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Zavod Slovenije. Ljubljana, 2016; s. 124, 60 map.
S³owenia to ma³y, ale bardzo ciekawy pod wzglêdem
geologicznym kraj, jeden z najbardziej górzystych w Europie, 90% jego powierzchni le¿y na wysokoœci ponad 300 m
n.p.m, a 2/3 obszaru to góry. Po³o¿ona jest na styku dwóch
wielkich, alpejskich systemów górskich. Wiêkszoœæ jej terenu zajmuj¹ Alpy Julijskie, po³o¿one w NW czêœci kraju,
zbudowane z mezozoicznych wapieni, dolomitów i ³upków, w których rozwinê³y siê procesy krasowe. Dlatego
góry te s¹ ubogie w wody powierzchniowe, lecz bogate w
jaskinie, wysokogórskie p³askowy¿e krasowe i wywierzyska. Wzd³u¿ granicy z Austri¹ ci¹gn¹ siê Alpy Kamnickie
oraz Karawanki, zbudowane z paleozoicznych ³upków
i mezozoicznych wapieni. Ogromne piêtno na rzeŸbê ³añcuchów alpejskich wywar³y lodowce górskie. Liczne s¹
U-kszta³tne doliny. Wystêpuj¹ te¿ nieliczne jeziora polodowcowe. Na po³udniowym wschodzie kraju znajduj¹ siê
pasma Gór Dynarskich, zbudowanych na po³udniu i zachodzie g³ównie z kredowych wapieni i dolomitów (z silnie
rozwiniêtymi zjawiskami krasowymi – jaskinie i podziemne jeziora), a tak¿e paleogeñskich ska³ fliszowych. Pozosta³a czêœæ s³oweñskich Dynarydów jest zbudowana
z paleozoiczno-mezozoicznych czêsto zmetamorfizowanych
ska³ wêglanowych i okruchowych, w których wystêpuj¹ te¿
triasowe, zasadowe i ultrazasadowe ska³y wulkaniczne
wchodz¹ce w sk³ad kompleksów ofiolitowych. Ska³y te s¹
silnie sp³aszczowinowane, a p³aszczowiny nasuniête w
kierunku po³udniowo-zachodnim. Pasma Gór Dynarskich
s¹ ni¿sze od ³añcuchów Alp. Najbardziej wschodni¹, niewielk¹ czêœæ S³owenii, zajmuje fragment œródgórskiego
zapadliska panoñskiego wype³nionego osadami neogenu
i czwartorzêdu.
Te wszystkie elementy budowy geologicznej S³owenii
znajdzie Czytelnik w prezentowanym „Atlasie geologicznym S³owenii”, wydanym w dwujêzycznej wersji – s³oweñskiej i angielskiej, przez s³u¿bê geologiczn¹ S³owenii. To
bardzo po¿yteczna publikacja, który pomaga zrozumieæ
z³o¿on¹ budowê i historiê geologiczn¹ tej czêœci Europy.
Znajduj¹ siê w niej nie tylko mapy geologiczne, ale te¿ geofizyczne, geotermalne, hydrogeologiczne, geo- i hydrochemiczne, mapy surowców mineralnych, geologiczno-in¿ynierskie, geologiczne, pedologiczne i œrodowiskowe. Z tego
powodu atlas ten jest podobny do ostatnio wydanego przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
„Atlasu geologicznego Polski” i równie¿ mo¿e odegraæ
wiêksz¹ rolê dydaktyczn¹ ni¿ naukow¹. Sprzyjaj¹ temu
skrótowe, jasne informacje z poszczególnych dziedzin
nauk o Ziemi, którym s¹ poœwiêcone kolejne mapy, zrozumia³e w³aœciwie dla ka¿dego. I chyba w tym g³ówna zaleta
atlasu, która polskim Czytelnikom pozwoli na zapoznanie
siê z geologicznymi aspektami tego ciekawego kraju,
jakim jest S³owenia.
„Atlas geologiczny S³owenii” by³ jedn¹ z dwóch g³ównych publikacji, jakie powsta³y w ramach przygotowañ do
obchodów 70. rocznicy utworzenia S³u¿by Geologicznej
tego kraju (GeoZS). Drug¹, opracowan¹ z równ¹ starannoœci¹ i w atrakcyjnej formie, dlatego jak najbardziej zas³uguj¹c¹ na osobne omówienie, jest przewodnik „70 Cudów
Geologicznych S³owenii” (Rman N., Novak M., 2016). Do
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opracowania obu pozycji w³¹czy³o siê szerokie grono
przedstawicieli wiod¹cych oœrodków uniwersyteckich i badawczo-rozwojowych oraz firm geologicznych z ca³ego
kraju, a obchody jubileuszu sta³y siê œwiêtem ca³ego œrodowiska geologicznego S³owenii.
Atlas sk³ada siê z jedenastu czêœci, a w ka¿dej z nich
znajduje siê kilka map tematycznych. W czêœci pierwszej,
prezentuj¹cej mapy geologiczne znajduj¹ siê: mapa jednostek geotektonicznych, geologiczna, litologiczna i paleogeograficzna. Nazwa tej ostatniej mo¿e budziæ pewne
zdziwienie, poniewa¿ nie przedstawia, jak siê do tego przyzwyczailiœmy, geografii obszaru w jakieœ konkretnej epoce
geologicznej, lecz geotektoniczne i sedymentacyjne jednostki ró¿nego wieku. W czêœci geofizycznej znajdziemy
mapê g³êbokoœci powierzchni MOHO wraz z dwoma przekrojami sejsmicznymi przez skorupê S³owenii, mapê anomalii Bougera, mapy sk³adowych pola magnetycznego,
mapy opornoœci elektrycznej ska³ na g³êbokoœci 50 i 200 m.
Nie sposób wymieniæ ich wszystkich i nie ma takiej potrzeby. Tym, co przychodzi na myœl przy studiowaniu atlasu
jest to, ¿e trudno w nim znaleŸæ tak¹ mapê, która nie
zosta³aby wykonana przez PIG-PIB dla obszaru Polski. To
dobry znak, poniewa¿ jest przejawem podobnego, geoœrodowiskowego myœlenia geologów z ró¿nych krajów i mo¿e
byæ przedmiotem naœladowania przez s³u¿by geologiczne
innych pañstw UE i nie tylko. Autorom nale¿¹ siê du¿e brawa. W tym kontekœcie trzeba te¿ wypowiedzieæ wiele
pozytywnych s³ów o Autorach „Atlasu geologicznego Polski”, dziêki którym przystêpne dane o szeroko rozumianej
budowie geologicznej naszego kraju znalaz³y siê w jednym, starannie wydanym atlasie. I choæ zapewne bêd¹
trwa³y dyskusje, co do takiego, a nie innego przedstawienia
niektórych zagadnieñ, to sam fakt pobudzenia do dyskusji
jest wa¿n¹ inspiracj¹ naukow¹.
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