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RECENZJE
T.J. DUNAI – Cosmogenic nuclides. Principles, concepts and
applications in the earth surface sciences. Cambridge
University Press, New York, 2010, 187 str.
Badania izotopów kosmogenicznych (m.in. 10Be, 26Al, 36Cl,
Ne) stanowi¹ jedn¹ z najnowszych ga³êzi geochronologii, która
od kilkunastu lat prze¿ywa dynamiczny rozwój. Profesor Tibor
Dunai (obecnie Uniwersytet w Kolonii) podj¹³ siê nie³atwego
zadania – stworzenia pierwszego podrêcznika akademickiego
poœwiêconego w ca³oœci zagadnieniom zwi¹zanym z chronologi¹
opart¹ na rozpadzie izotopów wchodz¹cych w interakcjê z promieniowaniem kosmicznym. Publikacja ta, zdaniem recenzenta,
udanie zastêpuje uchodz¹cy dotychczas za klasyczny dla metody
obszerny artyku³ Gosse’a i Phillipsa opublikowany w 2001 r. na
³amach Quaternary Science Reviews („Terrestrial in situ cosmogenic nuclides: theory and application”, Quat. Sci. Rev., 20:
1475–1560).
Autor recenzowanego podrêcznika nale¿y do w¹skiego
grona specjalistów rozwijaj¹cych od ponad 12 lat omawian¹
metodê, którzy wyniki swoich prac (m.in. wspó³czynniki kontroluj¹ce tempo powstawania radionuklidów) publikowali na ³amach
licznych presti¿owych czasopism, o czym mo¿emy siê przekonaæ, studiuj¹c uwa¿nie bibliografiê w opisywanej pozycji. Wiele
z zamieszczonych w podrêczniku wyników uzyskano dziêki
programom badawczym CRONUS-EU oraz CRONUS-Earth,
w których realizacji autor bierze aktywny udzia³. Strona edytorska i warstwa estetyczna nie powinny budziæ u czytelnika ¿adnych zastrze¿eñ. Podrêcznik dostêpny jest równie¿ w formie
atrakcyjniejszego cenowo e-booka. Ksi¹¿ka obfituje w ilustracje, tabele, formu³y matematyczne oraz wykresy, które trafnie
uzupe³niaj¹ poruszane treœci. Iloœæ pojawiaj¹cych siê wzorów
matematycznych objaœniaj¹cych dane zagadnienie mo¿e miejscami wydawaæ siê nad wyraz du¿a, ale jak argumentuje we wstêpie
autor, solidne podstawy fizyko-chemiczne oceni³ on jako minimalny zakres wiedzy niezbêdnej do prawid³owego i pe³nego
wykorzystania wszystkich zalet omawianej metody. Na 187 stronach recenzowanej pozycji oprócz czterech g³ównych rozdzia³ów znajdziemy dwa dodatki w postaci arkusza listy kontrolnej
opracowanego na potrzeby planowania i prowadzenia prac terenowych oraz poradnika dotycz¹cego zalecanej formy prezentacji
wyników badañ nad wiekiem ekspozycji i wspó³czynnikami erozji.
Ksi¹¿kê uzupe³niaj¹ ponadto uwa¿nie wyselekcjonowana bibliografia zawieraj¹ca ponad 350 pozycji literaturowych oraz tematyczny indeks rzeczowy u³atwiaj¹cy (zw³aszcza w wersji elektronicznej) szybkie i efektywne przeszukiwanie podrêcznika.
W pierwszych trzech rozdzia³ach omawianej ksi¹¿ki („Cosmic
rays”, „Cosmogenic nuclides”, „Production rates and scaling factors”), roz³o¿onych na 76 stronach, autor wprowadza czytelnika
w fizyczne podstawy zwi¹zane z powstawaniem radiogenicznych izotopów kosmogenicznych. Poruszane w tej czêœci zagadnienia dotycz¹ m.in. natury promieniowania kosmicznego, œcie¿ek
produkcji izotopów na drodze interakcji zachodz¹cych miêdzy
cz¹stkami sk³adowymi kosmicznego promieniowania pierwotnego i wtórnego a atomami obecnymi w atmosferze i przypowierzchniowej warstwie powierzchni Ziemi, wspó³czynników
opisuj¹cych tempo produkcji izotopów oraz formu³ koryguj¹cych
uzyskane dane.
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Z punktu widzenia geologa szczególnie interesuj¹co prezentuje siê najobszerniejszy, czwarty rozdzia³ podrêcznika („Application of cosmogenic nuclides to Earth surface sciences”),
w którym poruszane s¹ kwestie mo¿liwoœci i ograniczeñ zastosowania izotopów kosmogenicznych w naukach o Ziemi. Podstawowe omawiane zagadnienia zwi¹zane s¹ m.in. z okreœleniem
wieku ekspozycji form powierzchni terenu, rekonstrukcj¹ historii
pogrzebania, wyznaczaniem wspó³czynników erozji i denudacji
w ró¿nych skalach czasowych, okreœlaniem tempa wypiêtrzania
powierzchni oraz dynamiki ewolucji profili glebowych i zwietrzelinowych. Autor nie stroni od licznych rozwa¿añ nad zasadnoœci¹
i ograniczeniami zastosowania metody w ró¿nych sytuacjach geologicznych, co stwarza wra¿enie stosownego wywa¿enia w formu³owaniu wniosków i opinii. Podejœcie to wydaje siê wskazane
tym bardziej, ¿e pod wieloma wzglêdami przedstawiona metoda
badañ ma wci¹¿ nowatorski charakter. Ka¿dy z opisanych przypadków jest trafnie zilustrowany i posiada odniesienia do najbardziej aktualnej literatury przedmiotowej.
W odniesieniu do zagadnieñ zwi¹zanych z rozwojem zlewni,
ewolucj¹ sieci rzecznej, rekonstrukcj¹ genetyczn¹ systemów krasowych, potoków lawowych czy te¿ analiz¹ utworów polodowcowych metoda radionuklidów kosmogenicznych powstaj¹cych
in situ stwarza zupe³nie nowe mo¿liwoœci badawcze, pozwalaj¹c
okreœlaæ wiek obiektów geologicznych datowanych dotychczas
g³ównie metodami poœrednimi. To sprawia, ¿e w opinii recenzenta podrêcznik autorstwa Tibora Dunaia stanowi cenn¹ i pod
wieloma wzglêdami unikatow¹ pozycjê z dziedziny geochronologii, godn¹ polecenia zw³aszcza osobom zajmuj¹cym siê problematyk¹ geologiczn¹ i geomorfologiczn¹ kenozoiku.
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