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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej
Polskiego Towarzystwa Geologicznego
¯arki-Letnisko, 13–16.09.2010
W dniach 13–16 wrzeœnia 2010 r. w miejscowoœci ¯arki-Letnisko k. Czêstochowy odby³a siê cykliczna XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego
Towarzystwa Geologicznego (21st Scientific Conference of
the Palaeontological Section of the Polish Geological
Society) pt. Biocenozy w czasie i przestrzeni. Konferencja
zosta³a zorganizowana przez Zak³ad Stratygrafii i Paleontologii Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego w
Sosnowcu oraz Katedrê Biosystematyki Wydzia³u Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczy³ prof. Edward G³uchowski. W spotkaniu uczestniczy³o 57 naukowców i sympatyków paleontologii reprezentuj¹cych 19 oœrodków naukowych i dydaktycznych z Warszawy, Krakowa, Wroc³awia,
Poznania, £odzi, Szczecina, Gdañska, Gliwic, Opola,
Katowic i Sosnowca.
Otwarcie konferencji nast¹pi³o na Wydziale Nauk o
Ziemi UŒ w Sosnowcu, podczas którego dr hab. Marcin
Machalski (PAN Warszawa) wyg³osi³ pierwszy referat plenarny zatytu³owany Ostatnie amonity w czasie i przestrzeni.
Nastêpnie uczestników przewieziono do ¯arek-Letniska,
gdzie odby³a siê g³ówna czêœæ spotkania. W ci¹gu dwóch
pierwszych dni wyg³oszono 34 referaty oraz pokazano 19
posterów. Tematyka obejmowa³a problemy zwi¹zane z
szeroko rozumian¹ paleontologi¹ zwierz¹t i roœlin, stratygrafi¹, paleoekologi¹, a nawet diagenez¹ i biomineralizacj¹. Przedstawione równie¿ zosta³y kolejne referaty ple-

narne – Paleogeograficzne implikacje wystêpowania mikroproblematyków w utworach górnego syluru prof. dr. hab.
Stanis³awa Skompskiego (Uniwersytet Warszawski) oraz
Po¿ary w zapisie kopalnym dr. hab. Leszka Marynowskiego (Uniwersytet Œl¹ski). Nale¿y podkreœliæ, i¿, oprócz
wielu referatów i posterów dotycz¹cych paleozoologii i
paleobotaniki, da³o siê zauwa¿yæ znaczne zainteresowanie
krêgowcami, zw³aszcza u m³odych adeptów paleontologii
(³¹cznie 12 referatów i posterów).
W czasie spotkania na tradycyjnym ju¿ zebraniu Sekcji
Paleontologicznej PTG ustêpuj¹cy zarz¹d (dr Barbara Studencka i dr Anna ¯yliñska) przedstawi³ sprawozdanie z
dzia³alnoœci za lata 2007–2010. Wybrano równie¿ nowy
zarz¹d sekcji. Przewodnicz¹cym zosta³ dr Wojciech Krawczyñski, a sekretarzem – dr Micha³ Zatoñ (obaj z Uniwersytetu Œl¹skiego).
Pierwszy dzieñ konferencji zakoñczy³ siê spotkaniem
towarzyskim przy grillu, a drugi dzieñ obrad – uroczyst¹
kolacj¹.
W ramach konferencji odby³y siê dwie wycieczki terenowe. Pierwsza poœwiêcona by³a problematyce nowych
stanowisk paleontologicznych ze szcz¹tkami krêgowców
triasowych. Skamienia³oœci wystêpuj¹ce w morskich osadach wapienia muszlowego w ¯yglinie k. Tarnowskich
Gór i cechy sedymentologiczne tych utworów omówili
Waldemar Bardziñski i Marcin Lewandowski (Uniwersytet Œl¹ski). Nastêpnie uczestnicy wycieczki pod prze-

Ryc. 1. Uczestnicy konferencji w ods³oniêciu œrodkowotriasowych wapieni ze szcz¹tkami krêgowców w ¯yglinie k. Tarnowskich Gór.
Fot. P. Filipiak
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Ryc. 2. ¯ebro notozaurida z dolnego wapienia muszlowego.
¯yglin k. Tarnowskich Gór. Pojedynczy prostok¹t na skali = 1 cm.
Obie fot. D. Nast

Ryc. 3. Koralowce na zwietrza³ej powierzchni wapieni ¿yweckich w ods³oniêciu w Dziewkach k. Siewierza. Pojedynczy prostok¹t na skali = 1 cm

wodnictwem Grzegorza NiedŸwiedzkiego (Uniwersytet
Warszawski) zwiedzili gliniankê cegielni w Lipiu Œl¹skim
k. Lubliñca oraz nowo powsta³e muzeum paleontologiczne
w Lisowicach, w którym eksponowane s¹ znaleziska koœci
l¹dowych krêgowców póŸnotriasowych. Wycieczka zakoñczy³a siê wizyt¹ w Krasiejowie. W najs³ynniejszym polskim
stanowisku paleontologicznym ostatnich lat prof. Adam
Bodzioch (Uniwersytet Opolski) przedstawi³ aktualny stan
badañ nad szcz¹tkami triasowych p³azów i gadów oraz
innymi skamienia³oœciami, które im towarzysz¹. Uczestnicy zwiedzili równie¿ nowo otwarty kompleks turystyczny
JuraPark z makietami krêgowców l¹dowych, g³ównie
dinozaurów, oraz z innymi atrakcjami popularyzuj¹cymi
geologiê i paleontologiê wœród starszego i m³odszego
pokolenia.
Podczas drugiej wycieczki przybli¿ono tematykê utworów paleozoicznych i wystêpuj¹cych w nich skamienia³oœci na obszarze Zag³êbia D¹browskiego (wschodnia czêœæ
województwa œl¹skiego nale¿¹ca historycznie do Ma³opolski). W ³omikach znajduj¹cych siê w okolicach Dziewek
k. Siewierza dr Tomasz Wrzo³ek i prof. Grzegorz Racki
(Uniwersytet Œl¹ski) omówili sytuacjê geologiczn¹ dewonu i skamienia³oœci organizmów bentosowych (g³ównie
koralowce i stromatoporoidy), które wystêpuj¹ w ods³aniaj¹cych siê tam wapieniach ¿yweckich. W kolejnym
punkcie, w D¹browie Górniczej, dr Wojciech Krawczyñski

(Uniwersytet Œl¹ski) przedstawi³ budowê geologiczn¹ tzw.
piaskowców z Go³onoga (ni¿szy namur A) i opisa³ zespó³
górnokarboñskich skamienia³oœci morskich, wystêpuj¹cych
w tych utworach. Wycieczka zakoñczy³a siê w Muzeum
Miejskim Sztygarka w D¹browie Górniczej. W historycznym gmachu jednej z pierwszych szkó³ górniczych w Polsce mo¿na by³o obejrzeæ kolekcje skamienia³oœci z piaskowców z Go³onoga. Nastêpnie uczestnicy zwiedzili nowo
otwart¹ dla ruchu turystycznego kopalniê æwiczebn¹. Sebastian Kosakowski (Muzeum Miejskie Sztygarka), oprócz
opisania trudu pracy w górnictwie wêglowym, pokaza³
równie¿ wychodniê pok³adu wêgla kamiennego 401 (nale¿¹cego do górnoœl¹skiej serii piaskowcowej (namur C)
oraz za³o¿on¹ na tym pok³adzie æwiczebn¹ œcianê wêglow¹.
Konferencja ostatecznie zakoñczy³a siê pod Wydzia³em
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego w Sosnowcu.
Streszczenia referatów i posterów oraz krótki przewodnik wycieczek wydano drukiem w formie monografii
Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni pod redakcj¹
Micha³a Zatonia, Wojciecha Krawczyñskiego, Mariusza
Salamona i Adama Bodziocha.
Kolejn¹ konferencjê planuj¹ zorganizowaæ w 2013 r.
naukowe oœrodki krakowskie.
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