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skrótów organizacji zwi¹zanych z tematyk¹ pracy. Krytyczne uwagi odnosz¹ siê do wspomnianego ju¿ wykazu –
winno byæ „Wykaz ustaw i rozporz¹dzeñ”. Wœród wyliczonych na s. 388 brakuje obowi¹zuj¹cych zapisów ustaw.
Dla przyk³adu winno byæ: ustawa z 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony œrodowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519),
ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz.
1566), ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332), ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1073), ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Z 13 przytoczonych rozporz¹dzeñ a¿ 8 z nich zosta³o uchylonych i obowi¹zuj¹
inne, ale to jest prawie norma w opracowaniach monograficznych.
Istotna uwaga terminologiczna. Autor konsekwentnie
u¿ywa okreœlenia geologiczno-in¿ynierskie, nie wspomi-

naj¹c (choæby w przypisie), ¿e tzw. szko³a warszawska
geologii in¿ynierskiej prof. W.C. Kowalskiego u¿ywa³a
przez lata okreœlenia in¿yniersko-geologiczne, co mo¿na
zauwa¿yæ w tytu³ach licznych prac autorów tej szko³y.
Recenzent nale¿¹cy do grona autorów szko³y warszawskiej
stosuje nazewnictwo u¿ywane przez autora monografii,
¿eby nie tworzyæ chaosu terminologicznego.
Reasumuj¹c, prof. R.R. Kaczyñski monografi¹ o warunkach geologiczno-in¿ynierskich Polski postawi³ pomnik
geologii in¿ynierskiej, a z jej owoców korzystaj¹ in¿ynierowie, projektanci oraz liczne grono osób zwi¹zanych
z praktycznym wykorzystaniem rozpoznania tych warunków
dla bezpiecznego posadowienia obiektów in¿ynierskich.
Janusz Stochlak
cz³onek Rady Naukowej kwartalnika „Prawo i œrodowisko”

João C. Duarte & Wouter P. Schellart (red.) – Plate
Boundaries and Natural Hazards. Geophysical
Monograph 219. Amer. Geoph. Union & John
Willey and Sons Inc., 2016; s. 355, indeks.
Ksi¹¿ka o katastrofach przyrodniczych na granicach
p³yt litosfery, pod redakcj¹ J.C. Duarte z Uniwersytetu w
Lizbonie i W.P. Schellarta z Uniwersytetu Monash w Melbourne, stanowi dobry przyk³ad monografii z dziedziny
geozagro¿eñ, w której zgromadzono 14 obszernych opracowañ (ich autorami jest ³¹cznie 40 naukowców z ca³ego
œwiata), opartych na konkretnych przyk³adach z ró¿nych
stron naszego globu. £¹cz¹ je granice p³yt litosfery, bêd¹ce
g³ównymi geotektonicznymi strefami Ziemi generuj¹cymi
trzêsienia ziemi i erupcje wulkaniczne. Jest to o tyle wa¿ne,
¿e pocz¹tek naszego wieku obfitowa³ w wiele katastrofalnych trzêsieñ ziemi zwi¹zanych z ruchem p³yt litosfery,
takich jak na Sumatrze, Chile, Japonii, Haiti czy w Nepalu,
oraz w tsunami na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, a tak¿e w
erupcje wulkaniczne m.in. w Indonezji, Chile czy Islandii.
11 trzêsieñ ziemi w tej dekadzie mia³o ogromn¹ magnitudê
– od 8 do 9,1. W wyniku tych zdarzeñ zginê³o pó³ miliona
ludzi, a strat materialnych nie uda³o siê dotychczas oszacowaæ. Publikacja ma przybli¿yæ zwi¹zki miêdzy ogniskami
trzêsieñ ziemi a mechanizmem subdukcji i procesami zachodz¹cymi na granicach p³yt wywo³anymi ich ruchem,
skutkuj¹cymi najtragiczniejszymi wydarzeniami sejsmicznymi w dziejach ludzkoœci. Intencj¹ autorów nie by³o
przedstawienie wszystkich katastrofalnych nastêpstw
procesów zachodz¹cych na granicach p³yt litosfery, lecz
przeciwnie – ukazanie konkretnych katastrof na tle ogólnych mechanizmów rz¹dz¹cych ruchem tych p³yt.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, trzech czêœci oraz indeksu. Artyku³ wstêpny, autorstwa dwóch redaktorów monografii, przedstawia ogólne problemy zwi¹zane z naturalnymi
zagro¿eniami p³yn¹cymi wprost z procesów geotektonicznych zachodz¹cych na granicach p³yt litosfery. Ten krótki
rozdzia³ bêdzie z ca³¹ pewnoœci¹ po¿yteczny i zrozumia³y
dla ka¿dego Czytelnika, który nie jest geologiem czy geofizykiem, lecz po prostu interesuje siê geozagro¿eniami. Dla
naukowca nie ma tu nic nowego, ale z pewnoœci¹ i on przeczyta tê czêœæ publikacji z przyjemnoœci¹.
W poszczególnych czêœciach monografii zamieszczono prace o zbli¿onej tematyce i dotycz¹ce:
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– g³ównych geotektonicznych koncepcji zwi¹zanych
z granicami p³yt litosfery (znajduj¹ siê w niej trzy prace
zwi¹zane z riftingiem i wybrze¿ami kontynentów bêd¹cych
w przesz³oœci burtami dolin ryftowych, z tworzeniem siê,
ewolucj¹ oraz sejsmicznoœci¹ oceanicznych i kontynentalnych uskoków transformacyjnych, które s¹ granicami p³yt,
jak równie¿ zwi¹zków konwergentnych granic p³yt litosfery z katastrofami przyrodniczymi o genezie geologicznej);
– rezultatów nowych badañ przeprowadzonych na granicach p³yt, a dotycz¹cych procesów sejsmicznych. W tej
czêœci znajduje siê szeœæ artyku³ów. Dwa najciekawsze
dotycz¹ silnych trzêsieñ ziemi zwi¹zanych ze strefami subdukcji, które wydarzy³y siê w ci¹gu dziesiêciu lat po pamiêtnym trzêsieniu ziemi na Sumatrze w 2004 r., oraz
sedymentologicznego zapisu historycznych tsunami o gene-
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zie sejsmicznej, które nast¹pi³y na wybrze¿u Algarve w
Portugalii;
– fundamentalnych koncepcji dotycz¹cych skuteczniejszego przewidywania katastrof geologicznych i zapobieganiu ich skutkom. Z czterech artyku³ów tej czêœci
wydawnictwa najbardziej godna polecenia jest praca poœwiêcona katastrofalnym nastêpstwom erupcji wulkanu
Merapi w Indonezji, które nast¹pi³y na prze³omie paŸdziernika i listopada 2010 r., a tak¿e tekst o zagro¿eniach, jakie
nios¹ wybuchy wulkanów nawet na odleg³ych od nich
obszarach, a wywo³anych g³ównie obecnoœci¹ py³ów wulkanicznych w powietrzu oraz obecnym i przysz³ym kierunkom badañ tych zjawisk.

Ksi¹¿ka powinna zaciekawiæ ka¿dego, kto interesuje
siê zagro¿eniami erupcjami wulkanicznymi i trzêsieniami
ziemi, a szczególnie tych, którzy zajmuj¹ siê tymi zagadnieniami podczas swojej codziennej pracy. Mo¿na j¹ poleciæ zarówno wyk³adowcom, jak i studentom wydzia³ów
geofizycznych i geologicznych, ale te¿ geochemikom, klimatologom czy osobom zajmuj¹cych siê problematyk¹ tektoniki p³yt lub w ogóle geozagro¿eniami. To bardzo po¿yteczna publikacja. Niektóre zawarte w niej informacje,
np. o tsunami u wybrze¿y Portugalii czy w rejonie Azorów, zainteresuj¹ z pewnoœci¹ europejskiego Czytelnika.
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