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Prezentowana Czytelnikowi ksi¹¿ka ze wszech miar
zas³uguje na uwagê. Ju¿ sam jej podtytu³ sugeruje, ¿e s¹
w niej zawarte podstawowe informacje dotycz¹ce geologii,
które powinien znaæ in¿ynier. Pod wzglêdem objêtoœci
i zawartoœci mo¿na j¹ porównaæ do Wstêpu do nauk geologicznych Edwarda Passendorfera, wydanego w 1956 r. przez
Wydawnictwa Geologiczne. Jest te¿ podobna do publikacji
Janusza Skoczylasa Wstêp do geologii, choæ jest znacznie
bardziej rozbudowana. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e jest to
kompendium wiedzy z zakresu geologii, podanej, si³¹ rzeczy, w sposób skrótowy, ale bardzo przejrzysty, rozbudowane o te w¹tki, na które musz¹ zwracaæ uwagê in¿ynierowie i hydrogeolodzy.
Autorem Geology... jest geolog in¿ynierski, profesor,
pracownik Swiss Federal Institute of Technology w Lozannie, wyk³adaj¹cy jednoczeœnie na Uniwersytecie w Lozannie i Genewie, krajowy ekspert w dziedzinie geologii œrodowiska, geologii in¿ynierskiej i hydrogeologii. W 2008 r.
by³ nominowany do tytu³u Kawalera Orderu Akademickiej
Palmy przez premiera Francji. Musi byæ nie tylko œwietnym fachowcem, ale równie¿ doskona³ym wyk³adowc¹,
o czym œwiadczy nie tylko treœæ, ale i styl prezentowanej
ksi¹¿ki, zaopatrzonej w niebanalne ilustracje, które jej
autor traktuje jako równie wa¿ne co tekst.
Publikacja sk³ada siê z krótkiej przedmowy, wstêpnych
i równie bardzo krótkich tekstów polecaj¹cych ksi¹¿kê
francuskiemu czytelnikowi, napisanych przez Marcela
Arnoulda – profesora École de mines de Paris, po których
nastêpuje 14 rozdzia³ów poœwiêconych ró¿nym aspektom
geologii. W krótkiej czêœci pierwszej autor uœwiadamia
czytelnika, jak wa¿na jest geologia in¿ynierska oraz przedstawia historiê nauk geologicznych. Rozdzia³ drugi jest
poœwiêcony miejscu Ziemi w Uk³adzie S³onecznym, Galaktyce i Wszechœwiecie, co omówiono na tle ca³ego
Uk³adu S³onecznego, a tak¿e podano niezbêdne informacje
dotycz¹ce meteorytów. W czêœæ poœwiêconej historii Ziemi przedstawiono metody datowania wieku bezwzglêdnego i wzglêdnego ska³, a nastêpnie skrótowo – historiê
Ziemi, jej kontynentów i oceanów, a tak¿e ewolucjê œwiata
organicznego. Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e autor doœæ
swobodnie podchodzi do jednostek podzia³u dziejów Ziemi, stosuj¹c terminologiê er przyjmowan¹ tylko we Francji
i nie nale¿y wzorowaæ siê na fig. 3.11, na której ery to: prekambr, pierwszorzêd, drugorzêd, trzeciorzêd i czwartorzêd. W takiej publikacji, przeznaczonej przecie¿ przede
wszystkim dla studentów, wypada³oby stosowaæ uniwersaln¹ tabelê podzia³u dziejów Ziemi. Kolejny, obszerny
rozdzia³ jest poœwiêcony fizyce Ziemi, przede wszystkim
sejsmologii, grawimetrii, magnetyzmowi i ciep³u Ziemi,
propaguj¹c przy tym pompy ciep³a.
Czêœæ pi¹ta dotyczy minera³ów jako budulca ska³. Autor
przedstawi³ najpierw fizyczne cechy minera³ów, po czym
scharakteryzowa³ najwa¿niejsze minera³y poszczególnych
grup. W nastêpnym, obszernym rozdziale omówiono magmatyzm i ska³y magmowe (zarówno plutoniczne, jak i wulkaniczne) w nawi¹zaniu do procesów zwi¹zanych z tekto162

nik¹ p³yt litosfery. Obiegowi wody w przyrodzie (w tym
wody uwiêzionej w lodowcach), a tak¿e wodom gruntowym
i potrzebie ich rozpoznania w projektowaniu geologiczno-in¿ynierskim zosta³a poœwiêcona kolejna czêœæ publikacji.
W dwóch nastêpnych rozdzia³ach przedstawiono procesy i œrodkowiska sedymentacyjne – l¹dowy, i oceanicznym. Autor zapewne celowo potraktowa³ sedymentacjê w
oceanach doœæ marginalnie (choæ treœci towarzysz¹ te¿ niebanalne ilustracje), rozbudowa³ natomiast problematykê
sedymentacji na l¹dach. W rozdziale dziesi¹tym autor omawia procesy diagenezy oraz charakteryzuje ska³y osadowe
ró¿nej genezy, a w nastêpnym – procesy metamorficzne i ich
rolê w powstawaniu ska³. Obszerniejsza, obficie ilustrowana czêœæ ksi¹¿ki jest poœwiêcona tektonice, g³ównym strukturom ci¹g³ym i nieci¹g³ym, a tak¿e genezie deformacji
tektonicznych. W rozdziale trzynastym s¹ opisane procesy
wietrzeniowe i ich znaczenie dla geologiczno-in¿ynierskich w³aœciwoœci mechanicznych ska³. Wreszcie rozdzia³
ostatni poœwiêcono znaczeniu geologii dla spo³eczeñstwa.
W³aœciwie, gdyby z ksi¹¿ki usun¹æ czêœæ o historii Ziemi i ¿ycia na niej oraz ostatni rozdzia³, to otrzymalibyœmy
znakomity podrêcznik do geologii dynamicznej dla studentów, gdy¿ treœæ pozosta³ych rozdzia³ów znakomicie koresponduje z programem nauczania tego przedmiotu na
wydzia³ach geologicznych wy¿szych uczelni. Na pewno
podrêcznik cieszy³by siê du¿ym zainteresowaniem zarówno adeptów, jak i wyk³adowców.
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