
Miêdzynarodowe Sympozjum Geochemii Stosowanej (24 IAGS)
Kanada, Fredericton, Nowy Brunszwik, 1–6.06.2009

W dniach 1–6 czerwca 2009 r. odby³a siê we Frede-
ricton — stolicy stanu Nowy Brunszwik w Kanadzie —
miêdzynarodowa konferencja naukowa, zatytu³owana
International Applied Geochemistry Symposium. By³o to
24. wydarzenie naukowe tego typu. Bie¿¹ca edycja sympo-
zjum zosta³a zorganizowana przez profesora Davida Lent-
za na Uniwersytecie Nowego Brunszwiku, jednym z naj-
starszych w Kanadzie.

Fredericton, po³o¿one nad rzek¹ Saint John, uwa¿ane
jest za jedno z piêkniejszych miast w prowincjach nadat-
lantyckich. Swoje pocz¹tki zawdziêcza lojalistom, którzy
pojawili siê w tych okolicach w 1783 r. O ich ¿yciu
codziennym w latach 1820–1890 mo¿na dowiedzieæ siê,
zwiedzaj¹c zrekonstruowane osiedle Kings Landing Histo-
rical Settlement, 37 km na zachód od Fredericton. W mie-
œcie o wiktoriañskiej zabudowie najbardziej okaza³ym
budynkiem jest koœció³ z 1853 r. — Christ Church Cathe-
dral. Na uwagê zas³uguje równie¿ zabytkowa Dzielnica
Garnizonowa — Garrison District, zwi¹zana z okresem
stacjonowania wojsk brytyjskich w mieœcie. Fredericton
czêsto nazywane jest cynow¹ stolic¹ Kanady ze wzglêdu
na dzia³aj¹ce w nim warsztaty, specjalizuj¹ce siê w produk-
cji wyrobów z cyny.

W trakcie konferencji obrady toczy³y siê na terenie roz-
leg³ego kampusu uniwersytetu w ró¿nych historycznych
budynkach. W sympozjum wziê³o udzia³ oko³o 300 uczest-

ników z ca³ego œwiata, m.in. Australii, Chin, Estonii, Fin-
landii, Japonii, Korei, Polski, Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. Najwiêksz¹ grupê sta-
nowili kanadyjscy gospodarze konferencji. Program spo-
tkania obejmowa³ wiele zagadnieñ zwi¹zanych z
geochemi¹, mineralogi¹ i z³o¿ami mineralnymi. Ze wzglê-
du na du¿¹ iloœæ referatów wyst¹pienia odbywa³y siê w
trzech grupach tematycznych. W ci¹gu czterech dni mia³y
miejsce sesje plenarne, sesje tematyczne oraz posterowe.
Postery by³y prezentowane przez ca³y czas trwania konfe-
rencji, a sesje posterowe wraz ze zwi¹zanymi z nimi dysku-
sjami odbywa³y siê codziennie.

Sympozjum otwarte zosta³o sesj¹ plenarn¹ na czeœæ
profesora Gerry’ego Govett’a, wieloletniego wyk³adowcy
geochemii na Uniwersytecie Nowego Brunszwiku, obec-
nie pracuj¹cego w Australii. Profesor odznaczony zosta³ na
pocz¹tku konferencji medalem za wybitne osi¹gniêcia w
geochemii stosowanej.

Bogaty program spotkania obejmowa³ nastêpuj¹ce
zagadnienia tematyczne: Metody g³êbokiej geochemicznej
eksploracji (Deep search geochemical exploration met-
hods); Systemy mineralizacji rudnej: pespektywa geoche-
miczna (Ore-forming systems: a geochemical perspective);
Zastosowanie geochemii izotopowej w poszukiwaniach
z³ó¿ (Using isotope geochemistry to explore for resources);
Wspó³czesny rozwój metod litogeochemicznych z aplika-
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Ryc. 1. Uniwersytet Nowego Brunszwiku, Fredericton, Kanada. Widok z mostu na rzece Saint John. Fot. A. Koz³owska



cj¹ poszukiwawcz¹ (Recent developments in lithogeoche-

mical methods with exploration applications); Nowe i
dawne odkrycia: przyk³ady eksploracji geochemicznej
(New and old discoveries: geochemical exploration case

studies); Z³o¿a uranu: techniki geochemicznej eksploracji
na poszczególnych przyk³adach (Uranium deposits: geo-

chemical exploration techniques to case studies); Sympo-
zjum minera³ów Pó³nocnego Atlantyku (North Atlantic

minerals symposium); Nowe granice dla eksploracji tere-
nów glacjalnych (New frontiers for exploration in glacia-

ted terrain; Geochemia stosowana wód (Applied aqueous

geochemistry); Geochemia stosowana w geologicznym
magazynowaniu CO2 (Applied geochemistry of geological

storage of CO2); Projekt badañ geochemicznych gleby w
Ameryce Pó³nocnej (North American soil geochemical

landscapes project); ¯ród³a, transport i rozprzestrzenienie
pierwiastków œladowych i toksycznych w œrodowisku
(Sources, transport, and fate of trace and toxic elements in

the environment); Bie¿¹ce mo¿liwoœci i przysz³a realna
prospekcja na polu analityki geochemicznej (Current

capabilities and future prospects of real-time, in field geo-

chemical analysis); Geochemiczne aspekty odpadów
kopalnianych (Geochemical aspects of mine wastes);
S³u¿by geochemiczne — rozwój i zastosowanie (Geoche-

mical surveys in government — new developments and

uses).
Uczestniczki z Pañstwowego Instytutu Geologicznego

— Pañstwowego Instytutu Badawczego poprzez prezenta-
cjê Geochemical and mineralogical exploration in the

Lublin Carboniferous Basin, SE Poland mia³y okazjê
przedstawiæ wyniki swoich badañ na szerokim forum miê-
dzynarodowym i uczestniczyæ w licznych dyskusjach w
czasie trwania konferencji. By³a to równie¿ okazja do

poznania specjalistów z innych krajów, zajmuj¹cych siê
podobn¹ problematyk¹.

Konferencja zosta³a dobrze zorganizowana, a prezen-
towane referaty i postery mia³y wysoki poziom. Bogatemu
programowi naukowemu towarzyszy³y spotkania kuluaro-
we o mniej lub bardziej oficjalnym charakterze.

Udzia³ w jednodniowej wycieczce pokonferencyjnej
umo¿liwi³ uczestniczkom zapoznanie siê z budow¹ geolo-
giczn¹ po³udniowo-wschodniego Nowego Brunszwiku i
obejrzenie bogatych przejawów nagromadzeñ uranu,
wystêpuj¹cych w wulkanicznych ska³ach dewonu i karbo-
nu. S¹ to z³o¿a perspektywiczne, jak dot¹d nieeksploato-
wane. Prezentowane by³y zarówno w formie wyst¹pieñ
powierzchniowych, jak i rdzeni. Sesje terenowe w ramach
konferencji obejmowa³y (opcjonalnie) nastêpuj¹ce przed- i
posympozjalne zagadnienia: Z³o¿a polimetaliczne zwi¹zane
z intruzjami w SW i centralnym Nowym Brunszwiku;
Kopalnictwo wêgla kamiennego w œrodkowym Nowym
Brunszwiku; Tektoniczno-stratygraficzne umiejscowienie
z³ó¿ na obszarze górniczym Bathurst, Nowy Brunszwik;
Techniki remediacji i geochemii œrodowiskowej na obsza-
rze górniczym Bathurst, Nowy Brunszwik.

Materia³y konferencyjne Proceedings of the 24th Inter-

national Applied Geochemistry Symposium s¹ dwutomowe
i obejmuj¹ rozszerzone abstrakty wszystkich wyst¹pieñ.

Po sympozjum we Fredericton mo¿na stwierdziæ postê-
puj¹c¹ na przestrzeni ostatnich lat akceleracjê zastosowa-
nia geochemii i mineralogii w poszukiwaniach z³o¿owych,
ciekaw¹ interpretacjê wyników uzyskiwanych ró¿nymi
metodami, a tak¿e z du¿¹ satysfakcj¹ odnotowaæ pozytyw-
ny udzia³ Polski w tych dziedzinach.

Katarzyna Jarmo³owicz-Szulc & Aleksandra Koz³owska
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Ryc. 2. Uczestnicy sesji terenowej w odkrywce nad jeziorem Harvey. Widoczny dolny uranonoœny kompleks ignimbrytów na kontakcie
ze ska³ami osadowymi. Fot. K. Jarmo³owicz-Szulc


