
H. FRENCH — The Periglacial Environment, 3rd Edition.
John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2007, 458 str., 175 il.,
56 tab.

Po ponad trzydziestu latach od wydania pierwszej edycji

(1976) znanego i cenionego podrêcznika The Periglacial Environ-

ment ukaza³o siê jego trzecie wydanie. Ksi¹¿ka zawiera kompen-

dium wiedzy na temat œrodowiska peryglacjalnego i procesów w

nim zachodz¹cych. Wiedza ta zosta³a zgromadzona przez autora

m.in. podczas licznych wypraw w rejony peryglacjalne, a tak¿e

dziêki objêciu funkcji redaktora naczelnego czasopisma Perma-

frost and Periglacial Processes w latach 1990–2005. Pozwoli³o

mu to na wymianê pogl¹dów w ramach prowadzonych dyskusji

na forum œwiatowym zarówno z doœwiadczonymi, jak i z

pocz¹tkuj¹cymi badaczami zagadnieñ peryglacjalnych.

Poprzednio tak¹ skarbnic¹ wiadomoœci by³ wielokrotnie cytowany

podrêcznik A.L. Washburna — Geocryology: A survey of Perigla-

cial Processes and Environments (1979).

Omawiana publikacja The Periglacial Environment. Third

Edition jest podzielona na cztery czêœci obejmuj¹ce 15 roz-

dzia³ów. W czêœci pierwszej (rozdzia³y 1–3) autor przedstawia

rozwój dyscypliny naukowej, jak¹ jest geomorfologia perygla-

cjalna, rozwa¿a ró¿nice miêdzy œrodowiskiem pro-, para- i pery-

glacjalnym, opisuje wspó³czesne i plejstoceñskie krajobrazy

peryglacjalne oraz przedstawia szeœæ ró¿nych typów klimatów

peryglacjalnych. Czêœæ druga (rozdzia³y 4–10), najobszerniejsza,

jest poœwiêcona wspó³czesnym procesom i formom peryglacjal-

nym. Znajdujemy tu informacje na temat: wietrzenia w zimnych

klimatach, budowy i funkcjonowania warstwy czynnej oraz wie-

loletniej zmarzliny, form typowych dla strefy peryglacjalnej,

rodzajów lodu gruntowego, zjawisk termokrasowych, procesów

stokowych oraz procesów i form astrefowych, przede wszystkim

bêd¹cych domen¹ innych dziedzin geomorfologii: fluwialnej,

eolicznej i litoralnej. W czêœci trzeciej (rozdzia³y 11–13) autor

prezentuje zagadnienia zwi¹zane z peryglacja³em plejstoceñskim.

Znajdujemy tu opis plejstoceñskich zmian wybranych ekosyste-

mów, dowodów na funkcjonowanie plejstoceñskiej wieloletniej

zmarzliny oraz ewolucjê systemów morfogenetycznych. W czê-

œci czwartej (rozdzia³y 14–15) s¹ opisane problemy geotechnicz-

ne i in¿ynieryjne wystêpuj¹ce na obszarach zimnych, wynikaj¹ce

przede wszystkim z mrozowego pêcznienia gruntu i osiadania

roztopowego. W ostatnim rozdziale autor przedstawia wp³yw

wspó³czesnego ocieplenia klimatu na temperaturê i zasiêg wielo-

letniej zmarzliny, mi¹¿szoœæ warstwy czynnej, na pokrywê œnie-

¿n¹ oraz szatê roœlinn¹ w wysokich szerokoœciach geograficznych.

W stosunku do wydania drugiego (The Periglacial Environ-

ment, Longman, Singapore 1996) dokonano istotnych zmian

dotycz¹cych zarówno uk³adu poszczególnych rozdzia³ów, jak

równie¿ ich treœci. Spowodowa³o to, ¿e ksi¹¿ka sta³a siê bardziej

przejrzysta, usystematyzowana i przede wszystkim ³atwiejsza w

odbiorze. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e autor szczegó³owo opisa³,

w oddzielnych rozdzia³ach ksi¹¿ki, procesy maj¹ce miejsce w

warunkach peryglacjalnych, np. Ice segregation (Segregacja

lodowa), roz. 4.2.2., czy te¿ Frost Heave (Pêcznienie mrozowe),

roz. 4.2.4. W wydaniu z 1996 r. procesom tym by³ poœwiêcony

jeden wspólny rozdzia³. H. French nie unikn¹³ jednak pewnych

nieœcis³oœci, np. w rozdziale Frost Action and Ice Segregation

(Dzia³alnoœæ mrozu i segregacja lodowa), roz. 4.5.1., nie ma

mowy o lodzie segregacyjnym, natomiast jest przedstawiona dys-

kusja na temat genezy spêkañ mrozowych w ska³ach. Poza tym

pojawi³y siê nowe rozdzia³y, np. Cryobiological Weathering

(Wietrzenie kriobiologiczne), roz. 4.8., Cryopedology (Kriopedo-

logia), roz. 4.9., czy te¿ Fire (Po¿ary), roz. 5.7.5., jak równie¿ w

sposób istotny uzupe³nione zosta³y rozdzia³y zamieszczone w

wydaniu drugim. Pokazuje to niew¹tpliwie, jak wielki postêp

nast¹pi³ w ostatnim czasie w poznaniu procesów zachodz¹cych w

strefie peryglacjalnej. Dowodzi tego chocia¿by znacz¹cy wzrost

cytowanej przez autora literatury, z 941 pozycji w edycji z 1996 r.

do 1447 pozycji w wydaniu trzecim (w tym du¿y udzia³ wyda-

nych po 2000 r.).

Konstrukcja treœci podrêcznika podkreœla pierwszorzêdn¹

rolê badañ prowadzonych na obszarach objêtych wspó³czesnym

klimatem peryglacjalnym, np. Arktyki Kanadyjskiej czy Tybetu.

S¹ one szczególnie wa¿ne w dobie postêpuj¹cych zmian klimatu,

na które strefa peryglacjalna jest wyj¹tkowo wra¿liwa. Obecnie

zauwa¿a siê tendencjê zwiêkszonej liczby badañ wspó³czesnych

obszarów peryglacjalnych, charakterystycznych dla wysokich

szerokoœci geograficznych i piêter wysokogórskich, w stosunku

do badañ plejstoceñskiego œrodowiska przyrodniczego.

Dla polskiego czytelnika godnym podkreœlenia jest cytowa-

nie polskich prac autorstwa J. Dylika, A. Dylikowej, Z. Czeppe-

go, J. GoŸdzika, A. Jahna czy te¿ H. Klatkowej. Ponadto w

analizie plejstoceñskich procesów peryglacjalnych autor powo³uje

siê na szczegó³owe przyk³ady z terenu Polski (np. roz. 13.5.2, 13.5.3).

Ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana, zawiera 175 ilustracji (czy-

telnych czarno-bia³ych fotografii, rysunków i diagramów) oraz

56 tabel. W przypadku zdjêæ przedrukowywanych z drugiej edy-

cji podrêcznika nast¹pi³a wyraŸna poprawa ich jakoœci.

Podobnie, jak w edycji z 1996 r. ka¿dy rozdzia³ jest opatrzo-

ny krótkim streszczeniem na pocz¹tku i pytaniami problemowy-

mi na koñcu, czyni¹c tym samym ksi¹¿kê bardziej u¿yteczn¹,

mog¹c¹ s³u¿yæ jako podrêcznik dla szerokiej rzeszy studentów.

Pytania zwracaj¹ uwagê na najistotniejsze problemy dotycz¹ce

poszczególnych zagadnieñ. Jednoczeœnie rozbudowano skoro-

widz, co u³atwi³o korzystanie z ksi¹¿ki.

Barbara Woronko, Maciej D¹bski

P.J. BRENCHLEY & P.F. RAWSON — The geology of
England and Wales, 2nd Edition. The Geological Society,

London 2006, 559 str., indeks przedmiotowy

Dla geologa opis budowy geologicznej Anglii i Walii jest tro-

chê jak opis zabytków antycznych Grecji dla europejskiego histo-

ryka — podró¿ do kolebki, powrót do korzeni, ¿ywy oddech

historii. Niemal ka¿dy region kojarzy siê z prze³omowymi ustale-

niami i wa¿nymi odkryciami. Nazwy geograficzne przeplataj¹ siê

z wywodz¹cymi siê od nich terminami, znanymi od wieków ze

skali stratygraficznej i z okreœleniami jednostek i faz tektonicz-

nych. We wstêpnym rozdziale ksi¹¿ki przedstawiono bez zbêdne-

go komentarza reprodukcjê mapy geologicznej Anglii, Walii i

czêœci Szkocji, opracowan¹ przez Williama Smitha w 1815 r.,

obok wspó³czesnej mapy autoryzowanej przez British Geological

Survey. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e obie mapy w swych zasadni-

czych rysach niewiele siê od siebie ró¿ni¹. Z kolei, w dalszej czê-

œci ksi¹¿ki znajdujemy nawi¹zania do prapocz¹tków wielu
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w¹tków badawczych rozwijanych póŸniej w œwiatowej geologii

— od geologii terranów przez cyklostratygrafiê basenów wêglo-

wych, po znaczenie l¹dolodu w plejstocenie.

Wartoœæ ksi¹¿ki Brenchleya i Rawsona wykracza jednak poza

œwiadectwo tradycji naukowej, jest bowiem nowoczesnym i

bogato udokumentowanym opisem budowy i rozwoju geologicz-

nego krain, zajmuj¹cych wa¿n¹ pozycjê w europejskiej mozaice

regionów geologicznych. Ich pó³nocn¹ granicê wyznacza strefa

szwu pozosta³a po wczesnopaleozoicznym oceanie Iapetus. W œrod-

kowej Anglii i Walii ods³ania siê, lub zosta³ nawiercony w pod³o¿u,

terran awaloñski z zapisem dryfu i akrecji wczesnopaleozoicznej.

Hrabstwo Dewon w po³udniowo-zachodniej Anglii, kolebka sys-

temu dewoñskiego, jest klasycznym obszarem zazêbiania siê

l¹dowych facji old redu z morskimi utworami zachodniego

przed³u¿enia strefy renohercyñskiej. Przedpole orogenu to z kolei

d³uga historia badañ karbonu w facjach wapienia wêglowego i

produktywnych, rozwijaj¹cych siê w warunkach aktywnej tekto-

niki. Ca³oœci dope³nia klasyczny profil mezo-kenozoiku brze¿nej

czêœci basenów epikontynentalnych pó³nocnej i œrodkowej Euro-

py. Bogaty, badany od stuleci zapis sedymentologiczny i fauni-

styczny na l¹dzie znalaz³ tu znakomite uzupe³nienie nowymi

danymi z Morza Po³nocnego.

To przeplatanie siê bogatej tradycji z nowoczesnoœci¹ jest te¿

czytelne w ewoluuj¹cej formie ksi¹¿ki. Wczeœniejsza edycja

(1992) mia³a uk³ad typowy dla wydawanej przez Geological

Society serii Geology of …, z opisem kolejnych systemów i osob-

nymi rozdzia³ami poœwiêconymi tektonice, ska³om magmowym i

geologii obszarów morskich. Natomiast w omawianym tomie

opis budowy geologicznej przedstawiono w ujêciu dynamicz-

nym, jako kolejne etapy rozwoju, od opisu terranów prekambryj-

skich a¿ po rozwój zlodowaceñ w czwartorzêdzie. Pod tym

wzglêdem ksi¹¿ka w jakimœ stopniu powiela uk³ad podrêcznika

Woodcocka i Strachana Geological History of Britain (2002 r.),

który jest jednak nieco zwiêŸlejszy i omawia ca³oœæ Wysp Brytyjskich.

W recenzowanej ksi¹¿ce historiê geologiczn¹ przedstawiono

w napisanych przez 40 autorów 16 rozdzia³ach, odpowiadaj¹cych

etapom ewolucji tektonostratygraficznej i paleoklimatycznej,

a w dwóch przypadkach — g³ównym fazom magmatyzmu (kale-

doñskiego i waryscyjskiego). Ka¿dy etap historii osadzony zosta³

w szerszym kontekœcie paleogeograficznym, z nawi¹zaniem do

ram tektoniki p³yt i stref paleoklimatycznych. Dla ka¿dego przed-

stawiono te¿ aktualne schematy chronostratygraficzne, w tym

podzia³y lokalne, skorelowane ze skal¹ globaln¹. Opis ewolucji

budowy geologicznej z regu³y jest podzielony na czêœci odpowia-

daj¹ce basenom sedymentacyjnym lub, we wczesnych etapach,

terranom. Strona dokumentacyjna jest przy tym przedstawiona

bardzo dok³adnie, z podaniem licznych szczegó³ów korelacji

stratygraficznej, facji i paleogeografii oraz tektoniki w ujêciu

regionalnym. Nasycenie faktami podanymi w tekœcie i w licz-

nych szczegó³owych ilustracjach sprawia, ¿e lektura tego grube-

go, ma³¹ czcionk¹ wydrukowanego tomu nie jest ³atwa. Ponadto,

praca jest obficie opatrzona odwo³aniami do literatury obej-

muj¹cej imponuj¹ca listê ok. 2800 pozycji. Polski czytelnik zain-

teresowany zwiêz³ym przegl¹dem ewolucji geologicznej Anglii i

Walii poprzestanie zapewne na przeczytaniu pierwszego roz-

dzia³u, bêd¹cego podsumowaniem ksi¹¿ki przez obu redaktorów.

Pozosta³e rozdzia³y przyci¹gn¹ raczej uwagê specjalistów szu-

kaj¹cych dobrze udokumentowanych analogii do rodzimych

regionów geologicznych.

W ostatnim rozdziale, zatytu³owanym Co dalej?, przedsta-

wiono, co sta³o siê pewn¹ mod¹ w podobnych monografiach, pró-

bê przewidywania geologicznej przysz³oœci przez projekcjê

tendencji klimatycznych, zmian poziomu morza i dryfu konty-

nentalnego. Rozwa¿ania te, napisane z pozycji troski o skutki glo-

balnego ocieplenia, prowadz¹ do wniosku, ¿e w przysz³oœci, za ok.

60 tys. lat, czeka Angliê i ca³¹ Europê coœ zupe³nie przeciwnego,

mianowicie kolejne zlodowacenie. Nieco póŸniej, bo za 100 mln

lat, zjednoczona Europa znajdzie siê, wskutek dryfu, w okolicach

ko³a podbiegunowego, z czego jednak nie nale¿y wyci¹gaæ zbyt

daleko id¹cych wniosków geopolitycznych.

Marek Narkiewicz
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