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Kolejne, ju¿ dziewi¹te spotkanie
SGA (Society for Geology Applied
to Mineral Deposits) pt. Poszukiwa-
nia i badania surowców mineral-
nych: Kopanie g³êbiej, odby³o siê w
dubliñskiej uczelni Trinity (Trinity
College Dublin). Uczelnia ta zosta³a
za³o¿ona w centrum Dublina w 1592 r.

przez królow¹ El¿bietê I. Poprzednie konferencje SGA
odbywa³y siê regularnie co dwa lata, kolejno w Nancy
(1991), Grenadzie (1993), Pradze (1995), Turku (1997),
Londynie (1999), Krakowie (2001), Atenach (2003) i Peki-
nie (2005). Spotkania te stanowi¹ zasadnicz¹ platformê do
prezentowania informacji o poszukiwaniach, odkryciach i
badaniach z³ó¿ surowców mineralnych. SGA zosta³o
za³o¿one w 1965 r. dziêki inicjatywie grupy geologów
z³o¿owych na spotkaniu w Heidelbergu. Obecnie stowa-
rzyszenie to skupia ponad 600 zarejestrowanych cz³onków
z ca³ego œwiata. W 1989 r. sekretarz generalny SGA Mauri-
ce Pagel zaproponowa³, aby miêdzynarodowe konferencje
SGA odbywa³y siê co 2 lata, poniewa¿ dawa³ siê odczuæ
wyraŸny brak regularnych spotkañ geologów z³o¿owych z
obszaru Europy. Wobec rozpoczêtego wówczas procesu
w³¹czania siê coraz to nowych pañstw do Unii Europejskiej
pomys³ ten spotka³ siê z du¿¹ aprobat¹. W tym kontekœcie
postanowiono, ¿e SGA mog³aby odgrywaæ rolê inte-
gruj¹c¹.

W obecnym spotkaniu SGA uczestniczy³a najwiêksza,
jak dotychczas, grupa geologów — ponad 600 osób z 49
pañstw ze wszystkich kontynentów. Organizatorzy zebra-
nia wielokrotnie podkreœlali, ¿e by³a to jednoczeœnie naj-
wiêksza naukowa konferencja zorganizowana w Irlandii.
Oprócz SGA do wspó³organizatorów reprezentowanych
przez czo³owe irlandzkie oœrodki uniwersyteckie i instytu-
cje geologiczne nale¿a³y równie¿: Irlandzkie Stowarzysze-
nie Geologii Gospodarczej, S³u¿ba Geologiczna Irlandii i
Pó³nocnej Irlandii, Surowce Mineralne Cambridge oraz
Uczelnia Trinity w Dublinie. Koszty zorganizowania kon-

ferencji ponios³o — obok SGA — ponad 40 sponsorów
instytucjonalnych z Irlandii i wielu innych krajów.

Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego Gerry
Stanley (Geological Survey of Ireland) dokona³ uroczyste-
go otwarcia spotkania, po którym cz³onkowie komitetu
J. Payne (Exploration and Mining Division) i E. Doyle
(Geological Survey of Ireland) oraz przewodnicz¹cy komi-
tetu technicznego Colin J. Andrew (Cambridge Mineral
Resources) wyg³osili krótkie okolicznoœciowe przemówie-
nia. W prezydium zasiadali tak¿e: K. Anderson (wycieczki
terenowe), Ed Stowey (sponsoring), przedstawiciele SGA
(H. Frimmel, D. Leach, J. Pasava, A. Boyce, R. Goldfarb,
A. Vymazalova) i innych instytucji. Ustalono, ¿e nastêpne
dziesi¹te spotkanie SGA odbêdzie siê w 2009 r. w Austra-
lii. Przed konferencj¹ odby³o siê 8 tzw. „short courses”
z zakresu geologii z³o¿owej.

W konferencji uczestniczy³a nastêpuj¹ca grupa geolo-
gów z Polski: H. Kucha i A. Piestrzyñski — AGH, A. Bana-
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Ryc. 2. G³ówne wejœcie do dubliñskiej uczelni Trinity (Trinity
College Dublin), w której odby³o siê 9-te spotkanie SGA. Fot. S.
Oszczepalski

Ryc. 1. Ods³oniêcie cechsztyñskich margli miedzio- i o³owio-
noœnych w Nowym Koœciele. Fot. S. Oszczepalski

Ryc. 3. Unikatowa oddzielnoœæ s³upowa w porfirze na Wzgórzu
Wielis³awka k. Wielis³awia Z³otoryjskiego. Fot. S.Z. Mikulski



szak — KGHM Polska MiedŸ SA, S.Z. Mikulski, S. Oszcze-
palski i S. Speczik — PIG oraz 3 geologów pochodzenia
polskiego, przebywaj¹cych na sta³e w Australii: W.
Bogacz (Marathon Resources Ltd, Adelaide), K. Czarnota
(Predictive Mineral Discovery Cooperative Research Cen-
tre, Geoscience Australia) i W. Zukowski (ARC Centre of
Excellence in Ore Deposits, University of Tasmania). Do
polskich wspó³autorów niektórych referatów nale¿eli tak¿e
— nieuczestnicz¹cy w konferencji — G.J. Nowak i M. Kar-
wasiecka (PIG), A. Koz³owski (UW), D. Czaja, M.J. Ko-
tarba, P. Lenik, J. Pieczonka i D. Wiêc³aw (AGH) oraz P.
Lu- tyñski (Amera Resources Corporation, Vancouver).

Niezwykle bogaty program naukowy konferencji
podzielono na 22 sesje plenarne:

1. Ore deposits through space and time (Z³o¿a
mineralne w czasie i przestrzeni);

2. Future directions in Economic Geology —
Research & Teaching (Kierunki rozwoju Geologii
Z³o¿owej w badanich i edukacji);

3. Compressional Tectonics, Expanding Resources:
Exploration Advances in the Tethyan Belt (Tektonika
Kompresyjna, Przyrost zasobów: Postêpy w poszukiwa-
niach w £uku Tetyjskim);

4. Sedimentary rock-hosted Copper Deposits
(Z³o¿a miedzi w utworach osadowych);

5. Carbonate-hosted Zn-Pb deposits (Z³o¿a
Zn-Pb w ska³ach wêglanowych);

6. Dating Mineral Deposits (Datowania z³ó¿
mineralnych);

7. Felsic intrusion-related Mineral Deposits
(Z³o¿a mineralne pokrewne intruzjom felzytowym);

8. Integrated Exploration & New Discoveries
(Zintegrowane poszukiwania i nowe odkrycia);

9. Resource estimation — Classification Sys-
tems (Oszacowanie zasobów — sposoby klasyfikacji);

10. Gold Metallogenesis (Metalogeneza z³ota);
11. Advances in Hydrothermal Geochemistry

(Postêpy w geochemii systemów hydrotermalnych);
12. Industrial Minerals (Z³o¿a surowców prze-

mys³owych / niemetalicznych);
13. Magmatism and Ore Genesis in the Tethyan

Arc (Magmatyzm i geneza kruszców w £uku Tetyjskim);
14. NAMS Metallogeny (Metalogeneza masyw-

nych siarczków z obszaru pó³nocnego Atlantyku);
15. New discoveries in Africa (Nowe odkrycia w

Afryce);
16. Sea-floor systems /IGCP 502 (Systemy hydro-

termalne dna oceanu/ Projekt IGCP nr 502);
17. Uranium Deposits (Z³o¿a uranu);
18. Open Session (General Economic Geology),

(Sesja otwarta z zakresu Geologii Z³ó¿);
19. Supergene Formation and Upgrading of ore

deposits (Formacje Powierzchniowe a wzbogacenie z³ó¿
rud);

20. From Mineral Systems to Predictive Mineral
Discovery (Od systemów mineralnych do przewidywa-
nych odkryæ z³ó¿ mineralnych);

21. Rare Metals (Metale rzadkie);
22. Mineralization associated with basic & ultra-

basic rocks (Mineralizacje zwi¹zane ze ska³ami zasadowy-
mi i ultrazasadowymi).

Obrady odbywa³y siê równoczeœnie w czterech nowo-
czesnych i klimatyzowanych salach. Panele posterowe
wyeksponowane by³y w czasie trwania konferencji w holu
budynku g³ównego. Nale¿y dodaæ, i¿ nadmiar sesji tema-
tycznych (oczywisty przy tak ogromnym zainteresowaniu i
liczbie uczestników) i równoczeœnie prowadzona prezenta-
cja referatów stanowi³y du¿e utrudnienie w dokonywaniu
wyboru. Z koniecznoœci, delegowani mogli uczestniczyæ
tylko w obradach wybranych sesji, dlatego jedynym
Ÿród³em informacji w wielu przypadkach musz¹ byæ mate-
ria³y konferencyjne. Dobr¹ tradycj¹ wszystkich spotkañ w
ramach SGA jest wydruk materia³ów konferencyjnych
przez renomowanego wydawcê, tym razem by³ nim IAEG
(Irish Association for Economic Geology). Materia³y te
zawieraj¹ recenzowane i zunifikowane pod wzglêdem for-
matu rozszerzone objêtoœciowo czterostronicowe abstrak-
ty z czarno-bia³ymi ilustracjami i cytowan¹ literatur¹. Ta
najnowsza ju¿ dziewi¹ta edycja spotkañ SGA zosta³a wydana
w dwóch bardzo starannie zredagowanych tomach pod
wspólnym tytu³em: Digging Deeper — Proceedings of the
Ninth Biennial SGA Meeting, Dublin, Ireland 20th–23rd

August 2007, IAEG (pod redakcj¹ Colina J. Andrew i in.),
licz¹cych 1633 strony, ³¹cznie z indeksem autorskim i rze-
czowym. Nale¿y dodaæ, ¿e w sk³ad zespo³u redakcyjnego
— obok C. J. Andrew — wesz³o 47 recenzentów. Do tych
tomów do³¹czono CD-ROM, zawieraj¹cy pe³ny zbiór abs-
traktów. Uk³ad wydawniczy zachowuje podzia³ na
poszczególne sesje tematyczne. W sumie wydrukowano
394 abstrakty, zawieraj¹ce najnowsze rezultaty prac
uwzglêdniaj¹cych szerokie spektrum zagadnieñ z zakresu
geologii z³ó¿ surowców mineralnych oraz wp³ywu eksplo-
atacji kopalin na œrodowisko naturalne.

Jak wynika z oddzielnie opublikowanego programu
konferencji, wyg³oszono 324 referaty oraz zaprezentowa-
no 70 posterów. Referaty prezentowane by³y oczywiœcie w
j. angielskim, czas referatu ograniczony by³ do 15 minut
(zdecydowanie rzadziej wyg³aszano referaty 20-minuto-
we, a wyj¹tkowo niektóre sesje rozpoczyna³y zamawiane
30-minutowe referaty, przedstawiaj¹ce zarówno najnow-
sze rezultaty prac, jak i podsumowanie aktualnego stanu
wiedzy w aspekcie ponadregionalnym). Ze wzglêdu na
niezwykle znaczn¹ liczbê prezentacji, krótka dyskusja
mo¿liwa by³a jedynie bezpoœrednio przed przerwami.
Poszczególne zagadnienia tematyczne cieszy³y siê ró¿nym
powodzeniem. Du¿e zainteresowanie wzbudza³a przede
wszystkim problematyka poruszana w ramach sesji: 1, 4,
10 i 11. Podobnie, jak podczas innych miêdzynarodowych
konferencji, du¿¹ popularnoœci¹ — ze wzglêdu na rosn¹ce
ceny i zapotrzebowanie uranu — cieszy³a siê tak¿e 17.
sesja. Ogromne zaciekawienie (tak¿e z powodu uczest-
nictwa znacznej liczby geologów irlandzkich) wzbudza³a
5. sesja nt. irlandzkich z³ó¿ Zn-Pb, zwi¹zanych z utworami
wêglanowymi oraz sesje dotycz¹ce zagadnieñ z³ota i mie-
dzi.

Do obrad 4. sesji (Sedimentary rock-hosted Copper
Deposits) zakwalifikowano 16 referatów i 2 postery, w tym
6 nt. cechsztyñskich z³ó¿ rud miedzi w Polsce i Niemczech,
4 nt. œrodkowoafrykañskiego Copperbeltu, a pozosta³e
referaty o rudach miedzi zwi¹zanych ze ska³ami osadowy-
mi w Afganistanie (Aynak), Chile (Copiapo), Australii
(Adelaide) i Kanadzie (Transfiguration).
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Na temat cechsztyñskich z³ó¿ rud miedzi (ang. Kupfer-
schiefer-type) wyg³oszone zosta³y nastêpuj¹ce referaty:

� Geochemical characteristics of organic matter and
its relation to ore mineralization in Kupferschiefer,
Lubin-Sieroszowice deposit, SW Poland (Wiêc³aw
D., Pieczonka J., Kotarba M.J., Piestrzyñski A.);

� The significance of footwall and hangingwall ore in
the German Kupferschiefer of Richelsdorf and
Spremberg/Weisswassser (Walther S., Borg G. &
Kopp J.);

� Ore mineral zoning and enrichment due to oxidation
in the Lubin-Sieroszowice deposit (Fore-Sudetic
Monocline, Poland), (Emetz A., Pütmann W., Lenik P.);

� Kupferschiefer — A hunt for new reserves (referat
wpasowa³ siê w motto konferencji: Digging Deeper),
(SpeczikS.,OszczepalskiS.,KarwasieckaM., NowakG.J.);

� Comparison between stratabound Copper-Silver
mineralization of Mitu Formation, Peru, and Polish
Kupferschiefer Deposit (Pieczonka J., Piestrzyñski A.,
Lutyñski P.).

W czasie obrad 6. sesji (Datowania z³ó¿ mineralnych)
przedstawiono 11 referatów oraz 4 postery. Wœród obecnie
stosowanych nowoczesnych metod pozwalaj¹cych okre-
œliæ wiek mineralizacji siarczkowych oprócz uznanej meto-
dy Re-Os (molibdenit) interesuj¹ce wyniki da³o zastosowanie
metody izochronowej Rb-Sr dla okreœlenia wieku minera-
lizacji sfalerytowej w z³o¿ach Zn-Pb w Irlandii Centralnej
(360�5 mln lat; Schneider i in.). Z kolei zastosowanie
metody paleomagnetycznej wskazuje na powstanie z³ó¿
barytu oraz Zn-Pb w Irlandii Centralnej w czasie 269�4 mln
lat (Symons i in.). Wyniki datowañ molibdenitów metod¹
Re-Os przedstawiono m.in. z Polski (Mikulski S.Z., Stein
H.J., Zimmerman A., Re-Os ages for molybdenites from
Variscan Strzegom-Sobótka granite massif, SW Poland) ze
z³o¿a Bou-Azzer w Maroku (Oberthür i in.) oraz z appala-
chijsko-kaledoñskiego orogenu Ameryki (Feely i in.).
Ponadto przedmiotem licznych badañ na SIMS (secondary
ion mass spectrometry) dla poœredniego okreœlenia czasu
mineralizacji siarczkowych w z³o¿ach hydrotermalnych s¹
minera³y zawieraj¹ce U i Pb (np. monacyt, ksenotym i/lub
branneryt, cyrkon czy tytanit). Powszechnie stosowana
metoda 40Ar/39Ar na biotytach czy hornblendach zosta³a
zastosowana z powodzeniem dla okreœlenia wieku z³otono-
œnych ¿y³ kwarcowych w Finlandii (Saalmann i in.). Zapre-
zentowano równie¿ wyniki datowania metod¹ Sm-Nd
fluorytu ze z³o¿a w NE Hiszpanii (Pique i in.). Z kolei dla
hydrotermalnych z³ó¿ z³ota Chichibu w Japonii zastosowa-
nie metody porównawczej polaryzacji magnetycznej rud z
wzorcow¹ skal¹ zmian biegunowoœci ziemskiego pola
magnetycznego przynios³o bardzo precyzyjne okreœlenie
czasu krystalizacji hematytu bêd¹cego w paragenezie ze
z³otem od 1,07 do 0,99 mln lat temu.

Kolejna 7. sesja dotyczy³a z³ó¿ porfirowych Cu-Au
oraz Cu-Mo, które tworz¹ siê na niewielkich g³êboko-
œciach w skorupie ziemskiej (1–3 km). Przedstawione
zosta³y regionalne przyk³ady formowania siê takich z³ó¿ w
ró¿norodnych œrodowiskach (np. wulkaniczno-osadowe
baseny, subwulkaniczne brekcje kominowe, czy strefowe
kompleksy plutoniczne w pod³o¿u krystalicznym). Naj-
wiêcej przyk³adów porfirowych z³ó¿ zaprezentowano z
klasycznych rejonów Azji (Tajlandia, Laos, Filipiny) i
Pacyfiku (Papua Nowa Gwinea). Nie zabrak³o równie¿ kil-

ku przyk³adów z euro-azjatyckich waryscydów (Prelimi-
nary results of geochemical and ore-microscopic studies of
Mo-Cu mineralization from the Bedkowska Valley near
Kraków, Poland autorstwa Mikulski S.Z., Markowiak M.,
Oszczepalski S.) oraz z P³w. Iberyjskiego czy z Uralu, jak
równie¿ tylko jednej prezentacji dotycz¹cej najwiêkszego
z³o¿a porfirowego Cu-Mo na œwiecie — El Teniente zloka-
lizowanego w centralnej czêœci tzw. chilijskiego pasa por-
firowego na po³udnie od Santiago (Vry i in.).

Nastêpna 8. sesja dotycz¹ca poszukiwañ oraz odkryæ
z³ó¿ rud cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem dele-
gatów. Wœród 12 prezentacji obecnie dominuj¹cymi s¹
zagadnienia zwi¹zane z poszukiwaniami niklu, miedzi
oraz z³ota. Ze wzglêdu na bardzo wysok¹ cenê niklu,
poszukiwania jego rud pierwotnych, jak i wtórnych (latery-
ty oraz saprolity) prze¿ywaj¹ aktualnie swój prawdziwy
renesans. Ciekawym odkryciem mogli pochwaliæ siê geo-
lodzy australijscy (Groves i in.), którzy w rejonie zbiegu 3
mezoproterozoicznych kratonów w zachodnim regionie
Musgrave zidentyfikowali siln¹ anomaliê glebow¹ Cu, Ni i
PGE oraz rudy laterytowe niklu w zwietrzelinie ska³
maficznych. Zintegrowane metody prospekcji za pierwot-
nymi rudami Ni-Cu-PGE zaprezentowano z klasycznego
regionu kompleksu Bushweld w Afryce Po³udniowej
(Ch. Gauert). Tego typu poszukiwania obejmowa³y m.in.
zdjêcie szlichowe, aeromagnetyczne, glebowe, litogeoche-
miczne, jak równie¿ szczegó³owe badania mineralogiczne,
tzw. „pathfinder minerals” (np. obecnoœæ Zn-spineli czy
ubogich w Ni oliwinów). Rezultaty prac prospekcyjnych
oraz archiwalnych poddawane by³y w etapie koñcowym
obróbce oprogramowaniem GIS. Szerokie wykorzystanie
ró¿norodnych danych geologicznych przez zintegrowane
cyfrowe systemy informacji s¹ obecnie powszechnie stoso-
wane przez s³u¿by geologiczne. Np. fiñska s³u¿ba geolo-
giczna stosuje techniki GIS dla poszukiwañ z³ó¿ z³ota i
innych rud metali (Nykänen i Ojala). Innym przyk³adem
stosowanych metod prospekcji w Skandynawii mog¹ byæ
wykonywane standardowo dla rejonu Pirkanmaa w
po³udniowej Finlandii mapy zawartoœci arsenu w wodach
gruntowych, które wskazuj¹c tereny anomalne identyfi-
kuj¹ jednoczeœnie potencjalne rejony wyst¹pieñ minerali-
zacji z³ota zwi¹zanych z bogat¹ formacj¹ arsenow¹.
WyraŸny wzrost prospekcji oraz inwestycji w przemys³
wydobywczy mo¿na równie¿ zaobserwowaæ w Afryce,
pomimo licznych trudnoœci natury spo³eczno-politycznej.
Na przyk³ad w Burkina Faso (Afryka Zachodnia) w budo-
wie s¹ 2 kopalnie z³ota i kopalnia cynku (A. Nare), a w Tan-
zanii przedmiotem intensywnych poszukiwañ Au s¹ regionalne
strefy œcinañ w pasie zieleñcowym Nzega (Vos i in.). Nie-
zwykle pouczaj¹cy by³ referat White i in., o odkryciu porfi-
rowego z³o¿a Cu-Au-Mo w po³udniowo-wschodniej
prowincji Yunann w Chinach. Rejon z³o¿a w Habo, pomi-
mo ¿e by³ przedmiotem wczeœniejszych prawie 40-letnich
poszukiwañ, przez d³ugi czas by³ trudny do prawid³owej
identyfikacji, poniewa¿ znajduje siê w górach oraz jest sil-
nie maskowany przez glebê i bogat¹ szatê roœlinn¹. Dopie-
ro rozpoczêta w 2002 r. wspó³praca geologów z
Yunannskiej S³u¿by Geologicznej z doœwiadczon¹ austra-
lijsk¹ firm¹ poszukiwawcz¹ i intensywne prace prospek-
cyjne przynios³y znakomite efekty w postaci
udokumentowania du¿ego porfirowego z³o¿a Cu-Au-Mo.

Sesja nr 10 (Metalogeneza z³ota) zosta³a podzielona na
2 czêœci: (a) Europa i Azja oraz (b) Ameryka i Australia.
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W sumie by³a to najwiêksza sesja, na której przedstawiono
a¿ 35 referatów i 7 posterów. Najwiêksz¹ grupê tema-
tyczn¹ stanowi³y po raz kolejny ró¿norodne zagadnienia
¿y³owych z³ó¿ z³ota zaliczanych do tzw. z³ó¿ orogenicz-
nych (Australia, Alaska, Syberia, Uzbekistan, Finlandia,
Polska), z³ó¿ epitermalnych (g³ównie z obszaru Ameryki
Po³udniowej i po 1 przyk³adzie z Filipin, S³owacji i Wysp
Salomona) oraz z³ó¿ typu Carlin (zachodnie terytorium
USA). Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nowe materia³y o
perspektywach poszukiwañ z³ó¿ z³ota w Basenie Tanami w
Zachodniej Australii oraz z obszaru Alaski. Podczas refe-
ratów przedstawiono równie¿ niektóre zagadnienia z³ó¿
z³ota oraz mineralogii z³ota z obszaru europejskich wary-
scydów. S.Z. Mikulski przedstawi³ referat pt. Comparison
of geotectonic settings and age of gold formations in the
Kaczawa Mountains (SW Poland) with those from Europe-
an Variscan belt during Carboniferous-Permian. Ponadto,
wyg³oszony zosta³ m.in. referat autorstwa H. Kuchy i J.K.
Raitha pt. Gold mineralizations in the Grewacke Zone,
Eastern Alps: T-X conditions constrained by IR microther-
mometry on tetrahedrite. Szczególn¹ uwagê zwróci³y refe-
raty nt. zwi¹zku wystêpowania z³ota z bituminami w
niektórych z³o¿ach, zaprezentowane podczas 10. sesji
(Emsbo P., Koenig A.E.) oraz 4. sesji (Rieger A.) i 11. sesji
(Williams-Jones A.E., Migdisov A.A.). S. Oszczepalski,
podobnie jak wymienieni wy¿ej badacze, zaobserwowa³
obecnoœæ mineralizacji Au-Pt-Pd w próbkach ³upku mie-
dzionoœnego zawieraj¹cych bituminy sta³e. Zagadnienie to
wymaga jednak dalszych badañ.

Podczas 11. sesji zaprezentowane zosta³y przez pol-
skich autorów (S.Z Mikulski, A. Koz³owski, S. Speczik)
najnowsze wyniki badañ inkluzji fluidalnych i w mikroob-
szarze, dotycz¹ce mineralizacji z³ota i kasyterytu w Czar-
nowie (Fluid inclusion study of gold-bearing
quartz-sulphide veins and cassiterite from the Czarnow As
deposit ore, SW Poland).

W ramach 17. sesji wyg³oszone zosta³y m.in. intere-
suj¹ce referaty nt. mineralizacji uranowej w Australii przez
2 zespo³y z udzia³em geologów polskich (W.V Bogacz, H. Ku-
cha, A. Piestrzyñski, D. Czaja). Wydzielona osobna sesja o
problematyce uranu potwierdza wzrastaj¹ce od kilku lat
zainteresowanie uranem ze wzglêdu na rosn¹ce jego zapo-
trzebowanie i wysok¹ cenê.

Podsumowuj¹c tegoroczna konferencja SGA zorgani-
zowana w Dublinie by³a jak dotychczas najwiêksz¹ pod
wzglêdem zarówno liczby uczestników, jak i zakresu pro-
blematyki naukowej konferencj¹ z³o¿ow¹ zorganizowan¹
pod patronatem SGA. Tak liczny udzia³ delegatów z ca³ego
œwiata, zarówno z oœrodków akademickich, jak i z narodo-
wych s³u¿b geologicznych oraz firm poszukiwawczo-eks-
ploatacyjnych odzwierciedla aktualne zapotrzebowanie
gospodarki œwiatowej na surowce metaliczne. Obecnie
geolodzy z³o¿owi z odpowiednim doœwiadczeniem zawo-
dowym s¹ niezwykle poszukiwani przez firmy z przemys³u
poszukiwaczo-wydobywczego. Regres w prospekcji rud

metali z lat 90-tych z ubieg³ego stulecia mamy ju¿ za sob¹,
obecnie rozpocz¹³ siê nowoczesny (cyfrowy) okres w dzie-
jach poszukiwania rud metali. Niew¹tpliwie trwa wielki
wyœcig du¿ych œwiatowych koncernów wspomaganych
przez znacz¹ce grupy kapita³owe oraz ma³e, lecz bardzo
liczne i aktywne firmy prospekcyjne o zmonopolizowanie
rynku poszczególnych metali. Na pocz¹tku XXI w. recyc-
ling metali okaza³ siê niewystarczaj¹cy dla zaspokojenia
potrzeb dynamicznie rozwijaj¹cych siê gospodarek œwiato-
wych. Trudno okreœliæ jak d³ugo potrwa okres koniunktury
na poszczególne metale. Dobre perspektywy co najmniej
kilkuletnie s¹ raczej pewne, ale szanse na dok³adne rozpo-
znanie i eksploatacjê maj¹ w pierwszej kolejnoœci g³ównie
bogate (w tym nawet ma³e z³o¿a), na których mo¿na szyb-
ko zrealizowaæ zyski.

Po konferencji odby³o siê 7 wycieczek terenowych:
1 – Iberian pyrite belt (Iberyjski pas pirytowy);
2 – Parys Mountain/Avocad (Góry Parys i Avocad);
3 – Irish Zinc-Lead (Irlandzki cynk-o³ów);
4 – N. Ireland Gold (Z³oto w pó³nocnej Irlandii);
5 – Historic Mines Sites, Ireland (Miejsca dawnej eks-

ploatacji rud, Irlandia);
6 – Fennoscandinavia (Fennoskandynawia);
7 – Southern Poland (Polska Po³udniowa).
Umo¿liwi³y one wizytacjê wielu z³ó¿ Cu, Pb, Zn, Au i in.

Wycieczka geologiczna po po³udniowej Polsce odby³a siê
w terminie od 24 do 30 sierpnia 2007. W sk³ad jej komitetu
organizacyjnego wchodzili: D. Leach (US Geological
Survey, Denver), M. Sass-Gustkiewicz i A. Piestrzyñski
(AGH) oraz S. Oszczepalski i S.Z. Mikulski (PIG). Jeszcze
przed konferencj¹ przygotowany i wydrukowany zosta³
przewodnik geologiczny po wycieczce pod redakcj¹ M. Sass-
Gustkiewicz i Z. Saw³owicza, który zawiera 106 stron tek-
stu wraz z licznymi barwnymi figurami, tabelami i spisami
cytowanej literatury. Sk³ada siê on z 2 czêœci:

Part I — Fore-Sudetic Cu-Ag deposits — zawiera 2
rozdzia³y. Pierwszy z nich, The sediment-hosted
copper-silver deposits in the Lubin-G³ogów mining district
(Poland), jest autorstwa: J. Pieczonki, A. Piestrzyñskiego i
Z. Saw³owicza, a wspó³autorem drugiego z nich, Cores,
open pit mines and outcrops in the Lower Silesia, s¹ S. Oszcze-
palski i S. Z. Mikulski;

Part II — Upper Silesian Zn-Pb Deposits — zredago-
wa³ zespó³: D. Leach, M. Paszkowski, J. Szulc, M. Sass-
Gustkiewicz, W. Cieœlik, M. Szuwarzyñski.

W trakcie wycieczki po Dolnym Œl¹sku uczestnicy
mieli mo¿liwoœæ wizytacji 2 kopalñ miedzi: Polkowice i
Rudna, 2 ods³oniêæ terenowych: Nowy Koœció³ (nieczynna
odkrywkowa kopalnia miedzi) i Wielis³aw (ods³oniêcie
porfirów permskich) oraz rdzeni wiertniczych serii mie-
dzionoœnej z otworów dokumentuj¹cych z³o¿e Lubin-Sie-
roszowice: S-2, S-205 i S-355 w Magazynie Rdzeni
Wiertniczych PIG w Micha³owie.

Stanis³aw Z. Mikulski & S³awomir Oszczepalski
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