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Nak³adem wydawnictwa Elsevier (Academic Press) wydany

zosta³ Encyklopedyczny S³ownik Hydrogeologii. Jest to niew¹tpli-

wie wydarzenie wa¿ne nie tylko dla anglojêzycznych specjali-

stów w tej dziedzinie. Hydrogeolodzy polscy, rozwijaj¹cy w

coraz wiêkszym stopniu kontakty z kolegami z innych krajów,

a czêsto pracuj¹cy na kontraktach zagranicznych w krajach post-

kolonialnych, znajd¹ w nim nieocenione Ÿród³o stosowanych w

jêzyku angielskim pojêæ z dziedziny hydrogeologii i dyscyplin

pokrewnych. Rola tego jêzyka pozosta³a ogromna tak¿e tam,

gdzie skoñczy³o siê panowanie Imperium Brytyjskiego. W wielu

krajach rozwijaj¹cych siê dzia³aj¹ tak¿e przedsiêbiorstwa i dorad-

cy amerykañscy, zajmuj¹cy siê problemem zaopatrzenia w wodê,

tak wiêc znajomoœæ fachowej terminologii angielskiej jest w

kontaktach z nimi niezbêdna.

S³ownik opracowany zosta³ — co podkreœlaj¹ we wstêpie

sami autorzy — przez hydrogeologów-praktyków: D.J. Poehlsa i

G. J. Smitha, we wspó³pracy z redaktorami-konsultantami: W. J.

Ganusem, R.W. Hurstem i L. Smithem. Dzie³o, licz¹ce ³¹cznie

517 stron, sk³ada siê z g³ównej czêœci encyklopedyczno-s³owni-

kowej (382 str.) oraz trzech dodatków. Pierwszy z nich, dodatek

A, zawiera tabele konwersji jednostek fizycznych systemu CGS

na jednostki brytyjskie i amerykañskie (79 str.), skróty stosowane

w literaturze anglojêzycznej (4 str.) oraz u¿ywane w tej literatu-

rze symbole (4 str.). Dodatek B (28 str.) sk³ada siê z tabel

w³aœciwoœci wody i mog¹cych w niej wystêpowaæ sk³adników

zarówno nieorganicznyc, jak i organicznych. Znajduj¹ siê w nim

tak¿e tabele takich danych, jak ciœnienie atmosferyczne na ró¿-

nych wysokoœciach, czy wartoœci ciœnienia pary wodnej w zale-

¿noœci od temperatury. Kolejny dodatek C (16 str.) przedstawia

zwiêz³y opis metod wiercenia studni wraz z zaleceniami

dotycz¹cymi stosowania ka¿dej z tych metod w zale¿noœci od

konkretnych warunków hydrogeologicznych.

G³ówna, encyklopedyczna czêœæ s³ownika zawiera blisko

2400 hase³ (dla porównania drugie wydanie polskiego, czterojê-

zycznego S³ownika hydrogeologicznego z 2002 r. zawiera ich

ponad 1400), przy czym 22% z nich nie ma objaœnienia tekstowe-

go, a jedynie odes³anie do tekstu znajduj¹cego siê w innym miej-

scu lub w za³¹cznikach. Objaœnienia maj¹ ró¿n¹ objêtoœæ, od

jednego zdania do kilku stron, w przypadku wprowadzenia wiêk-

szej iloœci wzorów, rysunków, czy tabel (np. has³a injection wells,

well hydraulics i in.). Czêœæ encyklopedyczna jest bogato ilustro-

wana — ³¹cznie znajduje siê tu 265 figur i stanowi¹ one bardzo

cenne uzupe³nienie skomplikowanego niekiedy tekstu. Tak¿e

niewielki dodatek C zawiera 13 ilustracji, w tym schematy naj-

czêœciej u¿ywanych wiertnic studziennych. Bibliografia obejmu-

je 86 wy³¹cznie anglojêzycznych pozycji, przewa¿nie podrêcz-

nikowych.

Wartoœci Encyklopedycznego S³ownika Hydrogeologii nie da

siê przeceniæ, o czym by³a ju¿ mowa na wstêpie niniejszej recen-

zji. Ma on ogromne walory dydaktyczne, dziêki przystêpnemu,

choæ zwiêz³emu sposobowi objaœnienia poszczególnych hase³

oraz iloœci i przejrzystoœci figur.

Wœród braków s³ownika wymieniæ mo¿na ca³kowite niemal

pominiêcie wykorzystania w hydrogeologii badañ izotopów

trwa³ych. Dotyczy ich praktycznie jedynie has³o SMOW (Stan-

dard Mean Ocean Water), bez którego dzie³o w swojej obecnej

postaci mog³oby siê doskonale obyæ. Problematyka datowania

izotopowego wód ogranicza siê g³ównie do radiowêgla (którego

przydatnoœæ do tych celów jest kwestionowana) i trytu, z pomi-

niêciem stosowanych w tym celu izotopów kosmogenicznych,

jak
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Cl. Brak te¿ informacji o znaczeniu trwa³ych izotopów azotu

czy siarki w rozpuszczonych sk³adnikach wód podziemnych do

okreœlania pochodzenia zanieczyszczeñ. Przy tej okazji warto

zwróciæ uwagê na b³êdne zaliczenie zwi¹zków chlorofluorowê-

glowych (CFC) do izotopowych znaczników wieku wód pod-

ziemnych (has³o Dating of groundwater). Przy uwa¿nej lekturze

objaœnieñ do poszczególnych hase³ znalaz³oby siê przypuszczal-

nie wiêcej podobnych b³êdów.

Zdziwienie budzi brak hase³ groundwater protection czy gro-

undwater vulnerability i innych, które dotyczy³yby warunków

ochrony jakoœciowej i iloœciowej wód podziemnych. Ten bardzo

istotny element hydrogeologii praktycznej jakby uszed³ uwadze

autorów.

Hydrogeochemia potraktowana jest w omawianej pracy

pobie¿nie. Has³o ion omówione jest na poziomie elementarnym

w jednym krótkim zdaniu. Brakuje np. hase³ dotycz¹cych si³y

jonowej, aktywnoœci sk³adników roztworu wodnego, czy mode-

lowania sk³adu wody podziemnej.

W s³owniku brakuje najkrótszych choæby informacji o twór-

cach wspó³czesnej hydrogeologii, których nazwiska wystêpuj¹

w tytu³ach licznych wzorów, w szczególnoœci dotycz¹cych

ruchu wód podziemnych czy w nazwach diagramów sk³adu che-

micznego tych wód. Mo¿na zrozumieæ, ¿e przy za³o¿eniu anglo-

jêzycznoœci Ÿróde³, z których korzystali autorzy, nie dowia-

dujemy siê niczego o ¿yciu i pracach Darcy’ego czy Schoellera.

Ale co z Theisem, Jacobem, Hantushem, Tothem, Hemem i

innymi?

S³ownik nie jest wolny od b³êdów literowych (np. stablizer

zamiast stabilizer, czy dischage zamiast discharge na jednej tylko

stronie 327.

Podsumowuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e ¿adne wielkie i ambitne

dzie³o, a szczególnie jego pierwsze wydanie, nie jest wolne od

b³êdów. Znajdziemy je tak¿e w omawianym s³owniku. Jednak¿e

jego wartoœæ wielokrotnie przewy¿sza braki wymienione i nie

wymienione w niniejszej recenzji. Zreszt¹, jak pisz¹ autorzy w

przedmowie zwracaj¹c siê do czytelnika — Je¿eli znajdziesz

b³êdy, pominiêcia lub bêdziesz mia³ inne sugestie mog¹ce pod-

nieæ wartoœæ tej pracy lub j¹ uzupe³niæ w przysz³ych, poprawio-

nych wydaniach, chêtnie je poznamy.

Jan Dowgia³³o
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