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bankowym, znowelizowanie ustawy o lasach pañstwowych, uporz¹dkowanie prawa ochrony œrodowiska oraz
zmniejszenie kosztów administracji publicznej.
Druga konferencja prasowa odby³a siê 12.12.2005 r.
Minister zda³ relacjê z obrad Rady Unii Europejskiej w
Brukseli, w których uczestniczy³, jako przewodnicz¹cy
polskiej delegacji, w dniu 02.12.2005 r. Poinformowa³, ¿e
zosta³o przyjête porozumienie w sprawie funduszu LIFE+,
dziêki czemu Polska ma szansê uzyskaæ du¿e fundusze
(ok. 110 mln euro), m.in. na dzia³ania w ramach programu
NATURA 2000. Natomiast w g³osowaniu nad projektem
wprowadzenia do obrotu produktu z genetycznie modyfikowanej kukurydzy nie osi¹gniêto wiêkszoœci g³osów
wymaganych do przyjêcia lub odrzucenia decyzji. Strona
polska g³osowa³a za odrzuceniem decyzji, chc¹c by Polska
by³a wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów.
Zgodnie z procedur¹, sprawê przyjêcia projektu bêdzie
teraz rozstrzygaæ Komisja Europejska.
Nastêpnie prof. J. Szyszko omówi³ XI Konferencjê Stron
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
Zmian Klimatu oraz I Spotkanie Stron Protoko³u z Kioto

do Konwencji Klimatycznej, w których uczestniczy³ w
dniach 07–09.12.2005 r. w Montrealu. G³ównym tematem
tych spotkañ by³o ustalenie wspólnych dzia³añ zmierzaj¹cych
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych po roku 2012,
czyli po zakoñczeniu funkcjonowania Protoko³u z Kioto.
Wiêkszoœæ pañstw zadeklarowa³a kontynuacjê dzia³añ.
Jednak na obci¹¿enia wynikaj¹ce z ograniczeñ emisji nadal
nie chc¹ siê zgodziæ Stany Zjednoczone, Chiny i kraje grupy G77 (jest to grupa 77 najbiedniejszych krajów œwiata).
W trakcie konferencji minister przedstawi³ te¿ swoich
nowych wspó³pracowników: Teresê Warcha³owsk¹ — podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, Mariusza-Oriona Jêdryska — podsekretarza stanu w MŒ, g³ównego
geologa kraju oraz Andrzeja Matysiaka — dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych. W spotkaniu uczestniczy³
równie¿ Janusz Dawidziuk — dotychczasowy dyrektor
generalny Lasów Pañstwowych. Optymizmem napawa
fakt, ¿e w krótkich wyst¹pieniach obaj dyrektorzy wyrazili
wolê wspó³pracy dla dobra lasów i gospodarki leœnej.
Magdalena Mizerska

Warsztaty Szlakami precyzji: Datowanie minera³ów akcesorycznych
przy u¿yciu mikrosondy elektronowej
W dniach 03–04.09.2005 r. na James Cook University
w Townsville, w Australii, odby³y siê warsztaty Pathways
to Precision: Dating and imaging accessory minerals by
electron microprobe, dotycz¹ce datowania chemicznego
monacytów [(Ce, La, Th) PO4]. Pomys³odawcami i organizatorami warsztatów byli Paul Evins oraz Joe Pyle. W spotkaniu wziê³o udzia³ 20 osób z 7 pañstw, g³ównie Australii i
Stanów Zjednoczonych. Obecny by³ zarówno autor metody
— Kazuhiro Suzuki z uniwersytetu w Nagoya w Japonii —
jak i ci, którzy przyczynili siê do jej rozwoju i modyfikacji,
m.in. Jean M. Montel, Alain Cocherie i Mike L. Williams.
Datowanie chemiczne, stosowane od kilkunastu lat, nie
jest ani proste, ani tanie. Metoda ta oparta jest na za³o¿eniu,
¿e ca³kowita zawartoœæ Pb w ziarnie monacytu reprezentuje iloœæ izotopów tego pierwiastka bêd¹cych produktem
przemian j¹drowych U i Th. Jednak¿e ka¿de z laboratoriów
stosuje inne warunki analizy i u¿ywa innych wzorców, co
powoduje, ¿e nie wszystkie publikowane wyniki s¹ porównywalne.
Podczas warsztatów w Townsville stosuj¹cy tê metodê
wymienili siê doœwiadczeniami. Rozmawiali te¿ o problemach zwi¹zanych z analiz¹, jak na przyk³ad o zastosowaniu korekcji, gdy piki nak³adaj¹ siê na siebie, wyborze t³a,
czy wyborze pierwiastków do analizy ziarna monacytu.
Rozpoczynaj¹c warsztaty J. Pyle postawi³ pytanie o to,
co tak na prawdê datujemy i czym siê ró¿ni data od wieku
oraz jakie znaczenie ma uzyskana przez nas data. Du¿o
uwagi poœwiêci³ datowaniu monacytów metamorficznych.
Z kolei P. Evins prezentowa³ programy komputerowe, których u¿ywa do przeliczania i prezentacji wyników. Oprowadza³ równie¿ uczestników spotkania po laboratorium mikroanalizy w James Cook University, wyposa¿onym w mikrosondê rentgenowsk¹ typu superprobe JEOL JXA-8200.
Przy tej okazji uczestnicy mogli siê przekonaæ, ¿e wbrew
wczeœniej publikowanym danym, monacyty wykazuj¹

katodoluminescencjê. M.L. Williams mówi³ o kryteriach
stosowanych przy pobieraniu próbek do datowania. Usi³owa³
te¿ przekonaæ do wykonywania analizy wieku du¿ej powierzchni ziarna, twierdz¹c, ¿e jedynie uœrednienie punktowych analiz da prawdopodobny wynik. J.M. Montel prezentowa³ najnowszy, stosowany przez siebie, wzorzec —
syntetyczny monacyt. Przy tej okazji uczestnicy warsztatów przekazali sobie nawzajem standardy u¿ywane przez
poszczególne laboratoria. Podjêto decyzjê o ujednoliceniu
standardu. Dyskutowano nad zaletami i wadami wzorców
naturalnych i syntetycznych. Rozgorza³a równie¿ dyskusja
miêdzy u¿ytkownikami mikrosondy JEOL oraz CAMECA.
M. Kusiak wyg³osi³a referat dotycz¹cy datowania detrytycznych monacytów z Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. D. Dunkley porówna³ wyniki datowania chemicznego z
wynikami datowania izotopowego. Z kolei autor metody,
K. Suzuki, przedstawi³ najnowszy protokó³ CHIME (Chemical
Th-U-Total Pb Isochron Method), stosowany w Nagoya.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili siê, ¿e bez wzglêdu
na modyfikacje metody, klasyczna ju¿ „izochrona Suzukiego”, przedstawiaj¹ca wykres zawartoœci PbO w stosunku do ThO2*, najpe³niej obrazuje otrzymane wyniki.
Nieformalny charakter spotkania sprzyja³ dyskusjom i
wymianie doœwiadczeñ. Referaty by³y wielokrotnie przerywane pytaniami, a dyskusje trwa³y o wiele d³u¿ej, ni¿
zak³adali organizatorzy. Dlatego spotkania koñczy³y siê
póŸniej, ni¿ przewidywano w harmonogramie.
Zarówno wyg³oszone referaty, jak i programy komputerowe stosowane przez ró¿ne laboratoria bêd¹ wkrótce
dostêpne w Internecie.
Autorka sk³ada podziêkowania Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) za sfinansowanie z grantu JSPS nr
67005729 wyjazdu i pobytu na warsztatach.
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