Vojen Ložek: Zrcadlo minulosti. 
Česká a slovenská krajina v kvartéru

Kniha, která vyšla k Mezinárodnímu roku planety Země, je koncipována jako vysokoškolská učebnice. ]e syntézou celoživotní vědecké práce autora, vzniklou jednak z detailních biostratigrafických a litologických studií několika set mladokvartérních lokalit na území celé bývalé Československé republiky, jednak s využitím jeho hlubokých znalostí jak živé, tak neživé přírody v nejširším slova smyslu. Základem jsou však autorovy detailní výzkumy paleomalakozoologické.
   Publikace má dvě hlavní části - I. Pohled do čtvrtohorní historie střední Evropy a II. Případové studie. V první autor v 10 kapitolách chronologicky podává vývoj naší přírody počínaje ústupem posledního glaciálu a konče prakticky současností. Ve druhé části práce jsou postupně hodnoceny výsledky paleoekologických studií v našich významných chráněných oblastech (České středohoří, Pálava, Český kras, Kokořínsko a Polomené hory, Moravský kras, Velká Fatra, Slovenský kras a Nízké Tatry). Cílem publikace je prezentace dokladů o pravidlech vývoje klimatu a přírodního prostředí v různých regionech, a to v závislostech na řadě faktorů. V práci je možno srovnávat rozdíly ve vývoji přírody během mladého kvartéru třeba i v rámci částí jednotlivých regionů a nemusí to být jen pohled na pozice jednotlivých lokalit v různých nadmořských výškách. V každé kapitole II. Části najdeme vždy přehlednou mapku se všemi zkoumanými lokalitami. Pro ilustraci jsou uvedeny také schematické profily významných lokalit bohatých na měkkýše. Také autorovy pérovky vybraných druhů plžů jsou velmi instruktivní.
   Většinu textu i ilustrací autor původně publikoval v periodiku Ochrana přírody: v r. 1999 (roč. 54, 1-10) pod souhrnným názvem Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody a v r. 2000 (roč. 55, 1-8) jako jednotlivé kapitoly v rámci Chráněných území ve světle své krajinné historie. Nyní vydaná kniha je však bohatší o zcela přepracovanou, ale hlavně velmi rozšířenou kapitolu I. části: Holocén a jeho problematika a jednak ve II. části přidáním čtyř nových kapitol o chráněných územích (Malá Fatra, Křivoklátsko, Blanský les a Bílé Karpaty).
   Nechci nijak bagatelizovat význam časopisu Ochrana přírody, ale je zřejmé, že okruh jeho pravidelných čtenářů je celkem stálý a že např. pro studenty by bylo obtížné mít před sebou ke studiu všechna čísla uvedených ročníků. Je proto víc než chvályhodné, že je v knize po ruce vše pohromadě a ještě oproti původním textům podstatně rozšířené.
   Obsah knihy je natolik zajímavý a závažný, že máme vlastně poprvé možnost seznámit se s komplikovanou problematikou výzkumu našich čtvrtohorních uloženin, v nichž je podrobně zapsána historie vývoje a změn naší krajiny v nejmladší geologické minulosti. To se týká nejen přirozeného vývoje přírody, ale rovněž podílu antropogenní činnosti, která mnohde počínaje neolitem znamenala naprostý zvrat nerušeného průběhu dějů v utváření přírodních prostředí. V tom právě tkví cena této knihy. V. Ložek je jedním z posledních polyhistorů přírodních věd u nás. Jeho hluboké znalosti z nejrůznějších oborů se vzájemně doplňují a pomáhají tak vytvářet chronologicky pojatý a ucelený obraz dějů v přírodě v závislosti na celé řadě okolností, faktorů a vztahů. Autorův obraz historie změn a utváření naší přírody je tak komplexní, což je v současné době specializovaných výzkumů jevem nevídaným. Vedle věd přírodních V. Ložek detailně hodnotí i děje v souvislosti s pravěkým osídlením, jeho změnami a následky antropogenní činnosti, ať v kladném, či spíše záporném smyslu.
   V knize čtenář nalezne velké množství konkrétních údajů a dat získaných z nepřeberného množství detailních analýz. A v tom je její další hodnota, dokazující velkou schopnost autora získané poznatky utřídit a vybrat ty podstatné pro syntézu. K textu je připojen seznam 155 citací základních prací a slovníček 67 odborných pojmů.
   Jelikož se také po řadu let zabývám paleomalakozoologickými výzkumy, znám (tak trochu) naši i zahraniční literaturu. S Vojenem jsem absolvoval řadu terénních exkurzí a měl tak možnost poznat mnohé v knize popsané lokality a vést s ním různé diskuse. Dovolím si proto prohlásit, že zde hodnocená kniha nemá nejen u nás, ale ani jinde v Evropě obdoby. Nejen studenti, ale i široký okruh zájemců o přírodní i duchovědné obory dostávají k dispozici knihu, která jim bude sloužit jako základní soubor znalostí o vývoji a změnách naší přírody z období od vrcholu a konce posledního zalednění po celý holocén.
   Vedle samé chvály autora, jeho textů a obrázků musím též přidat několik slov k vydavateli. V textu se na řadě míst čtenář setká s nesprávným dělením slov na konci řádků a reprodukce většiny černobílých fotografií jsou mnohem horší kvality než ty původní v obou ročnících Ochrany přírody - to je opravdu škoda. Konečně poslední připomínka: obrázky na výšku protažených ulit plžů jsou vytištěny v poloze ležící, což se v jejich popisech a v literatuře prakticky nepoužívá.
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