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XXIII SESJA MIĘDZYNARODOWEGO 
KONGRESU GEOLOGICZNEGO, PRAGA 1968

XXIII Sesja Międzynarodowego Kongresu Geologicznego zgromadziła 
w Pradze prawie 3200 uczestników z 95 krajów wszystkich kontynentów. 
Sesję zainaugurowało 19 VIII 1968 uroczyste zebranie plenarne w sali 
Parku K ultury i Wypoczynku w Pradze z udziałem wybitnych osobistości 
czechosłowackich. W dniach 20-28 VIII odbywały się w nowoczesnych 
audytoriach Uniwersytetu technicznego w Pradze posiedzenia referatowe 
w 13 sekcjach fachowych, między innymi geochemii, genezy i klasyfi
kacji skał osadowych, granicy między trzeciorzędem i czwartorzędem, 
geologii inżynieryjnej w planowaniu krajowym, a także sympozja doty
czące złóż kaolinu i ich genezy oraz genezy wód mineralnych i termalnych. 
W tym  samym okresie w różnych terminach zaplanowano posiedzenia wie
lu międzynarodowych towarzystw naukowych, a mianowicie: Unii Nauk 
Geologicznych, Unii Paleontologicznej, Związku Służb Geologicznych 
Afryki, Międzynarodowych Związków: Geochemii i Kosmochemii, Hydro
geologii, Genezy Złóż Rud, Mineralogii, Geologii Ekonomicznej, Geologii 
Stosowanej, Geologii Inżynieryjnej oraz Matematyki w Naukach Geolo
gicznych.

Ponad 500 wybranych referatów opublikowano w 13 tomach wydaw
nictw kongresowych.

Wśród delegatów i uczestników Kongresu znajdowali się również geo- 
botanicy, archeolodzy, geomorfolodzy, klimatolodzy i inni, zajmujący 
się zagadnieniami związanymi z geologią. Stosunkowo małe zaintereso
wanie sesją geologiczną w Pradze przejawili gleboznawcy, pomimo że 
w programie znajdowały się referaty dotyczące bezpośrednio lub po
średnio zagadnień gleboznawczo-geologicznych z zakresu genezy, klasy
fikacji i kartografii gleb, fizyki i chemii gleb, a nawet zagadnień kosmo- 
pedologicznych.

Tematykę bezpośrednio interesującą gleboznawców zawierały np. re
feraty Chroboka, Kautzscha i Meiera, omawiające podstawowe zagadnie
nia indywidualizacji i typizacji pojęć facji i środowiska geograficznego.
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jest głównym wskaźnikiem procesów litogeochemicznych w różnych wa
runkach strefowych i podstawą zaproponowanej klasyfikacji. Lessy po
wstały w środowisku peryglacjalnym i podlegały gelisoliflukcji. W cen
tralnej Alasce przez tysiąclecia osadzane były rocznie 0,2-2,0 mm lessu. 
Serie lessów, według Lożeka, są wskaźnikami zmian klimatu i procesów 
rozwojowych gleb. Następstwo gleb w lessach od Eemu począwszy znaj
duje potwierdzenie w seriach gleb kopalnych w trawertynach, które moż
na datować do pliocenu. W trawertynach prześledzono też współzależ
ności między rozwojem flory i fauny a dynamiką CaC03. Pierwsze ślady 
sedymentacji węglanów, a więc ich pedogenicznego ługowania, występują 
w czwartorzędzie w fazach ciepłych późnego glacjału oraz w preboreale. 
Optimum tego procesu stwierdzono w okresie borealnym i atlantyckim. 
Procesy sedymentacji, diagenezy, metamorfizmu, powstawania rud i mi
gracji repy naftowej, a także procesy glebotwórcze uważa Ritchie za 
naturalny proces chromatograficzny zachodzący w środowisku geologicz
nym. Spośród wielu prac metodycznych na uwagę zasługuje przedstawio
na przez Mrazeka i Richtera nowo skonstruowana aparatura elektrome- 
chaniczno-elektroniczna do pomiarów morfometrycznych ziarn m ineral
nych o średnicach od 0,06 do 2,0 mm. W ciągu 3 minut ustala się w przy
gotowanym cienkim szlifie procentowy udział elementów o krawędziach 
równych, wklęsłych i wypukłych, a także względny procent kulistości 
danego ziarna mineralnego. Ta bardzo szybka metoda umożliwia automa
tyczną rejestrację poszczególnych mierzonych parametrów.

Sesję Międzynarodowego Kongresu Geologicznego uzupełniły wyciecz
ki urządzone na terenach Czechosłowacji, Polski, NRD, NRF, Austrii, Wę
gier i Rumunii, a 69 trasach 1-11-dniowych w okresie od 8 VIII do 
8 IX 1968 r. Na terenach Czechosłowacji zorganizowano 6 wycieczek obej
mujących zagadnienia podstawowe kompleksów krystalicznych i formacji 
sedymentacyjnych Masywu Czeskiego, geologii Karpat Wewnętrznych Za
chodnich, strefy fliszowej basenów neogeńskich w Karpatach Zachodnich 
i nie zmetamorfizowanych formacji osadowych. Wycieczki regionalne na 
terenach Masywu Czeskiego zajmowały się szczegółowo prekambrem, 
geologią Sudetów Zachodnich w Czechosłowacji i Polsce, geologią brzeż
nych obszarów wschodnich Masywu, geologią Gór Kruszcowych w Cze
chosłowacji i NRD, starszym paleozoikiem, osadami platformy permskiej 
i kredowej, basenami trzeciorzędowymi i młodymi zjawiskami wulkanicz-

Zagadnieniami genezy i klasyfikacji lessów zajmują się Lukashev, Do- 
browolskaja, Pécsi i Péwé. Skład mineralny lessu, określony współczyn
nikiem
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nymi oraz korelacją osadów czwartorzędowych. W 6 wycieczkach regio
nalnych, zajmujących się szczegółowo głównymi jednostkami geologicz
nymi Karpat Zachodnich omawiano zagadnienia kontaktu Karpat z Ma
sywem Czeskim, mezozoiku i kompleksów krystalicznych, stratygrafii, 
struktury i warunków facjalnych strefy fliszowej, młodych zjawisk wul
kanicznych, stratygrafii i struktury neogenu, osadów czwartorzędowych. 
Specjalistyczne wycieczki na terenach Masywu Czeskiego i Karpat Za
chodnich, obejmujące swym zasięgiem również obszary Polski, NRD, NRF 
i Austrii, zajmowały się między innymi złożami kaolinu i glin ceramicz
nych, wodami termalnymi, mineralnymi i gruntowymi, złożami rud 
hydrotermicznych i postmagmatycznych, problemami stratygraficznymi, 
genetycznymi, sedymentologicznymi i tektonicznymi fliszu, problemami 
wpływu człowieka na krajobrazy, geologią i hydrogeologią osiedli, zagad
nieniami paleontologicznymi paleozoiku, mezozoiku, trzeciorzędu i czwar
torzędu. Poza granicami Czechosłowacji zorganizowano po dwie wycieczki 
w Austrii i NRF, po trzy — w NRD i w Polsce, cztery na Węgrzech 
i pięć w Rumunii. W zakres zagadnień gleboznawczych wchodziły, 
między innymi, badania korelacji osadów czwartorzędowych na obszarach 
zlodowaconych i ekstraglacjalnych, osady czwartorzędowe w różnych re
gionach Karpat Zachodnich, czwartorzędowe formacje eoliczne i wodne, 
wulkanizm czwartorzędowy i inne. Dla 50 tras wycieczek wydano drukiem 
dobrze opracowane przewodniki w języku angielskim. Oprócz wycieczek 
fachowych przygotowano wiele wycieczek turystyczno-krajoznawczych, 
trwających 1-6 dni.

W pierwszych dniach Kongresu zainicjowano międzynarodowy festi
wal filmów geologicznych, którego program obejmował 18 barwnych 
filmów naukowych o różnej tematyce. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się wystawy map geologicznych, wśród których znajdowały się 
mapy glebowe w różnych skalach i ciekawych koncepcjach. Podobnie licz
nie były reprezentowane wydawnictwa książkowe z zakresu gleboznaw
stwa o charakterze metodycznym i monograficznym. Interesująca wy
stawa aparatury geologicznej przyciągała licznych zwiedzających rów
nież spoza grona uczestników Kongresu.

Obrady XXIII Sesji Międzynarodowego Kongresu Geologicznego były 
doskonale przygotowane i zorganizowane. Podczas Sesji polska geologia 
odniosła szereg sukcesów. Między innymi prof. dr E. Rühle, dyrektor 
Instytutu Geologicznego w Warszawie, został powołany na wiceprezesa 
Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych na okres 1968-1972.




