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WYDARZENIA
„G³êbokomorskie œrodowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych
perturbacji ekosystemowych” – pierwszy geologiczny projekt MAESTRO
MAESTRO to najbardziej presti¿owy z konkursów
Narodowego Centrum Nauki, nastawiony na finansowanie
bardzo kosztoch³onnych, pionierskich badañ naukowych
proponowanych przez „doœwiadczonych badaczy”. Rywalizacja ma miejsce w trzech panelach, przy czym przedstawiciele nauk geologicznych znaleŸli siê w grupie nauk
œcis³ych i stosowanych – razem z chemikami, fizykami,
matematykami i astronomami… Nic dziwnego, i¿ w takiej
konkurencji w trzech pierwszych konkursach sukces
odnios³y tylko dwa projekty z krêgu szeroko rozumianych
nauk o Ziemi: prof. Marka Grada (Uniwersytet Warszawski), dotycz¹cy sejsmicznej struktury krawêdzi kratonu
wschodnioeuropejskiego w pó³nocnej Polsce, i prof.
Andrzeja Witkowskiego (Uniwersytet Szczeciñski),
poœwiêcony ró¿norodnym aspektom biocenoz okrzemkowych morskiej strefy litoralnej.
Pierwszy grant z zakresu nauk geologicznych, kierowany przez pisz¹cego te s³owa, uzyska³ finansowanie w
wyniku konkursu MAESTRO 4. Dotyczy on dewonu jako
okresu wyró¿niaj¹cego siê w dziejach Ziemi prze³omowymi zmianami w biosferze, tak morskiej, jak i l¹dowej, oraz
licznymi kryzysami bioró¿norodnoœci (Walliser, 1996).
Kluczem do lepszego zrozumienia przyczyn tych globalnych perturbacji, powi¹zanych z dynamicznie ewoluuj¹cym klimatem, jest rozszerzenie badañ poza najlepiej
dotychczas poznany typ ówczesnego œrodowiska morskiego: ciep³e obszary p³ytkowodnych szelfów wêglanowych
strefy oko³orównikowej, wyró¿niaj¹ce siê wyj¹tkowo
intensywnym rozwojem bogatych gatunkowo biocenoz
g¹bkowo-koralowcowych (Copper, 2002). Powsta³e przy
ich udziale – w skali niespotykanej w fanerozoiku – grube
sekwencje ska³ wapiennych s¹ intensywnie studiowane w
skali ca³ego œwiata (i z du¿ymi sukcesami w Górach Œwiêtokrzyskich). Rzutuje to jednak na wyrywkowoœæ naszej
wiedzy o ekosystemach (nie tylko) tamtego okresu – swoisty paradoks tropikalno-wêglanowy. Sugerowane przyczyny powtarzaj¹cych siê kryzysów biotycznych i
zaburzeñ planetarnego cyklu obiegu wêgla s¹ w zwi¹zku z
tym w du¿ej mierze wci¹¿ kontrowersyjne (patrz podsumowanie w: Racki, 2005). Szczególnie chodzi tu o najwiêksze
za³amanie ekosystemu globalnego, znane jako wydarzenie
Kellwasser (pogranicze franu z famenem), wi¹¿¹ce siê z
ca³kowitym upadkiem efektywnej „fabryki wêglanowej” i
wymarciem biocenoz rafowych (Copper, 2002; Kiessling, 2008).
W piêcioletnim projekcie zaplanowano, zgodnie z
moj¹ propozycj¹ na zjeŸdzie Geological Society of America w 2003 r. (Racki, 2005), wszechstronne zbadanie dwóch
dot¹d s³abo poznanych stref dewoñskich mórz: (1) g³êbokowodnej (generalnie niskowêglanowej) i (2) klimatu
ch³odniejszego. Wyniki tych badañ pozwol¹ na zweryfikowanie podstawowych hipotez dotycz¹cych uwarunkowañ i
przebiegu dewoñskich zdarzeñ globalnych.
Zwi¹zek przyczynowy wymierañ w morzach ze zdarzeniami beztlenowymi dotyczy roli, jak¹ w tych zdarzeniach odegra³y epizody wielkoskalowego deficytu tlenu

(anoksji) w domenach g³êbokowodnych, poza szelfami
wêglanowymi. Jeœli by³y to jedynie uwarunkowania regionalne na obszarach szelfowych (Bond i in., 2004|), to nie
powinno to mieæ wiêkszego oddŸwiêku w równowiekowych sukcesjach ska³ ilasto-krzemionkowych. Dodatkowe
wyzwanie dla testowania tych ju¿ tradycyjnych scenariuszy stanowi¹ s³abo znane kwestie odrêbnoœci geochemicznej mas wód szelfowych i oceanicznych (Dopieralska i in.,
2006; Brand i in., 2009), a przede wszystkim – pionierskie
badania utworów bitumicznych (czarnych ³upków) pod
k¹tem depozycyjnej roli mat mikrobialnych, rzutuj¹ce innym
spojrzeniem na produktywnoœæ i rozwój anoksji w strefie
fotycznej (KaŸmierczak i in., 2012).
Zgodnie z koncepcj¹ zwi¹zku globalnych zdarzeñ z
gwa³townymi fluktuacjami klimatu okresy ocieplenia
powinny siê zaznaczyæ w strefach extra-tropikalnych
wzrostem bioró¿norodnoœci na skutek wzmo¿onych
migracji gatunków z obszarów cieplejszych. Równie¿ zlodowacenie na kontynencie Gondwany w koñcu famenu
powinno mieæ jednoznaczny zapis biogeograficzny i mineralogiczno-geochemiczny. Z drugiej strony, w ogóle niejasny jest wp³yw czynników klimatycznych – w kategoriach
szerokoœci geograficznej – na skalê zmian bioró¿norodnoœci (nawet tych wspó³czeœnie zachodz¹cych – Vamosi &
Vamosi, 2008).
W projekcie zaplanowano interdyscyplinarny zestaw
metod laboratoryjnych (przede wszystkim biostratygraficznych, paleoekologicznych, geochemicznych i mineralogicznych), stosowanych obecnie w rekonstrukcjach
kopalnych œrodowisk i z powodzeniem wykorzystywanych
w badaniach profili górnego dewonu Polski (np. Racka i
in., 2010). Taka holistyczna interpretacja ró¿norodnych
grup danych w kategoriach stratygraficzno-zdarzeniowych
powinna daæ obraz uwarunkowañ fizykochemicznych oraz
biotycznych (w szczególnoœci mikrobiocenoz pelagicznych) w prze³omowych momentach rozwoju biosfery
dewoñskiej. Gwarancj¹ sukcesu bêd¹ jednak szczegó³owo
opisane, udokumentowane fotograficznie i opróbowane
(„warstwa po warstwie”) sukcesje osadowe. Zasadnicze
znaczenie dla planowanych prac ma mo¿liwoœæ uzyskania
materia³ów analitycznych z trudno dotychczas dostêpnych
profili kontynentu syberyjskiego i obszarów przyleg³ych
Centralnej Azji (NW Chiny, Kazachstan), gdzie serie osadowe przeplataj¹ siê z lawami bazaltowymi. Ponadto badane
bêd¹ profile g³êbszych basenów szelfu Laurussii (Bawaria,
Newada, Ural), Gondwany (Maroko, Hiszpania, Boliwia)
oraz po³udniowych Chin.
Tak szeroko zaprojektowane ogólnoœwiatowe prace
analityczne, na kwotê prawie 3 milionów z³otych, maj¹
du¿e znaczenie nie tylko dla zrozumienia wielkich wymierañ w przesz³oœci geologicznej. W szerszym kontekœcie
ewolucyjnym, bazuj¹c na ogólnej zasadzie „nie mo¿na zrozumieæ teraŸniejszoœci ani prognozowaæ przysz³oœci bez
dog³êbnego poznania przesz³oœci”, za³o¿ono znaczenie
poznawcze projektu dla opisania niektórych aspektów
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wspó³czesnych zmian ekosystemowych. Planowane badania powinny bowiem przyczyniæ siê do pe³niejszego zrozumienia reakcji wspó³czesnych biocenoz rafowych na
zakwaszenie oceanu (Kiessling & Simpson, 2011) oraz
wprowadzanie do ekosystemów gatunków inwazyjnych
zaburzaj¹cych ich równowagê ekologiczn¹ (Stigall, 2012).
W projekt zaanga¿owane s¹ zespo³y krajowe (Uniwersytet Œl¹ski, a nadto Instytut Paleobiologii i Instytut Nauk
Geologicznych PAN oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Warszawski) oraz zagraniczne (Rosja,
Niemcy, Anglia, USA, Chiny, Australia). Grant bêdzie
zatem realizowany w szerokiej wspó³pracy miêdzynarodowej i pod auspicjami miêdzynarodowej Podkomisji Stratygrafii Dewonu (SDS), afiliowanej przy UNESCO. Zgromadzenie unikatowych materia³ów badawczych i danych
analitycznych przes¹dzi o przoduj¹cej roli polskich oœrodków w badaniach œrodkowego paleozoiku w skali œwiatowej, co zaowocuje w przysz³oœci kolejnymi projektami
badawczymi, rozprawami doktorskimi i wa¿nymi publikacjami. Kontakty miêdzynarodowe i unikatowe doœwiadczenia terenowe m³odych pracowników s¹ te¿ trudne do
przecenienia dla rozwoju ich kariery. W ramach grantu
przewidziano utworzenie trzech etatów naukowych: dla
kierownika projektu, post-doca i doktoranta. Uzyskane
wyniki zostan¹ udostêpnione w formie bazy danych na specjalnie utworzonym portalu internetowym.
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