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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
II Miêdzynarodowy Kongres Paleontologiczny,
Pekin, Chiny, 17–21.06.2006
W dniach od 17 do 21 czerwca 2006 roku w Pekinie
odby³ siê II Miêdzynarodowy Kongres Paleontologiczny
(International Palaeontological Congress — IPC) pod
has³em Ancient Life and Modern Approaches. Organizatorami zjazdu by³y: Nanjing Institute of Geology & Palaeontology, Institute of Vertebrate Palaeontology &
Palaeoanthropology oraz School of Earth & Space Science,
Peking University, a opiekê naukow¹ sprawowa³o Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Paleontologiczne (International
Palaeontological Association — IPA).
Obrady kongresu przebiega³y na rozleg³ym terenie Uniwersytetu Pekiñskiego. W auli g³ównej uniwersytetu odby³a
siê ceremonia otwarcia i obrady plenarne, natomiast
w centrum konferencyjnym oraz w gmachu Nauk o Ziemi,
pozosta³e sesje naukowe i sympozja tematyczne.
W II Miêdzynarodowym Kongresie Paleontologicznym
wziê³o udzia³ ponad 600 uczestników z ca³ego œwiata. Podczas sesji plenarnych, ogólnych i tematycznych wyg³oszono
485 referatów oraz zaprezentowano 202 postery.
Podczas dwóch sesji plenarnych by³y prezentowane
referaty zamawiane, dotycz¹ce podstawowych problemów
paleontologii œwiatowej, jak np. kambryjskiej radiacji,
problemów wymierania czy tafonomii molekularnej.
W ramach sesji ogólnych zosta³y wyg³oszone referaty
dotycz¹ce ró¿nych dziedzin paleontologii, takich jak: paleobotanika, paleontologia bezkrêgowców, paleontologia
krêgowców, ichnologia, paleoekologia, paleobiogeografia
i paleoklimatologia, wysokorozdzielcza biostratygrafia,
paleoantropologia i mikropaleontologia czy analiza komputerowa danych paleontologicznych.
W ramach sympozjów tematycznych przedstawione
zosta³y najnowsze wyniki badañ zwi¹zane z realizacj¹ projektów badawczych, w tym miêdzynarodowych projektów
IGCP (International Geoscience Programme). Spoœród 26
sympozjów tematycznych wymieniæ mo¿na niektóre:
 Najwczeœniejsze przejawy ¿ycia na Ziemi;

Ryc. 1. G³ówny gmach Uniwersytetu Pekiñskiego, w którym odby³a
siê ceremonia otwarcia i obrady plenarne II Miêdzynarodowego
Kongresu Paleontologicznego. Wszystkie fot. T. Podhalañska
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Ryc. 2. Z najcenniejszej, pó³przeŸroczystej
odmiany jadeitu, o zielonkawych i
be¿owych barwach oraz per³owym
po³ysku, wytwarza siê niezwyk³e arcydzie³a. RzeŸby przedstawione na ryc. 2 i 3
pochodz¹ z fabryki ozdób z jadeitu, znajduj¹cej siê na przedmieœciach Pekinu
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Ryc. 3. Chiñski smok wyrzeŸbiony w jednej bryle jadeitu. Jadeit — rzadki minera³
z grupy piroksenów, ceniony materia³ rzeŸbiarski, najczêœciej powstaje w niskich
temperaturach i stosunkowo wysokich ciœnieniach, wystêpuje g³ównie w serpentynitach i amfibolitach oraz ³upkach
krystalicznych. Najpiêkniejsze odmiany
jadeitu wystêpuj¹ w Chinach i Birmie
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 Kambryjska radiacja i wymieranie;
 Œwiat ordowiku — zmiany œrodowisk fizyczne-
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go i biotycznego w czasie i przestrzeni (sympozjum
zwi¹zane z realizacj¹ IGCP 503);
 Biogeografia krêgowców, paleogeografia i klimat œrodkowego paleozoiku (prezentacja wyników
badañ IGCP 491);
 Wzajemne relacje miêdzy œrodowiskiem
morskim i l¹dowym w dewonie — ewolucja ekosystemów i klimatu (badania prowadzone w ramach
IGCP 499);
 ¯ycie i œrodowisko triasu (zestawienie wyników IGCP 467);
 Œrodowiska jury — bioró¿norodnoœæ i ekosystem (przedstawienie wyników badañ zwi¹zanych z
realizacj¹ IGCP 506);
 Ewolucja systemów pelagicznych.

Ryc. 4. Pawilon na terenie Zakazanego Miasta, zbudowanego w Pekinie za panowania dynastii Ming.
Po³o¿ony wœród pa³acowych ogrodów s³u¿y³ jako
miejsce odpoczynku cesarskiej pary. Zakazane Miasto by³o niedostêpne do 1911 r. Po upadku cesarstwa
udostêpniono je zwyk³ym œmiertelnikom
Ryc. 5. Marmurowa droga prowadz¹ca do Pawilonu
Najwy¿szej Harmonii, jednej z oficjalnych czêœci
pa³acu cesarskiego. Marmurowy dywan oraz tarasy
ozdobione p³askorzeŸbami stanowi³y charakterystyczny element scenografii w filmie Ostatni Cesarz
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Ryc. 6. Fragment Wielkiego Muru w Badaling, 80 km od Pekinu, obowi¹zkowy cel wszystkich wycieczek, odwiedzany przez turystów
z ca³ego œwiata i liczne rzesze mieszkañców Chin
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Odby³y siê równie¿ dwa warsztaty naukowe. Jeden
z nich dotyczy³ problematyki geoparków i ogólnoœwiatowej ochrony stanowisk paleontologicznych, drugi — edukacji z zakresu paleontologii na uniwersytetach i w
muzeach w XXI wieku. Chiñscy paleontolodzy przedstawili swoje osi¹gniêcia w zakresie organizowania nowych
muzeów historii naturalnej, nowych kolekcji i centrów
edukacji, np. chiñski park dinozaurów w Changzhou,
s³u¿¹cy popularyzacji nauki i sprzyjaj¹cy rozwojowi turystyki w Chinach.
Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ tematyki poruszanej
w czasie sesji oraz równoczesnoœæ wyg³aszanych referatów mo¿liwe by³o zapoznanie siê tylko z niektórymi z
nich. Du¿ym zainteresowaniem, poza referatami
wyg³aszanymi na sesjach plenarnych, cieszy³y siê odczyty prezentowane w ramach sympozjum tematycznego
pt. Paleobiologia i geobiologa neoproterozoiku. Podczas tej sesji przedstawiono m.in. wysokorozdzielcz¹
litostratygrafiê i chemostratygrafiê ediakaru Chin, paleoœrodowiskow¹, paleoekologiczn¹ i biostratygraficzn¹
interpretacjê fauny Ediacara oraz nowoczesne metody
wysokorozdzielczej geochronologii, stosowane w stratygrafii sekwencji neoproterozoiku.
Uniwersalne wyniki badañ prezentowane by³y tak¿e
podczas sesji ogólnej pt. Skamienia³oœci œladowe i ichnofacje, a poruszana w jej trakcie tematyka dotyczy³a skamienia³oœci œladowych od najstarszych œladów ¿ycia na Ziemi
a¿ po œlady hominidów.
Uczestnicy kongresu mogli wzi¹æ udzia³ w wycieczkach przed- i pokongresowych w ró¿ne, nawet odleg³e,
rejony Chin, pozwalaj¹ce zapoznaæ siê z ods³oniêciami od
neoproterozoiku i kambru prowincji Yunnan, SW czêœæ
Chin, po dewon po³udniowych Chin, górny paleozoik
i trias pó³nocnego zbocza Tybetu i mezozoik prowincji
Xinjiang, NW Chiny. Niestety, zapowiadana wczeœniej
pokongresowa wycieczka dla zainteresowanych ods³oniêciami starszego paleozoiku zosta³a odwo³ana.
W trakcie trwania kongresu odby³y siê równie¿ spotkania Komisji Stratygraficznych oraz robocze spotkania
uczestników miêdzynarodowych projektów IGCP.
W g³ównym holu Centrum Konferencyjnego mo¿na by³o
zwiedzaæ wystawê najnowszych wydawnictw ksi¹¿kowych oraz periodyków z dziedziny paleontologii i nauk
pokrewnych.

W II Miêdzynarodowym Kongresie Paleontologicznym
uczestniczy³o troje Polaków (w tym dwie osoby przebywaj¹ce na stypendiach poza granicami Polski). Autorka tego
sprawozdania (PIG w Warszawie) przedstawi³a referat oraz
poster w ramach sesji tematycznej pt. Œwiat ordowiku — zmiany œrodowisk fizycznego i biotycznego w czasie i przestrzeni.
W ramach tego samego sympozjum tematycznego
wyg³oszone zosta³y inne referaty przedstawiaj¹ce wyniki
badañ prowadzonych w ramach projektu IGCP 503 pt.
Paleogeografia i paleoklimat ordowiku, realizowanego
w latach 2004–2008.
G³ównym celem projektu jest okreœlenie wp³ywu zmieniaj¹cej siê paleogeografii i paleoklimatu na bioró¿norodnoœæ, wymieranie w póŸnym ordowiku i sylursk¹ radiacjê.
Wyg³oszone, w ramach wy¿ej wspomnianego sympozjum
referaty, dotyczy³y m.in. problematyki ordowickiej bioró¿norodnoœci, eustatycznych zmian poziomu morza i wysoko rozdzielczej biostratygrafii konodontowej i akritarchowej oraz
problemów miêdzyregionalnej korelacji osadów ordowiku.
II Miêdzynarodowy Kongres Paleontologiczny by³ najwa¿niejszym wydarzeniem w paleontologii w bie¿¹cym
roku, pozwalaj¹cym na bezpoœredni¹ konfrontacjê najnowszych wyników badañ z dziedziny paleontologii i nauk
pokrewnych. W tomie licz¹cym prawie 600 stron zawarte
zosta³y streszczenia wyg³oszonych referatów i przedstawionych posterów (Yang Q. & inni, 2006).
Organizacja kongresu w mieœcie milionów rowerów
zwiêkszy³a jego atrakcyjnoœæ i pozwoli³a zapoznaæ siê,
choæ w niewielkim zakresie, z chiñsk¹ kultur¹, zabytkami
architektury, piêknem i ró¿norodnoœci¹ krajobrazu, diet¹
oraz niezwykle przyjaznym i goœcinnym spo³eczeñstwem,
które niestety, przynajmniej w stolicy Pañstwa Œrodka, staje siê coraz bardziej europejskie.
Has³o zbli¿aj¹cej siê letniej olimpiady w Pekinie One
World One Dream, widniej¹ce na zboczach gór w pobli¿u
Wielkiego Muru w Badaling, podkreœla jednoœæ naszego
œwiata — pocz¹wszy od pierwszych jego œladów na Ziemi
a¿ po œwiat Homo sapiens, o który musimy dbaæ i racjonalnie go eksploatowaæ, zgodnie z za³o¿eniami globalnego
projektu Strategia Ochrony Œwiata.
Teresa Podhalañska
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