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RECENZJE
J. GÓRSKI, T. LATOUR, M. SIEPAK, M. DROBNIK
& D. SZIWA – Wody zabarwione w utworach miocenu
œrodkowej Wielkopolski – wystêpowanie, geneza, mo¿liwoœci wykorzystania w przyrodolecznictwie. Seria Studia
i Prace z Geologii i Geografii, nr 40. Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznañ 2014, 91 str.
Recenzowana monografia wieñczy interdyscyplinarne dokonania twórcze zespo³u autorów bêd¹cych pracownikami dwóch
jednostek naukowo-badawczych: Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego – Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie. Realizacja prowadzonego przez nich projektu
badawczego przebiega³a przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Nauki (grant nr N N525 253440). Jego celem by³o:
– uszczegó³owienie rozpoznania wystêpowania wód zabarwionych w œrodkowej Wielkopolsce;
– ustalenie klasyfikacji wód zabarwionych z uwzglêdnieniem zawartoœci kwasów humusowych oraz ich aktywnoœci
farmakodynamicznej;
– okreœlenie, jakiego rodzaju wody mog¹ byæ uznane za
potencjalne surowce lecznicze;
– ustalenie zasobów wód zabarwionych z uwzglêdnieniem
ich klasyfikacji;
– okreœlenie mo¿liwoœci poboru wód za pomoc¹ istniej¹cych
studni i otworów badawczych.
Na terenie Wielkopolski w osadach miocenu stwierdzono
strefowe wystêpowanie wód zabarwionych (> 80 mg Pt/l) o podwy¿szonej zawartoœci kwasów humusowych, co sprawia, ¿e s¹
nieu¿yteczne do picia oraz stosowania do celów gospodarczych
z uwagi na znaczne trudnoœci z ich uzdatnianiem. Jednak¿e wysokie stê¿enia w tych wodach kwasów humusowych, które naturalnie wystêpuj¹ w borowinach leczniczych, otwieraj¹ nowe mo¿liwoœci ich wykorzystania w postaci wód leczniczych, a tak¿e produkcji na ich bazie preparatów kosmetycznych oraz stosowania ich
w rolnictwie i sadownictwie. Omawiane wody zabarwione w Wielkopolsce powsta³y w efekcie z³o¿onych procesów transformacji
substancji organicznej pochodzenia roœlinnego. Wody te znajduj¹
siê na znacznej g³êbokoœci, s¹ przykryte utworami o s³abej przepuszczalnoœci, które stanowi¹ naturaln¹ barierê dla mineralnych
i organicznych zanieczyszczeñ typu antropogenicznego.
Wody zabarwione charakteryzuj¹ siê niezwykle z³o¿onym
sk³adem jakoœciowym oraz iloœciowym, g³ównie zwi¹zków organicznych oraz mineralno-organicznych o zdefiniowanej oraz niezdefiniowanej strukturze chemicznej. Ich w³aœciwoœci fizykochemiczne, wynikaj¹ce z procesów jonowymiennych, powierzchniowych, sorpcji, rozpuszczalnoœci i lepkoœci, a tak¿e w³aœciwoœci
biochemiczne i fizjologiczne s¹ uwarunkowane odpowiednim
sk³adem jakoœciowym oraz specyficzn¹ struktur¹ molekularn¹
zwi¹zków humusowych. Jakoœciowe i iloœciowe bogactwo zwi¹zków organicznych, które wystêpuj¹ w wodach zabarwionych,
sprawia, ¿e stanowi¹ one niezwykle atrakcyjny materia³ do wielokierunkowych badañ.
Monografia znacz¹co poszerza dotychczasow¹ wiedzê o dane
dotycz¹ce wód zabarwionych œrodkowej Wielkopolski uzyskane
w wyniku kartowania hydrogeologicznego oraz badañ fizykochemicznych wód pochodz¹cych z wielu studni wierconych zafiltrowanych w osadach mioceñskich. Wyniki tych badañ powi¹zano
z wynikami analiz izotopowych „wieku” wód podziemnych. Uzyskane rezultaty niezwykle przejrzyœcie przybli¿ono w monografii
w aspekcie kartograficznym, przedstawiaj¹c zmiennoœæ przestrzenn¹ analizowanego zbiornika wód podziemnych w postaci
map i przekrojów hydrogeologicznych z elementami hydrochemii i wynikami datowañ „wieku” wód. Obszar badañ niezmiernie
szczegó³owo opisano w rozdziale „Zarys budowy geologicznej”.
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Jest to wielka zaleta tego opracowania, gdy¿ nieczêsto spotyka
siê tak gruntown¹ podbudowê geologiczn¹ w tego typu pracach.
Analizy fizykochemiczne przeprowadzono metodami standardowymi, zgodnie z zaleceniami stosownych norm, i tym
samym uzyskane wyniki nale¿y uznaæ za reprezentatywne i wiarygodne. Badania fizykochemiczne wód dotyczy³y okreœlenia ich
temperatury, przewodnictwa elektrolitycznego w³aœciwego, pH,
potencja³u redoks, sk³adu izotopowego wêgla (13C i 14C), tlenu
(ä18O) i wodoru (ä2H), a tak¿e barwy, utlenialnoœci i zasadowoœci
tych wód oraz zawartoœci w nich manganu, ¿elaza, azotynów,
azotanów, chlorków, fluorków, jodków, jonów amonowych, kwasu metakrzemowego, kwasu metaborowego, wapnia, magnezu,
sodu, potasu, siarczanów, ogólnego wêgla organicznego, kwasów humusowych i hymatomelanowych. Dodatkowo wykonano
testy laboratoryjne w celu okreœlenia wp³ywu ró¿nych czynników na stabilnoœæ barwy wód.
Stwierdzono, ¿e wody o barwie >80 mg Pt/l wystêpuj¹ na
terenie œrodkowej Wielkopolski, na obszarze ok. 1160 km2.
Znajduj¹ siê one w okreœlonych partiach wielowarstwowej mioceñskiej formacji burowêglowej, w których istnia³y sprzyjaj¹ce
warunki do stagnacji wód o podwy¿szonym zasoleniu dop³ywaj¹cych z pod³o¿a mezozoicznego.
Za najbardziej przydatne w przyrodolecznictwie uwa¿a siê
wody intensywnie zabarwione o barwie >1000 Pt/l i zawartoœci
kwasów humusowych >50 mg/l. Ustalono, ¿e w rozpatrywanym
rejonie wody takie wystêpuj¹ na obszarze ok. 576 km2 i s¹ dostêpne w studniach o g³êbokoœci 120–200 m. Zasoby statyczne tych
wód oceniono na 4 km3.
Na podstawie szerokiego zakresu wyznaczonych przez autorów parametrów fizykochemicznych zaproponowano trójstopniow¹ klasyfikacjê wód zabarwionych na potrzeby balneologii.
Oparto j¹ na zawartoœci kwasów humusowych reprezentuj¹cych
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zwi¹zki organiczne o niezdefiniowanej strukturze chemicznej
oraz ich stabilnoœci w formie rozpuszczonej, a tak¿e podatnoœci
na koagulacjê. Taki podzia³ wód zabarwionych nale¿y uznaæ za
jedno z najbardziej oryginalnych i donios³ych osi¹gniêæ pracy
tego zespo³u. Klasyfikacja ta stanowi znacz¹cy wk³ad autorów
w badania nad zawieraj¹cymi substancje humusowe wodami,
których wykorzystanie nie musi ograniczaæ siê jedynie do balneologii. Ze wzglêdu na zawartoœæ zwi¹zków biologicznie czynnych
mog¹ one znaleŸæ zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie.
Tym samym w przysz³oœci prace innych autorów dotycz¹ce tej
tematyki powinny uwzglêdniaæ klasyfikacjê wód zabarwionych
zaproponowan¹ w recenzowanej monografii. Dodatkowym atutem
publikacji jest to, ¿e zawiera propozycjê uznania wód intensywnie zabarwionych za lecznicze.
Literaturowo udokumentowane na podstawie badañ in vivo
oraz in vitro niezwykle pozytywne – przeciwzapalne, bakteriobójcze, bakteriostatyczne, poprawiaj¹ce ukrwienie skóry i kurczliwoœæ miêœni g³adkich – w³aœciwoœci kwasów humusowych
stanowi¹ w pe³ni uzasadnione przes³anki wykorzystania wód
zabarwionych do zabiegów kuracyjnych takich jak k¹piele oraz
p³ukania. Mog¹ one byæ u¿yte wspólnie z innymi wodami leczniczymi o zbli¿onym zakresie dzia³ania biochemicznego, fizjologicznego i terapeutycznego. Równoczesne wykorzystanie kilku
typów wód mog³oby skutkowaæ interakcj¹ substancji w nich
zawartych zwiêkszaj¹c¹ skutecznoœæ efektu leczniczego oraz
prowadz¹c¹ do jego pog³êbienia. Ponadto wody te, w których
obserwowano wytr¹canie osadu i zawieraj¹ce <50 mg/l kwasów
huminowych i hymatomelanowych, mog³yby znaleŸæ zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie.
Jeœli wzi¹æ pod uwagê wyniki uzyskane przez autorów monografii, znaczenia nabiera dokonanie niezbêdnego uzupe³nienia
w „Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r.
w sprawie z³ó¿ wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód

leczniczych i termalnych oraz z³ó¿ innych kopalin leczniczych,
a tak¿e zaliczenia kopalin pospolitych z okreœlonych z³ó¿ lub
jednostek geologicznych do kopalin podstawowych” (DzU nr 32,
poz. 220) oraz w „Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badañ niezbêdnych do
ustalenia w³aœciwoœci leczniczych naturalnych surowców leczniczych i w³aœciwoœci leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz
wzoru œwiadectwa potwierdzaj¹cego te w³aœciwoœci” (DzU nr 80,
poz. 565).
Dotychczasowe kryterium wyró¿niania wód mineralnych
stanowi jedynie zawartoœæ zwi¹zków mineralnych, natomiast
pomijana jest obecnoœæ kwasów humusowych jako substancji
humusowych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zaproponowane przez autorów monografii uzupe³nienia obu wymienionych wczeœniej rozporz¹dzeñ o kryterium kwasów humusowych jest jak najbardziej
w³aœciwe. Jego brak w tych aktach normatywnych pozbawia
i znacz¹co zuba¿a spektrum mo¿liwoœci szerokiego wykorzystania zawieraj¹cych te substancje wód nie tylko w balneologii, ale
równie¿ w rolnictwie i ogrodnictwie.
Monografia zosta³a napisana przystêpnym jêzykiem. Przedstawione w niej wyniki, ze wzglêdu na oryginalnoœæ tematyki,
jej zakres i celowoœæ, mo¿na uznaæ za pionierskie w Polsce. Dlatego autorom nale¿y z³o¿yæ gratulacje za ideê badañ oraz ich
wykonanie. Ponadto przysz³e prace innych autorów bêd¹ nawi¹zywaæ do klasyfikacji wód zabarwionych zawartej w omawianej
monografii.
Recenzowana praca mo¿e byæ przydatna osobom profesjonalnie zajmuj¹cym siê problematyk¹ wód zabarwionych b¹dŸ
pragn¹cym poszerzyæ swe wiadomoœci z tego zakresu, a wiêc
m.in. pracownikom naukowym i studentom geologii, geografii,
uczelni medycznych i przyrodniczych.
Lech Wojciech Szajdak

J. SZEWCZYK & K. LECH – Wykopaliska paleontologiczne
w Krasiejowie skarbem Œl¹ska Opolskiego (propozycje
zajêæ edukacyjnych). Zeszyt Metodyczny. Miejski Oœrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Opole 2010, 94 str.
Nak³adem Miejskiego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu ukaza³a siê publikacja (ryc. 1) autorstwa Józefa Szewczyka i Katarzyny Lech we wspó³pracy ze studentkami biologii
i pedagogiki. Konsultantem merytorycznym by³ Krzysztof Ksi¹¿kiewicz, a recenzentami – Barbara Baucz-Malij i Maria Œmigielska.
Bez w¹tpienia idea wprowadzania do praktyki szkolnej zajêæ
w miejscach tak wyj¹tkowych jak stanowisko dokumentacyjne
„Trias” w Krasiejowie jest godna poklasku. Na pochwa³ê zas³uguje te¿ pomys³ publikacji materia³ów edukacyjnych wspieraj¹cych prowadzenie takich zajêæ, gdy¿ ich tematyka znacznie
wykracza poza podstawy programowe przedmiotów przyrodniczych. Jednak¿e materia³y te, aby spe³nia³y swoj¹ funkcjê edukacyjn¹ w sposób w³aœciwy, musz¹ zostaæ opracowane wyj¹tkowo
starannie, szczególnie w zakresie merytorycznym, poniewa¿ zgodnie z nazw¹ wydawcy maj¹ s³u¿yæ doskonaleniu nauczycieli.
Powinny byæ zatem wolne od b³êdów – w przeciwnym razie przekszta³caj¹ siê w narzêdzie rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub be³kotliwych, utrwalanych tym skuteczniej,
im doskonalsze metody nauczania s¹ zastosowane. Z przykroœci¹
stwierdzamy, ¿e omawiany zeszyt – z powodu licznych b³êdów
zarówno merytorycznych, logicznych, formalnych, jak i metodycznych – nale¿y do publikacji, które mo¿na okreœliæ mianem
antyedukacyjnych. Gruntowna analiza wszystkich przypadków
przekroczy³aby objêtoœæ ca³ej omawianej pozycji, wobec czego
ograniczymy siê w swej krytyce tylko do wybranych, najbardziej
jaskrawych przyk³adów.
Kardynalnym b³êdem merytorycznym jest nadu¿ywanie
pojêcia „dinozaur”, stosowanego w omawianej pracy g³ównie
w odniesieniu do gatunku Silesaurus opolensis, ale w niektórych
miejscach te¿ do innych archozaurów (co przypomina mylenie

Ryc. 1. Ok³adka recenzowanej publikacji
krokodyla z wê¿em), a nawet do p³azów (np. str. 24, co mo¿na
przyrównaæ do mylenia ropuchy z bocianem). Silezaur tak¿e nie
by³ dinozaurem, zatem okreœlanie go tym mianem jest takim

443

