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Atlas Tatr 1 : 25 000. Zak³ad Kartograficzny Sygnatura,
Wydawnictwo Kartograficzne Polkart, Warszawa-Zielona Góra-Zakopane 2005, 104 str.
Jeœli znasz i kochasz Tatry, atlas bêdzie dla Ciebie interesuj¹cym zbiorem map, zdjêæ i tekstów przypominaj¹cych chwile
tam spêdzone, jeœli zaœ rozpoczynasz swoj¹ przygodê z górami,
atlas jak przewodnik poprowadzi Ciê po ich najpiêkniejszych
zak¹tkach — zdanie to, umieszczone na ostatniej stronie ok³adki
atlasu, najlepiej odzwierciedla jego zawartoœæ. Na ponad 100
stronach atlasu czytelnik znajdzie liczne mapy szczegó³owe w
skali 1 : 25 000, liczne i obszerne teksty informuj¹ce w bardzo
przystêpny sposób o ró¿nych aspektach przyrody Tatr, fotografie,
zarówno naziemne, jak i lotnicze, a tak¿e skorowidz kilku tysiêcy
nazw. Bardzo starannie wydany Atlas Tatr, w którego opracowaniu
uczestniczy³ wieloosobowy zespó³ pod kierunkiem Micha³a
Siwickiego, jest znakomitym kompendium wiedzy i przewodnikiem po tym niewielkim, lecz bardzo malowniczym obszarze
œrodkowej Europy. Atlas obejmuje bowiem ca³e Tatry, zarówno
polsk¹, jak i s³owack¹ czêœæ.
Atlas rozpoczyna mapa przegl¹dowa w skali 1 : 50 000, po
czym na 23 stronach zaprezentowane s¹ informacje ogólne o
Tatrach dotycz¹ce: po³o¿enia na tle Polski i Europy, podzia³u i
granic, ukszta³towania powierzchni i budowy geologicznej, klimatu, wód, jaskiñ, œwiata roœlin i zwierz¹t, historii poznawania
Tatr, pasterstwa, zbójnictwa, górnictwa i hutnictwa, komunikacji,
schronisk, szlaków turystycznych, taternictwa, pogotowia górskiego, problemów ochrony przyrody i wspó³pracy transgranicznej. Ta czêœæ atlasu jest obficie ilustrowana zarówno mapami, jak
i zdjêciami.
Dla czytelnika Przegl¹du Geologicznego bêdzie zapewne
interesuj¹ca czêœæ dotycz¹ca geologii Tatr. Niestety, do tekstu
mo¿na mieæ wiele zastrze¿eñ. W tego typu wydawnictwie nie
sposób oczywiœcie unikn¹æ uproszczeñ, ale nale¿y podawaæ tylko informacje prawdziwe i dokonywaæ starannej korekty, czego
chyba zabrak³o. W tekœcie znajduje siê np. informacja, ¿e najstarsze ska³y krystaliczne licz¹ nawet 80 mln lat (!), podczas gdy na
znajduj¹cych siê wy¿ej przekrojach podany jest wiek granitoidów i ska³ metamorficznych 345–280 mln lat. Typow¹

D.J.A. EVANS & D.I. BENN (red.) — A Practical Guide
to the Study of Glacial Sediments. Arnold Publishers
Ltd, London 2004, 266 str., 167 fig.
Ostatnio w oficynie wydawniczej Arnolda pojawi³ siê A Practical Guide to the Study of Glacial Sediments czyli Przewodnik do
badañ osadów glacjalnych, wydany pod redakcj¹ dwóch glacjologów, D.J.A. Evansa i D.I. Benna. Ten duet autorski jest bardzo
dobrze znany dziêki ich wczeœniejszej, doskona³ej ksi¹¿ce Glaciers and Glaciation (Lodowce i zlodowacenie).
Przez ostatnich kilkanaœcie lat w dziedzinie sedymentologii
glin lodowcowych zrobiono na œwiecie wielkie postêpy. Mo¿na
zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e studia te s¹ obecnie najbardziej
rozwojow¹ dziedzin¹ badañ osadów kenozoicznych. Dlatego
podrêcznik tego typu by³ od kilku lat niezwykle potrzebny i
wyczekiwany przez czytelników. Z pewnoœci¹ wydawnictwo to
bêdzie rozchwytywane przez wszystkich tych, którzy zajmuj¹ siê
osadami glacjalnymi i nie chc¹ zostaæ w tyle za naukowcami
œledz¹cymi nowe tendencje badawcze. Czy warto wydaæ 25 dolarów i staæ siê posiadaczem tej ksi¹¿ki?
W zamyœle autorów opracowanie mia³o obejmowaæ jak najwiêcej wiadomoœci na temat cech osadów glacjalnych, ich dokumentacji terenowej, graficznej prezentacji pomiarów, interpretacji
genezy, a tak¿e badañ laboratoryjnych. Dlatego publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów, jak i badaczy rozpoczynaj¹cych sw¹ przygodê z trudn¹ sztuk¹ analiz glin lodowcowych.
Po wstêpnym rozdziale nastêpuje wa¿ny rozdzia³ o litofacjach glacigenicznych — Facje i profilowanie ods³oniêæ, autorstwa D.J.A. Evansa i D.I. Benna. Z pewnoœci¹ powinien byæ to
jeden ze „sztandarowych” rozdzia³ów tej ksi¹¿ki. Jednak treœæ i
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pomy³k¹ jest te¿ podanie na przekroju (dwukrotnie) przedzia³u
wiekowego kredy (140–165 mln lat temu). B³êdnie zapisano te¿
przedzia³ wiekowy triasu. Mi¹¿szoœæ fliszu podhalañskiego,
okreœlona w tekœcie na 1000 m, jest co najmniej dwukrotnie wiêksza. Skrótów literowych na przekrojach nikt poza geologami nie
rozszyfruje — a przecie¿ atlas skierowany jest do bardzo szerokiego krêgu czytelników. W trakcie redakcji atlasu (wydanego w
2005 roku) wypada³o unikaæ nazwy trzeciorzêd, której nie u¿ywa
siê ju¿ od kilku lat. S¹dzê, ¿e atlas bardzo szybko zniknie z pó³ek
ksiêgarskich i konieczne bêdzie kolejne wydanie (z pewnoœci¹
warto bêdzie to uczyniæ). Wówczas nale¿a³oby zadbaæ o wprowadzenie poprawek.
W dalszej czêœci atlasu na 64 stronach znajduj¹ siê mapy
szczegó³owe w skali 1 : 25 000. Strony polskiej dotyczy18 z nich,
a 16 — s³owackiej. Piêknym mapom (s¹ wœród nich i mapy najwiêkszych i najatrakcyjniejszych turystycznie miejscowoœci
tatrzañskich i podtatrzañskich) towarzysz¹ panoramy najpiêkniejszych fragmentów obszarów prezentowanych na mapach,
fotografie schronisk, obiektów turystycznych i sportowych.
Mapy s¹ bardzo przejrzyste, czytelne i nie prze³adowane treœci¹.
Na mapach obejmuj¹cych s³owack¹ czêœæ Tatr umieszczono
nazwy zarówno s³owackie, jak i polskie.
Znajduj¹cy siê na koñcu atlasu skorowidz nazw geograficznych ilustrowany jest trzema panoramami Tatr: z Koñczystego
Wierchu, z Ciemniaka i z Krywania.
Atlas Tatr jest ksi¹¿k¹ u¿yteczn¹ i piêkn¹. W jednym tomie
zgromadzono podstawowe informacje, które bêd¹ przydatne ka¿demu turyœcie przemierzaj¹cemu Tatry lub wybieraj¹cemu siê do
konkretnych miejsc tego piêknego zak¹tka Europy. Dziêki licznym fotografiom atlas ten mo¿e w jakimœ stopniu zast¹piæ czytelnikowi osobist¹ wizytê w Tatrach. Szczególnie wa¿ne jest to, ¿e
obejmuje on ca³e Tatry. Uwa¿am, ¿e ca³oœciowe podejœcie do prezentacji regionu jest jedynym racjonalnym, zw³aszcza w czasach
tak u³atwionego i czêstego przekraczania granicy miêdzy Polsk¹ i
S³owacj¹.
Z pewnoœci¹ Atlas Tatr powinien znaleŸæ siê w ka¿dej bibliotece, a mo¿e byæ te¿ ozdob¹ wielu domowych ksiêgozbiorów.
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zakres zawartych w nim wiadomoœci rozczarowa³y mnie.
Podstawowe zarzuty s¹ dwa. Po pierwsze, rozdzia³ jest za krótki.
Po drugie, przedstawiono w nim klasyfikacjê cech litologicznych
bez wyjaœnienia ich genezy. Krytycznymi przyk³adami mo¿na
sypaæ tu jak z rêkawa. Zacz¹æ nale¿y od tego, ¿e autorzy nie napisali, co rozumiej¹ pod pojêciem glacial sediments. Z treœci rozdzia³u wynika, ¿e chodzi o wszystkie osady glacigeniczne,
poœrednio zwi¹zane z lodowcem. Zabieg ten okaza³ siê brzemienny w skutkach — Evans i Benn czêsto i niepotrzebnie odwo³uj¹
siê bowiem do osadów wodnych. Dodam, ¿e dobrych
podrêczników sedymentologii fluwialnej jest pod dostatkiem i
recenzowana ksi¹¿ka pod ¿adnym wzglêdem nie mo¿e byæ ich
substytutem. Inn¹ s³ab¹ stron¹ g³ównego rozdzia³u jest to, ¿e w
celu zaprezentowania klasyfikacji tekstur i struktur osadów sp³ywów
mas autorzy wykorzystali ma³o „dydaktyczny” schemat Lowe’a
(1982). Dotyczy on zreszt¹ debrytów podwodnych, a przecie¿
sp³ywy glacigeniczne s¹ przewa¿nie powierzchniowe.
Podrozdzia³ Struktury deformacyjne ma tylko jedn¹ stronê
tekstu i ogranicza siê zaledwie do wyliczenia tych struktur, bez
wnikania w ich genezê. Problem struktur kontrakcji mrozowej
wyczerpano trzema rysunkami klinów (nb. s¹ to ilustracje J. GoŸdzika — jedyny polski akcent w ksi¹¿ce). Ró¿ni¹ siê one skal¹,
kszta³tem oraz osadem wype³niaj¹cym. Nie wyt³umaczono jednak, jakie czynniki genetyczne spowodowa³y te ró¿nice. Tekst o
skamienia³oœciach i skamienia³oœciach œladowych jest ca³kiem
zbêdny, bo i tak nic z niego nie wynika.
Usuniêcie podrozdzia³u Przygotowanie ods³oniêæ te¿ by ksi¹¿ce
w niczym nie zaszkodzi³o. Dowiadujemy siê z niego, jak czyœciæ
œciany ods³oniêæ szpadlem i no¿em oraz o koniecznoœci u¿ywania kasków ochronnych.

