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Wydane w jêzyku rosyjskim i ukraiñskim obszerne dwuto-

mowe opracowanie, którego anglojêzyczny tytu³ brzmi Mineral

Deposits of Ukraine jest dzie³em, które ka¿dy geolog zajmuj¹cy

siê problematyk¹ surowców mineralnych powinien mieæ na swo-

jej pó³ce. Niestety w chwili obecnej studiowanie tego dzie³a

wymaga znajomoœci obu tych jêzyków i pozostaje mieæ nadziejê,

¿e zostanie ono przet³umaczone na jêzyk angielski, co znacznie

zwiêkszy liczbê potencjalnych czytelników.

Osoby, które wiedz¹, jakie znaczenie mia³ w Zwi¹zku

Sowieckim zawód geologa, odkrywcy bazy surowcowej dla prze-

mys³u supermocarstwa, nie bêd¹ zaskoczone szeroko zakrojo-

nym i bardzo praktycznym, zorientowanym na ró¿ne dziedziny

przemys³u, zakresem opracowania. Stworzenie tego dzie³a jest

wspania³ym wianem, jakie wychowane w czasach sowieckiej

dominacji pokolenie geologów ofiarowa³o niepodleg³ej Ukrainie.

Niejako symbolicznego wymiaru nabiera tu fakt, ¿e pierwszy tom

wydany zosta³ w j. rosyjskim, a drugi w j. ukraiñskim. Bogata

literatura przedmiotu, obejmuj¹ca w przypadku pierwszego tomu

639 pozycji (w tym tylko 58 publikowanych dotychczas na

Zachodzie) i w przypadku drugiego tomu 244 pozycje sprawia, ¿e

czytelnik otrzymuje podsumowanie wiedzy geologicznej zgro-

madzonej w ostatnich stuleciach. Dla czytelnika polskiego mi³ym

akcentem bêdzie wielokrotne cytowanie ojca polskiej geologii

ksiêdza Stanis³awa Staszica.

Urozmaicona budowa geologiczna Ukrainy, kraju który

obejmuje swoim terytorium ods³oniêcia zarówno tarczy prekam-

bryjskiej, jak i m³odszych struktur fa³dowych, tworz¹cych siê od

starszego paleozoiku po neogen, stworzy³a autorom unikaln¹

mo¿liwoœæ przedstawienia ca³ej gamy surowców mineralnych

wraz z mechanizmami ich powstawania. Dlatego te¿ uwa¿ny czy-

telnik mo¿e zapoznaæ siê zarówno z zarysem geologii regionalnej

naszego wschodniego s¹siada, jak i zdobyæ du¿¹ wiedzê na temat

zastosowania ró¿nych grup surowców mineralnych.

Obszerny pierwszy tom poœwiêcony surowcom metalicznym

obejmuje 783 strony tekstu ze 129 rycinami i barwn¹ wk³adk¹ na

koñcu, gdzie umieszczono 5 kolorowych rycin i 92 fotografie.

Ca³oœæ podzielono na siedem rozdzia³ów:

� Rozdzia³ I — w którym przedstawiono zarys budowy geo-

logicznej Ukrainy w rozbiciu na: tarczê ukraiñsk¹, p³ytê

wo³yñsko-podolsk¹, zapadlisko dnieprowsko-donieckie,

doniecki obszar fa³dowy, Karpaty i Krym; 58 stron tekstu

tego rozdzia³u daje syntetyczny, wykorzystuj¹cy

wspó³czesne koncepcje geotektoniczne obraz geologii

regionalnej Ukrainy;

� rozdzia³ II — który poœwiêcono metalom czarnym, do któ-

rych zaliczono: ¿elazo, mangan, chrom, tytan, wanad;

� rozdzia³ III — który poœwiêcono metalom kolorowym, w

tym: glinowi, magnezowi, niklowi, kobaltowi, miedzi,

cynkowi i o³owiowi;

� rozdzia³ IV — który poœwiêcono metalom rzadkim i pier-

wiastkom ziem rzadkich;

� rozdzia³ V — który poœwiêcono metalom szlachetnym,

takim jak: z³oto, srebro, platynowce;

� rozdzia³ VI — który poœwiêcono metalom radioaktyw-

nym;

� rozdzia³ VII — w którym przedstawiono zarys historii

procesów metalogenezy na terytorium Ukrainy w rozbiciu

na procesy zwi¹zek z prekambryjskimi utworami tarczy

ukraiñskiej, utworami wendu i paleozoiku jej obrze¿enia

oraz ca³oœciowo ujêtymi utworami fanerozoicznymi.

Po kolorowej wk³adce (4 mapki i 92 fotografie) nastêpuje

nienumerowany, dwustronicowy rozdzia³ Zakoñczenie.

Tom drugi (504 strony tekstu, 91 rycin, 106 fotografii) obej-

muj¹cy kopaliny niemetaliczne podzielono na szeœæ rozdzia³ów:

� Rozdzia³ I Surowce górniczo-chemiczne — w którym opi-

sano: surowce agrochemiczne, w tym: fosforyty i sole

potasowe; surowce chemiczne, w tym: siarkê, sól

kamienn¹, sole magnezowe, dawsonit; surowce wêglano-

we, baryt, brom, jod, bor, a³unit, pigmenty mineralne;
� Rozdzia³ II Surowce górniczo-techniczne — w którym

opisano: materia³y œcierne, w tym: granaty, korund, mar-

szalit; surowce elektro i radiotechniczne w tym: grafit,

pirofilit, muskowit i ozokeryt; sorbenty mineralne, takie

jak: zeolity, wermikulit, pa³ygorskit; surowce ceramiki

szlachetnej, takie jak: kwarc ¿y³owy, piasek kwarcowy,

riolit; surowce petlurgiczne;
� Rozdzia³ III Surowce dla przemys³u metalurgicznego — w

którym opisano: topnik,i w tym: wapienie, dolomity, flu-

oryt, staurolit; surowce ogniotrwa³e, takie jak: magnezyt,

dunit, forsteryt, serpentynit, kwarcyty i piaskowce kwar-
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cytyczne, piaski kwarcowe, sylimanit, dysten, andaluzyt

oraz gliny ogniotrwale; surowce formierskie, takie jak pia-

ski i bentonity;
� Rozdzia³ IV Surowce budowlane — w którym opisano:

kamienie budowlane, takie jak: gabra, labradoryty, grani-

ty, marmury, wapienie i dolomity, tufy; wype³niacze beto-

nów, takie jak: piaski i ¿wiry, perlit, argility; surowce

materia³ów wi¹¿¹cych, w tym: surowce do produkcji

cementu wapienie i ska³y ilaste, margle, gliny lessopodob-

ne, wapienie i³y, kreda i i³y, gipsy i anhydryty, diatomity,

spongiolity, tryple oraz opoki; surowce ceramiki budowla-

nej;

� Rozdzia³ V Kamienie dekoracyjne i jubilerskie — w któ-

rym opisano: diamenty, bursztyn, gagat, topaz, beryl,

rodonit, onyks marmurowy;
� Rozdzia³ VI — który poœwiêcono prawid³owoœciom two-

rzenia siê i wystêpowania surowców niemetalicznych na

terytorium Ukrainy.

Tom drugi zawiera równie¿ nieopatrzony numerem trzystro-

nicowy rozdzia³ Wnioski, zawieraj¹cy uwagi o potencjale surow-

cowym Ukrainy, adresowany dla decydentów i potencjalnych

inwestorów.

Na koñcu tomu II zamieszczono równie¿ kolorow¹ wk³adkê

ze 106 fotografiami.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e oba tomy zawieraj¹ wiele

cennych informacji podanych w sposób jasny i przystêpny.

Korzystne jest zastosowanie jednolitego schematu opisu poszcze-

gólnych grup surowcowych, obejmuj¹ce przestawienie surowca,

sposobu jego wykorzystania, œwiatowej bazy surowcowej i

dopiero potem omówienie z³ó¿ ukraiñskich. Stosunkowo s³ab¹

stron¹ pracy s¹ dwubarwne ryciny rozmieszczone w tekœcie

(mapy i przekroje). Mapki s¹ nieco zbyt schematyczne i trudne do

zlokalizowania w terenie, co mo¿e wynikaæ z jakoœci wykorzy-

stanych materia³ów dokumentacyjno-z³o¿owych. Z drugiej stro-

ny, bior¹c pod uwagê wartoœæ informacji geologicznej na rynku

us³ug konsultingowych, mo¿e byæ to zabieg celowy, uniemo¿li-

wiaj¹cy potencjalnym inwestorom pominiêcie etapu siêgania do

Ÿróde³ i konsultacji ze specjalistami. Znacz¹cym walorem pracy

s¹ kolorowe fotografie umieszczone na wk³adkach. Przedstawio-

no na nich nie tylko okazy mineralne, ale tak¿e widoki wielu inte-

resuj¹cych ods³oniêæ.

Oba omawiane tomy mog¹ w przysz³oœci zapewniæ bardziej

racjonalne wykorzystanie bogactw mineralnych Ukrainy, a ich

ewentualne wydanie w j. angielskim mog³oby mieæ du¿e znacze-

nia dla zachêcenia potencjalnych inwestorów zagranicznych.

Andrzej Solecki
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