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RECENZJE
A. STACHOWIAK, S. CWOJDZIÑSKI, A. IHNATOWICZ,
J. PACU£A, Š. MRÁZOVÁ, D. SKÁCELOVÁ, J. OTAVA,
V. PECINA, M. REJCHRT, Z. SKÁCELOVÁ & J. VEÈEØA
– Geostrada sudecka. Przewodnik geologiczno-turystyczny / Geotrasa sudetská. Geologicko-turistický prùvodce /
Sudetes Georoute. Geological-Tourist Guidebook. Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy,
Èeská geologická sluba, Warszawa–Praga, 2013, 225 str.,
s³owniczek, spis literatury, wspó³rzêdne GPS atrakcji geoturystycznych, fot. kolor
Rok 2013 przyniós³ niezwykle ciekaw¹ pozycjê literatury
geoturystycznej dotycz¹c¹ Sudetów. Ksi¹¿kê tym bardziej interesuj¹c¹, ¿e omówiona jest w niej geologia niemal ca³ych Sudetów,
zarówno tych polskich, jak i czeskich. To pierwsza tego typu
publikacja wydana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy we wspó³pracy z czesk¹ s³u¿b¹
geologiczn¹. Jest warta uwagi równie¿ z tego wzglêdu, ¿e ukaza³a
siê jednoczeœnie w trzech jêzykach – polskim, czeskim i angielskim. Rozszerza to znacznie kr¹g osób mog¹cych wykorzystywaæ recenzowany przewodnik. To dobry przyk³ad wspó³pracy
transgranicznej czeskiej i polskiej s³u¿by geologicznej, wychodz¹cej naprzeciw oczekiwaniom Unii Europejskiej. Dziêki temu
przygotowanie i wydanie tej pozycji mog³o byæ wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej. Jedenastoosobowy zespó³ polskich i czeskich geologów
pracuj¹cych w Sudetach i realizuj¹cych ca³y projekt zapewni³
wysoki poziom merytoryczny ksi¹¿ki.
Przewodnik sk³ada siê ze s³owa wprowadzaj¹cego od Autorów, wstêpu, trzech czêœci oraz s³owniczka, spisu wykorzystanej
literatury i wykazu wspó³rzêdnych GPS (wa¿ne dla osób nieznaj¹cych Sudetów!) atrakcji geoturystycznych. Na wewnêtrznej, rozk³adanej stronie tytu³owej ok³adki znajduje siê mapa
obrazuj¹ca rozmieszczenie tablic z informacjami o obiektach
geoturystycznych, natomiast na wewnêtrznej stronie tylnej ok³adki,
równie¿ rozk³adanej – tabela korelacyjna utworów, z których
zbudowane s¹ ró¿ne jednostki Sudetów. Uwagê przyci¹ga piêkne
zdjêcie na ok³adce ksi¹¿ki – inne w ka¿dej wersji jêzykowej.
Po wstêpnych informacjach nastêpuj¹ trzy w³aœciwe czêœci
przewodnika, dotycz¹ce fragmentów Sudetów Wschodnich, Œrodkowych i Zachodnich znajduj¹cych siê w s¹siedztwie geostrady –
trasy licz¹cej ok. 600 km, wzd³u¿ (lub w pobliskim s¹siedztwie)
której znajduj¹ siê interesuj¹ce z geologicznego i geoturystycznego punktu widzenia obiekty. Ka¿da z nich opatrzona jest informacjami o budowie geologicznej, po których nastêpuje opis
poszczególnych punktów, a ka¿dy z nich ilustrowany jest zdjêciem, oddaj¹cym cechy geologicznego okreœlonego obiektu. Pod
wzglêdem edytorskim jest to piêkny przewodnik, który z pewnoœci¹ zainteresuje turystê pragn¹cego poznaæ elementy historii
geologicznej Sudetów.
Ksi¹¿ka ma jednak podstawow¹ wadê – nie mo¿na jej kupiæ.
Powstaje wiêc pytanie: dla kogo i po co ta wartoœciowa pozycja zosta³a wydrukowana? Nie ma ¿adnej sieci, która mog³aby
zapewniæ jej szerok¹ dystrybucjê! Czy rzeczywiœcie takie wydawnictwo musi byæ rozdawane za darmo? Mo¿na zrozumieæ, ¿e pozycja, której wydanie by³o wspó³finansowane przez UE, nie mo¿e
przynosiæ zysków. Ale przecie¿ mo¿e przynajmniej w czêœci
zwróciæ poniesione koszty, a uzyskane ze sprzeda¿y kwoty mog¹
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byæ przekazane z powrotem do ogólnej kasy UE, by finansowaæ
inne przedsiêwziêcia! Ta uwaga oczywiœcie nie dotyczy tylko tej
ksi¹¿ki, ale i innych, zalegaj¹cych w magazynach lub rozdanych
nie zawsze w³aœciwym adresatom. Nie pomo¿e dostêpnoœæ na
stronie internetowej. Wiele osób chcia³oby po prostu mieæ ten
piêkny przewodnik! A to okazuje siê niemo¿liwe.
Pisz¹cy te s³owa ma jednak kilka uwag do polskiej wersji
przewodnika, odnosz¹cych siê do strony zarówno edytorskiej,
jak i geologicznej. Po pierwsze, pewne zdziwienie mog¹ budziæ
tytu³y rozdzia³ów „Budowa geologiczna geostrady zachodniosudeckiej (œrodkowosudeckiej, wschodniosudeckiej)”. Geostrada
wszak jest elementem liniowym. Czy¿ nie by³oby w³aœciwsze
zatytu³owanie rozdzia³ów „Budowa geologiczna Sudetów Zachodnich (Œrodkowych, Wschodnich)”? Opis w ka¿dym z nich dotyczy
bowiem tych w³aœnie czêœci Sudetów, chocia¿ trzeba przyznaæ,
¿e nie wszystkie ich jednostki s¹ omawiane. Mo¿na zrozumieæ, ¿e
Autorzy nawet w nazewnictwie rozdzia³u chcieli uczyniæ przewodnik bardziej atrakcyjnym, aby tytu³y nie odstrasza³y przeciêtnego
turysty.
Druga uwaga zwi¹zana jest ze spraw¹, jak siê wydaje, znacznie wa¿niejsz¹, mianowicie z nagminnym mieszaniem jednostek
geochronologicznych i chronostratygraficznych. St¹d te¿ nieustannie mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e okreœlone wydarzenia nast¹pi³y
w górnej czy dolnej czêœci jakiegoœ okresu, zamiast we wczesnej
lub póŸnej. A ju¿ na pewno nie powinno siê pisaæ, ¿e coœ siê
wydarzy³o w czerwonym sp¹gowcu lub w cechsztynie. Dla laika
to b³êdy zapewne niedostrzegalne, dla geologa jednak znaczne.
Odpowiedzialnoœæ za nie obarcza w równym stopniu Autorów
i Redaktora przewodnika.
Na marginesie tych uwag nasuwa siê te¿ spostrze¿enie, ¿e
Autorzy nie potrafili sobie poradziæ z relacjami miêdzy podzia³em permu u¿ywanym w miêdzynarodowej tabeli stratygraficznej
a tym stosowanym w przewodniku. Ju¿ du¿o czasu up³ynê³o od
wprowadzenia trójdzielnoœci permu, dlatego nale¿a³oby siê do
tego odnieœæ i wyjaœniæ we wstêpie przyczyny u¿ywania w przewodniku innej terminologii, a potem umiejêtnie stosowaæ w³aœciwe sformu³owania.
Koñcz¹c zastrze¿enia, pisz¹cy te s³owa chcia³by zadaæ pytanie skierowane nie tylko do Autorów omawianego przewodnika:
dlaczego niecka œródsudecka, niecka pó³nocnosudecka czy niecka opolska nazywane s¹ depresjami? Jakie fakty nie pozwalaj¹
okreœliæ ka¿dej z nich u¿ywanym od dawna terminem „niecka”?
Wszak termin „depresja” ma raczej znaczenie morfologiczne i nie
oddaje chyba wewnêtrznej struktury jednostki geologicznej.
Uwagi krytyczne, niektóre zapewne dyskusyjne, w ¿adnym
stopniu nie wp³ywaj¹ na wysok¹ ocenê przewodnika, choæ
Autorzy powinni siê zastanowiæ, czy nale¿a³oby uwzglêdniæ je
w kolejnych wydaniach tej piêknej ksi¹¿ki. Recenzowana pozycja bêdzie z pewnoœci¹ przydatna nie tylko dla ka¿dego turysty,
który udaje siê w Sudety, ale te¿ i dla geologów na co dzieñ pracuj¹cych w innych regionach Polski. Zalet¹ ksi¹¿ki s¹ niew¹tpliwie piêkne zdjêcia opisywanych obiektów przyrody nieo¿ywionej, pozwalaj¹ce na ³atw¹ ich identyfikacjê w terenie.
„Geostrada sudecka. Przewodnik geologiczno-turystyczny”
to wzorcowy przyk³ad przewodnika geoturystycznego stworzonego w ramach wspó³pracy transgranicznej. Bo chocia¿ mo¿na
sobie wyobraziæ, ¿e takie wydawnictwo mog³oby zostaæ przygotowane tylko przez geologów polskich, to przecie¿ udzia³ geologów
czeskich uwiarygodnia je w oczach u¿ytkownika.
W³odzimierz Mizerski

