites” (J. Iwañczuk, A. Iwanow i A. Wierzbowski);
– „Tuffite layer in the Niedzica Limestone Formation
(Late Bathonian–Callovian), Pieniny Klippen Belt, Poland:
preliminary results of petrographic analyses” (H. Wierzbowski, A. Wierzbowski i M. Pañczyk);
– „Volcanic-sedimentary complex of the Kaminnyi
Potik Unit on the Chyvchyn Mount (Ukrainian Carpathians)” (O. Hnylko, M. Krobicki, A. Feldman-Olszewska
i J. Iwañczuk);
– „Early stages of the Crimean Mountains development
(Ukraine) a new approach” (N. Oszczypko, A. Œl¹czka,
I. Bubnyak i B. Olszewska);
– „Oldest deposits of Silesian Nappe (Outer Carpathians) – formal lithostratigraphy approach” (J. Golonka,
A. Waœkowska, P. Skupien, Z. Vašíèek, D. Reháková,
B. Olszewska, T. S³omka i M. Krobicki).
Materia³y konferencyjne w postaci rozszerzonych abstraktów wydano w formie elektronicznej publikacji „Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the
Western Carpathians. 8th Conference. Abstract book. 6th–
7th December 2012, Bratislava” (Comenius University Bratislava, Geo Club Bratislava, ISBN 978-80-223-3335-1,
str. 1–62), dostêpnej na stronie internetowej http://geopaleo.
fns.uniba.sk/images/stories/esseweca2012/esseweca_2012_
abstract_book.pdf, a jej wydruk przekazano do Biblioteki
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego w Warszawie.
Jolanta Iwañczuk & Andrzej Wierzbowski
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Artyku³ zamówiony przez redakcjê Przegl¹du Geologicznego.
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stwierdziæ, ¿e wzmocnienie pod³o¿a zaprojektowano w³aœciwie. O poprawnoœci wyboru tej technologii œwiadczy
równie¿ fakt, ¿e kolumny CMC pod nasypami drogowymi
traktowaæ mo¿na jako wzmocnienie pod³o¿a, a nie jako
tradycyjne palowanie, czyli zak³ada siê dystrybucjê
obci¹¿eñ na grunt (od 5 do 40%) i na kolumny. W przeciwieñstwie np. do pali CFA, w przypadku kolumn przemieszczeniowych typu CMC nie wystêpuje zjawisko
wydobywania siê urobku na powierzchniê w trakcie formowania otworu. Stanowi to du¿¹ zaletê, poniewa¿ dziêki
przemieszczaniu przez œwider gruntu w otworze zwiêksza
siê noœnoœæ pobocznicy kolumny, nawet o kilkadziesiat
procent w porównaniu do innych pali o takiej samej œrednicy.
Monitoring nasypów przeci¹¿aj¹cych na obszarze
wzmacnianym w technologii VD wykonany zosta³ w celu
ci¹g³ej kontroli deformacji nasypów. Odczytywane z reperów wartoœci osiadañ wykorzystano do szacowania stopnia
konsolidacji metodami Asaoke i hiperboliczn¹, czyli sposobami opartymi na teorii jednowymiarowej konsolidacji
Terzaghi'ego. Na przyk³adzie wybranego odcinka trasy
otrzymano o 18% wiêkszy stopieñ konsolidacji w przypadku metody Asaoki.
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