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Upadek meteorytu Przełazy w świetle danych
geomorfologicznych i geologicznych
The Fall of the Przełazy (Seeläsgen) Meteorite in the Light
of Geomorphological and Gepological Data

Abstract: The age and possible location of the Prze³azy (Seelasgen) meteorite fall have been
established on a study of morphology and composition of the fine-grained magnetic fraction of
peat/gyttja profiles. The most probable place of fall is the present peat-bog, situated south–west
side of Prze³azy. The age of fall is estimated as the end of the Late Glacial to the beginning of the
Holocene.
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Wprowadzenie

Meteoryt Prze³azy zosta³ znaleziony jakiœ czas przed 1847 r. przez mieszkañca wio-
ski kopi¹cego na „podmok³ej ³¹ce” rów odwadniaj¹cy ku jez. Nies³ysz (Pokrzywni-
cki 1964). Metaliczn¹ bry³ê o wadze ~102 kg, wydobyto z g³êbokoœci 2–2,5 m
(6–8 ³okci). Brak niestety szczegó³owych danych, gdzie dokonano znaleziska oraz
kiedy to nast¹pi³o. Po znalezieniu bry³ê umieszczono w ogrodzie znalazcy, a pier-
wsze analizy wskazuj¹ce na jej meteorytowe pochodzenie przeprowadzono we
Wroc³awiu. Od po³owy XIX w. trwaj¹ zró¿nicowane pod wzglêdem intensywnoœci
badania samego meteorytu, jak równie¿ obszaru wokó³ Prze³az i jez. Nies³ysz,
celem okreœlenia miejsca upadku, jak te¿ mineralogiczno-litologicznych oraz ewen-
tualnych geomorfologicznych skutków tego zdarzenia.

Wioska Prze³azy znajduje siê ~10 km na WSW od miasta Œwiebodzin (~110 km
na W od Poznania), ~4 km od osady Mostki, na trasie Poznañ–Berlin. W s¹sie-
dztwie Prze³az istnieje wiele zatorfionych obszarów towarzysz¹cych jez. Nies³ysz.
Najbli¿szy z licznymi rowami odwadniaj¹cymi znajduje siê bezpoœrednio na WS
od wsi, wrêcz przylegaj¹c do niej. W³aœnie tam autor zlokalizowa³ podstawowe
pilotowe badania geologiczne i geomorfologiczne, rozszerzone na tereny po W
i NW stronie Prze³az. Badania realizowano we wspó³pracy z magistrantami
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i doktorantem (Stankowski, Uœcinowicz 2011). Nacisk po³o¿ono na zawartoœæ
drobnoziarnistej frakcji magnetycznej (metalicznych sferulek), zarówno na powie-
rzchni wysoczyznowych osadów mineralnych, jak równie¿ w profilach osadów
organicznych.

Wskutek poszukiwania meteorytów po wschodniej stronie jez. Nies³ysz, siêgaj¹c
a¿ do okolic Wilkowa (Karwowski 2007; W. Czajka, M. Szyszka – informacje
i wskazania ustne), autor podj¹³ geologiczne i geomorfologiczne badania tak¿e na
tamtym terenie. Podobnie jak po zachodniej stronie jeziora, równie¿ na wschód od
niego, spotyka siê formy terenu mo¿liwe do potencjalnego zaklasyfikowania jako
zaistnia³e wskutek impaktów.

Nie sposób pomin¹æ w tym miejscu odniesienia do koncepcji Bartoschewitz’a
(2001), o zaistnieniu gigantycznej strefy rozrzutu na linii Tabarz-Prze³azy-Mora-
sko – wyd³u¿onej po Jankowo Dolne (Karwowski 2004). Zdaniem £. Karwo-
wskiego, meteoryt móg³ przelatywaæ niemal stycznie do powierzchni Ziemi ule-
gaj¹c po drodze fragmentacji. Kwestiê tego przelotu rozwa¿a³ tak¿e W. Czajka,
niestety w nie opublikowanym opracowaniu, jednak podwieszonym w internecie
(„Obraz hipotetycznej trajektorii Tabarz-Prze³azy-Morasko-Jankowo Dolne na
geodezyjnej powierzchni odniesienia”; vanellus@vanellus.com.pl). W sprzecznoœci
z t¹ koncepcj¹ wydaj¹ siê byæ rezultaty badañ w Morasku (Hurnik 1976 – Ed.)
a tak¿e dotychczasowe dane z Prze³az (Stankowski, Uœcinowicz 2011). W obu
przypadkach, wskazuje siê na podstawie analizy obecnoœci metalicznych py³ków,
na trajektoriê nie o „równole¿nikowym”, a „po³udnikowym” przebiegu. Wypada
nadmieniæ, ¿e do dobrze udokumentowanych kraterów impaktowych z Moraska,
potencjalnie do³¹czyæ mo¿na formy „krateropodobne” spotykane zarówno w oko-
licach Prze³az jak i Jankowa Dolnego. W obydwu przypadkach s¹ nimi zagadkowe
koliste struktury, których ewentualne impaktowe pochodzenie wymaga dalszych
wnikliwych studiów (prace w toku).

Morfometria otoczenia jez. Niesłysz

Obszar wokó³ jez. Nies³ysz stanowi drobny fragment Wysoczyzny Lubuskiej
w obrêbie strefy granicznej Pagórków Œwiebodziñsko-Suleñciñskich oraz Równiny
Kroœnieñskiej (Krygowski 1961). RzeŸbê terenu cechuje znaczne urozmaicenie
morfogenetyczno-litologiczne, z charakterystycznymi dla m³odoglacjalnego obsza-
ru licznymi formami wklês³ymi – od rozleg³ych i zró¿nicowanych topograficznie
rynien glacjalnych po wielk¹ gamê wytopisk. Wiele z tych form posiada wype³nie-
nia osadów organicznych w postaci torfów i gytii. Wœród istniej¹cych zag³êbieñ
terenu spotyka siê tak¿e niewielkie formy koliste o nad wyraz symetrycznym
kszta³cie (rys. 1). Nasuwa to skojarzenia o innych ni¿ glacigeniczne ich uwarunko-
waniach. Udowodnienie tego okazuje siê jednak bardzo trudne, przy czym bez spe-
cjalistycznych badañ wrêcz niemo¿liwe (por. Stankowski 2008, Stankowski, Uœci-
nowicz 2011, Stankowski, Bluszcz – w druku). Dobitnie œwiadczy o tym przyk³ad
form z Rezerwatu Morasko, gdzie wci¹¿ trwaj¹ kontrowersje odnoœnie ich genezy.
Tym niemniej zarówno na obszarze wokó³ jez. Nies³ysz, jak równie¿ w okolicach
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Jankowa Dolnego, spotyka siê formy koliste pozwalaj¹ce na wysuniêcie hipotezy
o np. ich impaktowej genezie.

Badania zmierzaj¹ce do weryfikacji genetycznych uwarunkowañ form kolistych
z okolic Jankowa Dolnego, a nade wszystko szeroko zakrojonych prac na obszarze
miêdzy Prze³azami oraz Œwiebodzinem, s¹ prowadzone przez autora, jak
i wspó³pracuj¹cych magistrantów. Zainteresowanie terenami po³o¿onymi po
wschodniej stronie jez. Nies³ysz wynika z faktu znajdowania tam¿e meteorytów
(Karwowski 2007 oraz informacja ustna M. Szyszka o znalezieniu niewielkiego
meteorytu w s¹siedztwie Wilkowa).

Zwykle rozproszone drobne zag³êbienia spotyka siê na niemal ca³ym obszarze
wokó³ jez. Nies³ysz (por. rys. 1). Ich geneza mo¿e byæ zró¿nicowana, niejednokrot-
nie nawet o poligenetycznych uwarunkowaniach – ³¹cznie z antropogenez¹, co
dobrze ilustruj¹ zag³êbienia z obszaru okolic Krotoszyna-KoŸmina-Raszkowa
(Stankowski w druku). Symetryczne zag³êbienia istniej¹ce na terenie objêtym
niniejszym opracowaniem (przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie s¹ impaktowego pochodze-
nia), nie tworz¹ sieci umo¿liwiaj¹cej choæby hipotetyczne odwo³ywanie siê do
uk³adu domniemanej trajektorii upadku deszczu meteorytów. Wypada zaznaczyæ,
i¿ poza zasiêgiem dot¹d przeprowadzonych prac odkryto ostatnio dwa sporych roz-
miarów pola grupuj¹ce po kilkanaœcie drobnych zag³êbieñ. Rozpoczêto na nich
geomorfologiczne i mineralogiczne badania, przy czym osi¹gniêcie wstêpnych re-
zultatów nie nast¹pi szybko.

Miejsce i czas upadku meteorytu Przełazy w kontekście frekwencji
magnetycznych sferulek, z badanych profili geologicznych

Brak informacji o miejscu znalezienia meteorytu Prze³azy, wymusi³o próbê poœred-
niego rozwi¹zania tego problemu, jak równie¿ estymowania czasu upadku. Rozwa-
¿aj¹c sprawê kopania przez mieszkañca wsi, rowu odprowadzaj¹cego wodê z „pod-
mok³ej ³¹ki”, za³o¿ono, i¿ prawdopodobnie dotyczy³o to najbli¿szego torfowiska,
po³o¿onego w bezpoœrednim SW s¹siedztwie osady. W³aœnie tam zlokalizowano
stanowisko testowe (por. rys. 1, oznaczenie A). Objê³o ono zarówno obrze¿aj¹ce
osady mineralne, jak i skraj torfowiska. Uwagê skupiono na frekwencji drobnozia-
rnistych magnetycznych sferulek, w profilach torfów oraz gytii, a tak¿e w profilach
glebowych otaczaj¹cej wysoczyzny morenowej. Celem by³a weryfikacja hipotezy,
zak³adaj¹cej istnienie zapisu czasu upadku meteorytu – w postaci wzbogacenia
okreœlonej warstwy torfu w drobnoziarnist¹ frakcjê magnetyczn¹, natomiast bada-
nia profili glebowych winny doprowadziæ do okreœlenia trajektorii upadku. Podjê-
cie tej analizy oraz przyjêcie wskazanych za³o¿eñ nie pomija zastrze¿enia, i¿ nie
wszystkie napotykane magnetyczne sferulki s¹ pochodzenia kosmicznego. Ich
genetyczne uwarunkowania mog¹ byæ zwi¹zane tak¿e z procesami wulkanicznymi,
biologicznymi oraz antropogenicznymi. W p³ytkich profilach glebowych osadów
organicznych nale¿y oczekiwaæ mieszaniny ró¿nych genetycznie sferulek, nato-
miast w profilach torfowych (poza stropow¹ czêœci¹ o wieku nie przekraczaj¹cym
~2500 lat) mo¿na wykluczyæ obecnoœæ sferulek antropogenicznych. W g³êbszych
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segmentach torfów i gytii, pojawienie siê sferulek odzwierciedla ich synsedymenta-
cyjny wyraz. Na analizowanym obszarze nie nale¿y oczekiwaæ obecnoœci sferulek
pochodzenia wulkanicznego – ma³o prawdopodobny, potencjalny opad móg³ byæ
zwi¹zany z erupcj¹ Laaher See podczas póŸnego glacja³u (Bogaard, Schminck
1985). Zatem napotykane w profilach magnetyczne sferulki nale¿y postrzegaæ
przede wszystkim jako kosmiczne.

Inicjuj¹ce profilowanie torfowiska wykonano w odleg³oœci kilkudziesiêciu me-
trów w g³¹b torfowiska od jego zachodniego obramowania, wykorzystuj¹c urz¹dze-
nie INSTORF. W górnym segmencie dwu wyjœciowych profili, oddalonych od
siebie zaledwie o kilka metrów, stwierdzono wyraŸn¹ koncentracjê sferulek. Rytmi-
ka zmian ich liczebnoœci w odpowiednich przedzia³ach g³êbokoœci wykazuje pewne
ró¿nice. Poni¿ej stropowej warstwy o mi¹¿szoœci 20 cm, gdzie wystêpuj¹ liczne sfe-
rulki, wœród których mo¿e znajdowaæ siê materia antropogeniczna (Magiera
2004), istniej¹ dwa poziomy torfu wyraŸnie wzbogacone w sferulki: 25–45 cm
i 70–80 cm. Jest bardzo ma³o prawdopodobne, aby znajdowa³y siê tam obiekty
pochodzenia przemys³owego. Dotyczy to szczególnie ni¿ej usytuowanej warstwy.
Radiowêglowe datowanie próbki torfu z g³êbokoœci 25 cm da³o bowiem wynik
715±30 BP (Poz-15605). Przyjêcie dla badanego torfowiska uœrednionego tempa
sedentacji (estymacja wynikaj¹ca z posiadanych datowañ radiowêglowych) pozwala
domniemywaæ, ¿e wzbogacona w sferule warstwa 70–80 cm powinna byæ starsza
od poprzedniej o ~1500 lat, a wiêc pochodziæ z oko³o 2200 lat BP. Poczynaj¹c od
g³êbokoœci poni¿ej 80 cm obecnoœæ frakcji magnetycznej wyraŸnie maleje – poza
drugorzêdnym zwiêkszeniem liczebnoœci w warstwie 100–110 cm. Sp¹gowe seg-
menty torfu i niemal ca³y profil gytii zawiera pojedyncze sferulki. Natomiast
w sp¹gu gytii oraz w ni¿ej zalegaj¹cych piaskach z rozproszon¹ substancj¹ orga-
niczn¹, nastêpuje zdecydowany wzrost liczebnoœci magnetycznych obiektów.
Dotyczy to najpierw przedzia³u g³êbokoœci 300–340 cm, a nastêpnie 385–400 cm.
Sp¹g badanego profilu o g³êbokoœci 393–400 cm uzyska³ datê radiowêglow¹
12150±60 BP (Poz-15604). Oznacza to, ¿e przed zaistnieniem na analizowanym
miejscu œrodowiska jeziornego, a tak¿e w pierwszej jego fazie, zaobserwowano
obecnoœæ drobnoziarnistej frakcji magnetycznej. Nie mo¿na tego wi¹zaæ z wtór-
nym zanieczyszczeniem. Wolno natomiast sugerowaæ zaistnienie opadu py³ów kos-
micznych zwi¹zanych potencjalnie z upadkiem meteorytu Prze³azy.

Kontynuacja badañ brze¿nej czêœci torfowiska dotyczy³a topografii jego dna
i kontaktu z mineralnym obramowaniem. Ukszta³towanie pod³o¿a torfowiska oka-
za³o siê urozmaicone, natomiast brzeg torfowiska stanowi³a s³abo rysuj¹ca siê
pó³ka, interpretowana pocz¹tkowo jako fragment terasy jeziornej. Na niej usytuo-
wano kolejne wiercenie, oczekuj¹c wy³¹cznie profilu osadów mineralnych. Ku
zaskoczeniu okaza³o siê jednak, ¿e pod cienk¹, oko³o 1,2–1,3 metrow¹ pokryw¹
piasków ze ¿wirami i kamieniami, wystêpuj¹ silnie zagêszczone torfy. Rzekoma
pó³ka jeziorna okaza³a siê byæ m³odym sto¿kiem nap³ywowym. Wytworzenie
mineralnej pokrywy zagêszczaj¹cej torfy, dokona³o siê najprawdopodobniej wsku-
tek intensywnego transportu masowego (grubookruchowy materia³ wœród frakcji
piaszczystych) i zaistnia³o podczas klimatycznych zmian Ma³ej Epoki Lodowej.
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Dowodzi tego radiowêglowa data górnych warstw kopalnego torfu: dla g³êbokoœci
~125 cm, 300±30 BP (Poz-26006), oraz kolejna data dla g³êbokoœci ~150 cm,
560±30 BP (Poz-26326). W sp¹gu omawianego profilu, na granicy osadów orga-
nicznych i mineralnych z g³êbokoœci ~390 cm, uzyskano datê radiowêglow¹
10760±80 BP (Poz-25552).

W górnej czêœci mineralnej pokrywy, mniej wiêcej do g³êbokoœci 40 cm, zaobse-
rwowano bogaty zestaw magnetycznych sferulek. G³êbiej brakowa³o ich ca³kowi-
cie. Równie¿ niemal na ca³ej mi¹¿szoœci kopalnego torfu stwierdzono pojedyncze
sferulki. Czyni to sytuacjê podobn¹ do interwa³u 110–300 cm z pilotowych profi-
li. Natomiast ponad granic¹ torfu i piasków pod³o¿a oraz w samych piaskach zaob-
serwowano wzrost frekwencji sferulek, co ponownie wydaje siê byæ zbie¿ne ze
zmianami koncentracji magnetycznych drobin w profilach z torfowiska (interwa³
g³êbokoœci 300–340 cm).

Analiza obecnoœci drobnoziarnistej frakcji magnetycznej w profilach torfów
z bezpoœredniego otoczenia Prze³az oraz w mineralnej pokrywie ich brzegowej czê-
œci, wydaje siê prowadziæ do wskazania trzech wyraŸnie ró¿ni¹cych siê wiekiem
okresów pojawu tych obiektów. Starszy nale¿y datowaæ na ponad 7000 lat (przy
wyraŸnym skokowym wzroœcie frekwencji przed ~11000 lat BP), poœredni o wieku
3000–2000 lat BP, natomiast najm³odszy w okresie nie przekraczaj¹cych ostatnich
300 lat. Zdaniem autora, najm³odszego czasu wzrostu liczebnoœci magnetycznych
obiektów nie nale¿y wi¹zaæ z upadkiem meteorytu Prze³azy. Wolno natomiast
domniemywaæ istnienia frakcji antropogenicznej. Spoœród dwu starszych faz zwiê-
kszonej liczebnoœci sferulek, bardziej prawdopodobny zwi¹zek z prze³azkim impak-
tem, wydaje siê mieæ ten przypadaj¹cy na prze³om póŸnego glacja³u i holocenu.

Profile osadów organicznych wolno postrzegaæ jako podstawê poœrednich
poszukiwañ czasu upadku meteorytu Prze³azy. Natomiast analiza lateralnej zmien-
noœci frekwencji sferulek w profilach glebowych (rejestruj¹cych sumarycznie dosta-
wê tego materia³u), mo¿e staæ siê pomocn¹ do wskazania trajektorii upadku (na-
wi¹zanie do prac przeprowadzonych w okolicach Rezerwatu Morasko – Hurnik
1976). Zrealizowane dot¹d badania kilkunastu profili glebowych, z otoczenia
Prze³az, prowadz¹ do konstatacji, ¿e tamtejszy opad zaistnia³ w uk³adzie zbli¿onym
do po³udnikowego – z zachodnim odchyleniem, tj. od NNW ku SSE.

Podsumowanie

W okolicach Prze³az nie uda³o siê dot¹d udokumentowaæ form rzeŸby terenu
o niew¹tpliwie impaktowym pochodzeniu. Istniej¹ce drobne, rozproszone symetry-
czne zag³êbienia mog¹ byæ traktowane wy³¹cznie jako potencjalne kratery. Trwaj¹
specjalistyczne badania prowadz¹ce do uzasadnienia, b¹dŸ odrzucenia takiej genety-
cznej interpretacji. Poza obszarem dotychczas przeprowadzonych prac (por. rys. 1),
rozpoznano dwa pola skoncentrowanych zespo³ów zag³êbieñ, na których dopiero
rozpoczêto badania, co wyklucza na razie wysuwanie jakichkolwiek interpretacji.

Zmienna frekwencja drobnoziarnistej frakcji magnetycznej w analizowanych
profilach osadów organicznych pozostaje w relacji do postêpów sedentacji, a wiêc

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 3, 2012

Wojciech T.J. STANKOWSKI 109



zgodnie z systematycznym generowaniem powierzchni torfowisk. Nie dostrzega siê
uzasadnienia dla zaistnienia jakichœ specyficznych wtórnych procesów, np. grawi-
tacyjnego przemieszczania magnetycznego materia³u oraz strefowej jego koncen-
tracji na ró¿nych g³êbokoœciach. To samo dotyczy profili glebowych w osadach
mineralnych na wysoczyŸnie, z t¹ ró¿nic¹, ¿e powtarzaj¹ce siê okresowo potencjal-
ne wzmo¿one dostawy zawsze dotyczy³y tej samej powierzchni.

Warstwowe zwiêkszanie frekwencji metalicznego materia³u w badanych profi-
lach torfów wespó³ ze wskazanymi zmianami warstwowej zawartoœci sferul uzasad-
niaj¹ nastêpuj¹ce wnioskowanie:
� tylko w powierzchniowych warstwach torfów, oraz w mineralnych profilach

glebowych, mog¹ wystêpowaæ sferule antropogeniczne. Seria kopalnych tor-
fów i gytii zawiera wy³¹cznie naturalne obiekty magnetyczne,

� w obrêbie ca³ych sekwencji torfów i gytii wystêpuje ma³o liczna, rozproszona
naturalna materia magnetyczna. Zaobserwowane warstwowe wzbogacenia
w tê frakcjê nie mog¹ mieæ wulkanicznego pochodzenia. Dobrze udokumen-
towane ostatnie ekstensywne zdarzenie wulkaniczne Laaher See zaistnia³o
w Ållerodzie (Bogaard, Schminck 1985), którego zasiêg rozrzutu py³ów wul-
kanicznych praktycznie nie siêgn¹³ okolic Prze³az. Zdaniem autora, równie¿
powtarzaj¹ce siê holoceñskie erupcje na Islandii nie powinny znaleŸæ odzwier-
ciedlenia w profilach analizowanego obszaru,

� frakcja magnetyczna odnajdywana w badanych profilach mo¿e byæ pochodze-
nia biogenicznego, lub/i kosmicznego, przy czym znajdywane dobrze wy-
kszta³cone sferule nale¿y okreœliæ jako pozaziemskie,

� wyraŸne zwiêkszenie koncentracji sferul dokumentowane w sp¹gowych czê-
œciach profili organicznych testowego obszaru badañ ma synsedentacyjny cha-
rakter. Wydaje siê to œwiadczyæ o wzmo¿onym opadzie materii pozaziemskiej
na prze³omie póŸnego glacja³u i holocenu, przy czym estymowany upadek
meteorytu Prze³azy (wydobytego w g³êbokoœci 6–8 ³okci) nie wi¹za³ siê
z przebijaniem grubszej warstwy torfów,

� czytelna w profilach drugorzêdna warstwa koncentracji drobnoziarnistej
materii magnetycznej, zaistnia³a oko³o 3000–2000 lat BP, nie powinna byæ
uto¿samiana z prze³azkim zdarzeniem impaktowym. Ten opad pozaziemskich
py³ów wydaje siê wpisywaæ w czas domniemanego drugiego epizodu upadku
materii magnetycznej, w Morasku (por. Stankowski 2008),

� jako wiarygodne miejsce upadku meteorytu Prze³azy oraz jego wydobycia
uznaæ mo¿na torfowisko znajduj¹ce siê w bezpoœrednim po³udniowo-zachod-
nim obrze¿eniu miejscowoœci, tj. w obszarze na którym przeprowadzono
testowe badania. Sugestiê tê wspieraj¹ rezultaty poszukiwañ drobnoziarnistej
materii magnetycznej w profilach glebowych wysoczyzny morenowej. Strefa
zwiêkszonej frekwencji frakcji magnetycznej uk³ada siê po³udnikowo, przy
czym najwiêksza ich koncentracjê odnotowano w osadach mineralnych przy-
krywaj¹cych brze¿n¹ czêœæ torfowiska (nad skomprymowanym torfem).

� Estymowany czas upadku meteorytu Prze³azy (11000–9000 lat BP), zdecydo-
wanie ró¿ni siê od g³ównego impaktu w Morasku (~5000 lat BP). Stoi to

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 3, 2012

110 Upadek meteorytu Przełazy w świetle danych geomorfologicznych i geologicznych



w sprzecznoœci do hipotezy o wspólnej trajektorii meteorytów Tabarz-
-Prze³azy-Morasko. Meteoryty Prze³azy i Morasko zdecydowanie ró¿ni czas
upadku, natomiast podobieñstwo sk³adu chemicznego, stanowi¹ce podstawê
koncepcji Bartoschewitz’a, mo¿e jedynie wskazywaæ na ich okreœlon¹ kos-
miczn¹ proweniencjê.

Podziękowanie
Podstawê materia³ow¹ niniejszego opracowania stanowi¹ rezultaty badañ autora,
wsparte wynikami prac magisterskich: T. Jopek „Materia magnetyczna w wybra-
nych profilach osadów organicznych okolic miejscowoœci Prze³azy” i A. Filipek
„Czy w powierzchniowych ska³ach okolic Prze³az wystêpuje zwiêkszona iloœæ mate-
rii magnetycznej” oraz rozprawy doktorskiej G. Uœcinowicz „Magnetyczne ferule
w kenozoicznych osadach l¹dowych i morskich”. Wszystkim Im dziêkujê nie tylko
za wydajn¹ pomoc w realizacji badañ, ale tak¿e za zaanga¿owanie oraz rzetelnoœæ
prac terenowych i laboratoryjnych.
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