
XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG
Œwiêta Katarzyna pod £ysic¹, 10–13.09.2007

Pod has³em Granice Paleonto-
logii w dniach 10–13 wrzeœnia 2007 r.
w goœcinnych Górach Œwiêtokrzy-
skich odby³o siê dwudzieste, jubile-
uszowe spotkanie Sekcji Paleon-
tologicznej Polskiego Towarzystwa
Geologicznego. Organizatorem spo-
tkania by³ oœrodek warszawski,

obejmuj¹cy pracowników takich instytucji jak: Wydzia³ Geo-
logii Uniwersytetu Warszawskiego, Pañstwowy Instytut
Geologiczny, Instytut Paleobiologii PAN i Muzeum Ziemi
PAN. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczy³ prof.
Stanis³aw Skompski.

U stóp £ysicy, w Œwiêtej Katarzynie, zgromadzi³o siê
72 paleontologów, paleobiologów i biostratygrafów, repre-
zentuj¹cych 17 instytucji naukowych, dydaktycznych i prze-
mys³owych.

Konferencja sk³ada³a siê z dwóch czêœci: referatowej
(10 i 11 wrzeœnia) i terenowej (12 i 13 wrzeœnia). Pierw-
szym punktem programu by³o zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Sekcji Paleontologicznej PTG, na którym
uczciliœmy pamiêæ zmar³ej w 2006 r. prof. Teresy Wisz-
niowskiej z Uniwersytetu Wroc³awskiego, by³ej przewod-
nicz¹cej sekcji. Podjêliœmy równie¿ uchwa³ê o wysto-
sowaniu listu okolicznoœciowego na rêce prof. Gertrudy
Biernat (Instytut Paleobiologii PAN), pierwszej przewod-
nicz¹cej sekcji. Podpisali siê pod nim wszyscy uczestnicy
konferencji. Podczas zebrania dyskutowano o nazwie sek-
cji. Nazwa — Sekcja Paleontologów i Biostratygrafów
PTG — zaproponowana przez prof. Jerzego Fedorowskie-
go w 2002 r. na XVIII Konferencji Naukowej Paleontologów
w Poznaniu, nigdy w sposób oficjalny nie zosta³a zg³oszo-
na do Zarz¹du G³ównego PTG. Przeprowadzono g³osowa-
nie jawne, podczas którego jednomyœlnie ustalono
utrzymanie nazwy Sekcja Paleontologiczna. Wybrane rów-
nie¿ w jawnym g³osowaniu nowe w³adze sekcji (dr Barbara
Studencka — przewodnicz¹ca, dr Anna ¯yliñska — sekre-
tarz) zobowi¹za³y siê do sporz¹dzenia internetowej listy osób
czynnie zajmuj¹cych siê paleontologi¹ (szczegó³y na koñcu
tekstu).

W czêœci referatowej przedstawiono cztery referaty
plenarne, wyg³oszone przez zaproszonych goœci. Profesor
Micha³ Szulczewski (Wydzia³ Geologii UW) wyg³osi³
referat pt. Konodonty jako narzêdzie stratygrafii w dyna-
micznych systemach depozycji. Przedstawi³ w nim odmien-
ny od tradycyjnego sposób interpretacji wymieszanych
faun kondontowych z dewonu i karbonu Europy. Profesor
Jaros³aw Stolarski (Instytut Paleobiologii PAN) omawiaj¹c
problem Od atomu do atolu czyli o hierarchicznej struktu-
rze szkieletu koralowców siêgn¹³ do istoty mineralizacji
szkieletów koralowców, wnikaj¹c obserwacjami a¿ do ska-
li nanostruktur. Profesor Jerzy Trammer (Wydzia³ Geologii
UW) w referacie pt. Ewolucja regu³y Cope'a zaprezento-
wa³ rozwój pogl¹dów na jedn¹ z najstarszych regu³ paleon-
tologicznych, dotycz¹c¹ ewolucyjnych zmian wielkoœci
cia³a u zwierz¹t. Profesor Alfred Uchman (Instytut Nauk
Geologicznych UJ) w wyst¹pieniu pt. Zmiany g³êboko-
wodnych skamienia³oœci œladowych w fanerozoiku pokaza³
zale¿noœæ miêdzy d³ugookresowymi zmianami w
zespo³ach skamienia³oœci œladowych a ewolucj¹ produ-
kuj¹cych je organizmów bezszkieletowych.

Równie¿ wyst¹pienia pozosta³ych uczestników
nawi¹zywa³y do granic paleontologii — przewodniego
has³a spotkania. Dominowa³y referaty i postery dotycz¹ce
zagadnieñ stricte paleontologicznych w szerokim spek-
trum taksonomicznym i wiekowym, poczynaj¹c od edia-
karskich Akritarcha z Ma³opolski, na otwornicach i
ma³¿ach eemskich koñcz¹c. Poruszano tak¿e w¹tki tafono-
miczne, paleoekologiczne i metodologiczne. Ogó³em wyg³o-
szono 30 referatów i zaprezentowano 32 postery.

Pierwsza sesja terenowa, prowadzona przez dr. Jacka
Gutowskiego (Pañstwowy Instytut Geologiczny) mia³a na
celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami wykszta³cenia
facjalnego jury w pó³nocnym obrze¿eniu mezozoicznym
Gór Œwiêtokrzyskich. W rozleg³ym kamienio³omie w Wierz-
bicy (ryc. 1) przeœledziliœmy w szczegó³ach, niemal¿e z
nosem przy œcianie, wczesnokimerydzki oolitowy cykl
sedymentacyjny. Zwiedziliœmy tak¿e neolityczn¹ kopalniê
krzemienia Krzemionki Opatowskie k. Ostrowca Œwiêto-
krzyskiego (ryc. 2), gdzie obejrzeliœmy górnooksfordzkie
krzemienie pasiaste. Nastêpnie pojechaliœmy w rejon
Ba³towa, gdzie zapoznaliœmy siê z dynamik¹ rozwoju
œrodkowooksfordzkich utworów koralowych i ekologi¹ raf
jurajskich. Interesuj¹cy objazd zakoñczy³ siê wizyt¹ w Par-
ku Jurajskim w Ba³towie, gdzie mieliœmy mo¿liwoœæ zoba-
czenia najnowszych dokonañ pracowników parku —
obejrzeliœmy ogród zoologiczny typu safari oraz œwietnie
zorganizowan¹ wystawê unikatowych skamienia³oœci bez-
krêgowców i krêgowców z Maroka (ryc. 3), stale pozyski-
wanych przez pracowników parku. Dzieñ zakoñczyliœmy
biesiad¹ — najpierw przy pstr¹gu i smacznych wêdlinach, a
wieczorem, po obejrzeniu wystawy, tak¿e przy kie³baskach i
ognisku, w otoczeniu majestatycznych stworów wy³aniaj¹cych
siê zciemnoœci, jakbywprost zespielbergowskiegoJurassic Park.

Druga sesja terenowa dotyczy³a wybranych aspektów
biostratygraficznych i facjalnych syluru i dewonu Gór
Œwiêtokrzyskich. Objazd rozpocz¹³ siê w w¹wozie Pr¹-
gowiec ko³o Barda, gdzie dr Monika Masiak (Instytut
Nauk Geologicznych PAN) przedstawi³a najnowszy sche-
mat biostratygraficzny ³upków graptolitowych w tym kla-
sycznym ods³oniêciu, a tak¿e zaprezentowa³a wielow¹tkowe
aspekty dotycz¹ce jednego z wa¿niejszych wymierañ w
sylurze — zdarzenia lundgreni. Kolejnym punktem sesji
by³y ods³oniêcia w P³uckach ko³o £agowa (ryc. 4). Naj-
pierw jednak zostaliœmy przemi³o przywitani przez wójta
gminy £agów poczêstunkiem przygotowanym przez miejs-
cowe gospodynie w nowo odremontowanej szkole w
Sêdku. Specjalnie dla uczestników konferencji zosta³a zor-
ganizowana wystawa skamienia³oœci ryb znalezionych
ostatnio w P³uckach, a prof. Micha³ Ginter i mgr Piotr
Szrek (Wydzia³ Geologii UW) wprowadzili nas w tematy-
kê póŸnodewoñskich ryb i zdarzeñ rozgrywaj¹cych siê na
pograniczu franu i famenu. Z du¿ym zainteresowaniem
obejrzeliœmy sztuczne ods³oniêcia — œwie¿o wykopane
du¿e szurfy w skarpie £agowicy — gdzie, dziêki pracy
Piotra Szreka, ods³oniête zosta³y poziomy dolnego i górnego
wapienia Kellwasser. Zwieñczeniem interesuj¹cych obserwa-
cji by³y dyskusje podczas obiadu w goœcinnym gospodarstwie
agroturystycznym pañstwa Pacygów w £agowie. Ostatnim
punktem programu by³a wizyta w nieczynnym kamie-
nio³omie Ska³a nieopodal Nowej S³upi, gdzie prof. Sta-
nis³aw Skompski wprowadzi³ nas w tematykê cyklicznej
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sedymentacji wokó³p³ywowej w dewonie œrodkowym (ryc.
5). £awice z gruboskorupowymi ramienionogami z rodza-
ju Bornhardtina, widoczne w po³udniowej czêœci kamie-
nio³omu, jak te¿ laminity porozcinane g³êbokimi
szczelinami z wysychania w jego czêœci pó³nocnej, by³y
miejscami szczególnie sk³aniaj¹cymi do wymiany
pogl¹dów i dyskusji. Po¿egnalnym punktem ca³ego objaz-
du i konferencji by³o niewielkie ods³oniêcie w skarpie w
pó³nocnej czêœci kamienio³omu, w którym wystêpuj¹
³upki zawieraj¹ce niezmiernie bogaty zespó³ ramieniono-
gów, korali i mszywio³ów, znane w literaturze jako ³upki

brachiopodowe. Napychaj¹c kieszenie zebranymi okaza-
mi, uczestnicy konferencji w poœpiechu przemieszczali siê do
autokaru, by zd¹¿yæ na poci¹g do domu.

Streszczenia wszystkich referatów i posterów, omó-
wienie wycieczki terenowej poœwiêconej paleozoikowi Gór
Œwiêtokrzyskich oraz historia dzia³alnoœci Sekcji Paleonto-
logicznej PTG (wraz z kalendarium dotychczasowych spot-
kañ) znajduj¹ siê w monografii Granice Paleontologii, XX
Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów
PTG, Œw. Katarzyna pod £ysic¹, 10–13 wrzeœnia 2007.
Materia³y konferencyjne pod redakcj¹ Anny ¯yliñskiej
zosta³y wydane przez Wydzia³ Geologii Uniwersytetu War-
szawskiego.

Nastêpna, XXI Konferencja Naukowa Paleontologów
odbêdzie siê w 2009 r., a jej organizatorem bêdzie oœrodek
œl¹ski.

Informacje, jakie nale¿y przysy³aæ na e-mail: anna.zylinska@
uw.edu.pl, aby znaleŸæ siê na internetowej liœcie paleontologów
polskich:
– imiê i nazwisko, miejsce pracy, e-mail;
– badana grupa skamienia³oœci, interwa³ stratygraficzny i obszar badañ.
Prosimy równie¿ o podanie, czy nale¿¹ Pañstwo do PTG. Lista
zostanie umieszczona w internecie na stronie www.geo.uw.edu.pl i
bêdzie stale uzupe³niana w miarê nadsy³anych zg³oszeñ.

Anna ¯yliñska i Barbara Studencka
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Ryc. 1. Kamienio³om w Wierzbicy. Dr Jacek Gutowski wprowadza
uczestników konferencji we wczesnokimerydzki oolitowy cykl
sedymentacyjny. Fot. A. Gecow

Ryc. 2. Krzemionki Opatowskie. Uczestnicy konferencji
zgromadzeni wokó³ obelisku poœwiêconego Janowi Samsono-
wiczowi, odkrywcy neolitycznej kopalni. Fot. A. ¯yliñska

Ryc. 4. P³ucki. Uczestnicy konferencji w szurfie ods³aniaj¹cym
dolny wapieñ Kellwasser. Fot. W. Krawczyñski

Ryc. 5. Kamienio³om Ska³a. Przewodnicz¹cy konferencji prof.
Stanis³aw Skompski wyjaœnia szczegó³y cyklicznej sedymentacji
wokó³p³ywowej. Fot. A. ¯yliñska

Ryc. 3. Park Jurajski w Ba³towie. Dewoñskie trylobity i ich
modele na wystawie skamienia³oœci z Maroka. Fot. A. Gecow


