
27. Miêdzynarodowa Konferencja Sedymentologiczna — IAS 2009

Alghero, W³ochy, 20–23.09.2009

W dniach 20–23 wrzeœnia 2009 r. w Alghero, we
W³oszech, odby³a siê 27. Miêdzynarodowa Konferencja
Sedymentologiczna — IAS 2009 (27th IAS Conference and
Meeting of Sedimentology) pod tytu³em Œrodowiska sedy-
mentacyjne wysp Morza Œródziemnego. Zosta³a ona zorga-
nizowana przez prof. Vincenzo Pascucciego. W przedsiê-
wziêciu uczestniczy³y nastêpuj¹ce organizacje: Zak³ad
Ekologii, Botaniki i Geologii Uniwersytetu Sassari
(W³ochy), GEOSED (W³oska Grupa Sedymentologiczna) i
IAS (Miêdzynarodowa Grupa Sedymentologiczna). Miê-
dzynarodowa Konferencja Sedymentologiczna odbywa siê
co roku i ma na celu zaprezentowanie i przedyskutowanie
najnowszych wyników badañ z zakresu sedymentologii na
œwiecie.

Alghero jest znanym portem rybackim, po³o¿onym w
pó³nocno-zachodniej czêœci Sardynii. Nazwa miasta
pochodzi od w³oskiego s³owa wodorosty — alghe, które
niestety stanowi¹ problem na pobliskich pla¿ach. Miasto
wyró¿nia kataloñska zabudowa siêgaj¹ca czasów panowa-
nia Hiszpanów. Zabytkow¹ czêœæ Alghero otaczaj¹ ma-
sywne mury. Miasto nale¿y do popularnych miejscowoœci
turystycznych i jest znane m.in. z wyrobów bi¿uterii kora-
lowej. Na zachód od Alghero znajduje siê wapienna ska³a
Capo Caccia ze s³ynn¹ Grot¹ Neptuna. Miejsce to uwa¿ane

jest za najwiêksz¹ atrakcjê Sardynii. Z punktu widokowe-
go, na szczycie ska³y, prowadz¹ 654 strome stopnie
„kozich schodów” wprost do groty. W jaskini wystêpuj¹
przedziwnych kszta³tów stalaktyty i stalagmity oraz s³one
jezioro.

W konferencji wziê³o udzia³ 720 uczestników z piêciu
kontynentów (poza Antarktyd¹). Najliczniejsz¹ grupê sta-
nowili gospodarze. Z Polski obecnych by³o kilkanaœcie
osób, m.in. z Uniwersytetu Jagielloñskiego i Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
Pañstwowy Instytut Geologiczny z Warszawy reprezento-
wa³y 3 osoby: dr Aleksandra Koz³owska, dr Marta Ku-
berska i Pawe³ Lis.

Program spotkania obejmowa³ wiele zagadnieñ zwi¹-
zanych z sedymetologi¹. Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ refera-
tów wyst¹pienia odbywa³y siê jednoczeœnie w piêciu gru-
pach tematycznych. Problematykê prezentowanych prac
przedstawiono w 9 sesjach, obejmuj¹cych 32 nastêpuj¹ce
zagadnienia:

� Sedymentacja fluwialna (Fluvial and bedrock rivers
sedimentology);

� Pocz¹tek i zanik wêglanowych systemów depozy-
cyjnych (Inception and demise of carbonate deposi-
tional systems);
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Ryc. 1. Alghero — mury obronne otaczaj¹ce star¹ czêœæ miasta (Sardynia). Fot. A. Koz³owska
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Ryc. 2. Bonifacio (Korsyka) — miasto podzielone przestrzennie na dwie czêœci: doln¹ — morsk¹ i górn¹ — œredniowieczn¹ twierdzê

Ryc. 3. Twierdza Bonifacio na szczycie klifu zbudowanego z mioceñskich osadów wêglanowo-silikoklastycznych (widoczna górna
czêœæ formacji Bonifacio). Obie fot. A. Koz³owska
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Ryc. 4. Formy erozyjne mioceñskich osadów wêglanowo-silikoklastycznych, na wschód od Bonifacio (na po³udniu Korsyki)

Ryc. 5. Przekrój litostratygraficzny mioceñskich osadów wêglanowo-silikoklastycznych, ods³aniaj¹cych siê na œcianie klifu na wschód od
Bonifacio (Korsyka). Widocznych jest kilka litosomów, od najm³odszego, z 12 wydzielonych w tym rejonie. Obie fot. A. Koz³owska



� Kopalne i wspó³czesne systemy depozycyjne uwa-
runkowane p³ywami: nowe spojrzenia i rozwój
(Ancient and modern tidally influenced depositional
systems: new insights and developments);

� Mieszane i wêglanowe sk³adniki w miejscach osa-
dzania materia³u terygenicznego (Mixed or rather
carbonate factories in terrigenous-supplied deposi-
tional settings);

� Stratygrafia sekwencyjna (Sequence stratigraphy);
� Petrografia, geochemia i statystyka w badaniach

proweniencji (Petrographic, geochemical and stati-
stical signatures in provenance studies);

� Sedymentologia i diageneza osadów bogatych w
materiê organiczn¹: modele, zastosowania i per-
spektywy (Sedimentology and diagenesis of organic
matter-rich sediments: models, applications and
perspectives);

� „Hydrotermalna” dolomityzacja: g³ówne czynniki i
wp³yw na zbiorniki wêglowodorów („Hydrother-
mal” dolomitization: major controls and impact on
hydrocarbon reservoirs);

� Wspó³czesne i kopalne osady eoliczne (Modern and
ancient aeolian deposits);

� Datowanie OSL w badaniach sedymentologicznych
(OSL dating in sedimentological research);

� Paleogleby w zapisie osadów (Paleosoils in the sedi-
mentary record);

� Wspó³czesne i kopalne podmorskie osuwiska jako
wskaŸnik niestabilnoœci basenu (Modern and
ancient submarine landslides as marker of basin
instability);

� Sedymentologia i stratygrafia wewnêtrznego i zew-
nêtrznego systemu s³onecznego (Sedimentology and
stratigraphy in the inner and outer solar system);

� Systemy turbidytowe (Turbidite systems);
� Zastosowanie geofizyki morskiej w sedymentologii

(Marine geophysics applied to sedimentology);

� Czynniki wp³ywaj¹ce na osady w strefie przybrze-
¿nej (The factor influencing sedimentary deposits in
the costal zone);

� Osady glacjalne i peryglacjalne (Glacial and peri-
glacial deposits);

� Trawertyny i martwice wapienne (Travertines and
calcareous tufa);

� Zbiorniki wodne i œrodowiska sedymentacji (Aquifer
and environmental sedimentology);

� Osady jeziorne (Lacustrine deposits);
� Zwi¹zek budowy, sposobu tworzenia siê oraz facji

sk³adników wêglanowych i pokrewnych basenów
(Architecture, growth mode and facies associations
of carbonate factories and related basins);

� Mikrobialne wêglany: od wspó³czesnych do ko-
palnych — nowe postêpy (Microbial carbonates:
modern to ancient and new advances);

� Budowa delty w obrazie o wysokiej rozdzielczoœci
(High-resolution deltaic architecture);

� Baseny œródziemnomorskie (Mediterranean basins);
� Rozpoznanie mechanizmów powoduj¹cych defor-

macjê miêkkich osadów (The recognition of trigger
mechanisms for soft-sediment deformation);

� Sedimentologia i stratygrafia permskich osadów
kontynentalnych (Sedimentology and stratigraphy
of continental Permian deposits);

� G³ówne aspekty geologii ska³ osadowych (General
aspect of sedimentary geology);

� Charakterystyka i modelowanie procesów diagene-
tycznych w ska³ach wêglanowych (Characterization
and modelling of carbonate diagenetic processes);

� Œrodowiska ewaporatów, osady i biologia: od Ziemi
do Marsa (Evaporite environments, sediments and
biology: from Earth to Mars);

� Autigeniczne wêglany maj¹ce zwi¹zek z metanem i
mo¿liwy zwi¹zek z destabilizacj¹ gazowego hydratu
(Methane-related authigenic carbonates and possi-
ble relation to gas hydrate destabilization);
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Ryc. 6. Uczestniczy wycieczki terenowej w porcie Bonifacio (Korsyka). Fot. M. Brandano



� Przekraczaj¹c granicê temperatury: wêglany jako
archiwa œrodowiska (Going beyond temperature:
carbonates as environmental archives);

� Krajobraz póŸnoplejstoceñski a zmiany klimatu i
poziomu morza (Late Pleistocene landscape respon-
se to climate change and sea-level).

W czasie trwania konferencji wyg³oszono oko³o 360
referatów oraz zaprezentowano ponad 300 posterów.
Codziennie mia³y miejsce dyskusje po prezentacjach ust-
nych oraz w czasie sesji posterowych, które zwi¹zane by³y
tematycznie z problematyk¹ poruszan¹ danego dnia.
Uczestnicy z PIG przedstawili dwa postery dotycz¹ce
wspólnych badañ sedymentologicznych i petrograficznych
piaskowców mioceñskich polskiej czêœci zapadliska
przedkarpackiego. Udzia³ w spotkaniu by³ dla nich okazj¹
do zaprezentowania wyników swoich prac na szerokim
forum miêdzynarodowym. Organizatorom konferencji
nale¿¹ siê s³owa uznania za dobr¹ organizacjê, a uczestnikom
za wysokim poziom merytoryczny referatów i posterów.

W materia³ach konferencyjnych pt. Book of Abstracts,
przygotowanych pod redakcj¹ V. Pascucciego i S. Andreu-
cciego, zamieszczono 679 abstraktów. Ksi¹¿kê podzielono
na dwie czêœci: prezentacje ustne i postery, a nazwiska auto-
rów umieszczono w porz¹dku alfabetycznym.

W ramach konferencji zaplanowano 14 wycieczek, z czego
9 odby³o siê przed obradami, 1 w czasie konferencji i 4 po
konferencji. Uczestniczki z PIG wziê³y udzia³ w dwudnio-
wej wycieczce pokonferencyjnej Stratigrahic architecture of
mixed carbonate-siliciclastic system in the Bonifacio basin
(Early-Middle Miocene, South Corsica). Celem wycieczki

by³o pokazanie geometrycznej i przestrzennej zale¿noœci jed-
nostek litostratygraficznych dolnego miocenu w basenie
Bonifacio. Uczestnicy wycieczki dotarli do tego miasta
(najdalej na po³udnie wysuniêtego punktu Korsyki) po
godzinnym rejsie promem z portu Santa Teresa, na pó³nocy
Sardynii. Bonifacio przestrzennie dzieli siê na dwie czêœci:
doln¹ — morsk¹ i górn¹ — Cytadelê. Miasto dolne usytu-
owane jest wzd³u¿ formacji skalnych o d³ugoœci 2 km i sze-
rokoœci zaledwie 100–150 m. Znajduj¹ siê tu: port
promowy, przystañ jachtowa, hotele, restauracje i sklepy.
Czêœæ górna, zwana górnym miastem, to twierdza œrednio-
wieczna z kamiennymi domami i w¹skimi, krêtymi uliczka-
mi, po³o¿ona na szczycie w¹skiego i niedostêpnego cypla.
Wzd³u¿ morskich klifów wspaniale ods³aniaj¹ siê tu osady
wêglanowo-silikoklastyczne, co pozwala na badania nastêp-
stwa zmian facjalnych. Na podstawie zró¿nicowania facjal-
nego oraz geometrii warstwowania wyró¿niono tu 12
litosomów w obrêbie dwóch formacji: Cala di Labra (1–5) i
Bonifacio (6–12). Profil rozpoczyna horyzont osadów mie-
szanych wêglanowo-silikoklastycznych z koralami, które
le¿¹ bezpoœrednio na granitach waryscyjskich. W trakcie
wycieczki dyskutowano na temat zwi¹zku struktur sedy-
mentacyjnych z procesami depozycji. Utwory wystêpuj¹ce
w basenie Bonifacio rejestruj¹ ewolucjê stratygraficzn¹ i
œrodowiskow¹ piêtra burdyga³u w czasie rotacji bloku Kor-
syki-Sardynii.

Aleksandra Koz³owska & Marta Kuberska
Serwis fotograficzny na str. 271 i 272
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Ryc. 7. Strefa kontaktu mioceñskich wapieni koralowych (litosom 1) z waryscyjskimi granitami na wschód od Bonifacio
(Korsyka) Fot. A. Koz³owska



27. Miêdzynarodowa Konferencja Sedymentologiczna — IAS 2009
Alghero, W³ochy, 20–23.09.2009 (patrz str. 194)
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Ryc. 8. Schody na stromej œcianie klifu wapiennej ska³y Capo Caccia, prowadz¹ce do Groty Neptuna (Sardynia)

Ryc. 9. Formy naciekowe i s³one jezioro wewn¹trz Groty Neptuna, po³o¿onej w pó³nocno-zachodniej czêœci Sardynii. Obie fot. A. Koz³owska



27. Miêdzynarodowa Konferencja Sedymentologiczna — IAS 2009
Alghero, W³ochy, 20–23.09.2009 (patrz str. 194)
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Ryc. 10. Skaliste wybrze¿e zbudowane z mioceñskich osadów wêglanowo-silikoklastycznych w rejonie Bonifacio (na po³udniu Korsyki).
Fot. A. Koz³owska
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