
Wspó³praca miêdzynarodowa ³¹cz¹ca transgraniczn¹ ocenê zagro¿eñ

œrodowiskowych z zarz¹dzaniem zasobami wód podziemnych

Pañstwowy Instytut Geologiczny wspó³pracuje z part-
nerami z s¹siednich krajów w rozwi¹zywaniu problemów
zwi¹zanych z zagro¿eniami œrodowiska naturalnego
i zrównowa¿onym zarz¹dzaniem wodami podziemnymi na
obszarach transgranicznych, zarówno w ramach dwustron-
nych komisji wód granicznych i Miêdzynarodowej Komi-
sji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, jak i
organizuj¹c wspó³pracê z w³asnej inicjatywy. Obecnie w
instytucie jest prowadzony miêdzynarodowy projekt pilo-
towy pt. Zrównowa¿one wykorzystanie i ochrona zasobów
wód podziemnych — tansgraniczna gospodarka wodna —
Bia³oruœ, Polska, Ukraina (Sustainable use and protection
of groundwater resources — transboundary water mana-
gement — Belarus, Poland, Ukraine), finansowany w
ramach NATO SPS (nauka dla pokoju i bezpieczeñstwa).
W ramach tego projektu w dniach 8–9 listopada 2007 r. w
Miñsku na Bia³orusi odby³o siê ju¿ trzecie spotkanie
(wczeœniejsze mia³y miejsce w Lublinie w 2006 r. i we
Lwowie w 2007 r.). Projekt ten jest kontynuacj¹ zakoñczo-
nego przedsiêwziêcia polsko-bia³orusko-ukraiñskiego, w
wyniku którego powsta³y rekomendacje zmian systemu
monitoringu i oceny stanu wód powierzchniowych w zlew-
ni Bugu. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy zajmuj¹cy
siê monitoringiem wód ze S³u¿by Geologicznej Litwy,
S³u¿by Geologicznej Izraela, Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego, Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w
Warszawie, Lwowskiego Centrum Informacji Naukowej,
Technicznej i Ekonomicznej, Ukraiñskiej S³u¿by Ochrony
Œrodowiska, Centralnego Instytutu Badawczego Komplek-
sowego Wykorzystania Zasobów Wodnych z Miñska oraz
przedstawiciele bia³oruskiego Ministerstwa Œrodowiska.

Problematyka poruszana na spotkaniu dotyczy³a nie
tylko zagadnieñ ochrony i zrównowa¿onego wykorzysta-
nia transgranicznych wód podziemnych, ale równie¿ pro-
blemów zanieczyszczenia wód oraz organizacji struktur
zarz¹dzaj¹cych monitoringiem wód podziemnych w
poszczególnych krajach. Informacje uzyskane na konfe-
rencji pomog³y w podjêciu dalszych kroków, pro-
wadz¹cych do utworzenia transgranicznego systemu
monitoringu, który umo¿liwi uzyskanie spójnego obrazu
stanu wód podziemnych na wschodniej granicy Unii Euro-
pejskiej. By³ to podstawowy krok do zabezpieczenia siê
przed brakiem wody lub jej zanieczyszczeniem w wyniku
intensywnej dzia³alnoœci cz³owieka oraz przygotowania
siê do intensyfikacji rozwoju procesów naturalnych, takich
jak np. zmiany klimatyczne, przyczyniaj¹ce siê do ograni-
czenia w dostêpie wody.

W pierwszej czêœci obrad w Miñsku przedstawiciele
poszczególnych pañstw przedstawili informacje o sposo-
bie zarz¹dzania wodami, warunkach wystêpowania i u¿ytko-
wania wód podziemnych oraz organizacji i funkcjonowaniu
monitoringu w poszczególnych krajach. Druga czêœæ spotka-
nia dotyczy³a podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zorganizo-
wania wspólnego systemu granicznego monitoringu wód
podziemnych. Dyskusjê poprzedzi³ referat pt. Rekomendacje
dla organizacji transgranicznego monitoringu wód podziem-
nych Bia³orusi, Litwy, Polski i Ukrainy. W trakcie dyskusji
omówiono takie zagadnienia, jak:

� cele, które nale¿y osi¹gn¹æ, organizuj¹c monitoring
wód podziemnych;

� niezbêdny zakres koordynacji monitoringów funk-
cjonuj¹cych w poszczególnych pañstwach;

� zasiêg obszaru objêtego wspólnymi badaniami;

� sposób organizacji i realizacji wspólnych dzia³añ w
zakresie monitoringu wód podziemnych.

Stwierdzono, ¿e we wspólnych pracach bêd¹ wykorzy-
stywane wyniki dotychczas wykonanych badañ monitorin-
gowych, zarówno w zakresie pomiaru po³o¿enia
zwierciad³a wody, jak i oznaczeñ sk³adu chemicznego.
Niezbêdne wiêc sta³o siê ustalenie ich wiarygodnoœci. W tym
celu bêd¹ przeprowadzone badania polegaj¹ce na:

� wytypowaniu w strefie granicznej ka¿dego z pañstw
2 do 3 istniej¹cych ju¿ punktów monitoringu,
po³o¿onych w poziomie wodonoœnym kontynuuj¹-
cym siê równie¿ na terenie pañstwa s¹siedniego;

� pobraniu po 2 próbek wody z tych punktów metodyk¹
i sprzêtem ka¿dego z s¹siaduj¹cych ze sob¹ pañstw;

� wykonaniu z jednej próbki oznaczeñ sk³adu che-
micznego wody w certyfikowanych laboratoriach
krajowych;

� wykonaniu z drugiej próbki oznaczeñ sk³adu che-
micznego wody w certyfikowanym laboratorium,
ciesz¹cym siê miêdzynarodow¹ renom¹, uznanym
jako laboratorium referencyjne.

Dziêki tym badaniom bêdzie mo¿na nie tylko zweryfi-
kowaæ dotychczasowe wyniki analiz, ale równie¿ przygo-
towaæ metodykê referencyjn¹, stosowan¹ w przysz³oœci we
wspólnych badaniach. W tym zakresie zadeklarowa³o
pomoc Laboratorium Chemiczne Izraelskiej S³u¿by Geo-
logicznej, maj¹ce wieloletnie doœwiadczenie i osi¹gniêcia
w metodyce poboru próbek i analityce. Przeprowadzenie
badañ zaplanowano na prze³om kwietnia i maja 2008 r. Na
nastêpnym wspólnym spotkaniu we Lwowie, które przewi-
dziane jest na koniec maja 2008 r., delegaci ka¿dego z
pañstw uczestnicz¹cych w projekcie omówi¹ stosowane
przez siebie metody poboru prób i analityki oraz wska¿¹
kierunki dalszych prac prowadz¹cych do przyjêcia wspól-
nej metodyki badañ monitoringowych, interpretacji ich
wyników i oceny stanu wód podziemnych.

Innym, istotnym elementem wymienianym przez
uczestników spotkania by³a idea stworzenia wspólnej bazy
wiedzy, która zgromadzi³aby rozproszone materia³y meto-
dyczne i wyniki badañ regionów przygranicznych. Dysku-
tuwano tak¿e o wypracowaniu metod sprawnej wymiany
informacji pomiêdzy krajami bior¹cymi udzia³ w projek-
cie. Kolejnym dzia³aniem, które w przysz³oœci pozwoli na
sprawniejsze zarz¹dzanie wodami i ochron¹ œrodowiska na
obszarach transgranicznych, jest identyfikacja w poszcze-
gólnych krajach instytucji naukowych, zwi¹zanych z t¹
tematyk¹. Wspó³dzia³anie miedzy tymi instytucjami pozwo-
li³oby na powo³anie i organizacjê sieci naukowo-badawczej.

Badania monitoringowe nierozerwalnie wi¹¿¹ siê z
ocen¹ zagro¿eñ. W zwi¹zku z powy¿szym podkreœlano
wagê wyznaczenia oraz inwentaryzacji „hotspotów“, czyli
punktów stanowi¹cych zagro¿enie dla wód podziemnych i
powierzchniowych.

Projekt pilotowy NATO SPS prowadzony przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny jest pierwszym projek-
tem, w ramach którego budowane s¹ grupy badawcze, któ-
re na dalszym etapie prac bêd¹ tworzyæ podstawê
przysz³ego konsorcjum. Dotychczasowe osi¹gniêcia i pla-
ny projektu zosta³y przedstawione na spotkaniu z Pierre
Mathy — kierownikiem Departamentu Zarz¹dzania Zaso-
bami Naturalnymi w Generalnej Dyrekcji Badañ Komisji
Europejskiej (Head of Unit, Management of Natural Reso-
urces, Directorate General for Research, European Com-
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mission). Spotkanie to zosta³o zorganizowane przez Biuro
Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Bruk-
seli w cyklu organizowanych przez biuro spotkañ tema-
tycznych — PolSCA Meetings. Mia³o ono na celu
przedstawienie polskich propozycji do 7. Programu Ramo-
wego. Zebranie umo¿liwi³o nie tylko przedstawienie pro-
pozycji projektu, ale równie¿ przedstawienie bezpoœredniego
komentarza osoby kieruj¹cej weryfikacj¹ projektów
badawczych dla planowanych dzia³añ. Projekt zagro¿eñ
œrodowiskowych i zrównowa¿onego zarz¹dzania wodami

transgranicznymi spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem.
Problem potencjalnych ognisk zanieczyszczeñ, które mog¹
negatywnie oddzia³ywaæ na œrodowisko naturalne na
obszarze przygranicznym wzd³u¿ wschodniej granicy Pol-
ski, stanowi istotne zagadnienie w obecnych granicach
Unii Europejskiej. Je¿eli projekt uzyska poparcie innych
jednostek badawczych z obszaru UE, to bêdzie on mia³
du¿e szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach pro-
gramu ramowego.

Tomasz Na³êcz, Bogus³aw Kazimierski & Izabela Ploch

R. WALTER — Geologie von Mitteleuropa. Begründet von

Paul Dorn (7 wyd., ca³kowicie zmienione). E. Schweizerbart’sche
Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2007,
511 str., 184 ryc., indeks rzeczowy, 110 lokalizacji

Termin Mitteleuropa w swoim znaczeniu geopolitycznym
powsta³ w czasach I wojny œwiatowej w zwi¹zku z planami
mocarstwowej ekspansji pañstw centralnych. W tytule recenzowa-
nej ksi¹¿ki to nie najlepiej kojarz¹ce siê Polakom okreœlenie ozna-
cza obszar obecnych Niemiec i ich s¹siedztwa, ograniczony
zasadniczo do dwóch prowincji geograficznych: niziny i œrednio-
górza œrodkowoeuropejskiego wraz z przyleg³¹, po³udniow¹ czê-
œci¹ Morza Pó³nocnego. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e raczej nie za
spraw¹ z³ych skojarzeñ historycznych, a g³ównie z przyczyny jêzy-
kowej, kolejne edycje ksi¹¿ki nie cieszy³y siê wielk¹ popularnoœci¹
wœród polskich geologów. Tymczasem monografia warta jest zain-
teresowania z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, jest sys-
tematycznie aktualizowan¹ i zarazem najpe³niejsz¹ syntez¹
geologii regionalnej Niemiec i obszarów przyleg³ych, nie maj¹c¹
obecnie konkurencji w innych tego rodzaju opracowaniach.
(Sytuacja zmieni siê dopiero po ewentualnym opublikowaniu
przygotowywanego od kilku lat przez Geological Society tomu
Geology of Central Europe pod red. Thomasa McCanna). Po dru-
gie, w ksi¹¿ce omówiona jest równie¿ geologia niemal ca³ej Pol-
ski, jedynie bez obszaru karpackiego.

Autorem pierwszej wersji Geologie von Mitteleuropa (1951)
by³ Paul Dorn, kolejne zmienione edycje (1960, 1971) firmowali
swoimi nazwiskami R. Brinkmann i F. Lotze, a od 1992 r. Roland
Walter. W ostatnich wydaniach ukszta³towa³ siê obecny uk³ad
ksi¹¿ki, w której opisano, zgodnie z kluczem regionalnym, obszar
basenu œrodkowoeuropejskiego na pó³nocy (Mitteleuropäische

Senke) i strefy œredniogórza na po³udniu (Mitteleuropäische

Schollengebiet). Od zachodu omawiany obszar obejmuje masyw
brabancki i Ardenny oraz wschodni¹ czêœæ basenu paryskiego i
Góry Jura, a na wschodzie siêga do wschodniej granicy Polski.
Granica pó³nocna przecina Morze Pó³nocne na pó³noc od wynie-
sienia centralnego i Ringköbing-Fyn, natomiast po³udniowy skraj
pokrywa siê z frontem alpejskim i karpackim. Jak z tego wynika,
³añcuch alpidów zosta³ wy³¹czony z zakresu pracy, która urywa
siê na przedalpejskiej sfa³dowanej molasie paleogeñsko-neogeñskiej.

Z omawianego wydania ksi¹¿ki znikn¹³, obecny w poprzed-
niej edycji, rozdzia³ koñcowy, w którym opisano bogactwa mine-
ralne Europy œrodkowej. Inn¹ nowoœci¹ jest przypisanie
wybranych pozycji literatury do szczegó³owych rozdzia³ów
regionalnych. Literatura obejmuje wy³¹cznie pozycje wydane po
1990 r., a ponadto nie jest cytowana w treœci rozdzia³ów. Nale¿y
doceniæ trud autora, który pokusi³ siê o uwzglêdnienie licznych
nowych prac, w tym g³ównie szczegó³owych opracowañ tekto-
nicznych i stratygraficznych. Z drugiej jednak strony brak

odwo³añ do starszej literatury jest wad¹ ksi¹¿ki, w sytuacji, gdy
znaczna czêœæ danych i interpretacji wywodzi siê z dawnych
opracowañ. Równie¿ brak œcis³ych cytowañ w tekœcie, wyni-
kaj¹cy zapewne z przegl¹dowej jej formu³y, utrudnia powi¹zanie
omawianych zagadnieñ z konkretn¹ literatur¹, zacieraj¹c kwestiê
autorstwa wa¿kich odkryæ i w¹tpliwych hipotez.

W czêœci wstêpnej scharakteryzowano obszar Europy œrod-
kowej jako ca³oœci, jej ukszta³towanie geograficzne, ramy i
podzia³ geologiczny, charakterystykê geofizyczn¹ i etapy rozwo-
ju od prekambru po holocen. Dane geofizyczne pochodz¹ z
pocz¹tku lat 90. XX w., a ponadto dotycz¹ g³ównie obszaru Nie-
miec. Nie uwzglêdnienie nowszych danych, uzyskanych m.in. w
ramach programów POLONAISE i CELEBRATION sprawia, ¿e
chocia¿by obraz gruboœci skorupy ziemskiej jest ju¿ w du¿ym
stopniu nieaktualny. Przegl¹d historii geologicznej jest sam w
sobie po¿yteczny, aczkolwiek bardziej wskazane by³oby umiesz-
czenie go na koñcu ksi¹¿ki, w œciœlejszym nawi¹zaniu do opisu
poszczególnych regionów.

Czêœæ poœwiêcon¹ basenowi œrodkowoeuropejskiemu
podzielono na rozdzia³ opisuj¹cy jego rozwój przedczwartorzê-
dowy i osobno czwartorzêd. Ewolucjê przedplejstoceñsk¹ przed-
stawiono w podziale na 5 regionów: basen œrodkowego i
po³udniowego M. Pó³nocnego, basen duñski i strefê obrze¿a Fen-
noskandii, baseny: holenderski, pó³nocnoniemiecki i polski. Do
tego ostatniego w³¹czono Lubelszczyznê i osobno omówione
obszary: œl¹sko-krakowski i Góry Œwiêtokrzyskie. Autor przed-
stawi³ historiê rozwoju geologicznego ka¿dego z obszarów w
nawi¹zaniu do g³ównych rysów budowy geologicznej i podsta-
wowego szkieletu stratygraficznego.

G³ówn¹ czêœæ ksi¹¿ki (200 str.) zajmuje prezentacja podper-
mskiej geologii œredniogórza œrodkowoeuropejskiego. Najsze-
rzej i najdok³adniej przedstawiony jest wiêc pas œrodkowo-
europejskich waryscydów, co prawdopodobnie odzwierciedla
geologiczne upodobania i kompetencje naukowe samego autora.
Równie¿ i w tym przypadku omówiono poszczególne jednostki
geologiczne, w kolejnoœci od zachodu: masyw brabancki, Ardenny-
Reñskie Góry £upkowe, Góry Harc, ³¹cznie obszar Odenwaldu,
Spessartu, Palatynatu i basen Saary-Nähe, nastêpnie Szwarcwald
i Wogezy, obszar sasko-turyñski i pó³nocnej Bawarii (saskoturin-

gikum s.s.), £u¿yce i Sudety Zachodnie (lugikum), strefê moraw-
sko-œl¹sk¹ (w³¹cznie z zag³êbiem górnoœl¹skim) (moldanubikum

s.s.) i strefê Teplá-Barrandien. Systematyczny opis budowy i
ewolucji geologicznej wymienionych obszarów jest zilustrowany
mapkami i przekrojami oraz zestawionymi przez autora w jedno-
litej konwencji schematami chronostratygraficznymi. Podsumo-
wuj¹ one ogólne etapy rozwoju sedymentacji, magmatyzmu,
metamorfizmu i tektogenezy, u³atwiaj¹c czytelnikowi porówna-
nia w ramach tego bardzo zró¿nicowanego obszaru.
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