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W dniach 1–9.08.2007 r. w Trudolubowce, w Górach
Krymskich ko³o Bachczysaraju na Krymie, mia³a miejsce
miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona roli i organiza-
cji praktyk terenowych w programie studiów. Spotkanie to,
odbywaj¹ce siê periodycznie co 5 lat, przygotowali geolo-
dzy z Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Pañstwowego,
nale¿y tu podkreœliæ szczególne zaanga¿owanie dr Eleny
Kajukowej i dr Eleny Maza³owej. W spotkaniu wziê³o
udzia³ oko³o 100 uczestników, wyg³oszono 130 referatów
oraz zaprezentowano 10 posterów, których treœæ ukaza³a
siê w wydawnictwie konferencyjnym (W.W. Gawrilenko i
in., Polewyje praktiki w sistiemie wysszewo profesjonalno-
wo obrazowanija, 2007). Dominowa³a tematyka praktyk
geologicznych, ale by³y te¿ prelekcje o funkcjonowaniu
praktyk terenowych w czasie studiów geograficznych,
archeologicznych i ekologicznych. Zgodnie z intencj¹
organizatorów na konferencji pojawi³y siê tak¿e wyk³ady
naukowe poœwiêcone wynikom badañ geologicznych i
paleontologicznych Krymu. Jednoczeœnie niezwykle roz-
budowany by³ program dwunastu wycieczek terenowych,
zapoznaj¹cych uczestników z budow¹ geologiczn¹ œrodko-
wej czêœci Gór Krymskich oraz pó³wyspu Kerczeñskiego.

Znakomitym pomys³em okaza³o siê usytuowanie kon-
ferencji na terenie sta³ej bazy Uniwersytetu Petersburskie-
go, gdzie co roku odbywaj¹ siê praktyki studenckie z
kartografii geologicznej, hydrogeologii, geofizyki itp.,
prowadzone nie tylko dla studentów petersburskich, ale
tak¿e kijowskich, lwowskich i innych uczelni Ukrainy i
Rosji. Zak³adana intensywna eksploatacja dydaktyczna
wymaga³a od twórcy bazy, prof. W.I. Danilewskiego, ulo-
kowania jej w terenie maksymalnie urozmaiconym geolo-
gicznie. I zadanie to w pe³ni zrealizowa³. W czasie
kolejnych wycieczek, w zasiêgu godzinnego marszu od
bazy, mieliœmy okazjê przestudiowaæ typowy g³êboko-
wodny flisz serii taurydzkiej (trias–jura dolna) z olistolita-
mi morskich wapieni dolnego karbonu, fliszopodobne
p³ytkowodne utwory œrodkowej jury i niezgodnie na nich
le¿¹ce wapienie hoterywu i walan¿ynu z bogat¹ faun¹
koralowcow¹, a tak¿e albskie piaskowce. Powy¿ej widzie-
liœmy margle i wapienie górnej kredy, której wszystkie piê-
tra ods³oniête s¹ w ró¿nych odkrywkach, choæ czêsto w
danym ods³oniêciu jedno czy dwa piêtra s¹ erozyjnie usu-
niête. Najbardziej mi¹¿sze s¹ profile kampanu i mastrych-
tu, które przechodz¹, miejscami w sposób ci¹g³y, w
wapienie paleocenu, a nastêpnie w eoceñskie wapienie i i³y
numulitowe. W obrêbie œrodkowojurajskiej serii wystêpuj¹
liczne potoki lawowe bajoskich bazaltoidów i warstwy
tufów oraz tufitów. W wielu miejscach dajki wulkanitów
przecinaj¹ ska³y fliszowe serii taurydzkiej. Osadowe utwo-
ry triasu i jury s¹ silnie pofa³dowane, natomiast m³odsze
osady le¿¹ monoklinalnie.

Tak zró¿nicowana litologicznie i tektonicznie budowa
geologiczna umo¿liwi³a powstanie rozlicznych form geo-
morfologicznych, bardzo dobrze widocznych dziêki sto-
sunkowo ubogiej roœlinnoœci. Z samej bazy Trudolubowka
roztacza siê wspania³a panorama na klasycznie
ukszta³towane kuesty Korabieln¹ i Bak³awsk¹. W czasie

wycieczki na tê ostatni¹ widzieliœmy artystycznie wrêcz
wykszta³cone formy wietrzeniowe w wapieniach
mastrychtu, a tak¿e liczne, choæ drobne formy krasowe.
Wokó³ bazy wznosz¹ siê tak¿e niewielkie góry sto³owe.
Znaczny udzia³ fliszu w budowie okolicznych wzniesieñ
sprzyja powstawaniu wspó³czesnych obrywów i osuwisk
du¿ej skali, co nie cieszy wprawdzie miejscowych miesz-
kañców, ale geologom daje szanse na studiowanie proce-
sów zwi¹zanych z masowymi ruchami grawitacyjnymi.
Wreszcie, pomimo generalnie doœæ suchego klimatu, w
okolicy znajduje siê sporo sztucznych jeziorek, natural-
nych Ÿróde³ i potoków, w wiêkszoœci okresowych,
bêd¹cych dop³ywami rzeki Bodrak przep³ywaj¹cej przez
Trudolubowkê. Nie tylko dostarczaj¹ one dobrych profili
w zboczach dolin, ale s¹ ciekawym obiektem studiów
hydrologicznych. Dla polskiego paleontologa szczególnie
interesuj¹ca jest bogata i zró¿nicowana fauna dolnej kredy,
gdy¿ jak wiadomo ods³oniêcia wêglanowych, morskich
ska³ tego oddzia³u nale¿¹ w Polsce pozakarpackiej do rzad-
koœci. Na terenie poligonu geologicznego Trudolubowki
znajduj¹ siê liczne obiekty archeologiczne, przede wszyst-
kim Bak³a — dobrze zachowane bizantyjskie skalne mia-
sto, istniej¹ce w okresie VI–XIII wieku (J.M. Mogariczew,
Pieszczernyje goroda w Krymu, 2005). Przetrwa³y obszerne
komory wykute w miêkkim wapieniu paleogeñskim,
pe³ni¹ce funkcjê magazynów i œwi¹tyñ, a tak¿e liczne
wydr¹¿one w ska³ach jamy na zbo¿e.

W bazie uniwersyteckiej w Trudolubowce dzia³a inte-
resuj¹ce muzeum, gromadz¹ce bogate zbiory skalne, mine-
ralogiczne i przede wszystkim paleontologiczne, zebrane
na przestrzeni dziesiêcioleci przez studentów odby-
waj¹cych praktyki. Chocia¿ najcenniejsze okazy przecho-
wywane s¹ w Petersburgu, to jednak miejscowa kolekcja
umo¿liwia bardzo dok³adne zapoznanie siê ze znaleziska-
mi okolic Trudolubowki, a tak¿e np. pó³wyspu Kerczeñs-
kiego.

Organizatorzy zorganizowali równie¿ wycieczkê bota-
niczn¹. Mimo ¿e góry w okolicy bazy nie s¹ wysokie, to
jednak zaznacza siê du¿a zmiennoœæ szaty roœlinnej w pio-
nie, przy czym wiele obszarów pozbawionych jest istotne-
go wp³ywu antropogenicznego. Niew¹tpliwie najbardziej
egzotyczne s¹ dla nas tutejsze stepy górskie, ale równie¿
pokaŸne, pe³ne uroku lasy dêbowo-grabowe, zw³aszcza ¿e
tutejsze dêby, choæ dominuj¹ce w Górach Krymskich, s¹
czêsto skarla³e i czêœæ z nich to prawie nieznane w Polsce
gatunki, np. d¹b omszony (w Polsce wystêpuje tylko w
Bielinku), ostrolistny i korkowy. Wœród roœlin stepowych
na uwagê zas³uguj¹ liczne lecznicze i aromatyczne zio³a,
których przetwórstwo stanowi wa¿n¹ dziedzinê gospodar-
ki krymskiej. Wœród traw, przy odrobinie szczêœcia, mo¿na
wypatrzeæ jadowite paj¹ki tarantule i karakurty czêsto
mylone z amerykañskimi czarnymi wdowami, od których
ró¿ni¹ siê m.in. znacznie silniejszym jadem.

Oprócz eksploracji poligonu bazy, geolodzy petersbur-
scy poprowadzili d³u¿sze wycieczki fakultatywne do Sym-
feropola i nad po³udniowe wybrze¿e Krymu. Pokazali tam
m.in. wapienie górnej jury, które buduj¹ podstawowe par-
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tie Grzbietu G³ównego oraz ska³y klastyczne aptu i albu,
ods³aniaj¹ce siê m.in. w dolinie Belbeku. Sporo uwagi
poœwiêcono strukturom i zjawiskom tektonicznym, pre-
zentuj¹c m.in. gigantyczne lustro tektoniczne o ods³oniêtej
powierzchni ponad 100 m2 i wielkie melan¿e tektoniczne.
Zapoznano nas te¿ z przejawami magmatyzmu, np. z gra-
nodiorytow¹ gór¹ Kastel. Konferencjê koñczy³a cztero-
dniowa wyprawa na pó³wysep Kerczeñski, podczas której
zaznajomiliœmy siê z wulkanami b³otnymi, mszywio³owy-
mi rafami neogenu i przede wszystkim z rezerwatem Opuk.
Rezerwat ten, bêd¹cy jeszcze do niedawna zamkniêtym
poligonem wojskowym, obejmuje s³one jezioro Kojaszko-
je, w którego zatokach krystalizuj¹ pokaŸne partie halitu,
na brzegach zaœ ods³oniête s¹ i³y neogeñskie z intere-
suj¹cymi konkrecjami selenitu. W sk³ad obszaru chronio-
nego wchodzi tak¿e mierzeja oddzielaj¹ca jezioro od
Morza Czarnego, zbudowana g³ównie z holoceñskiego
muszlowego detrytusu oraz góra Opuk, bêd¹ca zasadnicz¹
czêœci¹ rezerwatu. Najciekawsze na tej górze s¹ impo-
nuj¹ce otwarte szczeliny o d³ugoœci kilkuset metrów i
g³êbokoœci ponad 20 m. Jest to efekt pêkania masywu
wapiennego, spoczywaj¹cego na pochylonej w stronê
morza warstwie i³ów, wzd³u¿ której dochodzi do osuwania
siê wielkich bloków wapiennych. Znaczny udzia³ w obec-
nej postaci szczelin mia³y tak¿e procesy krasowe (Gawri-
lenko i in., 2007). Na szczycie góry przez setki lat wydo-
bywano metod¹ komorow¹ neogeñskie wapienie mszy-
wio³owe, czego efektem s¹ potê¿ne podziemia, zamiesz-
ka³e teraz przez dziesi¹tki tysiêcy nietoperzy. Obserwacja
zwisaj¹cych ze stropu kul, z³o¿onych z tysi¹ca œpi¹cych
osobników, stanowi niezapomniane prze¿ycie. Na Opuku
liczne s¹ œlady osad bizantyjskich i wczeœniejszych, w tym
u¿ywana do dziœ studnia i cysterny.

W czasie wycieczek geologicznych organizatorzy sta-
rali siê pokazaæ tak¿e znakomite zabytki Krymu, w tym
diabazowy, eklektyczny pa³ac ksiêcia Woroncowa w
A³upce, z najpiêkniejszym parkiem na Krymie, pa³ac cha-
nów tatarskich w Bachczysaraju i skalne miasto Czufut
Kale, zbudowane przez greck¹ ludnoœæ po³udniowego Kry-
mu w VI w n.e. Zachowa³y siê przede wszystkim dziesi¹tki
wykutych w wapieniach izb, bêd¹cych w g³ównej mierze

domostwami biedoty lub celami klasztornymi (J.M. Moga-
riczew, Pieszczernyje goroda w Krymu, 2005).

Wszystkie trasy geologiczne prowadzili pracownicy
Uniwersytetu Petersburskiego, przede wszystkim W. W. Arka-
diew i S. M. Snigiriewskij, którzy od lat badaj¹ mezozoik i
kenozoik Krymu i dziêki znakomitemu obeznaniu z
budow¹ tego rejonu oraz znajomoœci ods³oniêæ bardzo
wzbogacili wiedzê uczestników konferencji.

Niestety w trakcie tego bardzo udanego spotkania
nast¹pi³a niespodziewana i tragiczna œmieræ prof. dr. hab.
W³odzimierza Prozorowskiego z Katedry Geologii Histo-
rycznej Uniwersytetu Petersburskiego. Profesor bra³
aktywny udzia³ w czasie sesji referatowych jako przewod-
nicz¹cy, sam wyg³osi³ interesuj¹cy odczyt, a tak¿e uczest-
niczy³ w kilku wycieczkach terenowych, w tym w
wyprawie na pó³wysep Kerczeñski, z której wszyscy
powróciliœmy póŸnym wieczorem 9 sierpnia. Rankiem 10
sierpnia okaza³o siê, ¿e Profesor odszed³ od nas na zawsze.
W trakcie tych kilku dni spêdzonych razem, Profesor wie-
lokrotnie z wielkim entuzjazmem opowiada³ o swych
wizytach w Polsce, spotkaniach z polskimi geologami i
geomorfologami. Przejawia³ przy tym zadziwiaj¹c¹ znajo-
moœæ nawet lokalnych problemów budowy geologicznej
naszego kraju, m.in. zaskakuj¹c mnie rozwa¿aniami nad
tocz¹c¹ siê we Wroc³awiu w latach 70. XX wieku dyskusj¹
nt. genezy utworów kredy górnej rowu Górnej Nysy, które
niektórzy ówczeœni sedymentolodzy zaliczali do fliszu.
Profesor nie tylko pamiêta³ argumenty obu stron, ale tak¿e
litologiê poszczególnych ods³oniêæ i nawet mi¹¿szoœæ
serii! Jeszcze dzieñ przed sw¹ œmierci¹ przekaza³ mi listy
do swoich kolegów z Polski, ¿artuj¹c przy tym, ¿e cieszy
siê, ¿e zd¹¿y³ je napisaæ. Niestety, okaza³o siê, ¿e by³y to
prorocze s³owa.

Serdecznie dziêkujê dr Elenie Jazykowej (Uniwersytet
Opolski) za cenne uwagi do manuskryptu.

Robert NiedŸwiedzki
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EUROCLAY — Europejska Konferencja Ilasta

Aveiro, Portugalia, 22–27.07.2007

W dniach 22–27.07.2007 r. w Aveiro (Portugalia)

odby³a siê konferencja EUROCLAY 2007 (European Clay

Conference), dotycz¹ca ró¿nych zagadnienieñ poœwiêco-

nych minera³om ilastym oraz ska³om ilastym. W tym roku

spotkanie, odbywaj¹ce siê w cyklu 4-letnim, zosta³o zorga-

nizowane przez Portugalsk¹ Grupê Ilast¹ na Uniwersytecie

w Aveiro. Celem konferencji by³a prezentacja najnow-

szych wyników badañ minera³ów ilastych oraz ska³ ilastych

w Europie i na œwiecie oraz dyskusja nt. ich wykorzystania

w wielu dziedzinach ¿ycia.

Aveiro jest urokliwym miastem licz¹cym 75 000

mieszkañców i wa¿nym oœrodkiem przemys³owym.

Po³o¿one jest 250 km na pó³noc od Lizbony i 60 km na

po³udnie od Porto. Miasto oddalone jest 6 km od Oceanu

Atlantyckiego, od którego oddziela go rozleg³a laguna

zajmuj¹ca powierzchniê 11 000 ha pomiêdzy l¹dem a oce-

anem. Samo Aveiro porozcinane jest sieci¹ kana³ów, której

zawdziêcza nazwê „portugalskiej Wenecji”. Przed 400 laty

Aveiro by³o miastem portowym, jednak¿e katastrofalny

sztorm spowodowa³ zamulenie obszaru i odciêcie go od

otwartego oceanu. Przyczyni³o siê to do jego gospodarcze-

go upadku. Ponowny rozkwit miasta zwi¹zany by³ z udro¿-

nieniem kana³ów, rozwojem warzelnictwa soli (ryc. 1), zbie-

ractwem wodorostów, a nastêpnie szybko rozwijaj¹cym siê

przemys³em ceramicznym w pobliskim Vista Alegre. Aveiro

mo¿e poszczyciæ siê równie¿ zabytkowymi obiektami,

wœród których do najwa¿niejszych nale¿¹ Muzeum Ave-

iro, mieszcz¹ce siê w pe³nym splendoru dawnym klaszto-
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Ryc. 1. Holoceñska mierzeja Kojaszkoja oddzielaj¹ca Morze
Czarne od s³onego jeziora Kojaszkoje. Na pierwszym planie zbocze
góry Opuk, zbudowane z neogeñskich wapieni mszywio³owych.
Pó³wysep Kerczeñski

Ryc. 2. Zatoka jeziora Kojaszkoje, wype³niona sol¹ kamienn¹ i
potasow¹. Wszystkie fot. R. NiedŸwiedzki

Ryc. 3. Zachodnia czêœæ jeziora Kojaszkoje. Widoczne bia³e
wykwity soli, krystalizuj¹ce wokó³ g³azów i szcz¹tków roœlin
wystaj¹cych z dna jeziora, o g³êbokoœci poni¿ej 1 metra

Ryc. 4. Sto¿ek wulkanu b³otnego w czasie erupcji. Wysokoœæ
sto¿ka 1,5 m. Bu³ganakskie pole wulkaniczne ko³o wsi
Bondarienkowo na pó³wyspie Kerczeñskim

Ryc. 6. Jezioro b³otne œrednicy 1 metra w kraterze p³askiego
wulkanu b³otnego. Bu³ganakskie pole wulkaniczne ko³o wsi
Bondarienkowo na pó³wyspie Kerczeñskim

Ryc. 5. Krater wulkanu b³otnego w czasie erupcji. Œrednica krateru
5 cm. Bu³ganakskie pole wulkaniczne ko³o wsi Bondarienkowo na
pó³wyspie Kerczeñskim
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Ryc. 1. Najwiêksze jezioro b³otne bu³ganakskiego pola wulkanicznego
ko³o wsi Bondarienkowo na pó³wyspie Kerczeñskim. D³ugoœæ
jeziora oko³o 10 m. Wszystkie fot. R. NiedŸwiedzki

Ryc. 2. Nisze mieszkalne wykute przez mnichów prawos³awnych
w mastrychcko-dañskich wapieniach, czêœciowo zamieszkane do dziœ.
Widok z monastyru Uspieñskiego ko³o Bachczysaraju

Ryc. 3. Widok ze skalnego miasta Czufut Kale na górê Besz Kosz,
zbudowan¹ g³ównie z wapieni mastrychtu

Ryc. 6. Formy wietrzeniowe w wapieniach górnego
mastrychtu. Kuesta Bak³awska.

Ryc. 5. Skalne miasto Bak³a z VI–XIII wieku. Komory wyciête w wa-
pieniach paleogenu w VI wieku. Kuesta Bak³awska

Ryc. 4. Kamienio³om numulitowych wapieni eoceñskich w szczy-
towych partiach kuesty Bak³awskiej
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