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cia, 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 wysokoœci 54 m n.p.m. W œcianie klifu Tonika Klint o wysokoœci
35 m ods³aniaj¹ siê wielobarwne warstwy ska³ kambryjsko-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 eksploatacji z³ó¿ torfu na przyk³adzie z³o¿a Lavassaare, po³o¿onego 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 zagospodarowania i urabiania ró¿nych jego czêœci (selektywna eksploatacja), umo¿liwiaj¹cymi wielosurowcowe wykorzystanie
kopaliny, jak te¿ z uwarunkowaniami dotycz¹cymi ochrony œrodowiska naturalnego i dzia³aniami proekologicznymi 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 ekosystemami torfowisk na przyk³adzie fragmentu rozleg³ego
(powierzchnia 6540 ha) systemu torfowisk Tuhu, z którego
ponad po³owa jest objêta ochron¹. Wœród krajów europejskich Estonia zajmuje I miejsce pod wzglêdem liczby torfowisk. Obejmuj¹ one ponad 22% powierzchni kraju.
Bilansowe zasoby torfu wynosz¹ ponad 627 mln t. Obecnie
eksploatacja odbywa siê w 77 z³o¿ach, a surowiec wykorzystuje siê do celów energetycznych i rolniczych (ogrodnictwo). Intensywna i rozleg³a odkrywkowa eksploatacja
torfu powoduje silne, negatywne oddzia³ywania na œrodowisko 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 œrodowisko 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 spotkaniem œrodowiska geologów.
Katarzyna Jarmo³owicz-Szulc & Barbara Radwanek-B¹k
Serwis fotograficzny na str. 83

KRONIKA
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 zjawisk 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 Ziemia 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, chemicznych 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, edukacyjnych i
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lobbingowych ma byæ zwiêkszenie zainteresowania
naukami o Ziemi spo³eczeñstw i rz¹dów, a tak¿e zwrócenie
ich uwagi na znaczenie tych nauk dla jakoœci ¿ycia. Konsekwencj¹ tego powinno byæ zwiêkszenie œrodków na prowadzenie 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 narodowych, w listopadzie do³¹czy³a Tajlandia. Polska równie¿
ma swój komitet narodowy, jego przewodnicz¹cym jest
prof. dr hab. Tadeusz Peryt, dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
Logo Planeta Ziemia, które ozdabia ok³adkê tego numeru
Przegl¹du Geologicznego, bêdzie siê pojawiaæ równie¿ w
nastêpnych numerach, akcentuj¹c udzia³ polskiej spo³ecznoœci geologicznej w tym wielkim przedsiêwziêciu promuj¹cym 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

