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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej
Dublin, 28–30.01.2015
W dniach 28–30 stycznia br., w siedzibie Irlandzkiej
S³u¿by Geologicznej w Dublinie, eksperci z 10 krajów
europejskich, specjalizuj¹cy siê zarówno w geologii
czwartorzêdu, jak i pedologii, dyskutowali nad mo¿liwoœciami wykorzystania dostêpnej wiedzy geologicznej do
wsparcia procesu kartowania gleb i ich ska³ macierzystych
przez uzupe³nienie luk istniej¹cych w zasobach danych (na
poziomie krajowym, a tak¿e europejskim), dotycz¹cych
p³ytkich osadów powierzchniowych. By³o to trzecie spotkanie grupy roboczej EuroGeoSurveys (EGS) Task Force
Superficial Deposits (TFSD), podczas którego dokonano
bardzo du¿ego postêpu w identyfikacji zbiorów danych,
które mog¹ byæ wykorzystane w pracach nad spójn¹ europejsk¹ map¹ osadów przypowierzchniowych, jak równie¿
podstawowych problemów z tym zwi¹zanych.
Reprezentanci poszczególnych s³u¿b geologicznych –
Niemiec, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Anglii, Hiszpanii, W³och, Irlandii oraz Polski – kolejno omawiali przygotowane wczeœniej materia³y, zawieraj¹ce informacje
o pokryciu krajów mapami geologicznymi i litologicznymi,
k³ad¹c najwiêkszy nacisk na zestawienia legend z wybranych narodowych zbiorów danych. Nale¿y przypomnieæ, ¿e
misj¹ grupy Superficial Deposits jest m.in. wymiana
doœwiadczeñ oraz przegl¹d danych posiadanych przez
s³u¿by
geologiczne,
dotycz¹cych
rozmieszczenia,
w³aœciwoœci i wietrzenia osadów przypowierzchniowych,
w celu póŸniejszego ich zintegrowania. W stosunku do
poprzedniego spotkania w Wilnie w czerwcu 2014 r. (Prz.
Geol., 62: 440–441) zauwa¿alny jest bardzo du¿y postêp,
zgromadzono obszerny materia³ na temat cyfrowych
zbiorów danych geologicznych, dostêpnych we wszystkich krajach, które maj¹ swoich przedstawicieli w grupie
roboczej (obecnie 22 kraje europejskie). Wys³uchano
wyst¹pieñ delegatów obecnych na spotkaniu, a tak¿e zapoznano siê z zestawieniami danych z krajów, które tym
razem nie mia³y swojej reprezentacji. Sprecyzowano mo¿liwy do opracowania produkt koñcowy, bêdzie to europejska mapa w skali 1 : 250 000 przedstawiaj¹ca przypowierzchniowe osady litologiczne (near-surface lithology), a wiêc
zawieraj¹ca zarówno osady czwartorzêdowe, jak i pod³o¿a
oraz trzy elementy w legendzie: stratygrafiê, litologiê
i genezê. Ponadto zostanie zaprojektowana baza danych
z w³aœciwoœciami osadów.
Obecnie cz³onkowie grupy skupiaj¹ siê na harmonizacji legend krajowych i utworzeniu jednej wspólnej legendy
dla ca³oœci opracowania. Istotn¹ pomoc¹ bêdzie klasyfikacja ska³ macierzystych z dyskutowanego na poprzednim
spotkaniu w Wilnie raportu („Parent material report”),
przygotowanego przez BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) we wspó³pracy z Word Soil
Data Centre. Uzupe³niona i ujednolicona nomenklatura
zostanie wykorzystana w pracach nad wspóln¹ europejsk¹
legend¹ przypowierzchniowych osadów litologicznych.
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Utworzenie jednolitego europejskiego opracowania,
wykonanego na podstawie dostêpnych narodowych zbiorów danych, wymaga rozwi¹zania wielu kwestii problematycznych. Przy za³o¿eniu, ¿e opracowanie to mia³oby
wspomóc proces kartowania gleb i prognozowania ich
w³aœciwoœci, najistotniejszy z nich jest fakt, ¿e w wiêkszoœci krajów na mapach w skalach miêdzy 1 : 200 000
i 1 : 500 000 czyli takich, które by³yby najbardziej odpowiednie do omawianych celów, wydzielenia wyró¿niane
w legendach ³¹cz¹ w sobie ró¿ne typy litologiczne, jak
równie¿ ska³y o ró¿nym sk³adzie chemicznym. Utrudnia
to, a czasem wrêcz uniemo¿liwia, przewidywanie na tej
podstawie rodzaju gleby, która mog³aby siê w danym miejscu rozwin¹æ. Uwzglêdnienie na wspólnej mapie wydzielenia typu ³¹czonego (mixed unit) wydaje siê nie rozwi¹zywaæ
problemu, dlatego dyskutowano tak¿e nad mo¿liwoœci¹
wybrania dominuj¹cej litologii lub geochemii osadów.
Innym wa¿nym problemem pozostaje brak w niektórych
krajach wspólnej legendy dla wydawanych przez nie map
seryjnych. W takich przypadkach istniej¹ jedynie indywidualne legendy poszczególnych arkuszy, których po³¹czenie i generalizacja wymaga³yby najpierw znacz¹cego
nak³adu pracy na poziomach krajowych. Pisz¹c o przeszkodach w opracowaniu spójnej europejskiej legendy
mapy osadów przypowierzchniowych, nale¿y wspomnieæ
o odmiennym podejœciu do opisywania genezy i stratygrafii osadów w ró¿nych krajach. Czêsto geneza okreœlana jest
zbyt generalnie, np. jako „zwietrzelinowa”, bez rozró¿nienia o jaki rodzaj wietrzenia chodzi. Zdarza siê tak¿e, ¿e
na ogólnych mapach litologicznych geneza lub stratygrafia
osadów s¹ ca³kowicie pomijane. O ile mog³o by siê zdawaæ, ¿e stratygrafia nie jest elementem istotnym z punktu
widzenia procesów glebotwórczych, to jednak poœrednio
dostarcza ona informacji o w³aœciwoœciach osadów oraz
czasie przez jaki by³y one nara¿one na dzia³anie czynników zewnêtrznych.
Nieco odmienn¹, ale równie problematyczn¹ kwesti¹
pozostaje nieprzedstawianie na mapach geologicznych
osadów znajduj¹cych siê bezpoœrednio na powierzchni poniewa¿ kartowanie odbywa siê na ró¿nych g³êbokoœciach
np. od 0,5 m – Szwecja, Norwegia, 1 m – Finlandia, Hiszpania, Irlandia lub 2 m – W³ochy. Ponadto niektóre spoœród
krajów europejskich (Szwecja, Norwegia) posiadaj¹ oddzielne mapy dla osadów czwartorzêdowych oraz dla pod³o¿a, przy czym na tych ostatnich legendy s¹ bardzo rozbudowane. Wypracowania wspólnych rozwi¹zañ wymaga
tak¿e kwestia generalizacji wydzieleñ, szczególnie tych
ma³ych, ale wa¿nych (np. ozy w Norwegii), które mog¹
zostaæ pominiête przy automatycznym lub nieumiejêtnie
przeprowadzonym procesie przeskalowywania oryginalnych opracowañ, a tak¿e eliminacji b³êdów na stykach
arkuszy map (boundary faults), z którymi to borykaj¹ siê
praktycznie wszystkie kraje.
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Ryc. 1. Killiney Bay, ods³oniêcie (o d³ugoœci 5,5 km) osadów lodowcowych, bêd¹ce g³ównym obszarem badañ warunków depozycji
panuj¹cych podczas ostatniego zlodowacenia w Basenie Morza Irlandzkiego. Fot. K. JóŸwik

Na spotkaniu by³a omawiana tak¿e wspó³praca grupy
Task Force Superficial Deposits w ramach obecnych inicjatyw europejskich, jako ¿e jej dzia³ania dobrze wpisuj¹
siê w politykê Unii Europejskiej w zakresie wsparcia procesu wyznaczania obszarów potencjalnie zagro¿onych erozj¹,
zasoleniem gleb czy osuwiskami. Poniewa¿ na wszystkie te
procesy znacz¹co wp³ywaj¹ w³aœciwoœci (m.in. stopieñ
skonsolidowania, sk³ad chemiczny oraz litologiczny) i rozmieszczenie osadów powierzchniowych.
Najwa¿niejsi interesariusze grupy to JRC (European
Commission’s Joint Research Centre) oraz EEA (European
Environment Agency). JRC wyst¹pi³o z inicjatyw¹ utworzenia europejskiej mapy glebowej w skali 1 : 250 000
(próby harmonizacji danych glebowych o tak du¿ej rozdzielczoœci dla ca³ego kontynentu nigdy wczeœniej nie by³y
podejmowane) i w tym przedsiêwziêciu spodziewana jest
œcis³a wspó³praca z grup¹ Superficial Deposits. Ponadto
zosta³ sprecyzowany wk³ad grupy w opracowanie Europejskiego Atlasu Glebowego. W ramach kooperacji JRC –
EGS cz³onkowie grupy TFSD zostali poproszeni o przygotowanie rozdzia³u poœwiêconego osadom powierzchnio-

wym jako ska³om macierzystym dla gleb (soil parent material), poniewa¿ jest to jeden z najistotniejszych czynników
odpowiedzialnych za wykszta³cenie siê okreœlonych typów
gleb. Na spotkaniu uzgodniono co dany rozdzia³ atlasu
bêdzie zawiera³.
Grupa pozostaje tak¿e w bliskiej interakcji z EEA
w ramach projektu EGDI-Scope (European Geological
Data Infrastructure) oraz wspiera inicjatywê IQUAME
(International Quaternary Map of Europe). Przewidywana
jest tak¿e wspó³praca z grup¹ EGS Geochemistry.
Ostatniego dnia spotkania odby³a siê wycieczka terenowa, w czasie której europejscy delegaci mieli okazjê zapoznaæ siê z geomorfologicznymi formami Gór Wicklow
oraz osadami lodowcowymi zatoki Morza Irlandzkiego –
Killiney Bay.
Informacje na temat grupy EGS TFSD s¹ dostêpne pod
adresem: http://www.eurogeosurveys.org/topics/soil-resources-superficial-deposits/. Notatkê ze spotkania grupy
w Dublinie mo¿na znaleŸæ na stronie Irlandzkiej S³u¿by
Geologicznej: http://www.gsi.ie/News/European+subsoil
+experts+meet+in+Dublin.htm.
Katarzyna JóŸwik
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