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cesy diagenezy (np. w serii ³upkowej – piaskowce lgockie,
spaskie, kliwskie). Na sk³ad cementów ma równie¿ wp³yw
po³o¿enie w basenie (oœ, sk³on, rampa) i zwi¹zane z tym
rozprowadzanie wêglanów (np. kolor ³upków menilitowych – od czarnego do szarego – jest zwi¹zany z zawartoœci¹ wêglanów). Do wyjaœnienia zostaje pochodzenie
okruchów wêglanów. Pojawiaj¹ siê one we wszystkich
wydzieleniach, w bardzo zmiennej iloœci (ró¿nica w kolejnych ³awicach od 0 do 20%). Prawdopodobnie s¹ zwi¹zane
z erodowaniem brzegów basenu, jednak pozostaje to do
wyjaœnienia. G³ównym problemem do rozwi¹zania jest
lokalizacja ska³ Ÿród³owych, z których powsta³y Karpaty,
i powinno to byæ jedno z podstawowych zadañ dla petrografów i geologów karpackich.
Publikacja zosta³a przygotowana w ramach realizacji polsko-ukraiñskiego projektu badawczego nr DWM/1818-1/2N 2005
pn. „Badania transgraniczne wg³êbnych struktur geologicznych
brze¿nej strefy Karpat w aspekcie odkryæ i udostêpniania nowych
z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego”.
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Nasze fascynacje 2019
– wystawa fotografii przyrodniczej
w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
8 marca – 14 kwietnia 2019
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
zaprasza na wystawê fotografii, która jest wynikiem XVIII
konkursu na Fotografa Roku Okrêgu Mazowieckiego
Zwi¹zku Polskich Fotografów Przyrody. Zwieñczeniem
rywalizacji jest og³oszenie wyników i otwarcie wystawy
Nasze Fascynacje 2019, prezentuj¹cej nagrodzone prace.
Na zdjêciach przedstawiono m.in. wzajemne relacje cz³owieka i przyrody. Zwyciêzców konkursu i efekty ich pracy
w latach 2017/2018 bêdzie mo¿na poznaæ na wystawie prezentowanej w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mi³oœników fotografii przyrodniczej.
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi
w Warszawie, al. Na Skarpie 27
www.mz.pan.pl; facebook.com/muzeum.ziemi.pan
wystawa czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00–16.00
w niedziele: 10.00–16.00 (wstêp wolny)
ceny biletów:
normalny – 8 z³, ulgowy – 4 z³

178

