S£OWO WSTÊPNE
Jubileuszowe, XV Sympozjum „Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii”, organizowane rok po historycznym kongresie IAH w Krakowie, przynosi kolejne artyku³y, w których prezentowane s¹ najbardziej
istotne problemy polskiej hydrogeologii. Pierwszy tom tego jedynego seryjnego wydawnictwa w Polsce
poœwiêconego w ca³oœci problematyce hydrogeologicznej ukaza³ siê 31 lat temu.
Prace nades³ane z oœrodków hydrogeologicznych w ca³ej Polsce drukowane s¹ po recenzjach w Biuletynie Pañstwowego Instytutu Geologicznego w serii Hydrogeologia. Biuletyn rozpowszechniany jest zarówno wœród uczestników sympozjów, jak i rozsy³any do bibliotek uczelni, instytutów badawczych, organów administracji geologicznej i firm bran¿owych w Polsce oraz poza jej granicami.
Organizatorzy XV Sympozjum w Poznaniu – ¯erkowie uznali za celowe opracowanie i udostêpnienie
polskim hydrogeologom elektronicznej wersji wszystkich dotychczasowych tomów wydawnictwa wraz
z programem pozwalaj¹cym na ³atwe wyszukiwanie poszczególnych publikowanych prac.
W prezentowanym Biuletynie znalaz³o swoje odzwierciedlenie wiele istotnych problemów nurtuj¹cych œrodowisko hydrogeologiczne, bardzo wa¿nych dla rozwoju polskiej hydrogeologii i szeroko pojêtej ochrony œrodowiska. Mo¿na tu wskazaæ w szczególnoœci na problemy dotycz¹ce wdra¿ania Ramowej
dyrektywy wodnej Unii Europejskiej i jej dyrektywy córki – Dyrektywy wód podziemnych, zagadnienia
prawne i metodyczne dotycz¹ce wyznaczania obszarów ochronnych g³ównych zbiorników wód podziemnych, problemy kartografii hydrogeologicznej zwi¹zane z odzwierciedleniem w ramach szczegó³owej mapy hydrogeologicznej pierwszego poziomu wód podziemnych, a tak¿e kwestie niezbêdnych
zmian pañstwowego systemu monitoringu wód podziemnych. W publikowanych pracach prezentowana
jest rozleg³a problematyka, w tym z pogranicza hydrogeologii, hydrologii, geofizyki, hydrogeochemii,
informatyki i innych pokrewnych dziedzin nauki. Zauwa¿yæ mo¿na równie¿ zmianê pokoleniow¹ w hydrogeologii wyra¿aj¹c¹ siê du¿ym udzia³em m³odych autorów.
W prezentowanym tomie Biuletynu podjêty zosta³ równie¿ budz¹cy du¿e kontrowersje problem
wp³ywu górnictwa odkrywkowego wêgla brunatnego na ekosystemy zale¿ne od wód podziemnych,
a w szczególnoœci na jeziora.
W zestawie artyku³ów znajduje swoje odzwierciedlenie niepokoj¹ce zjawisko forsowania przez lokalne w³adze samorz¹dowe niekorzystnych form zagospodarowania przestrzennego terenów zasobowych
zwyk³ych i leczniczych ujêæ wód podziemnych. Przynios³o to ju¿ dewastacjê niektórych ujêæ wód leczniczych i tworzy istotne zagro¿enie dla ujêæ wód zwyk³ych, ograniczaj¹c mo¿liwoœci ich rozbudowy na terenach o szczególnym znaczeniu dla zaopatrzenia w wodê.
Ukazanie siê wydawnictwa z pokaŸn¹ liczb¹, ponad 70 artyku³ów jest przede wszystkim zas³ug¹ autorów, którzy chcieli zaprezentowaæ wyniki swoich prac w dobie du¿ej konkurencji na rynku wydawniczym, wynikaj¹cej ze stosowania punktacji za dzia³alnoœæ naukow¹. Ostateczny kszta³t artyku³ów i ich
dostosowanie do wymogów Biuletynu to tak¿e zas³uga Recenzentów, którzy w krótkim czasie przygotowali recenzje. Wszystkim Autorom i Recenzentom nale¿¹ siê wiêc s³owa uznania i podziêkowania.
Fakt, ¿e kolejny tom ukazuje siê w Biuletynie Pañstwowego Instytutu Geologicznego, zawdziêczamy
Dyrekcji tego Instytutu, która pozytywnie ustosunkowa³a siê do proœby organizatorów. Za ten gest oraz
okazan¹ pomoc i wsparcie s³owa podziêkowania kierujemy w szczególnoœci do Dyrektora Pañstwowego
Instytutu Geologicznego – prof. dr hab. Jerzego Nawrockiego i Wicedyrektora PIG-PIB, Dyrektora ds. pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej – dr Les³awa Skrzypczyka.
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Szczególne podziêkowania kierujemy do zespo³ów zaanga¿owanych w przygotowanie artyku³ów do
druku. Dotyczy to w szczególnoœci pracowników Zak³adu Hydrogeologii i Ochrony Wód Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w osobach – dr Ewy Liszkowskiej, dr Roberta Radaszewskiego
i dr Mareka Rasa³y, a tak¿e pracowników Zak³adu Publikacji PIG-PIB.
Przedstawiaj¹c niniejszy tom Biuletynu Pañstwowego Instytutu Geologicznego, jesteœmy przekonani,
¿e spe³ni on oczekiwania autorów i czytelników. Spodziewamy siê, ¿e jego rozpowszechnienie tak¿e
poza œrodowisko hydrogeologów, w tym decydentów, pozwoli na lepsze zrozumienie problemów
wspó³czesnej hydrogeologii i ich odniesienia do istotnych problemów zagospodarowania przestrzennego
i ochrony œrodowiska przyrodniczego w Polsce.
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