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Na pocz¹tku wrzeœnia ub. roku odby³y siê w Polsce
Miêdzynarodowe Warsztaty Terenowe Trias po³udniowej
Polski (International Workshop on the Triassic of Southern
Poland). By³a to ju¿ czwarta tego typu impreza organizo-
wana przez geologów tworz¹cych grupê robocz¹
Pan-European Correlation of the Epicontinental Triassic.
Po udanych spotkaniach w Anglii w 2004 r., Niemczech w
2005 r. oraz we Francji w 2006 r. przysz³a kolej na prezen-
tacjê triasu po³udniowej Polski. Warsztaty zosta³y zorga-
nizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa
Geologicznego przez dr. hab. J. Szulca (UJ), dr Annê Becker
(PIG, Warszawa) oraz mgr M. Kuletê (PIG, Kielce), z fi-
nansowym wsparciem MNiSzW oraz PIG. Dla uczestni-
ków warsztatów wydano specjalny przewodnik, prezen-
tuj¹cy najnowsz¹ wiedzê na temat triasu po³udniowej
Polski, wyró¿niaj¹cy siê piêkn¹ i barwn¹ szat¹ graficzn¹
(Szulc & Becker (red.), 2007).

Pierwsza czêœæ konferencji by³a poœwiêcona wszech-
stronnym zagadnieniom triasu na Górnym Œl¹sku. Uczest-
nicy w ci¹gu czterech dni zapoznali siê z kilkunastoma
ods³oniêciami, g³ównie wapienia muszlowego, ale równie¿
retu i kajpru tego rejonu. Zaprezentowano m.in. takie rary-
tasy jak rafy g¹bkowo-koralowcowe dolnego wapienia
muszlowego w Strzelcach Opolskich, sejsmity w dolnych
warstwach gogoliñskich w ¯yglinie czy s³ynne stanowisko
krêgowców póŸnotriasowych w Krasiejowie. Fachowe
prowadzenie w œwietnie przygotowanych ods³oniêciach

zapewni³a kadra Uniwersytetu Jagielloñskiego, wspomaga-
na w kwestiach faunistycznych i biostratygraficznych
przez H. Hagdorna (Muschelkalkmuseum Ingelfingen).

W drugiej czêœci konferencji uczestnicy przenieœli siê z
bazy w eleganckim hotelu w Kamieniu Œl¹skim do Ame-
liówki k. Kielc, aby zapoznaæ siê z osadami dolnego triasu
regionu œwiêtokrzyskiego. Tu merytoryczne prowadzenie
przejê³a kadra Pañstwowego Instytutu Geologicznego,
wspomagana przez specjalistów w dziedzinie ichnofauny
krêgowców, takich jak G. NiedŸwiedzki (Uniwersytet War-
szawski) oraz T. Ptaszyñski. W dwudniowym programie
znalaz³y siê ods³oniêcia od najni¿szego pstrego piaskowca
(Zache³mie) poprzez wydmy w Tumlinie po granicê pstre-
go piaskowca i wapienia muszlowego w Witulinie. Zapre-
zentowano równie¿ jedn¹ z najbogatszych kolekcji
ichnofauny dolnego triasu, pochodz¹c¹ z ods³oniêcia w
Wiórach, a zgromadzon¹ obecnie w Muzeum Wielkiego

Pieca w Starachowicach.
Mimo, i¿ pogoda nie

dopisa³a, uczestnicy konfe-
rencji nie rezygnowali z roz-
licznych dyskusji w terenie,
które kontynuowane by³y w
trakcie spontanicznych wie-
czornych rozmów. Szczegól-
nie cennym rysem spotkania
by³o umo¿liwienie m³odym
adeptom geologii Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego oraz
Uniwersytetu Œl¹skiego przed-
stawienia wyników swoich
badañ bezpoœrednio w tere-
nie przed miêdzynarodowym
gremium. W warsztatach
wziê³o udzia³ ok. 30 uczest-
ników z Polski, Niemiec,
Francji i Wêgier (ryc. 1).
Terenowy i kameralny kli-
mat konferencji sprzyja³
nawi¹zywaniu i zacieœnianiu
kontaktów, jak i wytworze-
niu bardzo sympatycznej,
przyjacielskiej atmosfery.
Uczestnicy opuœcili warszta-

ty bogatsi o wiedzê doty- cz¹c¹ wykszta³cenia triasu
po³udniowej Polski, jak i o kompendium wiedzy na temat
polskiego basenu triasowego, zawartej w starannie przygo-
towanym przewodniku tere- nowym.

Pi¹te spotkanie grupy roboczej odbêdzie siê jesieni¹ br.
na Wêgrzech, a jego organizacji podj¹³ siê dr Ákos Török z
Budapest University of Technology and Economics.
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Ryc. 1. Uczestnicy warsztatów w Muzeum Wielkiego Pieca w Starachowicach. Fot. H. Hagdorn
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