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Autorzy podjêli siê trudnego zadania, polegaj¹cego na
przekonaniu Czytelnika, ¿e wyobra¿enia o Ziemi w prekambrze i fanerozoiku mo¿na z³o¿yæ w piêkne opowiadania, które stan¹ siê powieœci¹ o historii Ziemi, a zw³aszcza
jej skorupy ziemskiej. Historii siêgaj¹cej czasów, kiedy
kontynenty wêdrowa³y po powierzchni globu, wp³ywaj¹c
na jego klimat i powoduj¹c wypiêtrzanie ³añcuchów górskich, wreszcie powstanie wspó³czesnych oceanów. Dawno ju¿ nie mia³em w rêku ksi¹¿ki tak interesuj¹cej pod
wzglêdem naukowym, popularyzatorskim i edytorskim.
W zasadzie móg³bym powiedzieæ, ¿e nie ma w niej nic
nowego ani odkrywczego, w³aœciwie nic, czego nie mo¿na
by by³o znaleŸæ w licznych innych publikacjach – licznych,
ale nie wyczerpuj¹cych w pe³ni tematu.
Ksi¹¿kê tê czyta³em z zaciekawieniem, bo niby wszystko, co jest w niej napisane, wiem, ale pojawiaj¹ siê w niej
w¹tki czêsto wczeœniej pomijane, nie do koñca wyjaœnione.
Publikacja jest napisana przystêpnym jêzykiem, a watrki
w¹tek sprawia, ¿e jej kolejne strony przewraca siê z oczekiwaniem, co bêdzie dalej, jak w powieœci pe³nej niespodziewanych zwrotów akcji. Jednak akcja ta nie zosta³a
wymyœlona przez autorów, ale wynika z niezwykle dynamicznych procesów zachodz¹cych na powierzchni i we
wnêtrzu Ziemi.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z szesnastu rozdzia³ów. Cztery
pierwsze z nich zawieraj¹ informacje o metodach, na podstawie których lokalizuje siê po³o¿enie kontynentów i terranów, a tak¿e o jednostkach tektonicznych skorupy
ziemskiej i historii geologicznej Ziemi w g³êbokiej
przesz³oœci – w prekambrze. PóŸniej autorzy przedstawili
historiê skorupy ziemskiej w porz¹dku chronologicznym w
kolejnych okresach fanerozoiku. Historiê tê pokazali
poprzez u³o¿enie kontynentów na powierzchni globu, zale¿noœæ klimatu od ich lokalizacji w ró¿nych strefach klimatycznych, wydarzenia orogeniczne i magmowe wywo³ane
kolizjami bloków kontynentalnych oraz powstawanie i zanik dawnych oceanów Ziemi. Wszystko to jest ilustrowane nie tylko mapami rozk³adu g³ównych kontynentów,
ale i ich poszczególnych czêœci, z których siê dzisiaj
sk³adaj¹, a które dawniej by³y samodzielnymi blokami
skorupy ziemskiej. Liczne rekonstrukcje po³o¿enia dawnych terranów wchodz¹cych dzisiaj w sk³ad ró¿nych kontynentów to bardzo mocna strona tej ksi¹¿ki. Rekonstrukcje
te nie s¹ przedstawiane jedynie po to, by zlokalizowaæ
bloki kontynentalne. Towarzysz¹ im informacje zarówno o poziomie wód oceanicznych, jak i o jej temperaturze i klimacie. W rozdzia³ach dotycz¹cych mezozoiku
mnóstwo jest informacji na temat wieku oceanicznej
litosfery, rozpadu superkontynentu Pangei, kierunku
ruchu p³yt Pacyfiku czy centrów erupcji wulkanicznych
lub innej aktywnoœci magmowej.
O ile w rozdzia³ach dotycz¹cych paleozoiku i mezozoiku g³ówn¹ uwagê autorzy zwracali na kontynenty pó³kuli
pó³nocnej, to w rozdzia³ach dotycz¹cych paleogenu i neogenu wiele miejsca poœwiêcili kontynentom pó³kuli
po³udniowej, szczególnie Antarktydzie i Australii, a tak¿e
Dekanowi. No có¿ – procesy ryftogenezy w tych segmen-

tach Pangei mia³y wp³yn¹æ póŸniej na klimat ca³ej Ziemi
oraz na powstanie najwy¿szego ³añcucha górskiego na Ziemi – Himalajów.
Ponadczasowy jest ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki, dotycz¹cy
ziemskich klimatów w przesz³oœci i przysz³oœci. Autorzy
opisali mo¿liwe przyczyny zmian klimatycznych w
przesz³oœci, nie stawiaj¹c jednak kropki nad i. To nic dziwnego. Takiej kropki nikt rozs¹dny nie postawi. Ci¹gle jeszcze za ma³o wiemy o mechanizmach spustowych, które
mog¹ spowodowaæ lawinowy proces prowadz¹cy do
och³odzenia lub ocieplenia klimatu. Jednak z ka¿dym
dniem jesteœmy coraz bli¿si wyjaœnienia ich przyczyn.
Bli¿si nie znaczy jednak pewni. Dlatego te¿ ka¿da publikacja przybli¿aj¹ca nas do wiedzy na ten temat jest wa¿na.
Tak¹ pozycj¹ jest niew¹tpliwie prezentowana ksi¹¿ka. Nie
mam z³udzeñ – dotrze ona tylko do niektórych osób, szczególnie zainteresowanych histori¹ Ziemi, ale jej narracja, jej
styl i sposób przedstawiania faktów s¹ na tak wysokim
poziomie, ¿e stwarzaj¹ polskim wydawnictwom popularnonaukowym wielk¹ okazjê, aby tê pozycjê jak najszybciej
wydaæ w naszym ojczystym jêzyku.
Ksi¹¿kê koñcz¹ trzy dodatki, w których przedstawiono:
lokalizacjê i wiek g³ównych fanerozoicznych prowincji
magmowych, g³ówne p³yty oceanu Panthalassa i Pacyfiku,
a tak¿e g³ówne orogenezy w dziejach Ziemi, ró¿nie nazywane na ró¿nych kontynentach. Spis literatury liczy 17 stron,
a ksi¹¿kê koñczy indeks pojêæ, który z pewnoœci¹ u³atwia
Czytelnikowi znalezienie interesuj¹cych go informacji.
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