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Geologiczno-in¿ynierskie warunki posadowienia s¹ jednym

z najwa¿niejszych parametrów, wp³ywaj¹cych na wybór lokaliza-

cji, rozwi¹zania konstrukcyjne i wreszcie koszty w budownic-

twie, zw³aszcza w budownictwie morskim. Do tej pory przepisy i

informacje, dotycz¹ce problematyki geologiczno-in¿ynierskiej

dokumentacji warunków posadowienia budowli morskich, by³y

trudno dostêpne, bo rozproszone w wielu osobno wydanych prze-

pisach, studiach, opracowaniach badawczych i opisach realizacji.

Publikacja wype³nia wiêc powa¿n¹ lukê w polskiej literaturze

fachowej, dotycz¹cej szeroko rozumianego budownictwa mor-

skiego i u³atwia poprawne przygotowanie inwestycji realizowa-

nych w obszarze morskim i w strefie brzegowej oraz realizacjê

procesu projektowania budowli. Jest to tym bardziej wa¿ne, ¿e

warunki posadowienia w morzu ró¿ni¹ siê zasadniczo od warun-

ków na l¹dzie, czy nawet w wodach œródl¹dowych. Proste prze-

niesienie zasad i zwyczajów z l¹du na morze jest i niemo¿liwe i

niebezpieczne. Dodatkowo, koszt badañ w morzu jest du¿o wy¿-

szy, a czas, w którym niezbêdne badania in situ mo¿na wykony-

waæ, jest bardzo ograniczony warunkami pogodowymi.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z 11 rozdzia³ów, z których pierwszy jest

wstêpem; opisano w nim cel i zakres opracowania. W tym roz-

dziale zamieszczono równie¿ spis podstawowych pojêæ doty-

cz¹cych budowli morskich.

Rozdzia³y 2 i 3 s¹ krótkim wprowadzeniem w problematykê

geologii i morfologii polskiej czêœci Morza Ba³tyckiego (rozdzia³ 2)

i w zagadnienia hydro- i litodynamiki strefy brzegowej (rozdzia³ 3).

Warto uwa¿nie przeanalizowaæ i przemyœleæ prezentowane w roz-

dziale 2 przekroje geologiczne i mapy, które skutecznie przecz¹

obiegowym wyobra¿eniom o niewielkim zró¿nicowaniu kszta³tu i

budowy geologicznej dna morskiego i strefy przybrze¿nej.

W rozdziale 4 opisano ró¿ne rodzaje budowli morskich, w tym

równie¿ budowle dot¹d w polskich obszarach morskich nie stoso-

wane, w szczególnoœci morskie farmy wiatrowe. Dla niektórych z

nich podano ogólne wskazania dotycz¹ce rozpoznania warunków

gruntowych, dla innych niestety nie. Ten brak warto by by³o uzu-

pe³niæ w nastêpnym wydaniu.

Rozdzia³ 5 krótko i trafnie opisuje budowle ochrony brzegu

morskiego. Wypada jednak zaznaczyæ, ¿e autor recenzji ma nieco

inne zdanie odnoœnie g³ównych celów, którym ma s³u¿yæ sztucz-

ne zasilanie, i niektórych zasad doboru i iloœci materia³u zasi-

laj¹cego, a tak¿e gorsz¹ ni¿ autorzy opracowania opiniê o ostrogach

i drastycznych zmianach morfologicznych, które one powoduj¹.

Rozdzia³ 6 jest pierwszym podejmuj¹cym zasadnicz¹ tema-

tykê ksi¹¿ki. Dotyczy problemów zwi¹zanych z geotechniczn¹

klasyfikacj¹ gruntów i prezentuje ciekaw¹ propozycjê ujednoli-

conej metody badañ laboratoryjnych dla potrzeb tej klasyfikacji.

Rozdzia³ 7 stanowi swego rodzaju kompendium i poradnik

realizacji badañ geologiczno-in¿ynierskich, poczynaj¹c od ogól-

nych warunków badañ, poprzez niekiedy lekcewa¿one prace

przygotowawcze, projekt prac geologicznych, badania terenowe

po badania laboratoryjne. Opisano te¿ stosowan¹ aparaturê, urz¹-

dzenia i niektóre jednostki p³ywaj¹ce. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e

ten rozdzia³ bêdzie szczególnie czêsto wykorzystywany w prak-

tyce in¿ynierskiej.

Rozdzia³ 8 opisuje niektóre elementy obecnego stanu zagospo-

darowania polskiego obszaru morskiego i wskazuje na przestrzen-

ne ograniczenia lokalizacji nowych przedsiêwziêæ na morzu.

Rozdzia³ 9 niestety tylko sygnalizuje bardzo wa¿ny problem

monitoringu. Krótko opisano istniej¹cy system monitoringu d³ugo-

terminowego, wykonywanego w celu ochrony brzegów morskich,

w którym dane s¹ gromadzone od lat w banku danych BRZEG. W na-

stêpnym wydaniu koniecznie nale¿a³oby uzupe³niæ ten rozdzia³ o

wymagania porealizacyjnego (np. geotechnicznego) monitoringu

œrednio- i d³ugookresowego budowli i systemów budowli.

Rozdzia³ 10 zawiera bardzo przydatny praktykom i naukow-

com opis realizacji, w polskich obszarach morskich i wzd³u¿ pol-

skiego brzegu morskiego, ró¿nego rodzaju budowli od platform

wiertniczych po budowle ochrony brzegu klifowego. Szkoda, ¿e

w podobny sposób nie opisano niektórych systemów ochrony

brzegów wydmowych.

Na koniec, w rozdziale 11 zestawiono najwa¿niejsze akty praw-

ne, obowi¹zuj¹ce w budownictwie morskim, z krótkim podsumowa-

niem najwa¿niejszych artyku³ów ustawy Prawo geologiczne i

górnicze i ustawy O obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Publikacja jest dobrze napisana, bogato ilustrowana rysunka-

mi, fotografiami i przyk³adami z praktyki, u¿yteczna zarówno

dla projektantów, jak i dla s³u¿b inwestorskich. Pozwala zoriento-

waæ siê w zakresie i stopniu komplikacji planowanych przedsiê-

wziêæ, a zatem i w kosztach przygotowania inwestycji. Jest to

poradnik bardzo potrzebny, który ze wzglêdu na rosn¹c¹ presjê na

eksploatacjê obszaru morskiego powinien byæ systematycznie

aktualizowany, ulepszany i wznawiany.
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