
hydrotermaln¹. Do rozdzia³u dodano mapy i przekroje geologicz-

ne, a tak¿e zdjêcia minera³ów siarczkowych, ¿elaziaków brunat-

nych i malachitów miedzianogórskich. Nieregularna budowa

z³o¿a powodowa³a, ¿e jakoœæ rudy by³a bardzo zmienna, a wraz z

g³êbokoœci¹ zmniejsza³a siê zawartoœæ metali. Dodatkowo do

wyrobisk kopalnianych nastêpowa³y znaczne dop³ywy wody. Te

dwa czynniki by³y g³ównym powodem najpierw przerw w eks-

ploatacji, a potem jej zaniechania.

Rozdzia³ Poszukiwacze skarbów i gwarkowie poœwiêcono

historii górnictwa miedzianogórskiego. Autorzy przytaczaj¹ licz-

ne Ÿród³a pisane i mapy górnicze pochodz¹ce z ró¿nych etapów

eksploatacji z³o¿a — od XVI w. do lat 20. XX w. Ostatnim epizo-

dem górniczym w historii kopalnictwa miedzianogórskiego by³y

prace poszukiwawcze prowadzone w latach 1952–1954. Poszuki-

wano ju¿ jednak nie miedzi, lecz z³ó¿ pierwiastków promienio-

twórczych. Prace prowadzone w latach 1966–1968 przez Z. Rusi-

nowskiego i Z. Kowalczewskiego z Pañstwowego Instytutu Geo-

logicznego wnios³y wiele nowych danych na temat znajomoœci

geologii obszaru z³o¿owego. Wyniki tych prac wykaza³y, ¿e z³o¿e

miedzianogórskie nie ma znaczenia ekonomicznego. W 1977 r.

wykonano kartograficzn¹ inwentaryzacjê œladów górnictwa mie-

dzianogórskiego. W rozdziale znajduje siê wiele reprodukcji mate-

ria³ów archiwalnych. Na uwagê zas³uguj¹ fotografie miedzianych

monet z XVIII i XIX w., wykonane z miedzi pochodz¹cej z Mie-

dzianej Góry. Ciekawy jest te¿ fragment relacji Adama Narusze-

wicza z wizyty króla Stanis³awa Augusta w Miedzianej Górze w

lipcu 1787 r., jak równie¿ fragment relacji Juliana U. Niemcewi-

cza ze zwiedzania kopalni miedzianogórskiej.

Rozdzia³y Œwiadectwa przesz³oœci oraz Œladami gwarków s¹

poœwiêcone widocznym w terenie œladom dawnego górnictwa.

Opisano w nich i przedstawiono na zdjêciach œlady po szybach

górniczych i dawne ha³dy górnicze na terenie Miedzianej Góry i

na wzgórzu £awêczna. Zamieszczono tak¿e bardzo dok³adny

plan, dziêki któremu osoby zainteresowane œladami dawnego

górnictwa bêd¹ mog³y ³atwo do nich dotrzeæ i je zidentyfikowaæ.

W rozdziale Dokumenty i skarby na ha³dach zawarto infor-

macje, co ciekawego z geologicznego punktu widzenia mo¿na

znaleŸæ na obszarach dawnych ha³d kopalnianych.

Dwa krótkie rozdzia³y: Dlaczego chroniæ? i Jak chroniæ?
poœwiêcono problematyce ochrony œladów dawnego górnictwa w

rejonie Miedzianej Góry.

Ostatni rozdzia³ Przysz³oœæ zakorzeniona w przesz³oœci jest

propozycj¹ wycieczki po œladach miedzianogórskiego górnictwa,

któr¹ bêdzie mo¿na odbyæ po wdro¿eniu programu rewitalizacji

obszaru.

Ksi¹¿kê mo¿na poleciæ osobom interesuj¹cym siê zabytkami

kultury materialnej, mineralogi¹, geologi¹ i histori¹. Jest to wa¿na

publikacja w historii górnictwa œwiêtokrzyskiego.

W³odzimierz Mizerski

D. MACDOUGALL — Zamarzniêta Ziemia. Historia
dawnych i przysz³ych epok lodowcowych. Wydawnictwo
Prószyñski i S-ka, Warszawa 2008, 213 str., 26 ryc.,
indeks

Wed³ug alarmistycznych doniesieñ mediów zmiany klimatycz-

ne na Ziemi zmierzaj¹ do globalnego ocieplenia. Lodowce stop-

niej¹, co wywo³a podniesienie siê poziomu mórz i zalanie znacz-

nych obszarów l¹dowych. S¹ to bardzo medialne pogl¹dy, przedsta-

wiane w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoœci, jednak czasem wœród

ludzi powstaje pytanie o prawdziwoœæ wyg³aszanych tez. WyraŸne,

zauwa¿alne ocieplenie klimatu Ziemi w ostatnim czasie nieko-

niecznie znaczy, ¿e proces ten bêdzie kontynuowany. Zwiêksza-

nie siê iloœci dwutlenku wêgla w atmosferze nie musi doprowadziæ

do stopienia pokryw lodowych. Przecie¿ w karbonie by³o znacznie

wiêcej dwutlenku wêgla w atmosferze ni¿ dzisiaj, a na kontynentach

pó³kuli po³udniowej rozwinê³y siê potê¿ne zlodowacenia. Mo¿e wiêc

zamiast fali upa³ów i suszy czeka nas kolejny okres lodowcowy?

Ksi¹¿ka Zamarzniêta Ziemia zosta³a wydana akurat w czasie,

kiedy wszyscy zadajemy sobie pytanie na temat skutków global-

nego ocieplenia. Jej autor rzetelnie opisa³ problemy zlodowaceñ

w nawi¹zaniu do najm³odszego okresu historii Ziemi.

Doug Macdougall, profesor nauk o Ziemi w Scripps Institution

of Oceanography (San Diego), jest znanym autorem ksi¹¿ek popula-

ryzuj¹cych nauki o Ziemi. Jego publikacje wykraczaj¹ daleko poza

ramy zwyk³ych ksi¹¿ek popularnonaukowych. To swoiste dzie³a

sztuki pisarskiej, w których historia przeplata siê z teraŸniejszoœci¹.

Tak jest równie¿ w prezentowanej pozycji, sk³adaj¹cej siê z 12

rozdzia³ów, z których ka¿dy jest odrêbnym esejem poœwiêconym

danemu zagadnieniu.

Dzisiaj wiemy, ¿e w historii Ziemi rozwija³y siê pokrywy

lodowe, a zlodowacenia plejstoceñskie odcisnê³y bardzo wyraŸne

piêtno w rzeŸbie Eurazji i Ameryki Pó³nocnej. A jednak mimo tych

ewidentnych œladów, dopiero stosunkowo niedawno udowodnio-

no ich lodowcow¹ genezê. Poznanie prawdy wymaga³o prze³ama-

nia licznych stereotypów i barier, jak te¿ dokonania odkryæ w

wielu dziedzinach, od biologii pocz¹wszy na astronomii koñcz¹c.

Autor niezwykle zajmuj¹co, z ogromn¹ swad¹ opisuje fascy-

nuj¹c¹ historiê odkrywania tajemnic epok lodowcowych w histo-

rii Ziemi. Prawie w ka¿dym rozdziale ksi¹¿ki D. Macdougall

prezentuje pogl¹dy Louisa Agassiza — twórcy teorii zlodowaceñ,

który rozpocz¹³ dyskusjê na temat zlodowaceñ w 1837 r. Ponadto

przedstawia te¿ pogl¹dy innych osób, które czynnie uczestni-

czy³y w odkrywaniu tajemnic epok lodowcowych. Przywo³uje

postaci Jamesa Crolla, Josepha Adhemara, Archibalda Geikiego,

Harlana Bretza, Wladimira Appena i Milutina Milankovièièa,

których ¿yciorysy s¹ równie ciekawe, jak ich odkrycia.

Doug Macdougall w dwunastu rozdzia³ach przedstawia roz-

wój pogl¹dów na temat powstawania i przebiegu zlodowaceñ w

historii Ziemi oraz rozwa¿a ich przyczyny i mo¿liwoœci pojawie-

nia siê epok lodowcowych w przysz³oœci. Autor nie kryje swego

pogl¹du, ¿e ¿yjemy obecnie w okresie miêdzylodowcowym i ¿e

w najbli¿szym czasie nast¹pi kolejne zlodowacenie. Jak pisze:

Ziemia jest nadal w epoce lodowcowej. Choæ ¿yjemy w ciep³ym
okresie, w jednym z wielu interwa³ów interglacjalnych, jakie wystê-
puj¹ w plejstoceñskiej epoce lodowcowej, w regionach polarnych
nadal utrzymuj¹ siê znaczne iloœci lodu. £atwo zapomnieæ, ¿e mo-
¿emy znajdowaæ siê tylko w krótkim interglacjale poprzedzaj¹cym
kolejny glacja³. D. Macdougall co prawda nie udowadnia ostatecz-

nie swoich pogl¹dów, ale z ksi¹¿ki przebija pewnoœæ, ¿e g³ówn¹

przyczyn¹ zmian klimatycznych prowadz¹cych do powstawania

zlodowaceñ s¹ zmiany iloœci promieniowania s³onecznego, docie-

raj¹cego do powierzchni Ziemi.

Zamarzniêta Ziemia to dzie³o literackie, które czyta siê z

ogromnym zainteresowaniem. Z pogl¹dami autora mo¿na siê nie

zgadzaæ, ale trudno obok nich przejœæ obojêtnie. Publikacjê mo¿na

poleciæ wszystkim zainteresowanym zmianami klimatycznymi

na Ziemi teraz, w przesz³oœci i przysz³oœci oraz wszystkim intere-

suj¹cym siê histori¹ naszej planety. Ksi¹¿ka, przeznaczona dla

szerokiego grona czytelników, mo¿e przyczyniæ siê do lepszego

zrozumienia przyczyn zmian klimatycznych, prowadz¹cych tym

samym do zmian powierzchni naszej planety.

W³odzimierz Mizerski
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