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RECENZJE
BENTON M.J. – Gdy ¿ycie prawie wymar³o. Tajemnica
najwiêkszego masowego wymierania w dziejach
Ziemi. Wyd. Prószyñski i S-ka, Warszawa 2017, 485 s.,
47 ryc., s³ownik, bibliografia, przypisy, indeks.
W œwiecie nauki powszechnie wiadomo, ¿e wymieranie
permskie by³o tym, które spowodowa³o zag³adê ok. 95%
œwiata organicznego Ziemi. Jednak w œwiadomoœci zdecydowanej wiêkszoœci spo³eczeñstwa lepiej funkcjonuje,
choæ tylko szcz¹tkowa, wiedza o wymieraniu na granicy
mezozoiku i kenozoiku. Nic w tym dziwnego. Po pierwsze
by³o to najwczeœniej rozpoznane wymieranie, a po drugie
ludzi od zawsze fascynowa³y dinozaury i ich nag³e, wrêcz
tajemnicze znikniêcie z powierzchni Ziemi.
Dzisiaj, kiedy wiemy, ¿e w dziejach Ziemi by³o co najmniej 5 wielkich wymierañ, rol¹ biologów, paleontologów
i geologów jest uœwiadamianie wszystkim kruchoœci ¿ycia
organicznego na Ziemi, którego byt mo¿e zale¿eæ nie tylko
od katastrofalnego wydarzenia, ale te¿ od pocz¹tkowo
wydawa³oby siê niewielkich zmian zachodz¹cych w przypowierzchniowych sferach Ziemi, które staj¹ siê mechanizmem spustowym, wyzwalaj¹cym lawinowy spadek
populacji organizmów. Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e Michael J.
Benton, profesor paleontologii krêgowców na Uniwersytecie w Bristolu, cz³onek Royal Society, zaprezentowa³ szerokiemu krêgowi spo³eczeñstwa rozprawê na temat
wymierania na granicy permu i triasu, które 250 mln lat
temu sprawi³o, ¿e Ziemia sta³a siê niemal martwa. Wyrazy
uznania nale¿¹ siê wydawnictwu, które zdecydowa³o siê
wydaæ tê obszern¹ ksi¹¿kê w serii Na œcie¿kach nauki,
kompetentnie popularyzuj¹cej trudne zagadnienia z pogranicza paleoekologii, paleontologii i geologii. Nie jest to
jednak wcale ksi¹¿ka trudna w odbiorze i czyta siê j¹ z nies³abn¹cym zainteresowaniem, œledz¹c bardzo urozmaicony tok myœli autora. Wyrazy uznania nale¿¹ siê te¿
t³umaczowi – Andrzejowi Ho³dysowi, gdy¿ jêzyk ksi¹¿ki
jest bardzo ¿ywy i wzmaga fascynacjê tematem.
Motyw wymierania permskiego sta³ siê w ksi¹¿ce pretekstem do przedstawienia zagadnieñ paleoekologicznych
oraz ró¿nych teorii dotycz¹cych wielkich wymierañ – ich
przyczyn, skali i nastêpstw, a tak¿e do opisania zmian œrodowiska, które mog¹ prowadziæ do katastrofalnych
skutków w populacji wielu grup zwierzêcych. To bardzo
mocna strona tej ksi¹¿ki, gdy¿ wiele poruszanych zagadnieñ jest uniwersalnych i mo¿e dotyczyæ wielkich wymierañ w innych epokach geologicznych.
Ciekawy temat, przystêpny jêzyk i nieco gawêdziarski
styl, a tak¿e odniesienia do w³asnych prze¿yæ Autora
podczas ekspedycji geologicznych na ró¿nych kontynentach sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿ka mo¿e zainteresowaæ ka¿dego.
Wszystkie informacje s¹ przy tym dobrze udokumentowane. Profesor Benton swobodnie porusza siê po historii nauk
geologicznych, przywo³uj¹c co rusz argumenty wypowiadane przez innych wybitnych naukowców.
Choæ minê³o ju¿ kilkadziesi¹t lat od rozpoczêcia dyskusji
o permskim wymieraniu, nadal nie wiadomo, co je spowodowa³o. Niektórzy twierdzili nawet, ¿e nic szczególnego siê
wówczas nie zdarzy³o. Czas pokaza³, ¿e nie mieli racji.
Obecnie uczeni podzielili siê na dwa obozy. Zwolennicy
pierwszego z nich przyczyn katastrofy upatruj¹ w kolizji
Ziemi z jakimœ cia³em kosmicznym. Jednak do tej pory nie
uda³o siê znaleŸæ krateru meteorytowego, którego czas
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powstania odpowiada³by, choæby w przybli¿eniu, wymieraniu z prze³omu permu i triasu. Istniej¹ co prawda pewne
wskaŸniki geochemiczne, które mog¹ sugerowaæ kosmiczn¹
katastrofê, ale s¹ one zbyt sk¹pe i zbyt w¹t³e, aby mo¿na
by³o j¹ udowodniæ. Dlatego te¿ Autor ksi¹¿ki, podobnie
jak wiêkszoœæ naukowców, sk³ania siê ku drugiej mo¿liwoœci – najwiêksze wymieranie w dziejach Ziemi wywo³a³y
zmiany œrodowiska bêd¹ce nastêpstwem wielkich erupcji
wulkanicznych na Syberii. Mo¿na siê z tym pogl¹dem nie
zgodziæ, trudno jednak odeprzeæ argumenty Autora. Tym
bardziej, ¿e szczegó³owe badania profilu osadów z pogranicza permu i triasu œwiadcz¹ dobitnie, ¿e wymieranie nie
by³o jakimœ jednym aktem, lecz w zapisie kopalnym
mo¿na przeœledziæ trzy takie epizody – dwa w póŸnym permie i jeden w najni¿szym triasie.
Profesor poruszy³ w ksi¹¿ce nie tylko problem wymierania, ale i odradzania siê ¿ycia po zag³adach. Okresy te
trwa³y przewa¿nie 10 mln lat, jednak po wymieraniu permskim ¿ycie podnios³o siê z upadku dopiero po 100 mln lat.
Niektóre masowe wymierania trwa³y zaledwie chwilê w
geologicznej skali czasu. Inne mog³y trwaæ do 10 mln lat
i by³y roz³o¿one na raty. Tak by³o nie tylko w przypadku
wymierania permskiego, ale zapewne te¿ i póŸnodewoñskiego czy kambryjskiego.
Tak interesuj¹cej ksi¹¿ki popularyzuj¹cej nauki o Ziemi od dawna nie by³o na polskim rynku wydawniczym.
Autor porusza w niej tyle licznych zagadnieñ zwi¹zanych
z ewolucj¹, ekologi¹, paleobiologi¹ i geologi¹, i opisuje
tak wiele zmian, jakie w czasach kryzysów organicznych
zachodzi³y w œrodowiskach zarówno l¹dowych, jak i morskich, ¿e nie sposób jej krótko i wyczerpuj¹co streœciæ.
A napisana jest tak, ¿e o trudnych sprawach czyta siê z przyjemnoœci¹. Nie przeszkadza ubóstwo ilustracji. Dziêki erudycji Autora wszystko mo¿na sobie wyobraziæ. To wielka
zaleta tej ksi¹¿ki, która powinna byæ obowi¹zkow¹ lektur¹
na wydzia³ach przyrodniczych.
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