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Miêdzynarodowe Kongresy Kopalnych Koralowców
i G¹bek s¹ spotkaniami skupiaj¹cym paleontologów
badaj¹cych te grupy skamienia³oœci w cyklu czterolet-
nim. Pierwszy taki zjazd odby³ sie w Nowosybirsku w
1971 r., zaœ przedostatni — w Grazu w 2003 r. Spotkania
specjalistów z tej dziedziny zosta³y zapocz¹tkowane
przez Borysa Siergiejewicza Soko³owa, wybitnego
badacza koralowców denkowych. Do 2003 r. zjazdy
nosi³y nazwê sympozjum, a potem kongresu. Tegorocz-
ny X Kongres by³ jednoczeœnie uhonorowaniem dorob-
ku tego 94-letniego badacza, który pozostaje wci¹¿
aktywny jako historyk (pisz¹cy poczytne ksi¹¿ki o rosyj-
skiej arystokracji).

Spotkanie w Sankt-Petersburgu skupi³o oko³o stu
specjalistów z ponad dwudziestu krajów, przy czym ba-
dacze z Polski stanowili jedn¹ z najlepiej reprezento-
wanych grup (7 osób z oœrodków w Krakowie, Pozna-
niu i Warszawie). G³ównym organizatorem by³
Rosyjski Geologiczny Instytut Badawczy im. A. Kar-
piñskiego (VSEGEI), zaœ przewodnicz¹c¹ komitetu
organizacyjnego — dr Olga Kossowaja (i tu nale¿y
pogratulowaæ naprawdê dobrej i sprawnej organizacji).
Instytut jest jedn¹ z wielu instytucji geologicznych
Sankt-Petersburga i zatrudnia oko³o 800 osób — spe-
cjalistów ze wszystkich dziedzin geologii.

Uczestnicy wycieczek przedkongresowych odwie-
dzili zachodni¹ czêœæ Basenu Moskiewskiego (karbon)
oraz Ural Subpolarny (ordowik-karbon). Autorzy niniej-
szej notatki udali siê na drug¹ z wymienionych wypraw
(ze wzglêdu na trudne warunki terenowe wycieczk¹ tego
nazwaæ nie mo¿na). Po dwugodzinnym locie z
Sankt-Petersburga do Syktywkaru, stolicy Autonomicz-
nej Republiki Komi, uczestnicy wycieczki (11 osób z 7
krajów, w tym tylko jedna osoba z Polski) zostali ser-
decznie przywitani przez geologów z tamtejszego Insty-
tutu Geologicznego. Po noclegu w Syktywkarze i
22-godzinnej jeŸdzie poci¹giem w kierunku Workuty,
zmieniono œrodek transportu na ciê¿arówki marki
(nomen omen) Ural, którymi w czasie 8-godzinnej jazdy
przekroczono wiele strumieni i rzek, by w koñcu znaleŸæ
siê w obozie po³o¿onym w wid³ach rzek Ko¿ym i
Ba³ban-ju. Uczestnicy zakwaterowani zostali w namio-
tach (bez pod³óg) i jeszcze tego samego dnia odwiedzo-
no ordowicko-sylursk¹ sekwencjê wêglanow¹
ods³aniaj¹c¹ siê w pobli¿u (z nielicznymi, s³abo zacho-
wanymi rugozami). Nastêpnego dnia kontynuowano
obserwacje a¿ do osadów póŸnego syluru, nie zawie-
raj¹cych jednak ciekawych faun. Jeszcze tego samego
dnia uczestnicy przemieœcili siê do kolejnego obozu,
równie¿ na brzegu rzeki Ko¿ym, jednak dalej na zachód,
przy ujœciu rzeki Syw-ju. Przejazd nie oby³ siê bez przy-
gód, gdy¿ najpierw jedna z uczestniczek delegacji rosyj-

skiej z³ama³a ¿ebro (w czasie przejazdu po wertepach
pasa¿erowie byli kilkakrotnie przemieszani z baga¿ami i
w czasie jednego z takich zawirowañ Ewgenia Andropo-
wa uderzy³a siê o stolik wewn¹trz pojazdu), a nastêpnie
z³apaliœmy gumê (wymiana ko³a o œrednicy ok. 1,5 m
potrwa³a prawie do pó³nocy). Ods³oniêcia przy rzece
Syw-ju pozwoli³y na obserwacjê ciekawej sekwencji
sylursko-karboñskiej, gdzie w dolnej czêœci profilu w
facjach wêglanowych (przidol-prag) obficie wystêpo-
wa³y stromatoporoidy i koralowce, wy¿ej zaœ w facjach
bardziej mieszanych (eifel) obfitoœæ ramienionogów
przywodzi³a na myœl ods³oniêcie w Ska³ach w G. Œwiê-
tokrzyskich. Warte uwagi by³y równie¿ wêglanowe osa-
dy facji domanikowej (fran) zawieraj¹ce liczne
g³owonogi, wy¿ej zaœ warstwy przejœciowe dewonu i
karbonu z koralami oraz ³upki wizeñskie z licznymi kon-
krecjami zawieraj¹cymi goniatyty. Dwa dni spêdzone
przy ujœciu rzeki Syw-ju by³yby piêkne, gdyby nie obfi-
toœæ komarów i dwóch gatunków meszek, daj¹cych siê
bardzo silnie we znaki. Podczas ca³ej wyprawy uczestni-
cy podziwiali krajobrazy tego krañca Europy: tundrê,
lasotundrê i tajgê. Przez wiêkszoœæ czasu w krajobrazie
dominowa³y niewielkie œwierki z domieszk¹ brzozy,
drobne krzewinki oraz porosty. Powrót do Syktywkaru
odby³ siê bez przygód, sk¹d samolotem uczestnicy
wyprawy wrócili do Sankt-Petersburga.

Cztery dni konferencji by³o bardzo owocne. G³ówny-
mi tematami by³y zmiennoœæ, taksonomia i systematyka
koralowców, ewolucja koralowców szeœciopromien-
nych, przemiany diagenetyczne w szkielecie koralow-
ców po ich œmierci oraz ekosystemy rafowe. Specjalna,
odrêbna sesja poœwiêcona pamiêci Billa Olivera, bada-
cza tabulatów tragicznie zmar³ego w 2005 r., skupi³a
bardzo zró¿nicowane referaty, dotycz¹ce m.in.
systematyki rugozów, fotosymbiozy u korali czy odkry-
cia u koralowców denkowych (Tabulata) sklerytów
podobnych do wystêpuj¹cych u korali oœmiopromien-
nych. Ogó³em przedstawiono blisko 80 referatów, któ-
rym towarzyszy³a sesja posterowa, na której
przedstawiono prawie 40 plakatów.

Uczestnicy konferencji mieli równie¿ okazjê zwie-
dziæ Carskie Sio³o — letni¹ rezydencjê carów, Peterhof i
Ermita¿. Wycieczki pokonferencyjne wyruszy³y na Ural
Po³udniowy (m³odszy paleozoik w facjach rafowych)
oraz do Estonii (starszy paleozoik). Kolejny kongres
odbêdzie siê w Liège (Belgia) w 2011 r.
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Ryc. 5. PóŸnoordowickie dolomity niedaleko ujœcia rzeki
Ba³ban-ju do rzeki Ko¿ym, Ural Subpolarny

Ryc. 6. Uczestnicy wyprawy, obóz nad rzek¹ Syw-ju, Ural
Subpolarny

Ryc. 4. Granica sylur-dewon na brzegu rzeki Ko¿ym, niedaleko
ujœcia rzeki Syw-ju, Ural Subpolarny

Ryc. 2. Denkowiec z rzêdu Favositida, wczesny dewon, rzeka
Ko¿ym przy ujsciu rzeki Syw-ju, Ural Subpolarny

Ryc. 3. Wizeñskie konkrecje z goniatytami, rzeka Ko¿ym przy
ujsciu rzeki Syw-ju, Ural Subpolarny

Ryc. 1. Porosty dominuj¹ce w krajobrazie ujœcia rzeki Syw-ju,
Ural Subpolarny. Wszystkie fot. M. K. Zapalski



888

Ryc. 8. PóŸnoordowickie dolomity w w¹wozie rzeki Ko¿ym, niedaleko ujœcia rzeki Ba³ban-ju, Ural Subpolarny

Ryc. 7. PoŸnoordowicka sekwencja ods³aniaj¹ca siê w w¹wozie rzeki Ko¿ym, Ural Subpolarny. Wszystkie fot. M. K. Zapalski
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