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Geografia fizyczna z geoinformacją –  

propozycje tematów prac magisterskich w roku akademickim 2021/2022 
 

 

Geomorfologia i geologia czwartorzędu 

 

1. Metody wyznaczania sekwencji modalnych w utworach czwartorzędowych na 

wybranych przykładach 

Opiekun: dr Damian Moskalewicz 

Idea pracy: Praca kameralna obejmująca zaznajomienie się z kilkoma metodami służącymi 

wyznaczaniu prawidłowości w następstwie litofacjalnym osadów, zastosowanie analizy 

łańcuchów Markova na wybranych profilach litofacjalnych opublikowanych w literaturze 

naukowej, a także interpretację otrzymanych wyników w kontekście odmiennej metodyki. 

Celem pracy jest identyfikacja metody, która najrzetelniej obrazuje przebieg depozycji 

osadów w środowiskach sedymentacyjnych plejstocenu. 

Charakter pracy: Wykonanie pracy obejmuje przegląd literatury anglojęzycznej, 

zaprojektowanie narzędzia do wykonywanych obliczeń, graficzną i tabelaryczną 

prezentację wyników oraz ich dyskusję. Do realizacji pracy niezbędna jest bardzo dobra 

znajomość języka angielskiego, programu do grafiki wektorowej oraz biegła obsługa 

arkusza kalkulacyjnego (pracę można również zrealizować przy wykorzystaniu wybranego 

języka programowania). 

Kontakt: damian.moskalewicz@ug.edu.pl 

 

2. Wielkoskalowe formy linii brzegowej - występowanie, zmienność i jej znaczenie dla 

zarządzania strefą brzegową w Polsce 

Opiekun: dr Patryk Sitkiewicz 

Idea pracy: Praca dotyczyć będzie problemu wzdłużbrzegowej migracji naprzemianległych 

zatok erozyjnych i przylądków akumulacyjnych. Jeden cykl takiej migracji trwa 

prawdopodobnie kilkadziesiąt lat. W efekcie, odcinek erozyjny brzegu morskiego staje się 

odcinkiem akumulacyjnym i odwrotnie, natomiast bilans zmian położenia linii brzegowej 

dla całego regionu może być bliski zeru. Znajomość tego procesu jest bardzo istotna dla 

interpretacji wyników monitoringu oraz tworzenia strategii ochrony brzegów morskich. 

Charakter pracy: Prace w ramach tego tematu będą głównie wykonywane w 

oprogramowaniu GIS. Wykorzystywanymi materiałami będą zdjęcia lotnicze, satelitarne 

oraz dane lidar. Należy na nich określić zmienność form rzeźby strefy brzegowej. Można 

to zrobić ręcznie lub rozwijać umiejętności programistyczne wykorzystując sztuczną 

inteligencję. Uzyskane rezultaty należy spróbować powiązać z procesami 

hydrodynamicznymi oraz wyciągnąć praktyczne wnioski dla zarządzania i ochrony 

brzegów morskich w Polsce. 

Kontakt: patryk.sitkiewicz@ug.edu.pl 

 

3. Zastosowanie metody 210Pb/137Cs do datowania osadów jezior kraterowych centralnej 

części Meksyku 

Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Tylmann  

Idea pracy: Niniejsza praca będzie częścią projektu HolMeCl, którego celem jest 

rozpoznanie zmienności tzw. oscylacji południowej (ENSO) w okresie holocenu. Badane 



2 

 

będą osady kilku jezior kraterowych w Meksyku, a celem pracy magisterskiej będzie 

określenie chronologii dla najmłodszych osadów tych jezior. Skale czasowe opracowane 

przez magistranta będą następnie zastosowane w rekonstrukcjach zmian klimatu 

prowadzonych przez międzynarodowy zespół badaczy realizujących projekt HolMeCl.  

Charakter pracy: Student otrzyma gotowy zestaw próbek osadów z badanych jezior i będzie 

odpowiedzialny za przeprowadzenie analiz laboratoryjnych oraz obliczenia prowadzące do 

określenia wieku osadu. Praca w laboratorium będzie obejmowała oznaczenie aktywności 
210Pb i 137Cs metodami spektrometrii alfa i gamma, po odpowiednim przeszkoleniu i pod 

nadzorem opiekuna. Obliczenia i opracowanie wyników wykonane zostanie zgodnie ze 

znanymi procedurami i szeroką literaturą przedmiotu. 

Kontakt: wojciech.tylmann@ug.edu.pl 

 

4. Uwarunkowania cech strukturalnych i teksturalnych gliny lodowcowej w Gronowie 

Polskim k/Gniewa 

Opiekun: dr hab. Piotr P. Woźniak, prof. UG 

Idea pracy: Celem badań będzie wskazanie czynników odpowiedzialnych za kierunek 

płynięcia lodu lodowcowego oraz cechy deponowanej gliny lodowcowej. Warto będzie 

określić nie tylko kierunek lokalny, ale też w kontekście regionalnym i ponadregionalnym 

oraz porównać własne wyniki z rezultatami wcześniejszych badań w sąsiedztwie. Opis i 

interpretacja cech makroskopowych gliny lodowcowej ma z kolei pozwolić na 

zrekonstruowanie warunków i procesów jej depozycji. Praca wpisze się w kompleksowe 

badania glin lodowcowych prowadzone przez opiekuna w ramach zespołowego projektu. 

Charakter pracy: Praca będzie wymagać 3–4 wyjazdów z opiekunem. Pierwszym etapem 

będzie rozpoznanie i opis struktur w badanej glinie i jej podłożu, następnym – pomiary 

orientacji klastów, rys na głazach i innych wskaźników kierunkowych. Zadaniem prac 

laboratoryjnych będzie analiza petrograficzna żwirów zawartych w glinie lodowcowej. Jej 

wyniki pozwolą wskazać, skąd zostały przyniesione rozpoznane skały, informując tym 

samym o kierunkach transportu lodowcowego w kontekście regionalnym i 

ponadregionalnym. Temat wymaga zamiłowania do pracy terenowej oraz zainteresowania 

geologią. 

Kontakt: piotr.wozniak@ug.edu.pl 

 

5. Zasięg lądolodu w okolicach Nowego podczas fazy pomorskiej w świetle różnych 

kryteriów 

Opiekun: dr hab. Piotr P. Woźniak, prof. UG 

Idea pracy: Obszar badań jest jednym z kluczowych dla rozstrzygnięcia charakteru fazy 

pomorskiej ostatniego zlodowacenia na wschodnim Pomorzu – trwają dyskusje, czy doszło 

wówczas do awansu czoła lądolodu, czy tylko jego postoju w ramach generalnej recesji. 

Niepewny pozostaje przebieg linii, na której zatrzymało się czoło lądolodu. Jej pozycję i 

sposób osiągnięcia mogą określać wskaźnikowe cechy rzeźby polodowcowej oraz zasięg 

występowania osadów. Celem badań studenta jest wytyczenie tej linii w okolicach Nowego 

oraz wskazanie przesłanek sugerujących charakter fazy pomorskiej. 

Charakter pracy: Praca będzie mieć charakter kameralny (komputer jako podstawowe 

narzędzie pracy). Wytyczenie zasięgu lądolodu na podstawie założonych kryteriów 

morfologicznych i litologicznych ma nastąpić w oparciu o opracowanie cyfrowego modelu 

terenu, 2–3 przekrojów geologicznych oraz o selektywną redakcję gotowych już map 
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geologicznej i geomorfologicznej. Do realizacji tematu niezbędne będzie podstawowa 

znajomość narzędzi GIS i nauczenie się obsługi programu Corel Draw. Jeśli student wyrazi 

zainteresowanie, możliwy jest jego udział w badaniach terenowych w okolicach Nowego. 

Kontakt: piotr.wozniak@ug.edu.pl 

 

6. Rozpoznanie obszarów osuwiskowych Tatr Wschodnich na podstawie danych LiDAR  

Opiekun: dr Radosław Wróblewski 

Idea pracy: Praca polegać będzie na rozpoznaniu istniejących osuwisk oraz wskazaniu 

potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi obszarów w rejonie Tatr Wschodnich, w 

granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Istotą pracy będzie stworzenie propozycji 

klasyfikacji obszarów zagrożonych osuwiskami z uwzględnieniem budowy geologicznej, 

charakteru rzeźby, pokrywy roślinnej oraz stopnia zagospodarowania terenu. 

Charakter pracy: Praca będzie miała charakter kameralny. Student przeprowadzi analizę 

dostępnych danych LiDAR, zdjęć lotniczych, map geologicznych Tatr Wschodnich oraz 

zapozna się z literaturą dotyczącą osuwisk rejonu karpackiego. Opisane zostaną istniejące 

osuwiska oraz przygotowana zostanie mapa obrazująca skalę zagrożeń ruchami masowymi. 

Praca z użyciem narzędzi GIS (ArcGIS, QGIS, Global Mapper, Surfer). 

Kontakt: radoslaw.wroblewski@ug.edu.pl 

 

 

Hydrologia i limnologia 

 

7. Struktura bilansu wodnego Jeziora Skąpego na Pojezierzu Bytowskim 

Opiekun: dr hab. Dariusz Borowiak, prof. UG  

Idea pracy: Jeziora są stałym elementem sieci hydrograficznej krajobrazu 

młodoglacjalnego. Trwałość układu zlewnia-jezioro jest regulowana warunkami obiegu 

wody i odzwierciedla się w strukturze bilansu wodnego. Relacje pomiędzy strumieniami 

dopływu i odpływu wody stanowią podstawową charakterystykę opisującą zewnętrzne 

uwarunkowania funkcjonowania ekosystemu jeziornego i wpływają na jego wewnętrzne 

zróżnicowanie. Celem pracy będzie identyfikacja i kwantyfikacja strumieni przychodów i 

rozchodów wody w jeziorze. 

Charakter pracy: Praca bazuje na podstawowym materiale archiwalnym pozyskanym w 

latach 2018-2020. Wskazane jest kontynuowanie dalszych badań przez dyplomanta w 

kolejnym roku hydrologicznym. Uzupełniające pomiary terenowe będą prowadzone przy 

współpracy z pracownikami Zakładu Limnologii.  

Do wyboru także jeziora: Orle, Kamień, Smołowe. 

Kontakt: dariusz.borowiak@ug.edu.pl 

 

8. Hydrologia torfowiska Lubkowo w okolicy Miastka 

Opiekun: dr hab. Dariusz Borowiak, prof. UG  

Idea pracy: Zakres merytoryczny pracy obejmować będzie ocenę współczesnych 

uwarunkowań hydro-meteorologicznych (odpływ-dopływ powierzchniowy, wymiana 

atmosferyczna) wyczerpywania i uzupełniania zasobów wodnych torfowiska Lubkowo 

k/Miastka. 
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Charakter pracy: Materiał wyjściowy do pracy stanowią wyniki pomiarów 

hydrometeorologicznych prowadzonych w latach 2018-2020. Serię obserwacyjną można 

wydłużyć o kolejny rok hydrologiczny wykorzystując istniejącą polową sieć pomiarową 

(piezometr z automatycznym pomiarem poziomu wody, automatyczna stacja pogody, 

własne pomiary przepływu w cieku zasilającym i odwadniającym torfowisko). 

Kontakt: dariusz.borowiak@ug.edu.pl 

 

9. Hydronimy na XIX i XX wiecznych mapach topograficznych na przykładzie gminy 

Miastko  

Opiekun: dr Magdalena Borowiak 

Idea pracy: Praca obejmować będzie odtworzenie historycznego nazewnictwa wodnego na 

obszarze gminy Miastko oraz jego ewolucję, zachodzącą zarówno w następstwie ingerencji 

człowieka w stosunki wodne jak i zmian geopolitycznych. Nazwy wodne (hydronimy) 

pozwalają bowiem nie tylko na jednoznaczną lokalizację obiektów wodnych w przestrzeni 

geograficznej, ale dostarczają też informacji o fizycznych cechach obiektów wodnych, ich 

statusie własnościowym oraz o zmianach jakie wprowadził człowiek w układ sieci wodnej.  

Charakter pracy: Praca o charakterze kameralnym polegająca na analizie porównawczej 

dawnych oraz współczesnych map topograficznych z wykorzystaniem narzędzi GIS i 

statystyki porównawczej. Realizacja pracy nie wymaga prowadzenia prac terenowych; 

koncentrować się będzie na interpretacji warstwy znaczeniowej hydronimów pozwalającej 

pośrednio na odtworzenie stosunków osadniczych, społeczno-gospodarczych czy 

politycznych regionu, na którym obiekty wodne wy-stępują. Mile widziana znajomość 

języka niemieckiego.  

Kontakt: magdalena.borowiak@ug.edu.pl 

 

10. Ocena ustroju hydrologicznego rzek Polski w wyniku zmiany klimatu  

Opiekun: dr Izabela Chlost 

Idea pracy: Głównym aspektem pracy będzie określenie i ocena zmian ustroju wodnego 

wybranych rzek z terenu Polski, na tle reżimu ustalonego i znanego z literatury przedmiotu. 

Zadanie to będzie polegało na wskazaniu kierunku ewolucji oraz odstępstw w przebiegu 

wezbrań i niżówek w ciągu roku i porównaniu ich z przebiegiem tych charakterystyk w 

przeszłości.  

Charakter pracy: Prace będą oparte na badaniach kameralnych, obejmujących 

przetwarzanie baz danych IMGW-PIB odnoszących się do przepływów rzecznych oraz 

przedstawienie ich czasowego i przestrzennego zróżnicowania z wykorzystaniem narzędzi 

GIS.  

Kontakt: izabela.chlost@ug.edu.pl 

 

11. Zjawisko suszy i powodzi na Pomorzu 

Opiekun: prof. dr hab. Roman Cieśliński 

Idea pracy: Praca będzie dotyczyć problemu występowania zjawiska suszy i powodzi oraz 

ustalenia głównych uwarunkowań decydujących o ich występowaniu. Ważnym aspektem 

badań będzie zidentyfikowanie częstości i zasięgu występowania susz oraz powodzi, a także 

ocena ich wpływu na zasoby wodne oraz działalność i funkcjonowanie człowieka. Również 

ustalone zostanie zróżnicowanie przestrzenne występowania obu zjawisk.  
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Charakter pracy: Prace w ramach tego tematu będą polegać na badaniach kameralnych, 

opartych o dane hydrometeorologiczne uzyskane z IMGW-PIB oraz dane dotyczące 

klimatycznego bilansu wodnego i zjawiska suszy uzyskane z Instytutu Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach . Narzędzia z pakietu MS Office oraz GIS będą służyć 

liczbowej i graficznej prezentacji wyników badań, a te z kolei interpretacji w odniesieniu 

do przyczyn badanego zjawiska i wynikających z niego zagrożeń.   

Kontakt: roman.cieslinski@ug.edu.pl 

 

12. Wpływ zmiany klimatu na warunki hydrologiczne wybranych torfowisk Słowińskiego 

Parku Narodowego   

Opiekun: prof. dr hab. Roman Cieśliński 

Idea pracy: Przedmiotem badań w ramach proponowanego tematu jest rozpoznanie 

historycznych i aktualnych warunków hydrologicznych panujących na wybranych 

torfowiskach wysokich typu bałtyckiego (zlokalizowanych na terenie Słowińskiego Parku 

Narodowego), wynikających ze zmiany klimatu. Istotna będzie ocena wpływu zmiany 

temperatury i wilgotności na warunki wodne wybranych torfowisk oraz przeprowadzenie 

symulacji zmian hydrologicznych torfowisk w oparciu o dane zawarte w raportach IPCC. 

Charakter pracy: Prace w ramach tego tematu będą polegać na badaniach kameralnych przy 

użyciu danych IMGW-PIB oraz danych uzyskanych z projektu LIFE pt. „Reduction of CO2 

emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland”. Również 

wykorzystane będą materiały kartograficzne. Narzędzia z pakietu MS Office oraz GIS będą 

służyć liczbowej i graficznej prezentacji wyników badań.  

Kontakt: roman.cieslinski@ug.edu.pl 

 

 

13. Jakość wód jeziornych na podstawie danych monitoringowych 

Opiekun: prof. dr hab. inż. Julita Dunalska 

Idea pracy: Celem pracy będzie ocena stanu jakości wód jeziorowych na podstawie 

parametrów fizycznochemicznych (temperatura, tlen, formy azotu i fosforu, pH, 

przewodność, widzialność krążka Secchiego). Szczegółowa analiza danych pod kątem cech 

morfometrycznych i zlewniowych zbiornika da wiedzę na temat czynników 

odpowiedzialnych za eutrofizację wód.  

Charakter pracy: Możliwość uzyskania poszczególnych danych z Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska pozwala na dowolny wybór zbiornika. Student poprzez analizę i 

interpretację wyników badań może współuczestniczyć w ocenie stanu środowiska np. w 

miejscu zamieszkania. Wnioski z pracy mogą mieć duże znaczenie aplikacyjne i wspomóc 

proces zarządzania wodami na danym terenie. 

Kontakt: julita.dunalska@ug.edu.pl 

 

14. Stan troficzny wód jezior w aspekcie projektu ochronno-rekultywacyjnego 

Opiekun: prof. dr hab. inż. Julita Dunalska 

Idea pracy: Celem pracy będzie ocena stanu troficznego wód na podstawie danych 

fizykochemicznych realizowanych zgodnie z Państwowym Monitoringiem Wód. 

Szczegółowej analizie będą poddane takie parametry jak: stężenie fosforu i azotu 

całkowitego, ogólnego węgla organicznego, chlorofilu "a" oraz widzialności krążka 
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Secchiego. Dodatkowo zostaną wyznaczone parametry morfometryczne zbiornika oraz 

główne źródła zanieczyszczeń w zlewni bezpośredniej.  

Charakter pracy: Praca ma duże znaczenie aplikacyjne, bowiem student poprzez 

interpretację wyników badań w powiązaniu z szeroką wiedzą na temat metod ochronno-

rekultywacyjnych, opracowuje własny projekt koncepcyjny ochrony zbiornika. Student ma 

możliwość wyboru zbiornika do badań, np. w miejscu zamieszkania lub w systemie Jezior 

Raduńskich zlokalizowanych w sąsiedztwie Stacji Limnologicznej UG (w tym przypadku 

student wykonuje samodzielnie podstawowe badania limnologiczne i opracowuje wyniki 

badań). 

Kontakt: julita.dunalska@ug.edu.pl 

 

15. Mapowanie wielkości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do Bałtyku/Zatoki 

Gdańskiej 

Opiekun: dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG 

Idea pracy: Praca dotyczyć będzie problemu postępującego zanieczyszczenia i eutrofizacji 

wód przybrzeżnych w wyniku dostawy zanieczyszczeń (szczególnie biogenów) ciekami, 

również tymi mniejszymi oraz przestrzennego zróżnicowania jakości cieków po uprzednim 

zebraniu informacji i stworzeniu bazy danych Głównym czynnikiem determinującym stan 

jakości wód cieków jest struktura użytkowania terenu ich zlewni. 

Charakter pracy: Prace w ramach tego tematu będą polegać na pracach terenowych i 

laboratoryjnych (Zakład Hydrologii zapewnia sprzęt i odczynniki, nie zapewnia transportu). 

Do analizy przestrzennej wykorzystane będą narzędzia GIS. Głównym zadaniem będzie 

określenie wielkości i zmian transportu głównych biogenów, azotu ogólnego i fosforu 

ogólnego, oraz próba powiązania ich ze zmiennością odpływu w ciekach uchodzących do 

morza. Ważnym elementem pracy jest zwrócenie uwagi na stały monitoring oraz wskazanie 

kierunków i skutków presji antropogenicznej. Prace w ramach tego tematu będą polegać 

głównie na wykorzystaniu narzędzi GIS w celu stworzenia bazy danych cieków oraz jej 

mapowania. 

Kontakt: joanna.fac-beneda@ug.edu.pl 

 

16. Zmiany sieci hydrograficznej w świetle materiałów kartograficznych i obrazów 

teledetekcyjnych 

Opiekun: dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG 

Idea pracy: Praca dotyczyć będzie problemu zmian sieci hydrograficznej wykorzystując 

metodę interpretacji hydrograficznej polegającej na analizie materiału pod kątem 

wzajemnej relacji przestrzennych poszczególnych obiektów hydrograficznych. Specyfika 

stosunków wodnych określonego obszaru oraz zakres czasowy narzucają konieczność 

stosowania różnych podejść w analizie owych przestrzennych relacji.  

Charakter pracy: Prace w ramach tego tematu będą polegać głównie na wykorzystaniu 

narzędzi GIS w celu ukazania zmian hydrograficznych na określonym obszarze stosując 

metodę interpretacji hydrograficznej materiałów kartograficznych oraz obrazów 

teledetekcyjnych. Pomocne będą również informacje pochodzące ze źródeł tzw. 

niegeograficznych. 

Kontakt: joanna.fac-beneda@ug.edu.pl 

 



7 

 

17. Charakterystyka fizycznogeograficzna wybranych zlewni jezior ramienicowych 

Pomorza z wykorzystaniem technik GIS 

Opiekun: dr Włodzimierz Golus  

Idea pracy: Praca dotyczyć będzie charakterystyki fizycznogeograficznej zlewni 

wybranych jezior ramienicowych, typu jezior, którego nazwę powiązano z występującymi 

na ich dnie łąkach ramienicowych. Jeziora te charakteryzuje dość niska trofia i wysoka 

przejrzystość wody, co w świetle współczesnych zmian środowiska sprawia, że wraz z 

postępującą eutrofizacją stają się coraz rzadsze. W związku z tym, że czynnikami 

powodującymi eutrofizację są również te, które związane są ze zlewnią jeziora, można 

przypuszczać, że to właśnie one w głównej mierze odpowiadają za egzystencję tego typu 

jezior. 

Charakter pracy: Realizacja tematu pracy w oparciu o techniki GIS, ze szczególnym 

uwzględnieniem zdjęć lotniczych i satelitarnych. Istotne będzie wykorzystanie źródeł 

kartograficznych umożliwiających identyfikację presji na jezioro ze strony zlewni. Analiza 

struktury użytkowania i elementów fizycznogeograficznych środowiska obszaru zasilania 

jezior ramienicowych będą oparte także na analizie statystycznej.  

Kontakt: wlodzimierz.golus@ug.edu.pl 

 

18. Geozagrożenia środowiskowe na Wysoczyznie Puckiej 

Opiekun: dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska 

Idea pracy: Podstawowe geozagrożenia Wysoczyzny Puckiej związane są zarówno z 

procesami naturalnymi, jak i antropogenicznymi, gdzie za dominujący przyjmuje się wpływ 

nasilającej się antropopresji od XIX wieku do XXI wieku. Praca dotyczyć będzie 

rozpoznania związków przyczyno-skutkowych pomiędzy procesami przyrodniczymi 

(geomorfologiczno-hydrologicznymi) obszaru badań a możliwością wystąpienia 

geozagrożeń. Wybór ich będzie podyktowany skalą problemu. Główną kwestią jest 

identyfikacja i opis powstałych zagrożeń geośrodowiskowych oraz przedstawienie 

sposobów przeciwdziałania i działań naprawczych. Praca może stać się opracowaniem 

traktującym problem geozagrożeń w aspekcie ugruntowania świadomości o już 

istniejących, a w dalszej perspektywie ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na 

powstawanie niektórych z nich. 

Charakter pracy: Prace w ramach tego tematu będą polegać głównie na pracach 

kameralnych przy zastosowaniu metody i techniki badawczej jaką jest interpretacja 

hydrograficzna. Polega ona na analizie materiałów źródłowych pod kątem wzajemnych 

relacji przestrzennych poszczególnych obiektów hydrograficznych. Stanowi tym samym 

narzędzie pozwalające przeanalizować zmiany środowiskowe. Prace terenowe (polowe 

zdjęcie hydrograficzne, wykonanie dokumentacji fotograficznej) i laboratoryjne wpisują się 

w charakter tej pracy (Zakład Hydrologii zapewnia sprzęt i odczynniki, nie zapewnia 

transportu).  

Kontakt: katarzyna.jereczek-korzeniewska@ug.edu.pl 

 

19. Ocena stanu hydromorfologicznego Jeziora Raduńskiego Górnego z wykorzystaniem 

metody LHS_PL 

Opiekun: dr Maciej Markowski  

Idea pracy: Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) ocena hydromorfologiczna jest 

wykorzystywana w ocenie stanu ekologicznego jezior jako element wspomagający. 
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Obecnie przyjętą w Polsce metodą oceny stanu hydromorfologicznego jezior jest metoda 

LHS_PL. Celem niniejszej pracy będzie przeprowadzenie badań zgodnie z metodą 

LHS_PL, które wskażą jaki jest aktualny stan przekształceń hydromorfologicznych jeziora 

Raduńskiego Górnego oraz czy i z jakimi innymi wskaźnikami stanu troficznego dla jezior 

korespondują otrzymane wyniki. 

Charakter pracy: Praca wymaga przeprowadzenia badań terenowych, które będą wykonane 

zgodnie z wytycznymi dla metody oceny stanu hydromorfologicznego LHS_PL. W ramach 

tych badań przewiduje się kilkudniowy wyjazd na Stację Limnologiczną w Borucinie, gdzie 

zostaną wykonane pomiary z lądu oraz z łodzi. Na podstawie pozyskanych danych oraz na 

podstawie danych pochodzących z zasobów Zakładu Limnologii student przeprowadzi 

wskaźnikową ocenę hydromorfologiczną dla Jeziora Raduńskiego Górnego. Do realizacji 

niniejszej pracy wymagana jest co najmniej dobra znajomość narzędzi i analiz z zakresu 

GIS. 

Kontakt: maciej.markowski@ug.edu.pl 

 

20. Zmiany właściwości biotycznych i abiotycznych jezior użytkowanych jako kąpieliska 

na Pomorzu 

Opiekun: dr Wojciech Maślanka 

Idea pracy: Powszechnym zjawiskiem jest wykorzystywanie jezior jak i zbiorników 

sztucznych do rekreacji, zwłaszcza w okresie letnim. Na obszarach pojeziernych wybrane 

jeziora zyskują status kąpielisk gminnych czy miejskich. Wiąże się to ze zmianami w strefie 

brzegowej, a niekiedy działaniami porządkującymi w zlewni bądź bezpośrednim otoczeniu 

– ograniczającymi dostawę ładunku (w tym substancji biogenicznych) do jeziora. Z drugiej 

strony znaczne zwiększenie liczby korzystających, zazwyczaj związane z działaniami 

porządkującymi, wiąże się z sezonowym wzrostem wielkości ładunków dostarczanych do 

jeziora. Główne zainteresowanie pracy nawiązuje do tego czy jeziora spełniające funkcje 

kąpielisk wykazują przyśpieszony proces zmian właściwości troficznych, rozumianych 

jako zmiana abiotycznych i biotycznych cech. Ważna jest także sezonowość zwiększonej 

presji czy ocenienie wpływu działań porządkujących w zlewni i bezpośrednim otoczeniu w 

przypadku poszczególnych jezior. 

Charakter pracy: Praca o charakterze kameralnym, w oparciu o cykliczne badania tak 

wykorzystywanych jezior, prowadzone przez WIOŚ. Do przeprowadzania badań jakości 

wody kąpielisk zobligowany jest także Sanepid, zarówno dopuszczając kąpielisko do 

użytkowania jak i w przypadku wystąpienia niekorzystnych objawów związanych ze 

zwiększoną presją. Terenowe działania związane powinny być z dokumentowaniem zmian, 

wykorzystania czy ewentualnie zaobserwowanych, niekorzystnych zmian.  

Kontakt: wojciech.maslanka@ug.edu.pl 

 

21. Struktura użytkowania zlewni wybranych jezior Pojezierza Kaszubskiego 

Opiekun: dr Kamil Nowiński 

Idea pracy: Jednym z głównych czynników kształtujących jakość wód jezior jest sposób 

zagospodarowania ich obszarów zasilania. Z tego powodu dokładne określenie struktury 

użytkowania zlewni jest istotnym elementem opracowań limnologicznych.  

Charakter pracy: Praca o charakterze kameralnym z wykorzystaniem oprogramowania GIS. 

Określenie aktualnego zagospodarowania zlewni na podstawie dostępnych materiałów 
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(zdjęcia satelitarne, ortofotomapy) lub prześledzenie zmian zagospodarowania dzięki 

wykorzystaniu materiałów archiwalnych. 

Kontakt: kamil.nowinski@ug.edu.pl 

 

22. Zanikanie oczek wytopiskowych na Pojezierzu Kaszubskim 

Opiekun: dr Łukasz Pietruszyński 

Idea pracy: Praca dotyczyć będzie problemu zanikania małych zbiorników wodnych 

(poniżej 1ha), przy jednoczesnej próbie oceny, które z czynników mają największy wpływ 

na zanik oczek na obszarach młodoglacjalnych. 

Charakter pracy: Pojezierze Kaszubskie, ze względu na dużą liczebność oczek jest dobrym 

terenem badawczym. Do oceny zmian wykorzystane będą dawne mapy oraz współczesne, 

jak również obrazy teledetekcyjne, co daje możliwość bieżącej rejestracji stanu oczek na 

pojezierzu. Praca będzie miała charakter kameralny  z wykorzystaniem pakietu ArcGIS Pro. 

Dokonana zostanie interpretacja ilościowa oraz przestrzenna zmian w występowaniu oczek.  

Kontakt: lukasz.pietruszynski@ug.edu.pl 

 

 

Meteorologia i klimatologia 

 

23. Strumienie energii i masy pomiędzy morzem i atmosferą na obszarze Arktyki 

Norweskiej w latach 2011-2020 

Opiekun: dr Janusz Filipiak 

Idea pracy: Ocena wielkości wymiany energii i masy pomiędzy oceanem i atmosferą ma 

bardzo istotne znaczenie dla określenia interakcji, jakie zachodzą pomiędzy wskazanymi 

komponentami systemu klimatycznego Ziemi. Praca będzie dotyczyć scharakteryzowania 

natężenia strumieni ciepła odczuwalnego i utajonego pomiędzy powierzchnią morza a 

atmosferą na wybranych akwenach morskich obszaru Arktyki Norweskiej w okresie 2011-

2020. 

Charakter pracy: Praca będzie mieć charakter kameralny i zostanie przeprowadzona na 

podstawie rezultatów morskich obserwacji meteorologicznych, pochodzących z jednej z 

globalnych baz danych oceanograficznych. Obliczenia zostaną wykonane w oparciu o 

zależności istniejące pomiędzy elementami meteorologicznymi (tzw. bulk formulas). 

Kontakt: janusz.filipiak@ug.edu.pl 

 

24. Klimatyczny bilans wodny centralnej części Pojezierza Kaszubskiego 

Opiekun: dr Mirosława Malinowska 

Idea pracy: Celem pracy jest określenie w ujęciu wieloletnim składowych klimatycznego 

bilansu wodnego czyli bilansu opadu atmosferycznego i parowania potencjalnego w 

centralnej części Pojezierza kaszubskiego, reprezentowanej przez stacje: Borucino, 

Ostrzyce i Kościerzyna. Pozytywne wartości klimatycznego bilansu wodnego wskazują na 

wystarczającą ilość wody w systemie przyrodniczym,  umożliwiającą prowadzenie 

działalności rolniczej i gospodarczej, natomiast negatywne o niedoborach wody. Dlatego 

temat ma znaczenie dla rozpoznania warunków funkcjonowania środowiska naturalnego 

ale i gospodarki na tym terenie. 
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Charakter pracy: Praca będzie mieć charakter kameralny, polegający na wyznaczeniu w 

oparciu o dane ze wskazanych stacji składowych klimatycznego bilansu wodnego, analizie 

ich przebiegu rocznego i wieloletniego z uwzględnieniem charakterystyk zmienności 

krótkookresowej i wieloletnich zmian. Praca wymaga zatem znajomości metod analizy 

danych, szczególnie statystycznych. 

Kontakt: miroslawa.malinowska@ug.edu.pl 

 

25. Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i ich zmienność czasowa na Wybrzeżu 

Słowińskim, Pojezierzu Lubuskim i Polesiu Lubelskim 

Opiekun: dr Małgorzata Owczarek 

Idea pracy: Praca dotyczyć będzie zróżnicowania przestrzennego i czasowego bioklimatu 

trzech regionów w Polsce: Wybrzeża Słowińskiego, Pojezierza Lubuskiego i Polesia 

Lubelskiego. Wyniki pozwolą stwierdzić, czy zmiany elementów klimatu wpływają na 

potencjał turystyczny wybranych regionów. Pozwolą wskazać rekomendacje i ograniczenia 

różnych form aktywności turystycznej w warunkach postępującej zmiany klimatu. Ważnym 

aspektem pracy będzie zatem jej aplikacyjność. 

Charakter pracy: Do realizacji celu pracy zostaną wyznaczone charakterystyki bioklimatu 

regionów o różnym znaczeniu turystycznym w Polsce: walory turystyczne Pobrzeża 

Słowińskiego wiążą się przede wszystkim z jego nadmorskim położeniem, jest to region o 

nasilonym ruchu turystycznym i dominacji turystyki wypoczynkowej. Pojezierze Lubuskie 

i Polesie Lubelskie są regionami o licznych walorach przyrodniczych, sprzyjających 

turystyce pieszej oraz kwalifikowanej. Wykorzystane zostaną meteorologiczne dane 

pomiarowe. Zróżnicowanie cech środowiska jak również prezentacja wyników zostanie 

sporządzona z zastosowaniem między innymi narzędzi GIS. Syntezę stanowić będzie 

kompleksowa informacja klimatyczna w ujęciu regionalnym z uwzględnieniem zmienności 

czasowej. Powinna przyczynić się do racjonalnego wykorzystania walorów turystycznych 

tych regionów, np. poprzez ograniczenie koncentracji ruchu turystycznego w czasie 

miesięcy wakacyjnych. 

Kontakt: malgorzata.owczarek@ug.edu.pl 

 

 

Tematy interdyscyplinarne 

 

26. Identyfikacja stosunków wodnych obszarów leśnych w świetle interpretacji zdjęć 

satelitarnych na przykładzie RDLP Szczecinek 

Opiekun: dr Izabela Chlost, dr Małgorzata Owczarek 

Idea pracy: Głównym aspektem pracy będzie ocena zmian uszkodzeń drzewostanów na 

terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Szczecinku, w oparciu o interpretację 

zdjęć satelitarnych  przy wykorzystaniu narzędzi w panelu programu ArcGisPro. Z 

wachlarza przyczyn uszkodzeń drzewostanów, główny nacisk będzie położony na zmiany 

wywołane przekształceniami stosunków wodnych (susze, nadmiar wody), powodujących 

wysychanie lub wypadanie drzew. 

Charakter pracy: Prace będą oparte na badaniach kameralnych, obejmujących 

przetwarzanie baz danych IMGW odnoszących się do czasowego i przestrzennego 

zróżnicowania opadów atmosferycznych, baz danych RDLP Szczecinek oraz zdjęć 

satelitarnych z wykorzystaniem narzędzi GIS. 
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Kontakt: izabela.chlost@ug.edu.pl 

 

27. Obieg węgla na torfowisku Bagno Kusowo 

Opiekun: prof. dr hab. Roman Cieśliński, prof. dr hab. Wojciech Tylmann 

Idea pracy: Praca będzie polegała na charakterystyce horyzontalnego i pionowego obiegu 

węgla na torfowisku wysokim Kusowo. W ramach pracy poddana ocenie zostanie 

zawartość węgla w różnych jego formach - związanego w pokładach torfu oraz 

rozpuszczonego w wodzie występującej w rowach i kanałach odwadniających obszar 

torfowiska, a także w ramach wymiany atmosferycznej. Ważnym elementem pracy będzie 

także charakterystyka stosunków wodnych torfowiska i jego sieci melioracyjnej. 

Charakter pracy: Prace w ramach tego tematu będą polegać głównie na wyjazdach 

terenowych w celu pobrania próbek wody oraz torfu do dalszej analizy laboratoryjnej. 

Próbki torfu zostaną poddane analizie zawartości węgla w laboratorium Zakładu 

Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego, z kolei próbki z wodą 

zostaną wysłane do laboratorium Centrum Wodnego SGGW w Warszawie  w celu 

określenia zawartości rozpuszczonego węgla organicznego. Pomiary emisji CO2 zostaną 

wykonane metodą komorową. 

Kontakt: roman.cieslinski@ug.edu.pl, wojciech.tylmann@ug.edu.pl 

 

28. Wykorzystanie narzędzi GIS do identyfikacji zagrożeń geośrodowiskowych 

Opiekun: dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG, dr Radosław Wróblewski 

Idea pracy: Praca dotyczyć będzie problemu genezy i charakterystyki geozagrożeń, 

szczególnie osuwiskowych i powodziowych. Geozagrożenia związane są zarówno z 

procesami naturalnymi, jak i antropogenicznymi, szczególnie intensywne w czasach 

nasilającej się antropopresji od XIX wieku. Główną kwestią jest identyfikacja i skutki 

powstałych zagrożeń geośrodowiskowych oraz przedstawienie sposobów przeciwdziałania 

i działań naprawczych. Praca może stać się opracowaniem dotyczącym ograniczenia 

antropopresji. 

Charakter pracy: Praca jest kameralna (nie wyklucza się jednak prac terenowych, choćby 

dokumentacji fotograficznej) i polegać będzie głównie na interpretacji hydrograficznej i 

wykorzystaniu narzędzi geoinformacyjnych. W ramach tego tematu należy zidentyfikować 

zagrożenia, bądź odczytać już istniejące (znane m.in. z map zagrożenia powodziowego, 

map ryzyka powodziowego i SOPO oraz zaproponować przeciwdziałania i działania 

naprawcze. 

Kontakt: joanna.fac-beneda@ug.edu.pl 


