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RECENZJE
THOMAS E. EWING (przy wspó³pracy H. Christensena) – Texas through Time. Lone Star Geology, Landscapes, and Resources. Bureau of Economic Geology,
The University of Texas at Austin 2016, 431 s.
Mamy do czynienia z potê¿nym, kilkasetstronicowym
dzie³em z bardzo licznymi ilustracjami. Nale¿y siê cieszyæ,
¿e Autor znalaz³ chêæ i czas, ¿eby skierowaæ do Czytelnika
tak du¿e dzie³o, którego znaczenie trudno przeceniæ zarówno dla studenta, nauczyciela akademickiego, geologa praktyka, pracownika s³u¿by, jak i administracji geologicznej.
Na pewno jednak ksi¹¿ka mo¿e zainteresowaæ polskiego
Czytelnika interesuj¹cego siê geologi¹ regionaln¹ w ogóle,
a kontynentu pó³nocnoamerykañskiego w szczególnoœci.
To monumentalna publikacja, wydana niezwykle starannie, z wieloma barwnymi ilustracjami – mapami, przekrojami, blokdiagramami, zdjêciami i wykresami. Przybli¿a
ona Czytelnikowi historiê i budowê geologiczn¹ Texasu,
na tle dziejów Ziemi i dziejów kontynentu pó³nocnoamerykañskiego i wp³yw geologicznych dziejów tego obszaru na
ewolucjê rodzaju ludzkiego na tym kontynencie, na wystêpowanie surowców mineralnych, na œrodowisko i ró¿norakie geozagro¿enia, wynikaj¹ce wprost z budowy i historii
geologicznej obszaru tego wielkiego stanu, jakim jest
Texas.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, dziesiêciu rozdzia³ów
o ró¿nej objêtoœci, pos³owia, wykazu najbardziej interesuj¹cych pod wzglêdem geologicznym miejsc w Texasie,
s³ownika terminów geologicznych, spisu literatury polecanej do ka¿dego rozdzia³u oraz indeksu.
Czêœæ pierwsza to wprowadzenie w problematykê geologii Texasu w oparciu o krajobrazy i zró¿nicowanie
powierzchni stanu, zawieraj¹ce dwie alternatywne trasy
podró¿y po terytorium stanu. Dopiero w rozdziale drugim
dowiadujemy siê, co to jest geologia, jakie s¹ jej metody
badawcze, jak d³ugo trwa historia skorupy ziemskiej, co to
jest cykl skalny i jakie s¹ przyczyny zmieniaj¹cego siê
oblicza skorupy ziemskiej. Ciekawa jest czêœæ trzecia,
w której przedstawiono pozycjê paleogeograficzn¹Texasu
na mapie globu ziemskiego pocz¹wszy od póŸnego proterozoiku. Chcia³oby siê mieæ nadziejê ¿e podobne mapy
bêd¹ byæ mo¿e wkrótce mo¿liwe do wykonania równie¿
i dla ca³ego obszaru Polski. Mamy tu bowiem analagiczn¹
sytuacjê dla obszaru Polski, poniewa¿ w pod³o¿u platformy paleozoicznej le¿y równie¿ orogen paleozoiczny,
bêd¹cy przed³u¿eniem kaledoñsko-waryscyjskich Appalachów.
Rozdzia³ trzeci stanowi w³aœciwie wstêp do kolejnych
czterech, w których zaprezentowano historiê obszaru Texasu w proterozoiku, paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku.
Wszystkie cz¹œci s¹ obficie ilustrowane mapami, diagramami, przekrojami, na których jest zaprezentowana historia obszaru Texasu, zw³aszcza ta górotwórcza pod koniec
paleozoiku, jak równie¿ platformowa w mezozoiku i kenozoiku, w której jednak nie brakuje oddŸwiêków laramijskich i alpejskich, zw³aszcza zwi¹zanych z wulkanizmem
kredowym i neogeñskim. Wiele uwagi poœwiêcono ewolucji osadów dzisiejszej Zatoki Meksykañskiej i rozwoju jej
linii brzegowej.
Ósmy rozdzia³ to historia cz³owieka i jego wp³ywu na
krajobraz Texasu w ci¹gu ostatnich 20 tys. lat. Zawiera nie

tylko omówienie kultur indiañskich, ale te¿ kolonizacji
hiszpañskiej i póŸniej imigracji ze „starego kontynentu”.
Obszerna, nastêpna czêœæ jest poœwiêcony surowcom
mineralnym, a w³aœciwie zasobom geologicznym Texasu,
zarówno surowcom metalicznym, jak i z³o¿om wêglowodorów i innym surowcom energetycznym, w tym zasobom
energetycznym mieszcz¹cym siê w wodach stanu. Cieszy³
bym siê, gdyby w tak przystêpny sposób by³y omówione
surowce mineralne i zasoby energetyczne Polski. W ostatnim rozdziale omówiono geozagro¿enia – powodzie, spowodowane zarówno przyborami rzek, jak i powodzie
sztormowe, erozjê gleb, osiadanie gruntu wywo³ane
ró¿nymi czynnikami, emisje radonu, a tak¿e zagro¿enia
zwi¹zane z trzêsieniami ziemi.
Nastêpuj¹cy po zakoñczeniu dodatek, to ilustracje najwa¿niejszych pod wzglêdem geologicznym miejsc w Texasie, wraz z bardzo krótkim tekstem. Jest tych stanowisk 72
i s¹ bardzo ró¿norodne pod wzglêdem surowcowym, krajobrazowym, turystycznym, œrodowiskowym, sedymentologicznym lub hydrogeologicznym, nie zawsze dobrze znanym nawet miejscowym mieszkañcom. Wœród nich, oprócz
tych najbardziej znanych, znajduje siê krater meteorytowy
„Odessa”, który powsta³ ok. 63 tys. lat temu w wyniku uderzenia meteoru ¿elazno-niklowego, jak równie¿ stromatolitowe biohermy wieku kambryjskiego, czy te¿ Góry
Guadelupe zbudowane z permskich wapieni rafowych.
Dzie³o koñczy bardzo obszerny s³ownik nazw geologicznych, spis u¿ytecznej literatury oraz index, niezbêdny
przy poruszaniu siê po tekœcie o tak ró¿norodnym stanie,
jakim jest Texas.
„Texas through time” to zajmuj¹ca publikacja. Nie jest
to bowiem ksi¹¿ka tylko o geologii Texasu, gdy¿ geologia
tego stanu, choæ zajmuj¹ca wiêksz¹ jej czêœæ, jest tu te¿
pretekstem do pokazania geologii ca³ego kontynentu
pó³nocnoamerykañskiego. To kompleksowe wydawnictwo
o odleg³ej przesz³oœci stanu i wp³ywu zachodz¹cych w
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ci¹gu geologicznej historii procesów geologicznych na
jego obecny krajobraz, gospodarkê, infrastrukturê, zagospodarowanie przestrzenne, a nawet na rozmieszczenie
ludnoœci. Z pewnoœci¹ bêdzie stanowiæ wa¿n¹ pozycjê dla
studentów i wyk³adowców niejednego z wydzia³ów przyrodniczych wy¿szych uczelni USA, zainteresuje równie¿
osoby tylko luŸno zwi¹zane z geologi¹. Sprzyja temu ³atwy
jêzyk, ponad 500 barwnych ilustracji (zdjêæ, map, przekrojów, schematów itp.). Na ksi¹¿kê tê spogl¹dam z zazdroœci¹, zadaj¹c sobie pytanie, co stoi na przeszkodzie, ¿eby
podobnie starannie wydana, napisana ciekawym i przy-

stêpnym jêzykiem ksi¹¿ka o geologii Polski mog³a ukazaæ
siê u nas? Ktoœ powie, ¿e koszt wydania takiej publikacji
by³by ogromny! Ale czy wœród powa¿nych firm geologicznych w Polsce nie znaleŸli by siê chêtni na sponsorowanie
takie dzie³a, bêd¹cego promocj¹ osi¹gniêæ polskiej geologii i jej ci¹gle niedocenianego wp³ywu na rozwój
gospodarki.
W³odzimierz Mizerski
Pañstwowy Instytut Geologiczny
Pañstwowy Instytut Badawczy

TARKA ROBERT – Wêdrówki szlakiem ska³ i minera³ów
Przedgórza Sudeckiego. Zjawiska Magmowe. Wyd.
OCEAN, Pilawa Górna 2017, 48 s., 51 ryc.
Od pewnego czasu obserwujemy w geologii, a raczej
wœród geologów, bardzo pozytywne zjawisko – zaczynaj¹
siê pojawiaæ obszerniejsze lub niewielkie popularnonaukowe opracowania dotycz¹ce ró¿nych dziedzin geologii. To
bardzo po¿yteczne wydawnictwa, które s¹ publikowane na
fali coraz wiêkszego uznania geoturystyki. Jest to dziedzina, która ma znaczenie nie tylko naukowe czy edukacyjne,
ale równie¿ komercyjne, poniewa¿ informacja o „skarbach”
polskiej Ziemi wp³ywa pozytywnie na ruch turystyczny,
a zatem i lokaln¹ gospodarkê. Dlatego trzeba siê cieszyæ
z kolejnego wydawnictwa propaguj¹cego wiedzê o magmowych ska³ach i ich minera³ach na Dolnym Œl¹sku.
Ta niewielka, kolorowa broszura mo¿e spe³niæ znacznie
wiêksz¹ rolê edukacyjn¹ ni¿ szkolne podrêczniki, które
zagadnienia geologiczne traktuj¹, nie wiadomo dlaczego
„po macoszemu”, przywi¹zuj¹c wiêksz¹ wagê do geografii
gospodarczej czy politycznej. Szczególnie wa¿ne s¹ opracowania regionalne, ze znajduj¹ymi siê tam ciekawie
i przystêpnie napisanymi informacjami geologicznymi.
Mo¿e z nich skorzystaæ zarówno mieszkaniec opisywanego, jak i innego regionu Polski. Dziêki takim pozycjom
edukacja geologiczna w Polsce mo¿e próbowaæ dorównywaæ takiej¿e w wielu krajach Unii Europejskiej.
Ka¿d¹ rzeteln¹ pozycjê popularnonaukow¹ z dziedziny
geologii nale¿y traktowaæ z radoœci¹. Zw³aszcza tak¹, która przedstawia informacje w sposób przystêpny i ciekawy,
wywo³uj¹c zainteresowanie popychaj¹ce Czytelnika do
przekonania siê, ¿e Autor pisze o rzeczach, które sam mo¿e
sprawdziæ, przekonaæ siê o ich rzetelnoœci. Tak¹ pozycj¹
jest w³aœnie ksi¹¿eczka autorstwa Roberta Tarki, pracownika naukowego Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego, propaguj¹ca wiadomoœci o ska³ach
magmowych i ich minera³ach na Dolnym Œl¹sku. Czyta siê
j¹ z przyjemnoœci¹, z uwagi na bardzo przystêpny jêzyk,
ciekawe rysunki i liczne fotografie.
Broszura sk³ada siê z wprowadzenia i trzech czêœci. Na
pocz¹tku Autor zapoznaje Czytelnika z problematyk¹ zjawisk magmowych, dziel¹c j¹ na trzy kategorie: zachodz¹ce
na dnie oceanu, w g³êbi Ziemi i na powierzchni l¹dów.
Mimo ¿e w pewien sposób Autor unika pojêcia „wulkanizm podmorski”, to zastosowany podzia³ wydaje siê
s³uszny, poniewa¿ na dnie oceanu i tu¿ pod nim tworz¹ siê
przecie¿ nie tylko ska³y wylewne, ale równie¿ ¿y³owe czy
wrêcz plutoniczne, tworz¹ce wraz z g³êbokomorskimi osadami kompleksy ofiolitowe. Robert Tarka prezentuje
g³ówne stanowiska wystêpowania tych ska³ na Dolnym
Œl¹sku, a na ich podstawie próbuje przybli¿yæ Czytelnikowi z³o¿on¹ genezê Sudetów, powsta³ych w wyniku kilku
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kolizji fragmentów dawnego kontynentu armorykañskiego
z euroamerykañskim. Wskazuje te¿ dowody na to, ¿e w
sk³ad Sudetów wchodz¹ fragmenty paleozoicznego dna
oceanicznego.
Czêœæ druga dotyczy plutonizmu. Na wstêpie Autor
przybli¿a Czytelnikowi proces powstawania magmy granitowej, ¿eby nastêpnie zaprezentowaæ g³ówne miejsca wystêpowania granitoidów, a tak¿e kwaœnych ska³ ¿y³owych.
¯ywy styl uatrakcyjniaj¹ barwne fotografie i ryciny oraz
odwo³ania do historycznych budowli, w których znajduj¹
siê mury czy elementy zbudowane z miejscowych kwaœnych ska³ magmowych, a tak¿e do informacji o ich eksploatacji nie tylko w œredniowieczu, ale i staro¿ytnoœci.
Najkrótsza, trzecia czêœæ jest poœwiêcona wulkanizmowi. Autor opisuje w nimi nie tylko miejsca wystêpowania
bazaltów, ale równie¿ innych ska³ wulkanicznych, jak np.
bomb wulkanicznych czy scorii. Jednak omawianie wulkanizmu dolnoœl¹skiego jest ograniczone do wulkanizmu
kenozoicznego, wi¹¿¹c go z powstawaniem ryftu Ohøe
(ryftu Egeru) na pograniczu niemiecko-czeskim. Zdaniem
R.Tarki, na Dolnym Œl¹sku mog³o istnieæ wówczas nawet

