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Urodzifem siq 01.05.1970 r. w Olkuszu. Do szkofy podstawowej uczqszczalem w Bukownie, a
nastqpnie ukohczylem lLiceum 096lnoksztafcEce w Olkuszu. W 1999 r. zdalem egzamin wstepny na
Wydzial Nauk o ziemi Uniwersytetu Slqskiego. Po ukoriczeniu I roku geologii przenioslem siq na ll rok
studi6w na Wydzial Geologii, Geofizyki iOchrony Srodowiska Akademii G6rniczo-Hutniczej w Krakowie.
Studia o specjalno6ci: hydrogeologia, geologia iniynierska ig6rnicza ukofczylem w 1994 r. otrzymujac
stopief mgr in2. Podczas studi6w w ramach indywidualnego toku nauczania specjalizowalem siQ tak2e z
zakresu ochrony 6rodowiska na Politechnice Krakowskiej. Przedstawilem pracq dyplomowq pt.,,Ocena
wplywu przemyslowych ognisk zanieczyszczei na jakoSi w6d podziemnych w rejonie olkuskim", kt6ra
wykonalem pod kierunkiem dr A. Haladusa. Wyniki wykonanych badaf opublikowalem wsp6lnie z dr
in2. A. Haladusem idr in2. A. Adamczykiem w 1995 r. na Vll Sympozjum,,Wspdlczesne problemy
hydrogeologii".

Po ukoticzeniu studi6w pracowafem w Krakowskim Przedsiebiorstwie Geologicznym Pro-Geo
prowadzqc badania iprace terenowe gl6wnie na obszarze Karpat i Roztocza (GZWP nr 428 Bilgoraj-
Lubacz6w; GZWP nr 425 Dqbica - Stalowa Wola - Rzesz6w; Dokumentacja Obszaru Wydobycia Wody
dla wojew6dztwa nowosqdeckiego).

Od dnia 01.10.1994 r. zostalem zatrudniony na etacie asystenta w Zakfadzie Geologii UMK.
Podczas pracy zawodowej w 1996 r. ukoriczylem roczne Podyplomowe Studium Badari Srodowiska
,,Phare-Tessa", na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Mikofaja Kopernika, przedstawiajac pracq dyplomowq
pt.,,Zmiany jako6ci w6d podziemnych w rejonie Ciechocinka pod wplywem eksploatacji solanek."

Prace badawcze z pierwszego okresu mojej pracy w Toruniu dotyczyly w6d leczniczych z rejonu
Ciechocinka. W latach 1995-1996 prowadzilem badania w ramach wlasnego projektu badawczego
(grant) KBN nr 9 T12B 015 1.2 pt. ,,Pochodzenie istratyfikacja w6d leczniczych Ciechocinka w oparciu o
badania hydrochemiczne iizotopowe". Badania te dotyczyly przede wszystkim skladu chemicznego i
izotopowego w6d leczniczych (Krawiec 1999). Ponadto na obszarze tym wykonafem pomiary
zawartosci radonu w wodach podziemnych (Kachnic, Krawiec 1996; Krawiec, Turlo L9971 otaz
dokonalem oceny zmian jako5ci i zagro2eri w6d podziemnych na Nizinie Ciechociriskiej (Sadurski,
Krawiec 1997). Na podstawie badafi Srodowiskowych wsp6lnie z pracownikami Wydzialu Fizyki UMK
wykazalem wystqpowanie Cs-137 i Cs-134 na obszarze Ciechocinka zwiEzane z wplywem awarii
elektrowni w Czarnobylu (praca opublikowana w Radiation Measurements - Oczkowski i in. 1996 -

czasopismo wyrdinione Journal Citation Reports).
Drugim aspektem mojej pracy byl obszar wybrzeZa Baltyku, gdzie uczestniczyfem w pracach

badawczych w ramach projekt6w:
- projekt badawczy (grant) KBN nr 6 PO4D 028 10 pt.,,Ochrona zasob6w w6d podziemnych w

warunkach ich eksploatacji w strefie brzegowej zachodniego wybrze2a Polski, L996 - 1998;
kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Sadurski;

- projekt badawczy KBN nr P82-061-01 (zad. bad. nr 5) pt. ,,Rozpoznanie i ocena zasob6w oraz
moZliwoSci eksploatacji w6d pitnych, mineralnych ipeloid6w na Mierzei Wislanej". ppw Glob
Gdafsk, kierownik. Prof. T. Jednoraf; 1994-1995.

W latach 1998-2001 prowadzilem badania w ramach wsp6fpracy Niemiecko-Polskiej w projekcie Nr
POL 96/145, kt6rego kierownikiem byl prof. dr hab. in2. A. Zuber. Uczestniczylem w badaniach
terenowych na obszarze od leby do Swinouj5cia, gdzie prowadzony byt m.in. pob6r pr6bek w6d do
oznaczei gaz6w szlachetnych.



Wyniki czqSci tych bada6 zostaly opublikowane w kilku pracach. Zagro2enia zasob6w w6d
podziemnych w strefie nadmorskiej zostafy om6wione w pracy Sadurskiego i Krawca (1998), wyniki
badaf w6d mineralnych z rejonu Kamienia Pomorskiego zostaly przedstawione w Przeglqdzie
Geologicznym (Krawiec 1999) a badania izotopowe w6d z obszaru zachodniego Pobrze2a Polski oraz
czq5i wynik6w oznaczei gaz6w szlachetnych zaprezentowane na lX Sympoziun "Wsp6lczesne

problemy hydrogeologii" (Krawiec 1999) oraz 16'n Salt Water Intrussion Meeting "Hydrogeology of the
coastl aquifers" (Krawiec iin. 2000). W pracach tych po raz pierwszy na obszarze wybrze2a polskiego
Baltyku zastosowano metody badaf w6d podziemnych z wykorzystaniem gaz6w szlachetnych.

W latach 1997-2OOZ czynnie uczestniczylem w pracach zwiqzanych z kartografiq
hydrogeologicznq na terenie Polski p6lnocnej. W tym okresie wykonafem jako autor, bqdl we
wsp6lautorstwie 6 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000; arkusze: Grudziqdz,
Zblewo, Gostycyn, Trzebiat6w, Brodnica i Zblewo.

W 1999 r. otrzymalem 6rodki finansowe w ramach projektu badawczego (grant) KBN nr 5 P04D
036 18, kt6re pozwolily mi na dokoriczenie rozpoczqtych w 1995 r. bada6 w6d leczniczych ina
ukoticzenie pracy doktorskiej pt. ,,Studium hydrogeologiczne w6d leczniczych antyklinorium kujawsko
- pomorskiego". Stopien doktora nauk o Ziemi, nadany mi zostal uchwalq Rady Wydzialu Biologii i Nauk
o Ziemi UMK z dnia 24.05.2002 r. Praca zostala napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja
Sadurskiego, a recenzentami byli: prof. dr hab. Jacek Motyka (AGH Krak6w) iprof. dr hab. Wojciech
Ciq2kowski (Politechnika Wroclawska).

Moje zainteresowania naukowe po doktoracie koncentrujq siq wok6l kilku zagadnie6:
1. Wody mineralne i termalne Ni2u Polskiego i ich wykorzystanie do cel6w balneologicznych, w

kt6rych stosowalem oznaczenia izotop6w oraz oznaczenia gaz6w szlachetnych w6d
podziemnych;

2. Ocena zagroienia zasob6w w6d podziemnych ingresja i ascenzja w6d slonych z
wykorzystaniem metod geofi zycznyih i geochemicznych;

3. Czas przebywania wody w oSrodku skalnym, interakcja w systemie woda - skafa i chemizm w6d
podziemnych;

4. Kartografia hydrogeologiczna;
5. Wystqpowanie mikroorganizm6w w wodach podziemnych.

Ad. 1.
Prace badawcze zwiEzane z wodami mineralnymi Ni2u Polskiego stanowiA kontynuacjq i

rozszerzenie badaf wykonanych w ramach mojego doktoratu.
Wyniki badaf skladu izotopowego siarki itlenu w siarczanach w6d leczniczych wykonafem we

wsp6lpracy z prof. S. Halasem (UMCS Lublin) oraz z dr hab. l. Pluta (GlG Katowice). Wykazafem, i2 na
obszarze antyklinorium pomorskiego w wodach leczniczych stwierdzono dwa rodzaje siarczan6w:

- wody leczniczye z utwor6w jury (Kolobrzeg, Kamief Pomorski, Dziwn6wek) sq silnie wzbogacone w
izotopy ciq2kie siarki i tlenu w wyniku redukcji bakteryjnej,
- wody z utwor6w triasu (Miedzywodzie, Pofczyn Zdr6j) maja niskie warto6ci E3oS i E 80

charakterystyczne dla ewaporat6w morskich tego okresu (Krawiec i in. 2003).
W pracy dotyczEcej w6d leczniczych z Polczyna Zdroju (Krawiec, Dulski 2004) wykazalem,2e na

obszarze tym do gfqbokosci ok. 800 m wystepujE wody slodkie. Poniiej, znajduje siq miq2sza, liczqca
ponad 300 m, seria utwor6w ilastych stanowiqca bardzo dobrq izolacjq od glqbszych poziom6w. Woda
w warstwach retyku ma mineralizacjq O,7 g/dm3, a jej ,,wiek" (ujqcie Polczyn 2 o glebokoici 770 m)



oszacowalem na 5500 lat. Solanka w utworach kajpru ma natomiast mineralizacje 75 g/dm3 i nale2y do
w6d o bardzo dtugim czasie przebywania w o5rodku skalnym.

W kilku pracach (Krawiec 2005a; 2005b; 2006a; 2OO7b; 2OO9a;2009b;) przeprowadzilem analizq
mo2liwosci wykorzystania w6d mineralnych itermalnych z rejonu Pily - ujecie Kotui lG-1 oraz z rejonu
Grudziqdza - ujqcie Marusza lG-l iGrudziqdz 2 do cel6w balneologicznych i rekreacji. Przedstawilem
tak2e warunki eksploatacji surowc6w balneologicznych w Wiericu Zdroju (Krawiec, Kalitka 2005;
Krawiec 2006c), Kamieniu Pomorskim (Krawiec, Kalitka 2009), Polczynie Zdroju (Krawiec, Kalitka 2009) i
Grudziqdzu (Krawiec 2011).

Badania izotopowe oraz oznaczenia gaz6w szlachetnych w wodach leczniczych Polski p6lnocnej
pozwolily mi takze na okre6lenle i weryfikacjq poglqd6w na genezQ tych w6d. Wyniki badai
przedstawifem w pracach: Krawiec (2007a; 2OO7bl oraz Rasata i Krawiec (2011).

W specjalnym numerze Przeglqdu Geologicznego wydanym na XXXVlll Swiatowy Kongres
Hydrogeologiczny lAH, kt6ry odbyl siq w Krakowle w dniach 72-!7 wtzeinia 2010 wsp6lnie z prof. W.
Ciq2kowskim, dr hab. J. Chowaicem, prof. W G6reckim, dr hab. L. Rajchel oraz prof. A. Zuberem
przedstawilem zagadnienia dotyczace w6d mineralnych itermalnych z obszaru polski.

Wyniki czqSci moich badari dotyczqce w6d leczniczych zostaty takie podane w monografii pod redakcjq
W. Ciq2kowskiego (2007) pt ,,Wsp6loddzialywanie w6d zwyklych i leczniczych - zasady
dokumentowania, ochrony igospodarki wodnej" oraz w pracy Therapeutic waters as geotourism
values of the Polish Baltic sea coast (Geoturystyka, f-2 Q8-291: 3-].21.

Ad .2 .
Moje kilkunastoletnie prace ibadania terenowe w strefie brzegowej poludniowego Baltyku

zwiazane sq z problemami wystqpowania i identyfikacji ascenzji i ingresji w6d sfonych islonawych.
Zagroienia zasob6w w6d podziemnych ingresja / ascenzjq w6d slonych z wykorzystaniem metod
izotopowych, geofizycznych i geochemicznych stanowia drugi kierunek moich bada6, kt6ry
zainteresowaf mnie jeszcze przed ukofczeniem pracy doktorskiej

W latach 2004-2005 bylem kierownikiem igl6wnym wykonawcq projektu badawczego (grant)
KBN nr 4 T12B 035 26, pt. ,,Ocena wrazliwo3ci w6d podziemnych na zagro2enia antropogeniczne i
geogeniczne z wykorzystaniem metod izotopowych na przykladzie zachodniego pobrze2a Baltyku".
Badania izotopowe wykonywalem przy wsp6lpracy z dr hab. M. Duli6skim z laboratorium Zespolu
Fizyki Srodowiska Wydzialu Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii G6rniczo Hutniczej (WFil5 AGH)w
Krakowie.

Wyniki badaf zostafy zaprezentowane na Xll Sympozjum Wsp6lczesne problemy hydrogeologii
(Krawiec iin.2005) oraz na miqdzynarodowych konferencjach: ,,Hydrogeochemia" (Krawiec 2006),
XXXVIll IAH Congress Groundwater Quality Sustainability (Krawiec, Sadurski 2010a), 18th i21th Salt
Water Intrussion Meeting (Burzyfski iin.2004; Krawiec, Sadurski 2010b).

W badaniach proces6w ingresji i ascenzji w6d zmineralizowanych, przy wsp6lpracy z M.
Rudzkim (Geofizyka Torui), zastosowalem nowoczesne metody geofizyczne z wykorzystaniem metody
tomografii elektrooporowej (ERT). Wyniki badai zostaly opisane w pracach: Rudzki, Krawiec (2007)
oraz Krawiec, Rudzki (2008) izaprezentowane na I Kongresie Geologicznym w Krakowie. Na podstawie
przeprowadzonych w 2011 r. badah elektrooporowych wykonana zostala ioddana do druku w Acta
Geophysica (czasopismo indeksowane na liScie JCR) praca pt. ,,Assessment of the marine water ingression
by the method of resistivity imaging in the Vistula Spit (Poland)" (autorzy: Jochymczyk K., Krawiec A.,
Zogala B.).



W 2009 r. otrzymalem projekt badawczy MNiSW nr N N525 461336 pt. Pochodzenie anomalii
hydrogeochemicznych w wodach podziemnych polskiego wybrze2a Baftyku w Swietle wynik6w badari
izotopowych, hydrochemicznych, geofizycznych i oznaczei gaz6w szlachetnych, kt6rego bylem
kierownikiem i gl6wnym wykonawcq.

W wytypowanych otworach badawczych, pobralem p16bki wody do szczeg6lowych analiz fizyko-
chemicznych w6d, oznaczed lzotopowych ltH, 

toC ttO,2H) oraz oznaczef stQ2ed gaz6w szlachetnych

1oHe, 
toAr i 21Ne). Wyniki te posfu2yly do okreslenia genezy i,,wieku" w6d. Na podstawie badai 1aC oraz

oznaczei gaz6w szlachetnych na Mierzei Helskiej oraz na obszarze Zutaw WiSlanych zlokalizowane
zostaty infiltrujace pod koniec plejstocenu tzw. wody,,glacjalne". Wyniki przeprowadzonych badaf
potwierdzily na obszarze Zulaw obecno6i tzw. w6d ,,mfodoreliktowych", kt6re udokumentowali
Kozerski i Kwaterkiewicz (1988) oraz Zuber i in. (1990).

W latach 2OLO-2011na zlecenie Pafstwowego Instytutu Geologicznego-Pafstwowego Instytutu
Badawczego w Warszawie wykonalem opracowania pt.: ,,Opracowanie kryteri6w identyfikacji zmian
polo2enia zwierciadla gl6wnego uiytkowego poziomu wodonosnego w rejonie Elblqga oraz
,,Wsp6fwystepowa nie w6d zwyktych i slonych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego - wskazania metodyczne na potrzeby bilansowania wodnogospodarczego zlewniowych
system6w kra2enia w6d na przykladzie polskiej czqiciwyspy Uznam".

Ad .3 .
Kolejnym, istotnym kierunkiem badari jest ocena czasu przebywania wody w o6rodku skalnym.

ldentyfikacja system6w obiegu wody pozwala na prawidlowq ochrong zasob6w w6d podziemnych oraz
umo2liwia racjonalne zagospodarowanie zasob6w. Bardzo dobrym narzqdziem do interpretacji zmian
ukladu krqienia w6d podziemnych jest numeryczny model filtracji. Model matematyczny przeplywu
w6d podziemnych ulatwia takze ocenq wplywu inwestycji na Srodowisko w6d podziemnych.

W swoich pracach z obsza16w Pojezierza Pomorskiego oraz Chelmirisko-Dobrzyriskiego (Krawiec i
in. 2005; Krawiec 2007; Krawiec, Smietariski 2007; Kachnic, Krawiec 2008) wykazalem jak wa2nym
czynnikiem ksztaltujacym system kra2enia w6d podziemnych, opr6cz budowy geologicznej, jest
uksztattowanie powierzchni terenu. Glqboko wciqte doliny rzek i rynny jezior oraz du2e deniwelacje
terenu sprzyjajq procesowi wymiany w6d podziemnych. Okolo 90% calkowitego przeplywu w6d
podziemnych na obszarze Pojezierzy koncentruje siQ w warstwach kenozoiku, a do glqbokich
poziom6w wodonoSnych dopiywa zaledwie kilka % objqtoici infiltrujacych na powierzchni opad6w.

Wsp6lnie z dr hab. J. Gurwinem z Uniwersytetu Wroclawskiego wykonane zostafy badania
modelowe dla obszaru wyspy Uznam i wyspy Wolin (Gurwin, Krawiec ?OLO,2OI2l- Do interpretacji
systemu krE2enia w6d podziemnych wykorzystano numeryczny model filtracji. Symulacje w zakresie
dynamiki w6d podziemnych przeprowadzono przy uzyciu programu Groundwater Vistas. Do obliczef
predko6ci, czas6w przepfywu iw konsekwencji do wyznaczenia przebiegu linii prqdu zastosowano
program MODPATH bazujqcy na teorii modelu przepfywu tlokowego. Jednoznacznie wykazalem
zasadnoit stosowania r6inych metod badawczych oraz mo2liwo3ci ich wzajemnej weryfikacji -

modelowanie numeryczne, badania geofizyczne oraz wyniki oznacze6 hydrochemicznych iizotopowych
do interpretacji systemu krqienia w6d oraz genezy zasolenia warstw wodono5nych.

W rejonie Kamienia Pomorskiego oraz Kolobrzegu wykonafem obliczenia czasu przeplywu
wody na przekrojach hydrogeologicznych (Krawiec i in. 2012). Do obliczei czasu przeplywu wody w
o6rodku o znanej porowatogci aktywnej poslu2ono siq programem TFS opracowanym przez
K. Burzyfskiego (1997). Wyniki przeprowadzonych badai wskazuja, i2 obecnie czas wymiany w6d
podziemnych w rejonie Zalewu Kamiefskiego jest prawie dwa razy dluzszy ni2 na poczatku holocenu



(7500 lat temu). Wolniejszy przeplyw w6d oraz obnizenie gradient6w hydraulicznych po transgresji
litorynowej przyczynily siq do spowolnienia tempa wymiany w6d na rozpatrywanym obszarze i
spowodowaly sprzyjajEce warunki do ascenzji solanek. Slonawe wody podziemne nizin nadmorskich w
rejonie Kamienia Pomorskiego czy Kolobrzegu sE przewaznie mieszanina w6d zmineralizowanych
ascendujacych z warstw mezozoicznych iwsp6lczesnych w6d infiltracyjnych. Proces wymiany wody w
pasie nadmorskich nizinach jest bardzo powolny wskutek niskich (i )0) gradient6w hydraulicznych
w6d podziemnych.

Ad. 4.
Kolejnym polem badawczym, w kt6rym uczestniczq jest kartografia hydrogeologiczna. Jest to

zadanie realizowane przez Pafstwowy lnstytut Geologiczny-Pafstwowy Instytut Badawczy, w kt6re
jestem zaangazowany od L997 r. Opracowania te zawierajq szereg plansz - mapy GlS, bazy danych oraz
teksty. W 2002 r. wykonafem arkusze Skarlin i Brodnica (wsp6lautor Kotowski T.) a 2004 r.
opracowalem arkusz Jastrowie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000.

W 2007 r. bralem udzial w opracowaniu pt.: ,,Wystqpowanie strategicznych zbiornik6w w6d
podziemnych i braku uZytkowych warstw wodono6nych w wojew6dztwie kujawsko-pomorskim"
(Sadurski A., Kachnic M., Krawiec A., Kotowski T., 2OO7l realizowanym na zlecenie Zarzqdu
Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w wykonywalem projekt pt.: ldentyfikacja regionalnych
obszar6w deficytowych oraz obszar6w na kt6rych nie wystqpuje uZytkowy poziom wodonosny, woj.
kujawsko-pomorskie (Kachnic J., Kachnic M., Krawiec A., Lewandowska D., ZOOTI na zlecenie
Paistwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

W 2010 r. opracowalem arkusz Gf6wczyce - baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1:
50 000 pierwszy poziom wodonoSny wra2liwosi na zanieczyszczenie ijakoSi w6d, za kt6ry otrzymalem
wyr62nienie przez Komisjq Opracowai Kartograficznych przy Ministrze Srodowiska (wysoki poziom

merytoryczny interpretacji autorskiej warstwy wynikowej na obszarze o zr62nicowanych warunkach
geomorfologiczno-hyd rogeologicznych strefy nadmorskiej).
Kolejny arkusz mapy,,Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1: 50000 pierwszy poziom
wodono6ny wystqpowanie i hydrodynamika, arkusz Sk6rcz (0168)" zostal przeze mnie opracowany w
zot!  t .

W roku 2010 zostalem takze zaproszony do wsp6lpracy z PIG-PIB do opracowania ,,Mapy
zagospodarowania w6d podziemnych zaliczonych do kopalin wystepujEcych na obszarze prowincji
platformy paleozoicznej i prekambryjskiej w skali 1:500 000. Opracowanie to zawiera tak2e 149 stron
tekstu oraz 49 stron kart informacyjnych (Felter A., Kielczawa 8., Krawiec A., Socha M., Sokolowski J.,
Myciuk K., 2010). Zar6wno mapa, jak itekst opracowania w cafosci poslu2yly PIG-PlB do opracowania w
2011 r.,,Mapy zagospodarowania w6d podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce".

Ad .5 .
W 2009 r. rozpoczqlem wsp6lpracq z dr hab. Maciejem Walczakiem Zakladu Mikrobiologii

Srodowiskowej i Biotechnologii Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska (WB|OS) UMK w Toruniu
zwiqzanq z badaniami obecnoici mikroorganizm6w w wodach podziemnych. Przeprowadzilismy
pilota2owe badania mikrobiologiczne w celu sprawdzenia czy istnieje 2ycie mikrobiologiczne w
poziomach wodonosnych na znacznej glqbokosci, a je2eli tak, to czy wystQpuje zr6inicowanie, np.
gatunk6w i liczebno6ci tych mikroorganizm6w w warstwach wodonoSnych w profilu pionowym. Wyniki
badaf wykazaly niemalze powszechne wystQpowanie mikroorganizm6w w wodach podziemnych
nawet na glqbokosciach do 3,0 km (Walczak, Krawiec A.2011; Krawiec, Walczak 2012; Walczak i in.
2011).



W 2010 r. wszedfem w sklad zespolu badawczego realizujqcego projekt MN|SW nr N N304
387838 pt. ,,Wystqpowanie patogennych dla ludzi ameb typu "limax" i bakterii z rodzaju Legionella
pneumophila w podgrzanych wodach oraz implikacje dotyczqce ryzyka ich jednoczesnej inwazji"
(kierownik: dr Elibieta Lalke-Porczyk). Czq5i wynik6w zwiqzanych z tym projektem zostala ju2
opublikowana np. Zbikowska i in. (2013, Parasitology Research I12 (71:77-83 - czasopismo na liscie JCR)
Walczak i in. (2013, Annals of Agricultural and Environmental Medicine - czasopismo na li6cie JcR).

Obecnie przygotowywane sE do druku 2 kolejne prace zwiqzane z wystqpowaniem bakterii w
wodach i  skatach (wsp6lnie z dr hab. E.2bikowskq oraz prof.  dr hab. in i .  M. Pawl ikowskim i  dr hab. M.
Walczakiem).

Charakterystyka osiqgniqcia naukowego bqdqcego podstawE wszczecia postepowania
habilitacyjnego

Gf6wne moje osiEgniqcie naukowe (Dz.U. nr 84 z dnia 18 marca zOL! r., poz.455, art. 16, ust. 2, pkt.l),
po uzyskaniu stopnia doktora, stanowiace znaczny wklad w rozw6j geologii w specjalnoSci
hydrogeologia, zawarte jest w monografii mojego autorstwa pt. Pochodzenie anomalii chlorkowych w
wodach podziemnych polskiego wybrzeia Baftyku (Wyd. Naukowe UMK. Toru6, 2013, s. 1-143.

Od poczEtku drogi naukowej przedmiotem moich zainteresowaf badawczych byly wody
mineralne Ni2u Polskiego oraz wody podziemne morskiej strefy brzegowej.
Monografia pt. ,,Pochodzenie anomalii chlorkowych w wodach podziemnych polskiego wybrze2a
Baltyku" to efekt kilkunastoletnich badaf terenowych i laboratoryjnych, kt6re poczqtkowo
prowadzilem na obszarze zachodniej icentralnej czqSci polskiego wybrze2a Baltyku, a w ostatnich kilku
latach tak2e na obszarze wschodniego wybrze2a Baltyku.

Obszar badari obejmuje polskq czqSci wybrze2a Baltyku poludniowego od wyspy Uznam po Zalew
Wi6lany. Do szczeg6lowych analiz wybrano 7 obszar6w czqstkowych. W obrqbie zachodniego Pobtzela
Baltyku sE to: polska cze6ci Wyspy Uznam i Wyspa Wolin, rejon Kamienia Pomorskiego oraz rejon
Kolobrzegu. Z terenu wschodniego Pobrze2a wytypowano cztery obszary tj: DqbkFRowy, Leba-Dqbki,
obszar Mierzei Helskiej i Mierzei Wi6lanej oraz rejon 2ulaw Wi6lanych. Obszary te rozmieszczone sq w
162nych jednostkach geologiczno-strukturalnych oraz regionach hydrogeologicznych. Problem
zasolenia w6d podziemnych zostal przedstawiony na obszarach: wysp, mierzei, nizin nadmorskich,
wybrzeiy klifowych oraz delty Wisly (Zulawy).

W wytypowanych otworach badawczych, pobrano pr6bki wody do szczeg6fowych analiz fizyko-
chemicznych w6d, oznaczef izotopowych (3H, toc r8O,2H) oraz stq2ei gaz6w szlachetnych (4He,40Ar i
"Ne1. W jednym z obszar6w przeprowadzono pilotazowe oznaczenia mikrobiologiczne w pr6bkach
wody o zr62nicowanej mineralizacji, kt6re wyr62nialy siq dlugim czasem przebywania w oirodku
skalnym. W celu rozpoznania zasiqgu ingresji iascenzji w6d slonych isolanek przeprowadzone zostaly
prace geofizyczne z wykorzystaniem metody tomografii elektrooporowej (ERT).

W pracy przedstawiono kompleksowe wyniki badaf hydrogeochemicznych iizotopowych w6d w
aspekcie ich genezy i wieku. Zawarto takie wyniki obliczeri czasu przeplywu wody na przekrojach
hydrogeologicznych dla rejonu Kamienia Pomorskiego i Kolobrzegu (Krawiec iin.2012). Do obliczef
czasu przeplywu wody w o5rodku o znanej porowato5ci aktywnej poslu2ono siQ programem TFS
opracowanym przez Burzyriskiego (1997). Dla obszaru wyspy Uznam iwyspy Wolin wykonane zostaly
badania modelowe (Gurwin i in. 2009; Gurwin, Krawiec 2OLO, 2OL2l. Symulacje w zakresie dynamiki



w6d podziemnych przeprowadzono przy u2yciu programu Groundwater Vistas. W obszarach
badawczych na podstawie wynik6w badaf izotopowych, oznaczeri stQZenia 4He itrytu oraz wynik6w
modelowania matematycznego okreslono czas wymiany w6d w poszczeg6lnych systemach
wodono6nvch.

Zwykfe wody podziemne na obszarze poludniowego wybrze2a Battyku wystqpujq gl6wnie w
czwartorzqdowym piqtrze wodono6nym. W czqSci zachodniego wybrze2a, wody slodkie eksploatowane
sq lokalnie z piqtra kredowego w synklinie Trzebiatowa oraz sporadycznie z jurajskiego piQtra
wodonoSnego w Mrze2ynie, Podczelu i Pogorzelicy W cze6ci wschodniej, opr6cz powszechnie
eksploatowanego piqtra czwartorzqdowego, znaczenie u2ytkowe majq takie piqtra wodono6ne
miocenu ioligocenu oraz kredy. Wody slodkie najczqsciej sa typu HCO3-Ca lub HCO3-Ca-Mg i
wystepujq gl6wnie w poziomach czwartorzqdowych. Lokalnie wystQpujE tak2e w stropowych partiach
osad6w kredy ijury. W warstwach neogenu, paleogenu oraz kredy znajdujE siq najcze6ciej wody o
wiqkszym z162nicowaniu typ6w chemicznych: HCO3-Na, HCO3-Cl-Na, HCO:-Cl-Na-Ca czy Cl-HCO3-Na.
Wody slonawe (brakiczne) i slone wystqpujqce gl6wnie w pietrze wodonoSnym kredy i jury sq
przewa2nie typu Cl-Na.

WystqpujAce w podfo2u osad6w kenozoiku liczne dyslokacje wptywaja na system krq2enia w6d
podziemnych iczesto sa przyczynA lqczenia siq r6znych poziom6w wodono6nych. Pofqczenia takie,
szczeg6lnie pomiqdzy wodami mineralnymi wystqpujqcymi w utworach jury lub kredy i wodami z
warstw czwartorzedu mogq powodowai anomalie chlorkowe w plytszych warstwach. Na Polskim
wybrzeiu Baltyku stwierdzono wystqpowanie gf6wnie anomalii chlorkowych. Podstawowq przyczynq
ich powstawania sE procesy ascenzji i ingresji w6d slonych islonawych. Wyr62niono kilka czynnik6w,
kt6re decyduja o wystqpowaniu anomalii chlorkowych w analizowanym obszarze (systemy krq2enia,
ewolucja hydrogeologiczna, pojemnoSi wodna warstw).

Systemy krEzenia w6d podziemnych sE w znacznej mierze zale2ne od budowy geologicznej,
morfologii wybrze2a i tektoniki - stref dyslokacyjnych. Wody z warstw mezozoiku majq zwykle wy2sze
wysoko6ci hydrauliczne nii wody wystqpujqce w poziomach czwartorzqdowych, co przyczynia siq do
ascenzji w6d slonych do plytszych poziom6w wodono5nych. W czqSci zachodniej wybrzeia brak
ilastych osad6w neogenu ipaleogenu o charakterze izolujEcym znacznie ulatwia przeplyw w6d slonych
z podloZa mezozoicznego do warstw czwartorzqdu. Niskie wysoko6ci hydrauliczne w u2ytkowych
warstwach wodonoSnych, czqsto wywofane przez nadmiernq eksploatacje, w obszarach nizin
nadmorskich oraz wysp i mierzei sE przyczyna ingresji w6d morskich oraz ascenzji solanek z
mezozoicznego podfoia.

Najszybsze zmiany skladu chemicznego w6d zachodzq w warstwach wodonoinych o malej
miqiszosci. W przypadku intensywnego poboru w6d z warstwy wodonosnej o niewielkiej mia2szosci, w
niesprzyjajqcych warunkach moie nastqpii szybka degradacja jej zasob6w poprzez doplyw w6d sfonych
z podfo2a lub od linii brzegowej morza. JeZeli warstwa wodonosna czy system wodono5ny majq du2q
miq2szo66 (pojemno6i wodnq), a zatem tak2e du2e zasoby, to wszelkie zmiany zachodzq znacznie
wolniej. W analizowanym obszarze sumaryczna miq2szoSi kenozoicznych warstw wodonoSnych w
czq5ci wschodniej polskiego wybrze2a jest najcze6ciej 2-3 razy wieksza niz ma to miejsce w rejonie
zachodnim.

Ewolucja hydrogeologiczna analizowanego obsiaru, szczeg6lnie pod koniec plejstocenu ina
poczEtku holocenu miafa istotny wpfyw na formowanie siq skladu chemicznego i genezq w6d
podziemnych. Podczas zlodowacenia w miejscach gdzie podfoze nie bylo zamarzniqte lub wieloletnia
zmarzlina miala charakter nieciqgly, zachodzilo zasilanie wodami z topniejqcego lqdolodu. W6wczas
nastepowafa intensywna wymiana w6d podziemnych.



Na podstawie bada6 1aC oraz oznacze6 gaz6w szlachetnych zostaly zlokalizowane na Mierzei
Helskiej (Jastarnia, Hel) oraz na obszarze 2ulaw Wi5lanych (np. Grochowo, Gozdawa, Trutnowy)
infiltrujEce pod koniec plejstocenu tzw. wody ,,glacjalne". W Juracie eksploatowane sE wody o
warto6ciach delt przekraczajqcych dolnq granicq typowych wartoSci dla zasilania glacjalnego na
obszarze Polski: 6180 = -L3,6%o i 6zH = -L02,5%o. znaczacy udzial w6d infiltruiAcych w klimacie
chlodnym zaznacza siq takze w pr6bkach z Ustki, Jaroslawca, Dqbek i teby, dla kt6rych wartosci NGT
wynoszq od 4,3 do 5,30C. Wody tej genezy wystqpujq gl6wnie na obszarze wschodniej czq6ci wybrze2a
w glqbokich poziomach plejstocenu istropowych warstwach kredy na glqboko6ciach od 90 do ponad
180 m.

Wyniki przeprowadzonych badad potwierdzily obecno6i tzw. w6d ,,mfodoreliktowych", w
centralnej ip6lnocnej czqSci Zulaw, gdzie gradienty hydrauliczne sq bardzo niskie, wystqpujq strefy
utrudnionej wymiany w6d, a tak2e strefu w6d stagnujEcych. W rejonach tych mogly przetrwai tzw.
wody mlodoreliktowe lub teZ komponenty tych w6d, zmieszane z wodami o innej genezie np. wodami
wsp6lczesnymi czy te2 starszymi wodami przenikajacymi do pfytszych poziom6w wodonoinych w
wyniku ascenzji z podlo2a mezozoicznego.

Przeprowadzone badania wykazafy anomalnie wysokie koncentracje fluoru w wodach z rejonu
poludniowej icentralnej czqsci obszaru Zulaw Gdariskich, co wczesnej opisywali Sadurski (L986b),
Borawska iSadurski (1987) oraz Kozerski iin. (1987). W rejonie miejscowo6ci Krzywe Kolo oraz Suchy
DQb stQ2enia jonu F'w poziomie plejstoceisko-holocefiskim dochodzq do 6,0 mg/dm3. Wysokie
ste2enia fluork6w wystepujq tak2e w glqbszych poziomach wodonoSnych kenozoiku i kredy (Trutnowy,
Krzywe Kolo,Wi6ni6wka i Niedzwiedzi6wka).

W rejonie poludniowego wybrze2a Morza Battyckiego nastQpuje drenai w6d podziemnych z
162nych system6w obiegu w6d. R62nowiekowe strugi w6d czesto mieszajA siq ze sobq przyczyniajQc siq
do wieloskladnikowej genezy wody. Dodatkowo na zmiany chemizmu wody na tym obszarze bardzo
znaczaco wptynql czlowiek poprzez nadmiernq eksploatacjQ warstw wodonoSnych (gf6wnie w latach
70. i 80. XX wieku). Proces wnikania w6d slonych do u2ytkowych warstw wodono6nych mial w6wczas
najwlqksze nasilenie. Obecnie ulegl on znacznemu zahamowaniu, co jest wynikiem ograniczenia
poboru w6d na ujQciach iuporzqdkowania gospodarki wodno-Sciekowej na tym obszarze. Zaniechano
eksploatacji ujqi w6d, w kt6rych stale notowano podwy2szone stq2enia jonu Cl'. Czq6i ujqd w
miejscowoSciach wypoczynkowych jest eksploatowana tylko sezonowo, co wpfywa na lepszq
odnawialnosi zasob6w. Praktycznie wszystkie ujqcia wody zarzqdzane sq przez dobrze zorganizowane
przedsiqbiorstwa/sp6lki wodociqgowe, kt6re dazq do minimalizacji strat iochrony zasob6w w6d
podziemnych. Nowe ujqcia wody lokalizowane sq w znacznej odleglo5ci od obszar6w zagro2onych
ingresja lub ascenzjq w6d slonych isolanek. W strefie brzegowej sa takze rejony, w kt6rych cafkowicie
zlikwidowano pob6r w6d (Diwirzyno, Kolobrzeg, Mielno, UnieScie), a wodq slodkq doprowadza siq z
ujqi odleglych o kilka-kilkanalcie km od brzegu morza. Na niekt6rych obszarach, gdzie wylqczono
ujqcia albo znacznie ograniczono pob6r w6d (np. w rejonie Gdafska) obserwuje siq takie proces
odbudowy zasob6w. Nastepuje powolne wysladzanie zdegradowanych przez wody slone warstw
wodonoSnych. Proces ten zachodzi tak2e na obszarze Mierzei Helskiej, gdzie po zaprzestaniu
eksploatacji pierwszego poziomu wodono6nego ste2enie jon6w chlorkowych znacznie zmalalo i
ksztattuje siq aktualnie na poziomie poni2ej 100 mg/dm3. Lokalnie proces wysladzania zaznacza siq
tak2e w rejonie Mielna i Uniescia, gdzie wystqpowanie soczewy w6d slodkich potwierdzono badaniami
geoelektrycznymi.

Wystqpowanie w6d slonych w plytszych poziomach wodono6nych spowodowane ascenzjq
zostato udokumentowane w rejonie: Kolobrzegu, Mielna, Miedzywodzia, Kamienia Pomorskiego, teby
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czy Debek, gdzie z tego powodu zlikwidowano szereg studzien. Na poludniowym wybrze2u Battyku
wplyw w6d zmineralizowanych doplywajacych z podfoia mezozoicznego zaznacza sie takze w czynnych
obecnie ujQciach. Sytuacja taka ma miejsce np. w rejonie Kamienia Pomorskiego, pobierowa, Trzqsacza,
Niechorza, Dqbek, Darl6wka, Jarosfawca, Ustki, Helu czy Juraty. W miejscach tych, wskutek
zmniejszenia poboru w6d, steienia jonu Cl' ustabilizowaly siq na poziomie od 100 do 300 mg/dm3.
Ingresje w6d morskich na badanym obszarze majq ograniczony zasiqg i obecnie notowane sa
sporadycznie, gl6wnie w pierwszym poziomie wodono6nym, na obszarach wysp oraz mierzei
(Swinouj5cie, Wolin, Mielno, Dqbkowice, Rabka, DQbki czy Jurata). Na polskim wybrzeiu Baltyku
stwierdzono obszary anomalii chlorkowych, gdzie wpfyw w6d morskich oraz ascenzja w6d
zmineralizowanych z podlo2a nakladajq siq na siebie powodujEc degradacjq zasob6w w6d pitnych
(Wyspa Uznam, Miqdzywodzie-Dziwn6w, Mielno-Unie6cie czy rejon Debek i Dqbkowic).

Wa2nym zagadnieniem w strefie brzegowej morza jest racjonalny pob6r w6d podziemnych. W
miejscowo5ciach wypoczynkowych i uzdrowiskach, szczeg6lnie w okresie letnim, znacznie wzrasta
zapotrzebowanie na wody slodkie. W sezonie letnim w wiqkszych miejscowoSciach nadmorskich pob6r
w6d wzrasta okofo 2-3 razy, a na niekt6rych malych ujqciach pob6r jest nawet kilkunastokrotnie
wiqkszy. Na wybrze2u poludniowego Baltyku nadmierna eksploatacja warstw wodono6nych
spowodowala powstawanie anomalii chlorkowych i byla przyczyna zamkniecia wielu ujqi w6d
podziemnych. Kontrola wielko5ci poboru ijako5ci w6d slodkich oraz bezpiecznie oszacowane zasoby
eksploatacyjne dla poszczeg6lnych obszar6w wodnogospodarczych zapobiegna w przyszlo5ci
degradacji zasob6w w6d podziemnych poprzez zasolenie.

Interesujace sa wyniki badari mikrobiologicznych z rejonu Kolobrzegu, kt6re wskazujq, 2e w
wodach podziemnych, zar6wno slodkich, jak i w solankach, pochodzqcych z r6inych glqboko6ci
wystqpujq mikroorganizmy. W badanych wodach stwierdzono zar6wno bakterie heterotroficzne, jak i
che moa utotroficzne, tlenowe i beztlenowe, uczestniczqce w przemianach zwiqzk6w siarki i 2elaza.
Generalnie iloii kom6rek zdolnych do wzrostu w badanych wodach jest niska. Zwiazane jest to z tym, ii
znaczna czq56 mikroorganizm6w nale2y do kategorii niehodowanych, a tym samym niewykrywalnych
przez typowe laboratoria mikrobiologiczne. Kontynuacja badai mikrobiologicznych pozwoli na
szczeg6lowe poznanie skladu i populacji tych drobnoustroj6w.
Rozw6j badah izotopowych idatowanie na podstawie oznaczei stqiei gaz6w szlachetnych stwarzalE
mo2liwo6ci bardziej precyzyjnego okre5lenia ,,wieku" wody. Lepszej dokumentacji i rozpoznania
wymaga obecnoSi w6d ,,mlodoreliktowych" na Zulawach WiSlanych. Potrzebne sa tak2e dalsze badania
tzw. ,,w6d glacjalnych" infiltrujqcych do systemu wodonoSnego w klimacie chlodnym, kt6rych
wystqpowanie zostalo potwierdzone na ujqciach w Jastarni, Helu czy Zulawach Wislanych.
Perspektywiczne sa rozpoczete badania mikrobiologiczne zmierzajAce do poznania skladu populacji
drobnoustroj6w. Powinny one pozwolii na ocenq przemian geochemicznych jakie te organizmy
powodujq w warstwach wodonoSnych, w kt6rych wystqpuja. W przyszfoSci badania te mogq przyczynii
siq do rozr6inienia pochodzenia w6d o z162nicowanej mineralizacji.

Monografia stanowi istotny wklad do hydrogeologii regionalnej polski i wybrzeia morskiego.
Przedstawia pelnE charakterystykq og6lu zagadnief geologiczno-hydrogeologicznych, dotyczEcych
strefy kontaktu w6d slonych istodkich w polskiej strefie brzegowej Morza Baltyckiego. Dotychczas nie
bylo w literaturze polskiej takiej monografii.
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