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XVIII Sympozjum Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii Wojanów, 8–10.11.2017 r.
S³owo wstêpne
Prezentacja najnowszych osi¹gniêæ polskiej hydrogeologii i dyskusja nad dalszymi kierunkami badañ staje siê
mo¿liwa dziêki organizacji przez Uniwersytet Wroc³awski
przy wspó³udziale Politechniki Wroc³awskiej i Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego kolejnego ju¿ XVIII Sympozjum Wspó³czesne
Problemy Hydrogeologii, które odbêdzie siê w dniach
8–10.11.2017 r. w Wojanowie k. Jeleniej Góry.
Oddajemy do r¹k Czytelnika dwa tomy podsumowania
prac z ostatnich lat i postêpu w badaniach nad wodami podziemnymi kraju. Znaczenie wód podziemnych, jako podstawowego i bezpiecznego Ÿród³a zaopatrzenia ludnoœci w
wodê, roœnie wraz z coraz wiêksz¹ presj¹ wywieran¹ na œrodowisko oraz obserwowanymi zmianami klimatu, pomijaj¹c
przyczyny tych zmian. Tomy te zawieraj¹ 84 artyku³y z szerokiego zakresu najbardziej aktualnej problematyki hydrogeologicznej czasów wspó³czesnych. Mamy tutaj zarówno
zagadnienia dotycz¹ce kszta³towania siê zasobów wód podziemnych w warunkach zmian klimatycznych, ukazane
zarówno w aspekcie badañ regionalnych i modelowania
numerycznego, jak i jakoœci wód podziemnych, ich eksploatacji oraz monitoringu zasobów wodnych. Obok tych artyku³ów wa¿ne miejsce zajmuj¹ wody mineralne, lecznicze,
termalne i kopalniane. Inne rozwa¿ania koncentruj¹ siê
wokó³ nowych metod badawczych i rozwi¹zañ praktycznych w hydrogeologii. Analizowany jest równie¿ problem
postrzegania wód podziemnych we wspó³czesnym spo³eczeñstwie szczególnie w aspektach prawnych.
Zbiór zaprezentowanych prac dotyczy zagadnieñ praktycznych i poznawczych. Pierwsza grupa to artyku³y poœwiêcone wynikom prac utylitarnych, zwi¹zanych z d³ugoletnimi
obserwacjami zarówno stanów wód, jak i zmian ich jakoœci.
Druga natomiast wi¹¿e siê z szerok¹ gam¹ zagadnieñ
uwzglêdniaj¹cych wyniki obserwacji i pomiarów z zakresu
hydrogeologii i hydrologii.
Ze wzglêdu na ograniczenia objêtoœci tomów, zawarte
w nich prace prezentuj¹ jedynie g³ówne wyniki i zwarte
konkluzje, czêsto bez rozbudowanych studiów literaturowych. Niew¹tpliwie stawia je to bardziej w rzêdzie zwiêz³ych raportów ni¿ szczegó³owych studiów. Nie obni¿a to
jednak ich wysokiej jakoœci.
Zestawienie s³ów kluczowych wskazuje, ¿e tomy te
zawieraj¹ szeroki wachlarz terminów. Obok czêsto powtarzanych okreœleñ, takich jak „G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP)” czy „system wodonoœny” lub „Ÿród³a”,
czêsto u¿ywanym terminem jest „zanieczyszczenie”. Jak
wykazuje kilka z przedstawionych prac, stan wód podziemnych jest stabilny zarówno w obszarach naturalnych, jak
i aglomeracjach miejskich i przejawia w wiêkszoœci zbiorników dobr¹ jakoœæ wód. Nie oznacza to jednak, ¿e nie obserwuje siê negatywnych wp³ywów na skutek presji w otoczeniu
sk³adowisk odpadów, du¿ych zak³adów przemys³owych
czy w obszarach intensywnej dzia³alnoœci rolniczej. Problematyka wystêpowania zwi¹zków azotu w wodach zajmuje
znaczn¹ czêœæ prezentowanych prac i badañ. Najnowsze
wyniki monitoringu wskazuj¹, ¿e ponad 86% naszego kraju
wykazuje dobr¹ jakoœæ wód, a stê¿enia azotanów w wodach
podziemnych wynosz¹ poni¿ej 25 mg/dm3. W innych pracach jest poruszony w¹tek genezy azotanów w wodach
podziemnych i natê¿enia procesu nitryfikacji, czy te¿
szczegó³owa analiza procesów redukcji stê¿enia azotanów
w strefie niepe³nego nasycenia w zale¿noœci od litologii
i rodzaju utworów s³abo przepuszczalnych.
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W zakresie badañ izotopowych i oznaczania tzw. wieku
wód najnowsze badania wskazuj¹, jak skomplikowany jest
sposób obliczenia œredniego czasu przebywania wód podziemnych w œrodowisku skalnym i jak wiele jest parametrów
dla jego dok³adnego lub przybli¿onego sposobu obliczenia.
Jednoczeœnie znacz¹cy postêp w technikach izotopowych
pozwala na okreœlenie Ÿróde³ i pochodzenia substancji zmieniaj¹cych naturalny sk³ad wód podziemnych czy zanieczyszczaj¹cych wody.
W zakresie modelowania numerycznego w hydrogeologii, obok coraz szerszego stosowania wyników tej metody
do obliczeñ zasobowych, odnotowaæ nale¿y budowê modeli
w warunkach dop³ywu nieustalonego oraz istnienie szerokiej gamy programów towarzysz¹cych.
Wody lecznicze, mineralne i termalne stanowi¹ tematykê znacz¹cej grupy artyku³ów. Prace te skupiaj¹ siê g³ównie
na analizie zmiennoœci parametrów wód leczniczych w kilku uzdrowiskach, wystêpowania wód siarczkowych i siarczanowych, a tak¿e na zagadnieniach geotermii. W tym
ostatnim zakresie s¹ prezentowane zarówno problemy geotermii g³êbokiej, jak i niskotemperaturowej, i to na obszarze
Polski oraz na … Spitsbergenie. Pojedyncze teksty dotycz¹
nowego wskaŸnika warunków hydrogeochemicznych formowania siê sk³adu wód (german) oraz rozlewni karpackich
wód butelkowanych.
Stosunkowo niewielka grupa prac dotyczy zagadnieñ
zwi¹zanych z hydrogeologi¹ górnicz¹. Mieszcz¹ siê w niej
zarówno artyku³y analizuj¹ce wp³yw odwadniania kopalñ
na stan iloœciowy wód podziemnych, jak i prezentuj¹ce
nowe podejœcie metodyczne do oceny parametrów hydrogeologicznych ska³ zwiêz³ych, wystêpuj¹cych w obszarach górniczych. Wa¿ne miejsce w tej grupie zagadnieñ
zajmuj¹ prace wykazuj¹ce potencjalne zagro¿enia dla
gospodarki wodnej wybranych obszarów Polski w zwi¹zku
z prowadzon¹ lub planowan¹ dzia³alnoœci¹ górnicz¹.
Dobrym przyk³adem ewolucji jakie zasz³y w ostatnich
dekadach s¹ trendy zmian wielkoœci poboru wód podziemnych dla zaopatrzenia aglomeracji miejskich. Analizuj¹c pracê ujêæ komunalnych i przemys³owych w latach 1951–2014,
wyraŸnie jest widoczna nadmierna eksploatacja wód w latach
70. ubieg³ego stulecia, gdy jej koszty odbiega³y od rzeczywistych. Wprowadzone zmiany w systemie op³at i wzrost œwiadomoœci spo³ecznej spowodowa³y, ¿e dzisiejszy pobór wód
podziemnych, na przyk³adzie aglomeracji lubelskiej, jest trzykrotnie ni¿szy. Kilka prac podejmuje dyskusje na temat procedur zwi¹zanych z wydaniem decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach na wykonanie ujêcia wód zwyk³ych oraz
pozwoleñ wodnoprawnych na budowê urz¹dzeñ wodnych,
nadmiernej eksploatacji i kosztów ustanowienia stref ochronnych GZWP.
Komitet Naukowy pragnie serdecznie podziêkowaæ
Recenzentom za podjêty trud opiniowania opracowañ naukowych nades³anych w ramach XVIII Sympozjum Wspó³czesne
Problemy Hydrogeologii. Pañstwa twórcze opinie pozwoli³y
udoskonalaæ artyku³y zawarte w wydaniu specjalnym. Dziêkujemy za wnikliwoœæ, starannoœæ i terminowoœæ recenzji.
Mamy nadziejê, ¿e przedstawione teksty, prezentuj¹ce
g³ówne kierunki prac hydrogeologicznych prowadzonych
w kraju, bêd¹ stanowiæ podstawê do owocnych dyskusji.
Przyczynili siê do tego zarówno recenzenci, jak i bardzo
efektywna wspó³praca z zespo³em redakcyjnym Przegl¹du
Geologicznego.
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