
XV Spotkanie Asocjacji Europejskich Towarzystw Geologicznych — MAEGS

Zasoby naturalne a polityka ogólna: badania naukowe, zarz¹dzanie, œrodowisko

Tallin, Estonia, 16–20.09.2007

W dniach 16–20.09.2007 r. w Tallinie w Estonii odby³o
siê kolejne ju¿ 15. Spotkanie Asocjacji Europejskich Towa-
rzystw Geologicznych — MAEGS. Spotkania takie s¹
organizowane co dwa lata w krajach zrzeszonych w asocja-
cji. Tegoroczne, zatytu³owane Zasoby naturalne a polityka
ogólna: badania naukowe, zarz¹dzanie, œrodowisko (Geo-
resources and public policy: research, management, envi-
ronment), by³o poœwiêcone g³ównie problematyce szeroko
pojêtej gospodarki z³o¿ami kopalin i jej aspektom œrodowi-
skowym. Konferencjê wspó³organizowa³y Ministerstwo
Œrodowiska Estonii i Uniwersytet w Tallinie.

W spotkaniu w Tallinie wziê³o udzia³ oko³o 80 uczest-
ników, wyg³oszono ogó³em 40 referatów i zaprezentowano
16 posterów. Obrady przebiega³y w ramach oœmiu bloków
tematycznych (dziewiêæ sesji).

Pierwszy dzieñ przeznaczono na ogólne zagadnienia
zwi¹zane z trwa³oœci¹ zasobów kopalin w skali europej-
skiej i globalnej oraz tendencjom wystêpuj¹cym w poszu-
kiwaniach z³ó¿ i ich zagospodarowaniu w warunkach
zrównowa¿onego rozwoju.

Estoñscy gospodarze przedstawili problematykê z³ó¿
³upków bitumicznych, co przybli¿y³o uczestnikom konfe-
rencji ten typ z³ó¿ i stanowi³o znakomit¹ podstawê pokon-
ferencyjnej wycieczki terenowej. Kolejne referaty by³y
poœwiêcone zagadnieniom kopalin palnych (wêgiel, torf,
wêglowodory), które by³y rozpatrywane zarówno w kontekœ-
cie poszukiwawczo-wydobywczym, jak i rewitalizacji
obszarów pogórniczych.

Du¿y blok tematyczny obejmowa³ na MAEGS proble-
my ochrony œrodowiska naturalnego. Zaprezentowano
wyniki badañ wód podziemnych i gleb pod k¹tem zanie-
czyszczenia metalami ciê¿kimi (arsenem w Finlandii i na
Wêgrzech, antymonem na S³owacji, niklem, miedzi¹,
chromem i o³owiem w Rumunii). Kilka wyst¹pieñ w
ramach 7. sesji dotyczy³o zagro¿eñ naturalnych (osuwiska,
promieniowanie, emisja dwutlenku wêgla).

Spotkanie zakoñczy³y prezentacje ska³ jako surowca
budowlanego, zarówno w odniesieniu do procesów natu-
ralnych (wietrzenie), jak i u¿ytkowania.

Polskie œrodowisko geologiczne reprezentowali pra-
cownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego: Katarzy-
na Jarmo³owicz-Szulc (Warszawa), Barbara Radwanek-
B¹k (Oddzia³ Karpacki PIG, Kraków), zarazem oficjalny
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Geologicznego i
Wies³aw Trela (Oddzia³ Œwiêtokrzyski PIG, Kielce).
Zaprezentowano 3 referaty i 2 postery:

� Uwagi o zarz¹dzaniu i wspó³pracy celem prowadze-
nia aktywnych dzia³añ naukowych w zakresie œrodo-
wiska (Remarks on management and networking for
the active research in the environmental field) —
K. Jarmo³owicz-Szulc, referat, 1. sesja;

� Wybrane zagadnienia zrównowa¿onej gospodarki
surowcami mineralnymi Polski (Some problems of
sustainable management of mineral resources in
Poland) — B. Radwanek-B¹k, referat, 2. sesja;

� Badania inkluzji fluidalnych w poszukiwaniach
wêglowodorów w rejonie morskim i w górach —
obszar ba³tycki i karpacki (Fluid inclusion studies in
search for hydrocarbons in marine and mountain
regions — the Baltic Sea and Carpathian cases) —
K. Jarmo³owicz-Szulc, referat, 5. sesja;

� Fosforyty œrodkowego/górnego ordowiku w jednost-
ce ³ysogorskiej (Polska centralna) — wynik podnie-
sienia poziomu morza (The Middle/Upper Ordovi-

cian phosphorites in the £ysogóry Unit (central

Poland) — response to sea-level rise ) — W. Trela,
poster;

� Centrum Doskona³oœci Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego (PGI Centre of Excellence) — K. Jar-
mo³owicz-Szulc, poster.

Abstrakty wyst¹pieñ zosta³y wydane w tomie mate-
ria³ów. Ponadto uczestnicy otrzymali piêkne wydanie
ksi¹¿ki Baltic Klint in northern Estonia as a symbol of
Estonian nature (Kalle Suuroja, 2006, Tallinn) oraz egzem-
plarz Estonian Journal of Earth sciences, 2007, vol. 56, No 3.

Obrady MAEGS zakoñczy³y siê przyznaniem i wrê-
czeniem pierwszego medalu Percivala Allena dr. Jensowi
Beck-Plattenowi z Niemiec.

Po konferencji odby³y siê dwie wycieczki terenowe
poœwiêcone geologii i potencja³owi surowcowemu pó³noc-
nej i zachodniej Estonii. Wziê³o w nich udzia³ 48 uczestni-
ków. Pierwszego i drugiego dnia zaprezentowano w terenie
ordowickie wapienie w rejonie Tallina. W pierwszym dniu
uczestnicy odwiedzili kamienio³om wapieni Väo, le¿¹cy
na wschód od Tallina, zaœ w drugim — kamienio³om Vasa-
lemma, le¿¹cy na po³udnie od Tallina.

Eksploatacja ordowickich wapieni jako materia³u
budowlanego ma w pó³nocnej Estonii wielowiekowe tra-
dycje, siêgaj¹ce co najmniej XIII stulecia. Jest to efektem
kilku czynników: bardzo dobrych parametrów technicz-
nych i jakoœciowych kopaliny (blocznoœæ, trwa³oœæ, wyso-
ka czystoœæ), dogodnych warunków geologiczno-górniczych
(rozleg³oœæ z³ó¿, niewielki nadk³ad) oraz lokalizacji w
pobli¿u najwiêkszego miasta kraju — Tallina. Kamie-
nio³omy dzia³aj¹ w ci¹g³ym pasie odkrywek ska³ ordowiku
œrodkowego o œredniej mi¹¿szoœci od 8 do 8,6 m. Z wy-
dzielonych przez Estoñczyków 58 pok³adów, oko³o czter-
dziestu jest doskonale eksponowanych w z³o¿u Väo. Uczest-
nicy wycieczki zapoznali siê tu z rodzajem i struktur¹
wydobywanego wapienia. Jest to ska³a jasnoszara, œrednio-
lub grubo³awicowa, zawieraj¹ca liczne bioklasty,
powierzchnie nieci¹g³oœci, partie zdolomityzowane i spi-
rytyzowane. Wapienie ze z³o¿a Väo maj¹ dobr¹ jakoœæ i
oryginalne w³aœciwoœci fizyko-mechaniczne, co sprawia,
¿e s¹ wartoœciowym surowcem naturalnym. Bardzo istot-
nym elementem budowy geologicznej Estonii, a zarazem
wa¿nym estoñskim surowcem palnym s¹ górnoordowickie
³upki roponoœne. Dalsza czêœæ wycieczki by³a poœwiêcona
zapoznaniu siê z ich problematyk¹. Eksploatacja tych ska³
odbywa siê zarówno metod¹ odkrywkow¹, jak i pod-
ziemn¹. Podczas wycieczki zwiedzono kopalniê odkryw-
kow¹ Aidu, która znajduje siê w œrodkowej czêœci estoñskiego
z³o¿a ³upków. Warstw¹ wydobywan¹ przemys³owo od 1974 r.
s¹ tu pok³ady kukersytu indeksowane jako A-F1 . Pozyski-
wany odkrywkowo materia³ s³u¿y do przeróbki termicznej,
produkcji cementu i jest u¿ywany w elektrowniach.

Kolejnym punktem wycieczki by³o zwiedzenie kopalni
podziemnej Kohta, bêd¹cej obecnie muzeum górniczym.
Eksploatacjê kukersytu prowadzono do g³êbokoœci 70 m.
W ci¹gu 64 lat dzia³ania kopalni wydobyto ponad 48 tysiê-
cy ton ³upka roponoœnego, co wystarcza do pokrycia
14-letniego zapotrzebowania Estonii na energiê elek-
tryczn¹. Zwiedzaj¹cy mieli mo¿noœæ poznania metodyki
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wydobycia, obejrzenia w ruchu maszyn górniczych, jak te¿
przede wszystkim — zapoznania siê z samym z³o¿em.

Ostatnim punktem pierwszej wycieczki terenowej
by³o, pomimo niesprzyjaj¹cej aury, wybrze¿e Ba³tyku —
s³ynny estoñski klint. Najwy¿szy w Estonii wodospad
Valaste spada tu z krawêdzi p³askowy¿u Saka na wysoko-
œci 54 m n.p.m. W œcianie klifu Tonika Klint o wysokoœci
35 m ods³aniaj¹ siê wielobarwne warstwy ska³ kambryj-
sko-ordowickich, z których zbudowany jest obszar Estonii.
Jest to doskona³y przekrój geologiczny i obejrzenie go mia³o
dla uczestników MAEGS XV wartoœæ zarówno naukow¹,
jak i estetyczno-poznawcz¹.

Program drugiego dnia obejmowa³ wizytê w kolejnym
kamienio³omie wapieni ordowickich Vasalemma oraz
zapoznanie siê z uwarunkowaniami odkrywkowej eksploa-
tacji z³ó¿ torfu na przyk³adzie z³o¿a Lavassaare, po³o¿one-
go w po³udniowo-zachodniej czêœci Estonii, kilkanaœcie
kilometrów od miasta Parnu.

W trakcie zwiedzania kamienio³omu Vasalemma
uczestnicy wycieczki poznali budowê geologiczn¹ z³o¿a
oraz zapoznali siê z aktualnymi metodami zagospodarowa-
nia i urabiania ró¿nych jego czêœci (selektywna eksploata-
cja), umo¿liwiaj¹cymi wielosurowcowe wykorzystanie
kopaliny, jak te¿ z uwarunkowaniami dotycz¹cymi ochro-
ny œrodowiska naturalnego i dzia³aniami proekologiczny-
mi przedsiêbiorcy. Uczestnicy wycieczki z aplauzem
przyjêli mo¿liwoœæ samodzielnego pozyskania okazów
bogatej fauny (g³ównie ramienionogi, korale i g¹bki), która

w du¿ym nagromadzeniu wystêpuje w nale¿¹cej do z³o¿a
biohermie.

Drugim punktem wycieczki by³o zapoznanie siê z eko-
systemami torfowisk na przyk³adzie fragmentu rozleg³ego
(powierzchnia 6540 ha) systemu torfowisk Tuhu, z którego
ponad po³owa jest objêta ochron¹. Wœród krajów europej-
skich Estonia zajmuje I miejsce pod wzglêdem liczby tor-
fowisk. Obejmuj¹ one ponad 22% powierzchni kraju.
Bilansowe zasoby torfu wynosz¹ ponad 627 mln t. Obecnie
eksploatacja odbywa siê w 77 z³o¿ach, a surowiec wyko-
rzystuje siê do celów energetycznych i rolniczych (ogrod-
nictwo). Intensywna i rozleg³a odkrywkowa eksploatacja
torfu powoduje silne, negatywne oddzia³ywania na œrodo-
wisko naturalne, w szczególnoœci zagra¿a zachowaniu
naturalnej równowagi ekosystemów torfowisk oraz
wp³ywa na re¿im wód podziemnych. Uczestnicy wycieczki
odwiedzili jedno z najwiêkszych estoñskich z³ó¿ torfu
Lavassaare, gdzie zapoznali siê z metodami eksploatacji tej
kopaliny oraz problematyk¹ jej oddzia³ywania na œrodowi-
sko przyrodnicze. Pojêcie o skali eksploatacji daj¹ cyfry:
np. obszar górniczy z³o¿a Lavassaare przekracza 3400 ha,
z czego na 178 ha zakoñczono ju¿ wydobycie i prowadzona
jest rekultywacja i rewitalizacja terenu.

Konferencja MAEGS XV by³a bardzo wa¿nym spotka-
niem œrodowiska geologów.

Katarzyna Jarmo³owicz-Szulc & Barbara Radwanek-B¹k
Serwis fotograficzny na str. 83

Miêdzynarodowy Rok Planety Ziemia

Idea proklamowania Miêdzynarodowego Roku Planety
Ziemia — IYPE (International Year of Planet Earth), na
wzór pamiêtnych miêdzynarodowych lat geofizycznych,
które tak o¿ywi³y zainteresowanie fizyk¹ globalnych zja-
wisk przyrodniczych i da³y nowy impuls wielu dziedzinom
badañ (miêdzy innymi polarnym), narodzi³a siê w 2004
roku na 32. Miêdzynarodowym Kongresie Geologicznym
we Florencji. Po swego rodzaju falstarcie, którym by³o zbyt
szybkie nadanie tego wyj¹tkowego miana rokowi 2006,
organizatorzy przedsiêwziêcia — Miêdzynarodowa Unia
Nauk Geologicznych (IUGS) oraz UNESCO, dzia³aj¹ce
pod egid¹ ONZ, przygotowa³y siê tym razem staranniej i
proklamowa³y Miêdzynarodowym Rokiem Planety Zie-
mia rok 2008. Przedsiêwziêcie bêdzie mia³o nieco d³u¿sze
ramy czasowe ni¿ tylko ten jeden rok kalendarzowy —
wydarzenia i dzia³ania zaplanowano na lata 2007–2009.

G³ównym celem IYPE bêdzie pokazanie wzajemnych
relacji pomiêdzy dzia³alnoœci¹ cz³owieka a œrodowiskiem
naszej planety. Chodzi o uœwiadomienie spo³eczeñstwu, ¿e
kontynenty, oceany i atmosfera Ziemi stanowi¹ jeden sprzê-
¿ony system wzajemnych procesów fizycznych, chemicz-
nych i biologicznych oraz przypomnienie, ¿e rozwój
cz³owieka zale¿y od wody, surowców mineralnych oraz
Ÿróde³ energii, a jednoczeœnie wymaga zachowania
zdrowej planety z bezpiecznym œrodowiskiem, czyst¹
wod¹ i atmosfer¹. Efektem dzia³añ naukowych, edukacyj-

nych i lobbingowych ma byæ zwiêkszenie zainteresowania
naukami o Ziemi spo³eczeñstw i rz¹dów, a tak¿e zwrócenie
ich uwagi na znaczenie tych nauk dla jakoœci ¿ycia. Konse-
kwencj¹ tego powinno byæ zwiêkszenie œrodków na pro-
wadzenie badañ naukowych.

Organizacyjnie przedsiêwziêcie jest zarz¹dzane przez
korporacjê (non profit) International Year of Planet Earth
Inc., której goœciny udzieli³a norweska s³u¿ba geologiczna
NGU w Trondheim. Korporacja sk³ada siê z dwóch cia³:
zarz¹du, którego przewodnicz¹cym jest Larry Woodfork
oraz sekretariatu kierowanego przez dyrektora Eduardo de
Muldera. Przy zarz¹dzie s¹ afiliowani partnerzy, sponsorzy
oraz komitety narodowe. Obecnie jest 55 komitetów naro-
dowych, w listopadzie do³¹czy³a Tajlandia. Polska równie¿
ma swój komitet narodowy, jego przewodnicz¹cym jest
prof. dr hab. Tadeusz Peryt, dyrektor Pañstwowego Insty-
tutu Geologicznego.

Logo Planeta Ziemia, które ozdabia ok³adkê tego numeru
Przegl¹du Geologicznego, bêdzie siê pojawiaæ równie¿ w
nastêpnych numerach, akcentuj¹c udzia³ polskiej spo³ecz-
noœci geologicznej w tym wielkim przedsiêwziêciu pro-
muj¹cym nauki o Ziemi.

Wiêcej o IYPE mo¿na przeczytaæ na stronie g³ównej PIG:
http//www.pgi.gov.pl oraz na stronie internetowej IYPE:
http://yearofplanetearth.org/index.html.

Miros³aw Rutkowski
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Ryc. 2. Naturalny przekrój geologiczny. Wodospad Valaste. Fot.
K. Jarmo³owicz-Szulc

Ryc. 5. Okaza³e fragmenty koralowców znalezione w kamienio-
³omie Vasalemma. Fot. B. Radwanek-B¹k

Ryc. 1. Maszyny urabiaj¹ce z³o¿e torfu Lavassaare. Fot. B. Radwa-
nek-B¹k

Ryc. 4. Ordowicki ³upek roponoœny — kukersyt. Kopalnia Kohta.
Fot. K. Jarmo³owicz-Szulc

Ryc. 3. Dwudzielny pok³ad kukersytu w kopani Aidu. W czêœci
œrodkowej widoczna warstwa wapieni. Fot. K. Jarmo³owicz-Szulc
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