
VIII Miêdzynarodowe Sympozjum Kredowe
Plymouth, 6–12.09.2009

W dniach 6–12 wrzeœnia 2009 r. w Plymouth w po-
³udniowej Anglii odby³o siê 8. miêdzynarodowe sympo-
zjum poœwiêcone wy³¹cznie systemowi kredowemu (8th

International Symposium on the Cretaceous System). Kon-
ferencja by³a zorganizowana na Uniwersytecie w Ply-
mouth, historycznym mieœcie, sk¹d w 1620 r. grupa puryta-
nów na statku Mayflower wyruszy³a na podbój Nowego
Œwiata, k³ad¹c podwaliny pod póŸniejsze Stany Zjedno-
czone Ameryki.

W konferencji wziê³o udzia³ prawie 200 badaczy z kilku-
dziesiêciu krajów reprezentuj¹cych instytucje naukowe
i dydaktyczne, jak równie¿ przemys³owe (ryc. 1). Pojawili
siê specjaliœci prowadz¹cy badania dotycz¹ce wielu aspek-
tów szeroko pojêtego systemu kredowego. W trakcie sym-
pozjum odby³o siê 31 sesji podzielonych na 17 bloków
tematycznych. Wyg³oszono oko³o 140 referatów, sesje
odbywa³y siê jednoczeœnie w dwóch salach konferencyj-
nych. Spotkania poœwiêcono nastêpuj¹cym zagadnieniom:
1) Izotopy stabilne i stratygrafia kredy; 2) Stratygrafia kre-

dy i granice piêter; 3) Geochemia; 4) Baseny kredowe

Chin; 5) Planktoniczne otwornice kredy; 6) Granica kredy

i paleogenu; 7) Tanzania Drilling Project — rezultaty kre-

dowe; 8) Geologia kredy Morza Pó³nocnego; 9) Bentonicz-

ne otwornice kredy; 10) Kredowa flora i palinologia;

11) Platformy wêglanowe; 12) Mikropaleontologia kredy;
13) Graniczne zdarzenia cenoman/turon; 14) Stratygrafia

sekwencji; 15) Paleontologia — sesje ku pamiêci Darwina;
16) Granica jury i kredy oraz 17) Klimat kredy. Du¿o
miejsca poœwiecono mikropaleontologii oraz zastosowa-
niu stabilnych izotopów w korelacjach stratygraficznych.
Streszczenia wszystkich referatów i posterów zosta³y
wydane w materia³ach sympozjalnych pod redakcj¹ Mal-
colma Harta.

Ka¿dy dzieñ sympozjum
koñczy³ siê doskonale zorganizo-
wanymi sesjami posterowymi,
które nierzadko przeci¹ga³y siê
do póŸnego wieczora, daj¹c
mo¿liwoœæ wymiany pogl¹dów,
wzajemnego poznania, a tak¿e
nawi¹zania interesuj¹cych kon-
taktów (ryc. 2).

Polscy badacze reprezento-
wali 4 instytucje naukowe: Uni-
wersytet Warszawski (Zbigniew
Remin); Pañstwowy Instytut
Geologiczny (Izabela Ploch);
Polsk¹ Akademiê Nauk (Zofia
Dubicka i Danuta Peryt — War-
szawa; Jaros³aw Tyszka, Claudia
Cetean i Eiichi Setoyama — Kra-
ków) oraz Uniwersytet Jagiel-
loñski (Bogus³aw Ko³odziej).
£¹cznie wyg³osili oni szeœæ refe-
ratów oraz zaprezentowali piêæ
posterów.
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Ryc. 1. Uczestnicy konferencji przed budynkiem Sherwell, gdzie
odbywa³a siê zasadnicza czêœæ sympozjum. Wszystkie fot. Z. Remin

Ryc. 2. Sesja posterowa; od lewej Danuta Peryt, przedstawiciele
rady miasta i Malcom Hart — g³ówny organizator sympozjum

Ryc. 3. Beer Head — klif o wysokoœci oko³o 50 m i formuj¹ce siê u jego podnó¿a ogromne
g³azowiska klifowe



Bardzo interesuj¹cym punktem
sympozjum by³a wycieczka terenowa.
Po dwóch dniach typowo angielskiej,
deszczowej pogody tym razem aura
dopisa³a. Wycieczka terenowa zaczê³a
siê w mieœcie Seaton (wschodni Devon),
po³o¿onym nad niewielk¹ zatok¹ o tej
samej nazwie, w doœæ nietypowy sposób,
gdy¿ na pok³adzie statku. Tylko z tej per-
spektywy da³o siê podziwiaæ spektaku-
larne klify okolic Seaton. Wybrze¿a
wschodniego Devonu i Dorset zosta³y
wpisane w 2001 r. na listê œwiatowego
dziedzictwa kultury UNESCO, jako
miejsce o wybitnie uniwersalnych warto-
œciach. Unikalna sukcesja geologiczna,
wci¹¿ ¿ywe i zachodz¹ce w wielkiej ska-
li procesy geologiczne formuj¹ce 100-
-metrowe klify oraz wyj¹tkowa wartoœæ
dla stratygrafii i paleontologii wrêcz
wymusi³y ochronê tego miejsca. Warto
tu podkreœliæ, ¿e nie jest to ochrona bez-
wzglêdna, zakazuj¹ca np. zbierania ska-
mienia³oœci. W wielu miejscach jest to

dozwolone, a geolodzy amatorzy maj¹ pe³n¹ informacjê,
co i gdzie mo¿na znaleŸæ. To w³aœnie dziêki takiemu
podejœciu, ³¹cz¹cemu paleontologów amatorów z nauk¹,
dokonano wielu fascynuj¹cych odkryæ, jak chocia¿by
prawie kompletnego szkieletu scelidozaura, znalezionego
w 2000 r.

Jurassic Coast World Heritage Site chroni wybrze¿a
po³udniowej Anglii, rozci¹gaj¹ce siê na d³ugoœci 95 mil
(oko³o 170 km), które obejmuj¹ jednoczeœnie 185 mln lat
historii naturalnej — od póŸnego triasu a¿ po póŸn¹ kredê
(ryc. 3–6; ryc. 4–6 zob. str. 842). W trakcie wycieczki

uczestnicy mieli mo¿liwoœæ ogl¹daæ tylko
niewielki fragment tego obszaru, gdzie ska³y
górnego triasu s¹ przykryte przez sukcesjê
górnokredow¹ tworz¹c¹ 100-metrowe klify
(ryc. 4).

Celem drugiej czêœci rejsu by³y klify na
zachód od Seaton, wraz z najbardziej zna-
nym, o przyjemnej dla geologów nazwie —
Beer Head (Piwny Szczyt, Piwna G³owa;
ryc. 3, 5), gdzie ods³ania³a siê oko³o 50-met-
rowa sukcesja górnej kredy obejmuj¹ca
tzw. Upper Greensand, Beer Head Limesto-

ne i Chalk Group (ryc. 3, 5). Najbardziej
niezwyk³e jest tu wykszta³cenie drugiej z wy-
mienionych formacji, obejmuj¹cej piêtro
cenomanu, który w okolicach Seaton skon-
densowany jest do zaledwie 1 m, podczas
gdy dalej na wschód jego mi¹¿szoœæ mo¿e
osi¹gaæ nawet 85 m. Ska³y te, wykszta³cone
w postaci piaszczystych wapieni, prze-
pe³nione s¹ ró¿norodn¹ faun¹, jednak
zgodnie z zapowiedziami organizatorów
wydobycie jakiegokolwiek okazu by³o nie
lada wyzwaniem (ryc. 7). Wiêkszoœæ

wyzwaniu temu nie podo³a³a — byæ mo¿e przestraszy³a siê
kredowego potwora (ryc. 8).

Konferencja zakoñczy³a siê wczesnym popo³udniem
12 wrzeœnia. Na razie nie podjêto decyzji, gdzie odbêdzie
siê nastêpne kredowe sympozjum, jednak w wielu kuluaro-
wych dyskusjach sugerowano, i¿ powinno ono odbyæ siê
w Polsce.

Zbigniew Remin

Serwis fotograficzny na str. 842
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Ryc. 7. Pod klifami Beer Head; niejeden z uczestników próbowa³ swych si³ w starciu
z cenomañsk¹ formacj¹ Beer Head Limeston, zwykle bezskutecznie — skamienia³oœci
zosta³y w Anglii

Ryc. 8. Kredowy potwór „broni¹cy” dostêpu do skalnych urwisk
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Ryc. 5. Widok na klif Beer Head od strony otwartego Atlantyku. W dolnej czêœci widaæ formacjê Upper Greensand (¿ó³tawe ska³y) przy-
kryt¹ bia³ymi osadami kredy Chalk Group

Ryc. 4. Czerwone ska³y górnego triasu przykryte przez niezgodnie zalegaj¹ce bia³e osady górnej kredy; „czerwony klif” w najwy¿szym
punkcie ma oko³o 45–50 m. Ryc. 4–6 fot. Z. Remin

Ryc. 6. Bia³e klify zbudowane ze ska³ górnokredowych u wejœcia do niewielkiego portu w miejscowoœci Beer na zachód od Seaton.
Czerwony statek rybacki obrazuje skalê klifów
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