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W Chinach w dniach 27–30.06.2007 r.
odby³o siê kolejne spotkanie badaczy ordowiku i
syluru w ramach X Miêdzynarodowego Sympo-
zjum Systemu Ordowickiego, III Miêdzynaro-
dowego Sympozjum Systemu Sylurskiego oraz
spotkania grupy roboczej IGCP 503. Miejscem
spotkania by³ Instytut Geologii i Paleontologii
Chiñskiej Akademii Nauk w Nankinie.

W sympozjum wziê³o udzia³ ponad 100
naukowców z 20 krajów. Polskê reprezentowa³y
3 osoby, autorzy niniejszego artyku³u (ryc. 1).
Konferencji przewodniczyli Chen Xu, przewod-
nicz¹cy ISOS — Miêdzynarodowej Subkomisji
Stratygraficznej Ordowiku (International Sub-
commission on Ordovician Stratigraphy), Rong
Jiayu, przewodnicz¹cy ISSS — Miêdzynarodo-
wej Subkomisji Stratygraficznej Syluru (Inter-
national Subcommission on Silurian Stratigraphy)
oraz Thomas Servais, przewodnicz¹cy IGCP 503.

Pierwszy dzieñ rozpocz¹³ siê od uroczystych
powitañ, które wyg³osili Chen Xu, Stan Finney
— przewodnicz¹cy ICS — Miêdzynarodowej
Komisji Stratygraficznej (International Com-
mission on Stratigraphy) oraz Thomas Servais.
Sponsorami sympozjum byli: Chiñska Akade-
mia Nauk (CAS — Chinese Academy of Scien-
ces), Pañstwowa Fundacja Nauk Przyrodniczych
(NSFC — National Natural Science Foundation
of China), Stowarzyszenie Nauki i Technologii
Jiangsu (JAST — Jiangsu Association for Scien-
ce and Technology) oraz IGCP 503 Project.

Miêdzynarodowe Sympozjum Systemu
Ordowickiego i Sylurskiego by³o najwa¿niejszym spotka-
niem badaczy starszego paleozoiku w 2007 r. Pozwoli³o
ono na bezpoœredni¹ konfrontacjê najnowszych wyników
badañ.

W ci¹gu trzech dni odby³o siê 12 sesji naukowych, pod-
czas których wyg³oszono 68 referatów oraz przedstawiono
kilkadziesi¹t posterów. Zaprezentowane zosta³y najnowsze
rezultaty badañ osadów ordowiku i syluru. Tematyka sesji
naukowych obejmowa³a zagadnienia z zakresu paleontolo-
gii, stratygrafii i geochemii utworów ordowiku i syluru.
Przewa¿a³y referaty poœwiêcone zagadnieniom stratygra-
ficznym oraz zmianom poziomu morza, w tym stratygrafii
sekwencyjnej. Osobn¹, istotn¹ grupê tworzy³y odczyty,
w których przedstawiano wyniki badañ geochemicznych
osadów ordowiku i syluru, ich interpretacjê œrodowiskow¹
i zwi¹zek ze zmianami poziomu morza. Wyniki te zosta³y
opublikowane w formie artyku³ów w specjalnym wydaniu
Acta Palaeontologica Sinica, 46.

W trakcie sympozjum odby³o siê równie¿ kilka spot-
kañ, m.in. ISOS i ISSS. Badacze graptolitów omówili stan
zaawansowania nowej edycji Treatise poœwiêconej tej gru-
pie skamienia³oœci.

Podczas obrad uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zapoznania
siê z eksponatami Muzeum Paleontologicznego Instytutu
Paleontologii i Geologii w Nankinie. W g³ównym holu

centrum konferencyjnego znajdowa³a siê wystawa naj-
nowszych wydawnictw ksi¹¿kowych oraz periodyków z
dziedziny paleontologii, geologii i nauk pokrewnych,
dotycz¹cych ordowiku i syluru.

Sesje naukowe by³y poprzedzone piêciodniow¹
wycieczk¹ terenow¹ (22–26.06), podczas której organiza-
torzy prezentowali klastyczne i wêglanowe profile ordowi-
ku prowincji Zhejiang i Jiangxi po³udniowo-wschodnich
Chin oraz zwi¹zane z nimi zagadnienia stratygraficzne i
sedymentologiczne. Pierwszy dzieñ wycieczki poœwiêco-
no osadom górnego tremadoku i darriwilu, reprezentowa-
nym przez wapienie i czarne ³upki z licznymi graptolitami.
Nastêpnie uczestnicy mogli siê zapoznaæ z wêglanami
rafowymi i mu³owcami górnego ordowiku. Kolejny dzieñ
by³ poœwiêcony wizycie w GeoParku Changshan, gdzie w
profilu Huangnitang znajduje siê stratotyp piêtra i dolnej
granicy darriwilu, reprezentowanego przez czarne ³upki z
licznymi graptolitami (ryc. 2). Podczas kolejnych dni
wycieczki przedstawiono profile osadów z pogranicza
ordowiku i syluru, w tym turbidytowe osady hirnantu oraz
³upkowe osady najwy¿szego ordowiku i najni¿szego sylu-
ru z graptolitami.

W trakcie wycieczki pokonferencyjnej, która odby³a
siê w dniach 1–8.07, uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zapozna-
nia siê z zagadnieniami stratygrafii i paleontologii ordowi-
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Ryc. 1. Uczestnicy sympozjum w sali konferencyjnej Instytutu Geologii i
Paleontologii Chiñskiej Akademii Nauk w Nankinie. Od lewej: Anna
Koz³owska (Instytut Paleobiologii PAN), Wies³aw Trela (PIG), Teresa
Podhalañska (PIG). Fot. T. Podhalañska

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE



ku i dolnego syluru platformy Yangtze. Na tym rozleg³ym,
niezwykle malowniczym obszarze po³udniowych Chin
(ryc. 3), uwa¿anym za klasyczny region badañ ordowiku i
syluru, znajduj¹ siê stratotypowe profile z bardzo liczn¹ i
dobrze zachowan¹ faun¹. Podczas wycieczki dokonano
ods³oniêcia pomnika upamiêtniaj¹cego nadanie profilowi
Wangjiwan North rangi stratotypu piêtra i dolnej granicy
hirnantu (GSSP — Global Stratotype Section and Point).
Uroczystoœci tej dokonano w obecnoœci przedstawicieli
Miêdzynarodowej Komisji Stratygraficznej (ICS), Miê-
dzynarodowej Subkomisji Stratygraficznej Ordowiku
(ISOS) i lokalnych w³adz.

Organizacja sympozjum w po³udniowo-wschodnich
Chinach pozwoli³a zapoznaæ siê tak¿e z chiñsk¹ kultur¹,
zabytkami architektury, urokami chiñskiej prowincji,
piêknem i ró¿norodnoœci¹ krajobrazu oraz przyjaznym i
goœcinnym spo³eczeñstwem, które przynajmniej w wiel-
kich miastach, staje siê coraz bardziej „europejskie”.

Nastêpne spotkanie w ramach sympozjum ordowickie-
go i sylurskiego odbêdzie siê w 2011 r.

Anna Koz³owska, Teresa Podhalañska & Wies³aw Trela
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Ryc. 2. Profil Huangnitang na terenie geoparku Changshan w pro-

wincji Zhejiang; stratotyp piêtra darriwil ordowiku œrodkowego

(GSSP). Fot. T. Podhalañska

Ryc. 3. Sp³yw rzek¹ Jangcy podczas wycieczki pokongresowej;

uczestnicy mieli mo¿liwoœæ poznaæ stratygrafiê i paleontologiê

ordowiku i syluru w standardowych profilach platformy Jangcy.

Fot. A. Koz³owska
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