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II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzêdu
Rekonstrukcja paleoœrodowisk jeziorno-torfowiskowych
W dniach 10–13 maja 2005 r. w Okunince na Polesiu Lubelskim odby³a siê II Konferencja Paleobotaniki Czwartorzêdu
poœwiêcona rekonstrukcji paleoœrodowisk jeziorno-torfowiskowych. Konferencja zosta³a zorganizowana przy wspó³udziale
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej i Poleskiego Parku Narodowego, a wsparcia finansowego udzieli³o Centrum Doskona³oœci Badañ Œrodowiska Abiotycznego REA. Celem spotkania by³a prezentacja najnowszych wyników prac badawczych polskich paleobotaników.
Konferencja zosta³a podzielona na dwie sesje: referatowo-posterow¹ i terenow¹. Podczas sesji referatowej zosta³o
wyg³oszonych 16 referatów i 4 komunikaty. Zaprezentowane wyst¹pienia dotyczy³y w wiêkszoœci rekonstrukcji zmian paleoœrodowisk jeziornych i bagiennych w czwartorzêdzie z wykorzystaniem ró¿norodnych metod badawczych, zarówno paleobotanicznych (analiza py³kowa, analiza makroszcz¹tków, analizy diatomologicznej i ameb skorupkowych), jak i wspomagaj¹cych
(analizy izotopów i podatnoœci magnetycznej). Liczne by³y referaty poœwiêcone osadom jeziornym i warunkom ich wystêpowania w ujêciu geologicznym.
Wspania³ym uzupe³nieniem czêœci referatowo-posterowej by³y wycieczki terenowe na obszar Poleskiego Parku Narodowego.
Wspó³organizatorzy z Instytutu Nauk o Ziemi UMCS — dr Krystyna Ba³aga, dr Jan Rodzik i Rados³aw Dobrowolski oraz dr
Andrzej Ró¿ycki (Poleski Park Narodowy) nie tylko zapoznali uczestników konferencji z warunkami geologiczno-geomorfologicznymi oraz szat¹ roœlinn¹ i glebami Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego, ale równie¿ wprowadzili w tajemniczy œwiat bagien poleskich. Cenne uzupe³nienie wiedzy teoretycznej o przemianach paleoœrodowisk jeziornych i torfowiskowych oraz roœlinnoœci
stanowi³a bezpoœrednia eksploracja kompleksów jeziorno-torfowiskowych Moszne i Karaœne oraz torfowiska Durne Bagno. Na
przyk³adzie zmiennoœci osadów biogenicznych wystêpuj¹cych w rdzeniach wiertniczych, które zosta³y pobrane podczas wycieczek
terenowych, odtworzono historiê zmian w biotopach zbiorników wodnych podczas schy³ku zlodowacenia wis³y i holocenu.
Dziêki uprzejmoœci dyrektora Poleskiego Parku Narodowego dr in¿. Dariusza Piaseckiego uczestnicy poznali problematykê
Poleskiego Parku Narodowego jako parku wodno-torfowiskowego.
¯ywy udzia³ uczestników I i II Polskiej Konferencji Paleobotaniki Czwartorzêdu dowodzi, ¿e spe³nia ona zadanie integracji
œrodowiska paleobotaników, a jednoczeœnie stanowi forum do prezentacji wyników i dyskusji nad u¿ytecznoœci¹ kompleksowych
badañ paleobotanicznych osadów jeziorno-bagiennych, które stanowi¹ podstawê do odtwarzania zmian paleoœrodowisk, klimatu i wp³ywu cz³owieka generuj¹cego te zmiany.
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