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BLOK ARTYKU£ÓW – MONITORING WÓD PODZIEMNYCH
W PO£UDNIOWEJ CZÊŒCI AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ
Rozpoznawanie stanu chemicznego wód podziemnych
i zarz¹dzanie zasobami wodnymi w Gdañsku i Sopocie
Od kilku lat na terenie Gdañska i Sopotu prowadzono
szeroko zakrojone badania hydrogeologiczne. Zosta³y one
zainicjowane przez instytucje odpowiedzialne za gospodarkê wodn¹ w Gdañsku i Sopocie – Gdañsk¹ Infrastrukturê
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjn¹ Sp. z o.o. (GIWK) i AQUA
Sopot Sp. z o.o., przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku
oraz Gminy Miasta Gdañska. Celem wieloletniego projektu
badawczego by³o wszechstronne rozpoznanie stanu wód
podziemnych, stanowi¹cych podstawê zaopatrzenie komunalnego po³udniowej czêœci aglomeracji gdañskiej. Najwa¿niejsze ustalenia tych prac zosta³y zaprezentowane w tym
numerze Przegl¹du Geologicznego.
Koncepcja prac badawczych zosta³a opracowana w
2009 r. przez zespó³ hydrogeologów z Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(PIG-PIB), Oddzia³u Geologii Morza w Gdañsku. Zak³ada³a
ona m.in. opracowanie i wdro¿enie zintegrowanego systemu
monitorowania wód podziemnych, w celu zrównowa¿onego
gospodarowania zasobami wodnymi oraz wspomagania
dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji lub ograniczenia negatywnego wp³ywu czynników antropogenicznych na wody
podziemne (Lidzbarski, 2016).
Prace prowadzono w wieloletnim cyklu badawczym
zgodnie z za³o¿onym harmonogramem: od ogólnej diagnozy
stanu wód podziemnych (monitoring diagnostyczny) przez
weryfikacjê stwierdzonych anomalii (monitoring operacyjny) a¿ do szczegó³owego rozpoznania stref zanieczyszczonych (monitoring badawczy). W efekcie dokonano pe³nej
diagnozy stanu chemicznego i oceny jakoœci wód podziemnych wszystkich piêter i poziomów wodonoœnych na terenie
Gdañska i Sopotu (Lidzbarski & Kordalski, 2016).
Istotny wp³yw na zakres prac i przyjête metody badawcze mia³y specyficzne warunki geologiczne i hydrogeologiczne, kszta³tuj¹ce system obiegu oraz stan chemiczny wód
podziemnych na tym obszarze (Lidzbarski i in., 2016).
Uzyskane w trakcie prac badawczych wyniki potwierdzi³y, ¿e na terenie wiêkszoœci ujêæ komunalnych Gdañska
i Sopotu eksploatowana woda jest bardzo dobrej i dobrej
jakoœci. Stwierdzono tak¿e, ¿e w niektórych strefach wystêpuj¹ wody o obni¿onej jakoœci, a czêœæ z nich przejawia
cechy wód zdegradowanych. W trosce o œrodowisko naturalne oraz zapewnienie w przysz³oœci dostaw zdrowej i czystej
wody mieszkañcom Gdañska w³adze GIWK podjê³y decyzjê
o szczegó³owym rozpoznaniu zidentyfikowanych zanieczyszczeñ. Zadanie to by³o realizowane w latach 2013–2014,
w ostatnim etapie prac badawczych (monitoring badawczy).
Dokonano szczegó³owej oceny warunków hydrochemicznych oraz okreœlono zasiêg, koncentracjê i tempo przemieszczania siê zanieczyszczeñ w wodach podziemnych
(Szelewicka i in., 2016; Karwik i in., 2016; Pasierowska
i in., 2016). Tam, gdzie by³o to mo¿liwe, okreœlono przyczyny degradacji wód podziemnych oraz wskazano pier-

wotne ogniska zanieczyszczeñ. Ustalono, ¿e ich genezy
nale¿y upatrywaæ w funkcjonowaniu wielkiej aglomeracji
miejskiej, która od ponad 100 lat oddzia³uje na œrodowisko
naturalne. Najwiêksza presja niekorzystnych czynników
mia³a miejsce w latach 1950–1980. Z uwagi na znaczny
up³yw czasu, zidentyfikowane obecnie strefy wód niskiej
jakoœci maj¹ charakter zanieczyszczeñ historycznych.
Ustalenie wszystkich ognisk ska¿eñ oraz instytucji odpowiedzialnych za ska¿enia œrodowiska w przesz³oœci nie jest
obecnie w pe³ni mo¿liwe. Na podstawie badañ modelowych
procesów hydrogeologicznych zweryfikowano zmiany
hydrochemiczne, zachodz¹ce w przesz³oœci i obecnie oraz
sformu³owano prognozy stanu chemicznego wód podziemnych na najbli¿sze lata.
Wieloletnie prace badawcze realizowane konsekwentnie
zgodnie z przyjêt¹ koncepcj¹ s¹ pierwszymi tak kompleksowymi badaniami prowadzonymi na terenie aglomeracji
gdañskiej i wyj¹tkowe w skali kraju. Objê³y nie tylko
wszystkie ujêcia komunalne, ale równie¿ otwory obserwacyjne, ujêcia zak³adowe i inne sieci obserwacyjne. W trakcie
prowadzonych prac niezwykle trudne okaza³y siê roboty
wiertnicze wykonywane na obszarach zurbanizowanych
i poprzemys³owych. Odwiercono ponad 70 tymczasowych
otworów badawczych – ³¹cznie 1164 m. Badania wyró¿nia³y siê tak¿e bardzo du¿¹ liczb¹ analiz (798) oraz szerokim
spektrum oznaczeñ wykonanych w trakcie badañ laboratoryjnych (ponad 150 parametrów).
Z uwagi na ogromny zbiór danych archiwalnych i badañ
w³asnych, konieczne okaza³o siê przygotowanie narzêdzia
umo¿liwiaj¹cego korzystanie z zebranych informacji. Zdecydowano siê na stworzenie platformy wymiany informacji
(œrodowiskowa baza danych) w formie aplikacji internetowej geoMonitoring.
Na podstawie wyników prac badawczych, które dostarczy³y wielu szczegó³owych informacji o zachodz¹cych zmianach w œrodowisku gruntowo-wodnym na terenie Gdañska
i Sopotu, w³adze GIWK i Urzêdu Miasta Gdañska podjê³y
szereg decyzji, maj¹cych na celu ochronê wód podziemnych
i ograniczenie negatywnych skutków dla œrodowiska (Lidzbarski i in., 2016). W strefach stwierdzonych zanieczyszczeñ powstaj¹ systemy monitorowania stanu œrodowiska
gruntowo-wodnego. W rejonach ujêæ zagro¿onych podejmuje siê dzia³ania, weryfikuj¹ce dotychczasowy system poboru
wód podziemnych. W przysz³oœci nale¿a³by tak¿e dokonaæ
sprawdzenia zasobów eksploatacyjnych i opracowaæ zasady
utrzymania stref ochronnych.
PIG-PIB obok zadañ pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej (PSH) pe³ni rolê regionalnego oœrodka monitoruj¹cego, analizuj¹cego i ostrzegaj¹cego w zakresie
gospodarowania i zarz¹dzania zasobami wodnymi. Podjête przez zespó³ hydrogeologów z Oddzia³u Geologii Morza
w Gdañsku badania s¹ przyk³adem wspó³pracy z w³adzami
samorz¹dowymi w zakresie gospodarki wodnej oraz moni373
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torowania i przeciwdzia³ania zagro¿eniom w rejonie aglomeracji gdañskiej.
Kilkuletnia wspó³praca z GIWK zaowocowa³a powstaniem czerech opracowañ merytorycznych dotycz¹cych wód
podziemnych. Ka¿de z nich zawiera wyniki szczegó³owych
badañ i analiz podejmowanych na ka¿dym etapie prac oraz
rekomendacje zmian w systemie monitorowania i eksploatacji wód. Kompleksowe rozpoznanie stanu wód podziemnych pozwoli³o na modyfikacjê dotychczasowego sposobu
(lub dotychczasowych zasad) gospodarowania i monitorowania wód podziemnych na terenie Gdañska i Sopotu.
Autorzy opracowañ dziêkuj¹ za wieloletni¹ wspó³pracê pracownikom GIWK, a zw³aszcza Panu Jackowi Skarbkowi Prezesowi
Gdañskiej Infrastruktury Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
Przez czas realizacji projektu z niezmiennym zaufaniem powierza³
zespo³owi pracowników PIG-PIB w Gdañsku kolejne, coraz trudniejsze zadania do realizacji.
Serdecznie podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Panu Profesorowi
Andrzejowi Sadurskiemu, który na ka¿dym etapie prac wspiera³
zespó³ opiek¹ merytoryczn¹, swoimi cennymi radami i inspiracjami w rozwi¹zywaniu problemów badawczych.
Autorzy publikacji dziêkuj¹ Recenzentom za cenne uwagi oraz
komentarze, a pracownikom Przegl¹du Geologicznego za sprawne
opracowanie i redakcjê poszczególnych artyku³ów.
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Taras Nadmorski – ujêcie „Czarny Dwór” w Gdañsku. Fot. z arch. GIWK Sp. z o.o.
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