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ci prezentacji filmu geologicznego, ukazuj¹cego œwiat
sprzed 300 mln lat, oraz okazów skamienia³oœci karboñskich. W kolejnym miejscu zostaje omówiona szczegó³owa budowa geologiczna sztolni. Grupa odwiedza
tzw. chodnik wodny (ryc. 4) i podziemny zrekonstruowany port wêglowy. Do zadañ zwiedzaj¹cych nale¿y równie¿ odnalezienie ods³aniaj¹cych siê w chodnikach
sztolni pok³adów wêgla i dokonanie pomiarów ich parametrów (nachylenie, upad). „Tropiciele” poznaj¹ tak¿e
zasady pomiarów zwi¹zanych z wykorzystaniem
wisz¹cego górniczego teodolitu oraz historiê miernictwa
górniczego. Docieraj¹ do wyeksponowanego w sztolni
uskoku i stanowiska z rdzeniami wiertniczymi. Unikatowym miejscem jest przejœcie chodnikiem wydr¹¿onym
bezpoœrednio w wêglu o mi¹¿szoœci ponad 6 m (pok³ad
510, dawna nazwa Pochhammer) (ryc. 5). Przed wyjazdem
na powierzchniê szybem „Wilhelmina” turyœci poznaj¹
przyczyny, skutki isposoby zapobiegania wybuchów
po¿arów w kopalniach.

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza s¹ bardzo
wa¿nymi obiektami dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dlatego wystêpuj¹ w Centralny Rejestrze Geostanowisk Polski. S¹ to obiekty o randze miêdzynarodowej, a ich
wartoœæ (geo)turystyczna i edukacyjna jest porównywalna
z dwoma polskimi obiektami geologicznymi wpisanymi
na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO: Królewskie
Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Kopalnia rud o³owiu,
srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi (wpis w 2017 r.).
Od 2013 r. dysponentem podziemnych tras turystycznych i naziemnych budynków zabytkowych kopalñ jest
Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zabrzu. Jest to instytucja turystyczno-muzealna posiadaj¹c¹ kilka dzia³ów tematycznych, w tym najwiêksze w kraju zbiory zwi¹zane
z technik¹ górnictwa (http://www.muzeumgornictwa.pl).
Ryszard Chybiorz, Ma³gorzata Paliga
Serwis fotograficzny patrz str. 1480

Polska Wyprawa Naukowa do Peru 2017
Po wielu latach starañ o objêcie ochron¹ walorów œrodowiska w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów (ryc. 1)
w po³udniowym Peru nast¹pi³ wa¿ny krok w tym kierunku.
Wprawdzie w³adze Peru nie zamierzaj¹ tworzyæ w tym
regionie postulowanego przez nas parku narodowego, ale
utworzy³y i finansuj¹ Geopark Colca i Wulkany Andagua.
Jest to pierwszy geopark w Peru. Prace Polskiej Wyprawy
Naukowej do Peru (PWNP), relacjonowane na ³amach

Ryc. 1. Erupcje wulkanu Sabancaya powtarzaj¹ siê codziennie od
jesieni 2016. Fot. A. Ga³aœ

Przegl¹du Geologicznego od 2005 r., maj¹ istotny wk³ad w
dokumentowaniu unikalnych walorów geologicznych tego
regionu. Uczestnicy wyprawy opublikowali ok. 100 prac
naukowych.
Obecnie Geopark Colca kandyduje na listê Globalnej
Sieci Geoparków UNESCO. Autorzy dossier akcesyjnego
(Bilberto Zavala i Danitza Churata – INGEMMET Peru)
podkreœlili, ¿e hiszpañskojêzyczne t³umaczenie Kwartalnika AGH z roku 2008 (zeszyt pt. „Polskie Badania w
Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów”) stanowi³o podstawê
naukow¹ dokumentacji Geoparku.
Sezon letnich wakacji akademickich 2017 r. w Polsce,
a zarazem dobrej zimowej pogody w Peru, zosta³ wykorzystany do kolejnego etapu prac PWNP. Tym razem
wyjazd odby³ siê w dwóch zespo³ach. Pierwszy, pod kierunkiem dr. Andrzeja Ga³asia, sk³ada³ siê z 6 osób i dzia³a³
po pó³nocnej stronie Kanionu Colca – w Dolinie Wulkanów i podrzêdnie w Dolinie Colca (ryc. 2, 3) w okresie
1–21 lipca. Drugi, równie¿ 6-osobowy, pod kierunkiem
prof. Andrzeja Paulo przebywa³ po po³udniowej
stronie Kanionu oraz w Dolinie Colca w okresie
24.08–15.09.2017.

Ryc. 2. Krajobraz Doliny Colca. Fot. A. Tyc
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Ryc. 3. Eksploracja form krasowych w trawertynie. Fot. A. Tyc

Prace pod kierunkiem A. Ga³asia prowadzili dr Paulina
Lewiñska (Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska AGH) oraz studenci Wydzia³u Geologii, Geofizyki
i Ochrony Œrodowiska, a tak¿e cz³onkowie Sekcji Akademickiej Klubu Wysokogórskiego SAKWa: in¿. £ukasz
Nowak, Kinga Walaszek, Artur Sosnal i Igor Niemiec.
Celem badañ by³o rozpoznanie masywu wulkanu Puca
Mauras, uwarunkowañ tektonicznych po³¹czenia Doliny
Wulkanów z Kanionem Colca, a tak¿e wykonanie modeli
3D wybranych form wulkanicznych. Pobrano równie¿
próbki ze z³o¿a rud polimetalicznych Madrigal i przepro-

wadzono rekonesans w s¹siedztwie czynnego wulkanu
Sabancaya. Ten ostatni aspekt badañ mia³ œcis³y zwi¹zek
z udzia³em ekipy filmowej Discovery Channel, która pracowa³a nad odcinkiem o badaniach wulkanów w ramach
programu Misja Explorer. W miejscowoœci Andagua
11 lipca mia³o miejsce spotkanie z przedstawicielami
UNESCO, którzy przyjechali oceniæ walory geologiczne
i potencja³ turystyczny geoparku.
Zespó³ A. Paulo obejmowa³ 4 pracowników Wydzia³u
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego: dr Justynê Ciesielczuk, dr. Krzysztofa Gaidzika, dr. Andrzeja Tyca i prof.
Jerzego ¯abê oraz studenta AGH Marcina Ciesielczuka.
Prowadzono obserwacje terenowe i pobrano próbki w celu
realizacji kilkunastu tematów badawczych, dotycz¹cych
m.in. stosunku wulkanitów Andagua do osadów jeziornych
w Dolinie Colca, uwarunkowañ tektonicznych paleojeziora Colca, trawertynu Huambo i genezy lejów zapadliskowych w jego obrêbie, litologii formacji Ashua, Ÿróde³
termalnych w regionie Colca.
Do badañ laboratoryjnych w Polsce przywieziono
ponad 100 kg próbek skalnych i 25 próbek wód termalnych
i zmineralizowanych.
Jako kierownicy zespo³ów czujemy siê w obowi¹zku
podziêkowania wszystkim uczestnikom PWNP za kolejny
wysi³ek i wspania³¹ atmosferê wspó³pracy.
Andrzej Paulo, Andrzej Ga³aœ

Sekcja Badañ Strukturalnych i Geozagro¿eñ – nowa grupa badawcza
Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Podczas 85. Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Geologicznego w
Koszalinie, z inicjatywy jego
cz³onków zosta³a powo³ana Sekcja
Badañ Strukturalnych i Geozagro¿eñ (ang. Structural Geology
and Geohazards Research Group –
SGRG). Chêæ wzajemnej wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ zadeklarowali geolodzy z Pañstwowego Instytutu Geologicznego
– Pañstwowego Instytutu Badawczego, uniwersytetów:
Wroc³awskiego, Poznañskiego i Jagielloñskiego, oraz
Akademii Górniczo-Hutniczej.
W zakresie dzia³alnoœci sekcji znajduj¹ siê obszary
badawcze zwi¹zane z geologi¹ strukturaln¹, tektonik¹, mechanik¹ ska³ i geozagro¿eniami. Ponadto zainteresowania
cz³onków grupy s¹ nakierowane na deformacje powierzchni Ziemi wywo³ane czynnikami naturalnymi oraz powsta³e
w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka. Istotn¹ rol¹ SGRG jest
konsolidacja œrodowiska naukowego zajmuj¹cego siê powy¿szymi problemami i promocja ich osi¹gniêæ. Wœród
zadañ jakie przed ni¹ stoj¹ jest tak¿e podejmowanie inicja-

1438

tyw maj¹cych na celu wspieranie rozwoju tego typu badañ
w Polsce. Cz³onkowie sekcji, bazuj¹c na obserwacji
dzia³alnoœci podobnych grup w innych krajach, s¹ przekonani, ¿e zorganizowane dzia³anie podniesie rangê badañ
strukturalnych i jest szans¹ na pozyskanie nowych projektów.
W najbli¿szym czasie Sekcja Badañ Strukturalnych
i Geozagro¿eñ organizuje 16. Konferencjê Central European Tectonic Studies Group „CETEG”, która odbêdzie
siê w dniach 18–21.04.2018 r. w Rytrze. CETEG zosta³
powo³any w roku 2002. W spotkaniach grupy bior¹ udzia³
geolodzy g³ównie z Czech, S³owacji, Polski i Wêgier. Osoby zaanga¿owane w dzia³alnoœæ sekcji SGRG od wielu lat
uczestnicz¹ w spotkaniach CETEG, lecz pierwszy raz
wyst¹pi¹ jako grupa zorganizowana pod szyldem PTG.
W dalszej perspektywie jest planowana organizacja warsztatów strukturalno-osuwiskowych w Sudetach i Karpatach.
W imieniu cz³onków Sekcji Badañ Strukturalnych
i Geozagro¿eñ PTG serdecznie zapraszam do wspó³pracy,
a zainteresowanych konferencj¹ CETEG odsy³am do strony internetowej: http://petrol.natur.cuni.cz/ceteg/.
Rafa³ Sikora

