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Problematyka badawcza:
• Wdrażanie nowych technik pomiarowych i informatycznych (GIS) do modelowania 

matematycznego procesów hydrologicznych;
• Testowanie modeli hydrologicznych relacji opady-odpływ w różnych warunkach 

fizycznogeograficznych zlewni o parametrach przestrzennie skupionych i 
rozłożonych;

• Testowanie modeli ekohydrologicznych w zlewniach reprezentujących różną skalę 
przestrzenną i czasową;

• Ochrona zasobów wodnych w zlewniach jeziornych, źródliskowych i bagiennych 
oraz w strefach ochronnych;

• Prognozowanie i odtwarzanie procesów hydrologicznych; ocena wpływu 
zintegrowanego gospodarowania wodą w zlewni;

• Ocena wartości krytycznych dotyczących ilości, jakości i dostępności wody dla 
człowieka i różnych form jego gospodarczej aktywności w warunkach 
zrównoważonego rozwoju;

• Ochrona przed suszą i powodzią miast, osiedli - podstawy metodyczne;
• Kartowanie hydrograficzne jako podstawa lokalnego oraz regionalnego planowania 

i gospodarowania wodą.
• Obieg wody na obszarach pustynnych



Większa część wymienionych kierunków badawczych znajduje 
odzwierciedlenie w książkach, artykułach, notatkach 
samodzielnych i zbiorowych oraz niejednokrotnie w pracach 
dyplomowych (w tym licencjackich)



ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH
Wody podziemne - hydrogeologia

• Rola systemu przewodów krasowych w przewodzeniu wód podziemnych w 
wapiennych wodonoścach

• Wody mineralne, ich wykorzystanie i ochrona
• Wody artezyjskie warunki występowania, przykłady basenów, wykorzystanie
• Stan ekologiczny wód podziemnych w gminie Wiązowna



Aspekty klimatyczne

• Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zmienność odpływu rzek europejskich
• Powodzie monsunowe w Azji
• El Niño: mechanizm, występowanie, konsekwencje hydrologiczne
• Zrównoważone gospodarowanie wodą opadową na obszarach miejskich



Obszary zurbanizowane

• Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych na przykładzie Warszawy
• Problem renaturyzacji miejskiej sieci rzecznej na przykładzie Londynu
• Wpływ zielonych dachów na krążenie wody
• Powodzie błyskawiczne w Warszawie



Prace metodyczne

• Modelowanie hydrologiczne w Systemach Informacji Geograficznej
• Metody prognoz hydrologicznych w Polsce
• Rodzaje melioracji wodnych – teoria i praktyka
• Charakterystyka i zastosowanie wybranych modeli powodziowych



Powodzie

• Zagrożenie powodziowe Pułtuska
• Metody oceny kosztów powodzi
• Zagrożenie powodziowe na terenie m. st. Warszawy
• Poldery jako element ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie Żuław Wiślanych



Ochrona przyrody

• Gospodarowanie wodą na obszarze wybranych parków narodowych
• Charakterystyka limnologiczna jeziora Wigry
• Ochrona i zagrożenia zbiorników wodnych na obszarach prawnie chronionych w Polsce
• Przyczyny i hydrologiczne skutki degradacji torfowisk w Polsce



Mokradła

• Wpływ torfowisk dolinnych na zdolności retencyjne zlewni rzecznej
• Zróżnicowanie topologiczne i regionalne torfowisk wysokich w Polsce
• Metody renaturyzacji mokradeł
• Obieg wody na mokradłach nizinnych na przykładzie Doliny Biebrzy



Jakość wody

• Zakwity wód w jeziorach Polski: przyczyny, skutki, monitoring
• Zanieczyszczenie azotanami wód podziemnych w Polsce
• Temperatura wód rzecznych: procesy, dynamika, znaczenie
• Wpływ polskiego rolnictwa na jakość wód Bałtyku w aspekcie dostawy biogenów



Hydroenergetyka i gospodarka wodna

• Hydrologiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej w Norwegii
• Stan i perspektywy rozwoju małych elektrowni wodnych w Polsce
• Budowle hydrotechniczne w Borach Tucholskich
• Przemiany warunków hydrologicznych w dolinie Narwi poniżej zapory w Dębem



Różne regiony świata

• Udział opadów śniegu w strukturze zasilania atmosferycznego zlewni rzeki Ter 
(Katalonia, północna Hiszpania)

• Morskie Obszary Chronione na świecie
• Zmiany zlodzenia Oceanu Arktycznego - szanse i zagrożenia
• Fiordy europejskie - ich charakterystyka i obieg wody



Połączenie z problemami społeczno-ekonomicznymi

• Społeczno-gospodarcze konsekwencje zjawiska El Niño w Peru
• Starożytne systemy zaopatrzenia w wodę w zlewisku Morza Śródziemnego
• Obronna rola rzek, jezior i bagien w epoce średniowiecza
• Warszawiak z wodą w kieszeni. Fenomen konsumpcji wód butelkowanych



HYDROLOGICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA WODĄ

Program  proseminarium jest dostosowany zarówno do 
indywidualnych potrzeb uczestników jak też do przekazania 
podstawowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu hydrologii i 
gospodarki wodnej

Interdyscyplinarność badań i przedstawianych problemów

Możliwość wyboru własnej tematyki

Możliwość badań eksperymentalnych

Np. „Ocena wybranych
cech chemicznych Jezior Oleckich”
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