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RECENZJE
S. WINCHESTER, S. JUNGER, D. MURPHY, E. MACARTHUR, S. WHEELER & R. FIENNES —
Ziemia. Nieujarzmiona Planeta. Wulkany, huragany, tsunami, powodzie. National Geographic. Wydawnictwo G + J RBA Sp. z o.o. & Co. Spó³ka Komandytowa, Warszawa 2004, 320 str., indeks
Wydawnictwo albumowe najwiêkszej na œwiecie naukowej
i oœwiatowej instytucji Towarzystwo National Geographic zawsze budzi zainteresowanie piêknem, czêsto wrêcz artyzmem
zamieszczanych zdjêæ. Nic w tym dziwnego, towarzystwo
bowiem skupia nie tylko znakomitych naukowców, popularyzatorów wiedzy, ale równie¿ artystów-fotografików. Wielu badaczy
i podró¿ników sta³o siê powszechnie znanych w³aœnie dziêki
swoim wspania³ym fotografiom, wykonanym w trakcie podró¿y.
Staranny dobór zdjêæ czyni z Towarzystwa National Geographic
liderea przyrodniczej fotografii. Zdjêcia mo¿emy podziwiaæ
zarówno w licznych wydawnictwach albumowych, jak i w miesiêczniku National Geographic.
Prezentowany album mieœci w sobie coœ specyficznego. Na
jego wyj¹tkowoœæ wp³ywa przebijaj¹cy szacunek do nieo¿ywionej przyrody i do si³, dziêki którym mo¿liwe jest ludzkie istnienie. Nasza egzystencja w ka¿dym momencie mo¿e zostaæ
unicestwiona, nie przez kaprysy natury, lecz z powodu aktywnoœci powierzchni i wnêtrza planety Ziemi. W dziele przebija szacunek do geologii. Najlepiej oddaje to motto zamieszczone na
jednej z tytu³owych stron: Cywilizacje istniej¹ dziêki zgodzie
geologii, która mo¿e zostaæ uchylona bez ostrze¿enia.
Album jest poœwiêcony katastrofom przyrodniczym, ekstremalnym zjawiskom pogodowym i ciekawym obiektom natury.
Sk³ada siê z czterech czêœci zatytu³owanych: Ziemia, Powietrze,
Ogieñ i Woda, w których s¹ przedstawione zarówno ¿ywio³y
przyrodnicze, jak te¿ najwiêksze, najciekawsze, najtragiczniejsze wydarzenia i elementy œrodowiska abiotycznego. Teksty s¹
krótkie, najwiêcej informacji maj¹ bowiem przekazaæ fotografie.
Autorami tekstów jest 12 osób — od wybitnych naukowców
(Patricia Moehlman, Haraldur Sigurdsson) i popularyzatorów
wiedzy (Karl Kruszelnicki) do podró¿ników (George C. Band,
Ranulph Fiennes, Ellen MacArthur, Dervla Murphy, Simon Winchester) i dziennikarzy (Sebastian Junger, George W. Stone, Sara
Wheller). Wszystkie fotografie i zamieszczone do nich opisy
poœwiêcone s¹ formom, zjawiskom, procesom oraz wydarzeniom
zaliczonym do kategorii „naj”.

J.J. MA£ECKI (red.), M. NAWALANY, S. WITCZAK
& T. GRUSZCZYÑSKI — Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeñ w oœrodku porowatym
dla potrzeb badañ hydrogeologicznych i ochrony œrodowiska. Poradnik metodyczny. Uniwersytet Warszawski,
Wydz. Geologii, Warszawa 2006, 249 str.
Ukaza³ siê w³aœnie poradnik metodyczny pod redakcj¹ Jerzego Ma³eckiego, poœwiêcony wyznaczaniu parametrów migracji
zanieczyszczeñ w hydrogeologicznych oœrodkach porowych.
Zespó³ autorski stanowi¹ pracownicy naukowi Uniwersytetu
Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki
Warszawskiej.
Z radoœci¹ przyjê³am ukazanie siê tej pozycji, maj¹c nadziejê, ¿e wype³ni ona olbrzymi¹ lukê w polskiej literaturze poœwiêconej tym zagadnieniom. Od momentu ukazania siê Ochrony
wód podziemnych pod red. A.S. Kleczkowskiego (1984) w rodzimej literaturze nie by³o publikacji, która kompleksowo traktowa³aby te problemy. Liczy³am na wskazówki praktyczne, a tak¿e
na uporz¹dkowanie terminologii.
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Czêœæ pierwsza, Ziemia, zawiera fotografie i opisy dotycz¹ce
rozmaitych form i elementów krajobrazu oraz zjawisk wystêpuj¹cych na powierzchni naszej planety. Znajdziemy tu m.in.
najwy¿sz¹ i najwiêksz¹ górê, najwiêksz¹ pustyniê piaszczyst¹,
najwiêkszy kanion na pó³kuli zachodniej, najd³u¿szy system
jaskiñ, najwiêkszy krater meteorytowy i wulkaniczny, najbardziej suche miejsce, najd³u¿szy rów tektoniczny, najwiêkszy
rezerwat dzikich zwierz¹t, najtragiczniejsze trzêsienie ziemi oraz
najstarsze skamienia³oœci. Czêœæ druga, Powietrze, poœwiêcona
jest ró¿norodnym zjawiskom atmosferycznym. Przedstawiono tu
dziurê ozonow¹, najwiêksze widowiska œwietlne, najbardziej
wietrzne miejsce, najzimniejsze miejsce, najpotê¿niejsze tornada, najwiêkszy wiatro³om, najtragiczniejsze cyklony tropikalne,
najwiêksze opady deszczu i wiele innych ekstremalnych zjawisk
pogodowych. W czêœci trzeciej, zatytu³owanej Ogieñ, znajdziemy m.in. zdjêcia i opisy poœwiêcone zjawiskom wulkanicznym.
Zawarto tu opisy najwiêkszych wylewów lawy bazaltowej w
historii Ziemi, najaktywniejszego wulkanu, najstarszego wulkanu, najszybszego strumienia lawy, najm³odszego i najszybciej
rosn¹cego wulkanu, najpotê¿niejszych erupcji wulkanicznych.
W czêœci ostatniej, Woda, poruszany jest problem zjawisk przyrodniczych zwi¹zanych z oceanami, rzekami, jeziorami i lodowcami. S¹ tu opisy najpotê¿niejszych tsunami, najwiêkszej rafy
koralowej, najwiêkszego atolu, najszybciej zanurzaj¹cych siê
wysp, najd³u¿szej rzeki, najtragiczniejszej w historii powodzi,
najszerszego i najwy¿szego wodospadu, najwiêkszego skupiska
gejzerów, najwiêkszych gór lodowcowych, najd³u¿szego lodowca dolinnego, najg³êbszej szczeliny lodowcowej, najgorêtszych
miejsc na dnie oceanów.
Wymienione wy¿ej informacje, to zaledwie czêœæ z oko³o
setki opisów. Oko³o 150 bardzo interesuj¹cych fotografii przedstawia zarówno zdumiewaj¹ce zjawiska, jak i niezwyk³e miejsca
na naszej planecie.
Ziemia. Nieujarzmiona planeta to dzie³o niezwyk³e, po które
z przyjemnoœci¹ siêgnie uczeñ, profesor, laik czy fachowiec.
Podobnie jak ka¿da ksi¹¿ka National Geographic album wzbudza zachwyt piêkn¹ form¹ wydania. Dzie³o jednoczeœnie uczy
pokory wobec si³ przyrody, obok których nikt nie mo¿e przejœæ
obojêtnie. Warto zacytowaæ zamieszczony na koñcu albumu apel
do czytelnika: Nasz¹ jedyn¹ nadziej¹ na przetrwanie jest szacunek dla tego, co pozosta³o na Ziemi i dba³oœæ o jej odnowê.

W³odzimierz Mizerski

Na poradnik tego typu oczekiwali te¿ praktycy hydrogeolodzy. Jeœli bowiem nie znamy parametrów migracji zanieczyszczeñ, trudno mówiæ o wiarygodnej prognozie zagro¿eñ ze strony
istniej¹cych (realnych) i potencjalnych ognisk zanieczyszczeñ,
a w konsekwencji — trudno o wskazanie sposobów skutecznej
ochrony wód podziemnych.
Aby te ww. cele zrealizowaæ, musimy znaæ nie tylko prawa
rz¹dz¹ce transportem zanieczyszczeñ w œrodowisku wodnym,
uwzglêdniaj¹ce procesy zachodz¹ce na granicy fazy sta³ej i roztworu (np. sorpcja-desorpcja, rozpuszczanie-wytr¹canie) i przeobra¿enia wewnêtrzne roztworów wyjœciowych (np. rozpad
radioaktywny, biodegradacja), ale tak¿e metody laboratoryjne
i polowe okreœlania parametrów tego transportu.
Poradnik — w zamyœle autorów — jest adresowany do specjalistów hydrogeologów, zajmuj¹cych siê problematyk¹ ochrony wód podziemnych, oraz do studentów. W odczuciu autorki
niniejszej recenzji jest on jednak adresowany bardziej do teoretyków ni¿ do praktyków. Uzasadnienie tej tezy znajdzie siê
w poni¿szej recenzji. Bêdzie to równoczeœnie krótki komentarz
krytyczny, o który autorzy prosz¹ w pos³owiu (str. 255), pisz¹c:
wszelkie komentarze krytyczne (...) s¹ przez autorów w najwy¿szym stopniu po¿¹dane i oczekiwane.

