
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

Serwis fotograficzny str. 979 i 980

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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rze Jezusa oraz katedra z XV wieku. Spacer po mieœcie
uprzyjemniaj¹ wzorzyste chodniki wyk³adane bia³¹ i
czarn¹ kostk¹ skaln¹ oraz wszêdobylskie „azulejo” (ryc.
2). Azulejo s¹ to malowane i szkliwione kafle, które zdobi¹
m.in. koœcio³y, klatki schodowe, dworce kolejowe oraz
fasady budynków.

Uniwersytet w Aveiro zosta³ za³o¿ony w 1973 r. i obec-
nie jest wyk³adnikiem jakoœci i postêpu oraz wysokiego
stopnia edukacji. Sukces rozwojowy uniwersytetu wynika
po czêœci z oferowanych przez niego kierunków œciœle
zwi¹zanych z regionaln¹ i krajow¹ produkcj¹. Najnowo-
czeœniejsza i kompletna infrastruktura jest do dyspozycji

nauczycieli uniwersyteckich i studentów, zapewniaj¹c
wszelkie udogodnienia potrzebne im do pracy i studiów.

W konferencji EUROCLAY 2007 wziê³o udzia³ oko³o
350 uczestników, g³ównie z Europy (m.in. Bu³garzy, Chor-
waci, Czesi, Francuzi, Grecy, Hiszpanie, Izraelczycy,
Niemcy, Polacy, Portugalczycy, Rosjanie, Rumunii, Serbo-
wie, S³owacy, Turcy, Wêgrzy, W³osi). Spoza Europy obec-
ne by³y osoby z nastêpuj¹cych krajów: Algierii, Arabii
Saudyjskiej, Brazylii, Chin, Chile, Egiptu, Japonii, Kana-
dy, Meksyku, Stanów Zjednoczonych oraz Tunezji. Z Pol-
ski w konferencji uczestniczy³o 16 osób, g³ównie z Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pañstwowy Insty-
tutu Geologiczny z Warszawy reprezentowa³y dr Aleksandra

Koz³owska i dr Marta Kuberska.
Program konferencji by³ bardzo bogaty. Obejmowa³ on

zagadnienia dotycz¹ce badañ minera³ów ilastych , a tak¿e
ich wykorzystania w wielu dziedzinach ¿ycia. Wyst¹pienia
odbywa³y siê jednoczeœnie w trzech salach, w których pre-
zentowano problematykê zwi¹zan¹ z dan¹ grup¹ tema-
tyczn¹.

W pierwszym dniu przedstawiono prace dotycz¹ce:
chemizmu i struktury kryszta³ów, geologii, mineralogii i
geochemii minera³ów ilastych oraz zastosowania mine-
ra³ów ilastych w przemyœle. Drugi dzieñ obrad obejmowa³
nastêpuj¹c¹ tematykê: fizyczne i chemiczne w³aœciwoœci
minera³ów ilastych, geneza i synteza minera³ów ilastych
oraz znaczenie minera³ów ilastych w paleorekonstrukcji
œrodowisk. Trzeci dzieñ konferencji dotyczy³ zagadnieñ z
kilku dziedzin: interakcja minera³ów ilastych w œrodowisku,
minera³y organoilaste, geotechnika, gleby a œrodowisko
oraz minera³y ilaste a zdrowie. Czwarty dzieñ obrad
poœwiêcony by³ problematyce z zakresu w³aœciwoœci kolo-
idów i archeologii, ponadto kontynuowano z dnia poprzed-
niego tematykê fizycznych i chemicznych w³aœciwoœci
minera³ów ilastych. Codziennie wyst¹pienia uczestników
poprzedzone by³y wyk³adami cenionych specjalistów z
ró¿nych krajów œwiata. Z Polski prof. dr hab. Jan Œrodoñ
mia³ prezentacjê pt. Illitization of smectite and history of

sedimentary basins. W sumie odby³o siê 18 takich
wyk³adów, które zosta³y zamieszczone w materia³ach kon-
ferencyjnych — Invited Lectures. Poza tym ka¿dego dnia
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Ryc. 2. XIX-wieczne p³ytki „azulejo” na fasadzie koœcio³a na
Placu Republiki wy³o¿onym bia³¹ i czarn¹ kostk¹ skaln¹. Fot.
M. Kuberska.

Ryc. 1. Saliny wzd³u¿ linii brzegowej w Aveiro. Fot. A. Koz³owska.

Ryc. 3. Rekultywacja terenu po wydobyciu kaolinu w kopalni
Barqueiros. Fot. A. Koz³owska



oprócz wyk³adów i referatów odbywa³a siê sesja postero-
wa. Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ posterów prezentowano tyl-
ko te, które zwi¹zane by³y tematycznie z poruszanymi na
posiedzeniach zagadnieniami. W materia³ach konferencyj-
nych zamieszczono 382 abstrakty, które zosta³y podzielo-
ne na grupy tematyczne przyjête na konferencji.

Przez ca³y czas trwania konferencji mia³y miejsce o¿y-
wione dyskusje po wiêkszoœci prezentacji ustnych oraz
podczas sesji posterowych. Dla uczestniczek z Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego udzia³ w konferencji by³
okazj¹ do zaprezentowania wyników swoich badañ na sze-
rokim forum miêdzynarodowym. Konferencja zosta³a
dobrze zorganizowana, a prezentowane referaty i postery
by³y na wysokim poziomie merytorycznym.

W ramach konferencji odby³y siê dwie jednodniowe
wycieczki pokonferencyjne. Pierwsza, w której uczestni-
czy³y autorki, poœwiêcona by³a pierwotnym — rezydual-
nym i wtórnym — osadowym z³o¿om kaolinu w
pó³nocno-zachodniej Portugalii. Podczas wycieczki organi-
zatorzy pokazali cztery nadal eksploatowane kopalnie
odkrywkowe z³ó¿ kaolinu: S. Vincente Pereira Juzã,

Barqueiros, Vila Chã i Alvarães (ryc. 3 i 4). Usytuowane s¹
one w strefie Viana do Castello, Braga, Porto i Aveiro.
Ska³ami Ÿród³owymi dla z³ó¿ kaolinu s¹ dolno- i górnopa-
leozoiczne granity oraz prekambryjskie gnejsy. Z³o¿a pier-
wotne (rezydualne) kaolinu maj¹ genezê hydrotermaln¹

lub wietrzeniow¹ in situ. W niektórych z³o¿ach materia³
Ÿród³owy dla procesu kaolinityzacji znajduje siê na g³êbo-
koœci oko³o 50 m, a z³o¿a rezydualne kaolinu przykryte s¹
czêœciowo lub ca³kowicie wtórnym kaolinem. Kaolinityza-
cja wywo³ana by³a dzia³aniem wód powierzchniowych,
które infiltrowa³y na ró¿ne g³êbokoœci poprzez strefy o
zwiêkszonej przepuszczalnoœci. Wp³yw na proces kaolini-
tyzacji ma³a tak¿e geneza geomorfologiczna powierzchni,
na której tworzy³y siê osady kaolinu. Z³o¿a pierwotne
kaolinu charakteryzuj¹ siê grubsz¹ frakcj¹ ziarn w porów-
naniu ze z³o¿ami wtórnymi kaolinu. Wiek z³ó¿ kaolinu jest
szacowany na plejstocen i holocen.

Portugalski kaolin zawiera ma³¹ iloœæ sk³adników alka-
licznych oraz barwi¹cych, takich jak ¿elazo i tytan oraz
charakteryzuje siê doskona³ymi parametrami deflokulacyj-
nymi. W Portugalii pocz¹tki eksploatacji kaolinitu siêgaj¹
1832 r., kiedy to uruchomiono znan¹ fabrykê porcelany
Vista Alegre. Roczna produkcja oczyszczonego kaolinu
jest szacowana na 200 000 ton/rok. Portugalski kaolin od
lat jest wykorzystywany g³ównie w przemyœle ceramicz-
nym, natomiast w przesz³oœci by³ stosowany równie¿ w
przemyœle papierniczym. Obecnie surowiec ten znajduje
zastosowanie w kilku nowych ga³êziach przemys³u.

Druga wycieczka mia³a na celu zapoznanie uczestni-
ków z i³owcami smektytowymi w centralnej Portugalii.

Aleksandra Koz³owska & Marta Kuberska
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Ryc. 4. Kopalnia odkrywkowa kaolinu Alvarães usytuowana na SW od Viana do Castelo. Fot. A. Koz³owska


