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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
Siódme Miêdzynarodowe Sympozjum (PEG2015) na temat pegmatytów
granitowych – Ksi¹¿, 17–21.06.2015
Pegmatyty, pomimo objêtoœciowej i przestrzennej podrzêdnoœci w stosunku do ska³ otaczaj¹cych, stanowi¹ dla
badaczy spore wyzwanie. Odznaczaj¹ siê bowiem du¿¹
ró¿norodnoœci¹ wynikaj¹c¹ ze z³o¿onoœci ich cech teksturalnych oraz sk³adu chemicznego i mineralnego. Strefowoœæ i kierunkowoœæ wzrostu kryszta³ów, w³aœciwa pegmatytom ewolucyjnie zaawansowanym, te¿ jeszcze nie
doczeka³a siê jednoznacznego wyjaœnienia. Mimo wspólnych
cech, wiele spoœród pegmatytów jest niepowtarzalnych.
Wyj¹tkowa poœród ska³ magmowych indywidualizacja pegmatytów utrudnia ich klasyfikacjê i tworzenie uogólnionych modeli genetycznych. Szczególnym wyzwaniem jest
okreœlenie genezy pegmatytów, które nie wykazuj¹ zwi¹zku
z intruzjami granitowymi. Te i inne problemy znalaz³y
odzwierciedlenie w referatach i prezentacjach posterowych
77 badaczy z ca³ego œwiata na 7. Miêdzynarodowym Sympozjum Pegmatytowym, które po raz pierwszy odby³o siê
w Polsce, w dniach 17–21 czerwca 2015 r. w scenerii zamku Ksi¹¿ k. Wa³brzycha. Spotkanie zorganizowa³a Katedra
Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego przy wspó³udziale Instytutów
Nauk Geologicznych z Uniwersytetu Masaryka w Brnie
i Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Sympozjum by³o poprzedzone kilkudniowym objazdem po najciekawszych ods³oniêciach pegmatytów czeskiego Moldanubiku, prowadzonym przez zespó³ brneñskich
mineralogów pod kierunkiem profesora Milana Nováka.
Natomiast po dwudniowych obradach w Ksi¹¿u, odby³y
siê wyjazdy terenowe do kamienio³omów granitu w Zimniku i Strzegomiu oraz do wyst¹pieñ pegmatytów metali
rzadkich w odkrywkowej kopalni amfibolitu w Pi³awie
Górnej k. Niemczy oraz do Szklar k. Z¹bkowic Œl¹skich.
W Strzegomiu zaprezentowano pegmatyty z amazonitem,
wiœniowymi chabazytami i unikalnym w pegmatytach granitowych fayalitem. W Pi³awie Górnej niedawno odkryto
pierwszy w Polsce pegmatyt litowo-cezowo-tantalowy ze
spodumenem, lepidolitem, elbaitem, berylem cezowym,
pollucytem i szeregiem innych minera³ów, w tym nowymi
gatunkami o nazwach: pilawit-(Y) i ¿abiñskiit (glinowo-tantalowy analog tytanitu, nazwany na czeœæ profesora
Witolda ¯abiñskiego). Pegmatyty czeskiego Moldanubiku
oraz polskiej czêœci Sudetów i ich przedgórza zosta³y opisane w wydanym, dziêki finansowemu wsparciu Krajowego Naukowego Oœrodka Wiod¹cego przy Uniwersytecie
Œl¹skim, sympozjalnym przewodniku terenowym, dostêpnym w krajowych bibliotekach naukowych.
Pegmatyty granitowe s¹ ska³ami magmowymi powsta³ymi z ewolucyjnie zaawansowanych stopów krzemianowych, a jak podkreœla³ Robert Martin, ich sk³ad mineralny istotnie odbiega od pierwotnego sk³adu magmowego
wskutek metasomatycznego oddzia³ywania wodnego fluidu powsta³ego po krystalizacji sk³adników bezwodnych
(g³ównie kwarcu i skaleni). Równie¿ sk³ad chemiczny pegmatytu mo¿e znacz¹co ulec zmianie, zw³aszcza jeœli agresywne fluidy alkaliczne migrowa³y z pegmatytu do ska³
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otaczaj¹cych i wzbogacone w wy³ugowane z nich sk³adniki
spowodowa³y przeobra¿enia metasomatyczne w pegmatycie. W rezultacie tych oddzia³ywañ, pegmatyty, zw³aszcza
du¿e, tj. o objêtoœci ponad 1000 m3, mog¹ mieæ sk³ad mineralny z³o¿ony z minera³ów magmowych, pseudomorfoz
po minera³ach magmowych (np. wysokouporz¹dkowane
mikrokliny po magmowych skaleniach alkalicznych) i minera³ach hydrotermalnych powsta³ych w temperaturze subsolidusu. Tak z³o¿ony i genetycznie zró¿nicowany sk³ad
mineralny, a tak¿e chemiczny, powoduje trudnoœci w jednoznacznej klasyfikacji pegmatytów i m.in. z tego powodu
w czasie sympozjum nie osi¹gniêto konsensusu w sprawie
szczegó³owej klasyfikacji pegmatytów metali rzadkich.
Prezentowane na spotkaniu wyniki badañ eksperymentalnych, zw³aszcza krystalizacja syntetycznego stopu o sk³adzie haplogranitowym (kwarc, albit, ortoklaz) domieszkowanego B, Li i H2O, pozwoli³y na odtworzenie struktur
charakterystycznych dla pegmatytów, w tym najbardziej
kontrowersyjnej skaleniowo-kwarcowej strefy przerostów
pismowych. Z tych eksperymentów wynika jednoznacznie,
¿e krystalizacja pegmatytów i wykszta³cenie siê charakterystycznej dla nich strefowoœci oraz ukierunkowanego wzrostu
du¿ych kryszta³ów (rzêdu dziesi¹tek centymetrów i metrów)
s¹ konsekwencj¹ znacznego przech³odzenia stopu, a tak¿e
zale¿¹ od iloœci wody rozpuszczonej w stopie. Strefa przerostów pismowych powstaje na skutek szybkiej jednoczesnej krystalizacji kwarcu i skaleni alkalicznych w warunkach przech³odzenia stopu nawet o 180°C. Lokalne
nasycenie stopu fluidem prowadzi do powstania miarol
wype³nionych euhedralnymi kryszta³ami.
Od lat jest prowadzona dyskusja na temat Ÿróde³ magmy, z której powsta³y pegmatyty metali rzadkich wystêpuj¹ce w ska³ach metamorficznych bez oczywistego zwi¹zku
z intruzjami granitowymi. Dla takich pegmatytów postuluje siê istnienie g³êbokich, „tajemniczych” plutonów lub
zwi¹zek genetyczny z przestrzennie najbli¿szymi intruzjami granitowymi. Przedstawione na obradach datowania
kilkuset pegmatytów i granitów z masywu po³udniowo-skandynawskiego prowadz¹ do wniosku, ¿e przestrzenna
zbie¿noœæ i podobieñstwo sk³adu chemicznego pegmatytów
oraz granitów nie oznacza genetycznego zwi¹zku miêdzy
nimi. Ró¿nowiekowoœæ granitów i pegmatytów wskazuje,
¿e pegmatyty metali rzadkich mog¹ powstawaæ bezpoœrednio w procesie anateksis w strefach du¿ych nasuniêæ. Istnieje wyraŸny zwi¹zek takich pegmatytów z wielkoskalowymi strukturami tektonicznymi, lecz nie z granitami. Te
obserwacje stanowi¹ wa¿n¹ wskazówkê dla wyjaœnienia
genezy pegmatytów metali rzadkich w gnejsach i migmatytach Bloku Gór Sowich. Datowania monacytu i uraninitu
z tych pegmatytów (ok. 378–380 Ma) przedstawione na
sympozjum wskazuj¹ na brak zwi¹zku genetycznego
z sudeckimi granitoidami waryscyjskimi. Najprawdopodobniej pegmatyty sowiogórskie s¹ produktem procesów
anateksis.
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Z prezentacji dotycz¹cych mineralogii pegmatytów
wynika, ¿e szczególnie intensywnie rozwija siê krystalochemia turmalinów, minera³ów ziem rzadkich i grupy kolumbitu, jako wskaŸników petrogenetycznych. Renesans
prze¿ywaj¹ skalenie. Dzieje siê tak za spraw¹ nowoczesnych technik badawczych, takich jak wieloj¹drowy NMR,
pozwalaj¹cych na okreœlenie rzeczywistego stopnia uporz¹dkowania ich struktury na poziomie molekularnym,
w odró¿nieniu od tradycyjnych badañ rentgenowskich dyfrakcyjnych, które analizuj¹ uporz¹dkowanie dalekiego
zasiêgu. W czasie sympozjum podkreœlano wa¿n¹ rolê ekonomiczn¹ niektórych pegmatytów granitowych. Nie tylko
jako Ÿród³a kamieni szlachetnych czy ceramicznych skaleni, lecz przede wszystkim, jako drugiego pod wzglêdem

zasobów Ÿród³a metali rzadkich, zw³aszcza W i Sn. Du¿¹
grupê prezentacji stanowi³y wyniki badañ regionalnych
z ca³ego œwiata wzbogacaj¹cych bazê danych o mineralogii, geochemii i petrologii pegmatytów.
Prace prezentowane w czasie sympozjum uka¿¹ siê drukiem na ³amach specjalnego tomu Canadian Mineralogist.
Uczestnicy spotkania w Ksi¹¿u ustalili, ¿e kolejne sympozjum pegmatytowe w 2017 r. odbêdzie siê w Norwegii.
Abstrakty i elektroniczna wersja przewodnika terenowego s¹ dostêpne na stronie internetowej http://peg2015polandczech.us.edu.pl.
Janusz Janeczek, Eligiusz Sze³êg & Krzysztof Szopa
Serwis fotograficzny na str. 1499

Konferencja „Polski Gaz Ziemny 2020” – Warszawa, 30.09.2015
Organizatorem konferencji „Polski Gaz Ziemny 2020 –
wnioski–kierunki–rekomendacje” by³a Organizacja Polskiego Przemys³u Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW).
Zosta³a ona powo³ana w 2010 r. jako platforma formu³owania wspólnego stanowiska i wymiany doœwiadczeñ zgrupowanych w niej przedsiêbiorstw sektora naftowo-gazowego
dzia³aj¹cych w Polsce. Obecnie OPPPW zrzesza 10 firm,
w tym Orlen Upstream, PGNiG SA i Grupê Lotos. Na
pierwszej konferencji z tego cyklu pod has³em „Polski Gaz
Ziemny 2020 – prawo–podatki–perspektywy”, która odby³a
siê w 2012 r., organizacja prezentowa³a swoje stanowisko
wobec rz¹dowych za³o¿eñ tzw. ustawy wêglowodorowej
przewiduj¹cej m.in. powo³anie Narodowego Operatora Koncesji Energetycznych. Kolejne spotkania by³y okazj¹ do
zapoznania siê z wynikami wierceñ i ich oceny, jak równie¿ przedstawienia szans i barier w dzia³alnoœci poszukiwawczo-wydobywczej. Tegoroczna konferencja, która odby³a siê 30 wrzeœnia br. w Warszawie, by³a czwart¹ edycj¹
spotkania przedstawicieli biznesu, ekspertów rynku energii,
przedstawicieli nauki oraz reprezentantów w³adz centralnych i samorz¹dowych, którzy dyskutowali nad obecnym
stanem prac poszukiwawczo-rozpoznawczych, a tak¿e usprawnieniem procesu poszukiwañ gazu ziemnego w Polsce.
Konferencjê otworzy³ dyrektor generalny OPPPW Marcin Ziêba, przedstawiaj¹c jej ramowy program podzielony
na dwie sesje. W pierwszej, poœwiêconej poszukiwaniom
wêglowodorów w Polsce, obrady rozpoczê³y siê od prelekcji Wies³awa Prugara, prezesa i dyrektora generalnego
Orlen Upstream i jednoczeœnie prezesa zarz¹du OPPPW.
W obszernym przemówieniu prelegent nawi¹za³ do sytuacji na œwiecie zwi¹zanej z niskimi cenami ropy, co powoduje rezygnacjê lub przesuwanie w czasie projektów
poszukiwawczych, szczególnie trudniejszych i kapita³och³onnych, jak z³o¿a niekonwencjonalne. Poza USA, postêpy w udostêpnianiu gazu z ³upków osi¹gniêto tylko w Chinach i Argentynie. W kraju firmy zwi¹zane z OPPPW
wykona³y od 2010 r. 172 odwierty, w tym 68 w poszukiwaniu gazu z ³upków, ale od 3 lat liczba wierceñ siê zmniejsza. W procesie przygotowañ do rozpoczêcia wiercenia
nadal istniej¹ trudne do pokonania bariery administracyjne. Pozytywne zmiany, wg opinii OPPPW, nast¹pi³y m.in.

w postaci wprowadzenia koncesji ³¹cz¹cej etapy poszukiwañ, rozpoznania i wydobycia, zniesienie obowi¹zku
opiniowania planu ruchu przez wójta lub burmistrza,
wydawanie decyzji o uwarunkowaniach œrodowiskowych
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska. Jednak w prawie geologicznym i górniczym wiêcej jest zmian
hamuj¹cych poszukiwania. Nale¿y do nich pozostawienie
tylko przetargowego trybu udzielania koncesji, obowi¹zkowe zabezpieczenie finansowe prac, skrócenie okresu
pierwszeñstwa do koncesji na wydobywanie z 5 do 3 lat,
koniecznoœæ szczegó³owego okreœlania harmonogramów
prac w koncesji, d³ugotrwa³e procedury zatwierdzania zmian
w koncesjach i wiele innych wymagañ. Du¿o zastrze¿eñ
budzi te¿ specjalny podatek od wydobycia ropy i gazu.
W. Prugar przytacza³ przyk³ady d³ugoœci postêpowania:
czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o now¹ koncesjê wynosi 12 miesiêcy, uzyskania decyzji œrodowiskowej
6–15 miesiêcy, rozpatrzenia wniosku o zmianê w koncesji
1,5–12 miesiêcy, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
– 6 miesiêcy. Lista utrudnieñ jest w znacznej czêœci powtórzeniem problemów zg³aszanych przez przemys³ w latach
ubieg³ych. Do tych wypowiedzi odniós³ siê g³ówny geolog
kraju S³awomir Brodziñski, przypominaj¹c o z³o¿onoœci
procesu zmian prawnych i zwracaj¹c jednoczeœnie uwagê
na nisk¹ jakoœæ sk³adanych wniosków koncesyjnych, co
t³umaczy przewlek³oœæ postêpowania. Sprostowa³ te¿ liczbê odwiertów w poszukiwaniu gazu z ³upków – jest ich
obecnie 70.
W dalszej czêœci sesji Pawe³ Poprawa z Instytutu Studiów Energetycznych referowa³ wyniki badañ w³asnoœci
zbiornikowych kompleksów paleozoicznych perspektywicznych dla gazu z ³upków. Porównanie parametrów z³ó¿ w
USA i w Polsce w wielu punktach wypada dla nas gorzej.
Potwierdzono wystêpowanie gazu w ska³ach ³upkowych,
jednak wydajnoœci s¹ niewielkie i nie rozstrzygniêto problemu, czy mo¿na liczyæ na komercyjn¹ eksploatacjê. Jedn¹
z przyczyn jest fakt, ¿e spoœród 68 odwiertów ³upkowych
tylko 13 to odwierty poziome, a w 10 z nich wykonano
szczelinowanie hydrauliczne. Istotne dla oceny skutecznoœci zabiegów intensyfikacji testy skutecznoœci zat³aczania
cieczy roboczej do szczelin (DFIT) zosta³y wykonane w
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Siódme Miêdzynarodowe Sympozjum (PEG2015) na temat pegmatytów
granitowych – Ksi¹¿, 17–21.06.2015 (patrz str. 1438)

Ryc. 1. System ¿y³ pegmatytów pierwiastków rzadkich w amfibolitach w Kopalni Pi³awa Górna, Blok Gór Sowich. Wysokoœæ
ods³oniêcia ok. 20 m

Ryc. 2. Strefowy elbait w litowym pegmatycie z Pi³awy Górnej. D³ugoœæ kryszta³u 5 cm. Obie fot. E. Sze³êg
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