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terenu i wiêkszej. Badania geofizyczne, skorelowane z punktowym rozpoznaniem pod³o¿a gruntowego wierceniami
badawczymi i sondowaniami, umo¿liwiaj¹ stosunkowo
dok³adn¹ interpretacjê warunków geologiczno-in¿ynierskich oraz modelu geologicznego. St¹d obserwuje siê
zwiêkszone wykorzystywanie badañ geoelektrycznych,
a szczególnie tomografii elektrooporowej i badañ konduktometrycznych. Metody sejsmiczne umo¿liwiaj¹ charakteryzowanie w³aœciwoœci sprê¿ystych oœrodka gruntowego
lub skalnego. Coraz czêœciej s¹ stosowane metody tomografii sejsmicznej (STR) i wielokana³owej analizy fal
powierzchniowych (MASW). Rozwój aparatury badawczej
i oprogramowania do badañ elektrooporowych wp³yn¹³ na
ich powszechne stosowanie w dokumentowaniu geologiczno-in¿ynierskim. Przydatnoœæ metod geofizyki in¿ynierskiej do rozpoznania warunków geologiczno-in¿ynierskich i oszacowania parametrów mechanicznych gruntów
i ska³ przedstawiono w wielu artyku³ach.
Kolejny blok artyku³ów opublikowanych w specjalnym wydaniu Przegl¹du Geologicznego prezentuje wyniki
badañ, które odnosz¹ siê do zagadnieñ bezpieczeñstwa,
regionalnych charakterystyk gruntów i ska³ oraz geologii
miejskiej. Problemy statecznoœci skarp kopalñ odkrywkowych oraz obiektów zabytkowych, s¹ istotnym elementem
wp³ywaj¹cym na bezpieczeñstwo ludzi oraz podstaw¹ do
przeprowadzania oceny ryzyka geologicznego. Opracowania regionalne z zakresu geologii in¿ynierskiej, dotycz¹ce
charakterystyki w³aœciwoœci fizyczno-mechanicznych
gruntów i ska³, odgrywaj¹ niezwykle wa¿n¹ rolê w ustalaniu
i ocenie warunków geologiczno-in¿ynierskich oraz budowaniu modelu geologicznego. Aspekty te ³¹cz¹ siê z proble-

matyk¹ obszarów intensywnej zabudowy, czyli geologi¹
miejsk¹, która jest nowym kierunkiem badañ stosowanych.
Wa¿nym tematem, poruszonym w artyku³ach, jest gromadzenie informacji o œrodowisku i wykorzystywanie ich
do rozwi¹zywania problemów planistycznych i podejmowania decyzji inwestycyjnych, a przede wszystkim do
dokumentowania geologiczno-in¿ynierskiego. Znaczny
rozwój systemów informacji przestrzennej umo¿liwia
wykonywanie zaawansowanych analiz, które mog¹ byæ w
sposób ci¹g³y aktualizowane i rozszerzane o nowe parametry. Przyk³adem takich analiz jest prezentowana metodyka
wykorzystania materia³ów archiwalnych do wstêpnej oceny przydatnoœci terenu do ró¿nych celów. Istotnym problemem, poruszanym w artyku³ach, jest dokumentowanie
warunków geologiczno-in¿ynierskich na terenach historycznie zanieczyszczonych oraz wymagaj¹cych remediacji. To nowy kierunek badañ geologiczno-in¿ynierskich,
który wymaga wiedzy z zakresu geochemii oraz geologii
œrodowiskowej.
Wydawcy pragn¹ serdecznie podziêkowaæ wszystkim
osobom i instytucjom za pomoc w przygotowaniu wydania
specjalnego Przegl¹du Geologicznego, w szczególnoœci
jego redaktorom za ich trud w³o¿ony w przygotowanie
z³o¿onych materia³ów do publikacji. Podziêkowania nale¿¹
siê tak¿e sponsorom za aktywn¹ wspó³pracê oraz partnerstwo, a tak¿e Komitetowi Naukowemu 6. Sympozjum WPGI,
wszystkim recenzentom za poœwiêcony czas i przygotowanie recenzji artyku³ów. Uczestnikom sympozjum ¿yczymy
licznych sukcesów na polu zawodowym i czekamy na
kolejne spotkanie.
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