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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-
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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

